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Úvod
             Generál Antonín Hasal je bezpochyby neznámá osoba. Pouze znalci českých a 
československých  dějin  dvacátého  století  si  vybaví,  že  jakýsi  generál  Hasal  je  obvykle 
zmiňován  mezi  osobami  přítomnými  při  podpisu  prosincové  smlouvy v Moskvě,  že  byl 
účastníkem  vládní  delegace  na  Podkarpatské  Rusi  a  přednostou  Vojenské  kanceláře 
prezidenta republiky, který v létě 1948 uprchl do zahraničí, kde je jeho činnost v podstatě u 
nás neznámá. Stejně tak i jeho služba v legiích a za první republiky. Není to přední aktér 
našich  dějin  jako  jeho  druzi  v uniformě:  oba  Moravcové,  Svoboda,  Píka,  nebo  frontoví 
hrdinové „nezranitelný  Steiner“,  Fajtl,  Peřina,  Tesařík,  Sochor.  Není  to  ovšem ani  zcela 
bezvýznamná osobnost. Naopak, je jaksi v pozadí, mimo záři tehdejších reflektorů a mimo 
hledáček zájmu historiků, i když se zúčastnil mnoha zajímavých a rozhodujících událostí 
našich dějin. 
        Antonín  Bohumil  Hasal  za  první  války  aktivně  bojoval  a  za  druhé  napomáhal 
válečnému úsilí  od stolu, ale na méně exponovaném místě,  tj.  nebylo ho tolik vidět,  ale 
pohyboval se u všech význačnějších událostí. Připravoval dokumenty, zprávy, doprovázel a 
organizoval různé mise. Možno říci, že právě jako šedá eminence se pohyboval v pozadí, 
byť neměl  tolik vlivu a ani ambice,  aby chtěl  ostatní  ovládat  jako loutky.  Poznání nebo 
pouhé připomenutí jeho existence, povahy a činnosti nám pomůže lépe pochopit, zorientovat 
se a vžít se do exilové situace. Navíc si uvědomíme tragiku českého a slovenského národa 
dvacátého století, protože není zcela výjimečné, aby jediná osoba zažila všechny tři odboje.
          Kdyby nebylo první světové války, Hasal by se nedostal mezi generalitu. Nebýt druhé 
světové války, nedostal by se mezi elitu státu v politickém i vojenském smyslu. Patrně by 
zůstal  učitelem,  úředníkem či  obchodníkem někde na Volyni  a  jeho život  by býval  byl 
víceméně nezajímavý, pokud by se nestal Baťou svého oboru, v případě prvním a běžným 
generálem s pozoruhodnou legionářskou minulostí v případě druhém.
          Předkládaná práce si v žádném případě neosobuje právo vydávat se za vyčerpávající 
politický,  kariérní,  sociální  nebo psychologický  životopis  –  píši  životopis  a  doufám,  že 
nikoli hagiografii – spíše se jedná o posbírání roztroušených údajů a připomenutí Hasalovy 
osobnosti jako takové. Základní osa práce je již hotová, ale do budoucna je potřeba leccos 
doplnit, resp. přepsat a rozšířit některé partie, případně vysvětlit důkladněji některé otázky, 
potvrdit některé hypotézy.

Nevydané prameny

          Mými prameny jsou fondy Státního okresního archivu Rakovník1, kde jsem mohl 
zjistit některé okolnosti týkající se rodiny, středoškolského prospěchu a udělení (i zbavení a 
nového  jmenování)  čestného  občanství  města  Rakovníka.  V  rakovnickém  archivu  jsou 
rovněž  zachovány  dva  Hasalovy  projevy  poodkrývající  některé  jeho  motivy  vedoucí  k 
odchodu na Volyň. Z Archivu kanceláře prezidenta republiky jsem získal pouze okrajové 
údaje o finančních dozvucích ministrování. 
1 - SOkA Rakovník, f. Okresní úřad Rakovník, kniha č. 561.
   - Tamtéž, f. MěNV Rakovník, neuspořádáno, Zápisy ze schůzí pléna MěNV r. 1947-1952.
   - Tamtéž, Hasal Antonín – osobní fond
   - Tamtéž, f. Místní osvětová rada Rakovník, neuspořádáno.
   - Tamtéž, f. Muzejní spolek Rakovník, neuspořádáno, Zápisy ze schůzí 1938-1952.
   - Tamtéž, f. GZWR, Hlavní protokoly o zkouškách dospělosti 1911-1916.
   - Tamtéž, f. GZWR, Hlavní katalog 1907/1908 – 1911/1912.
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          Klíčovou archivní institucí se mi stal Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický 
archiv a jeho bohaté fondy. Velikou pomocí je existence kmenových a kvalifikačních listin z 
posledně  jmenovaného  archivu,  které  podrobně  a  přehledně  zobrazují  kariéru  vojáka: 
povýšení, degradace, dislokace, funkce a také hodnocení od nadřízených – obzvláště cenné 
jsou charakteristiky zálib, rodinného prostředí a schopností podané leckdy s mimořádnou 
grácií, ale i s ostrovtipem.
          V Invalidovně jsem se též seznámil  s fondy Velitelství  osvobozených území a 
Vojenské  kanceláře  prezidenta  republiky  (VKPR).  Obzvláště  podrobně  jsem  zpracoval 
prvně  jmenovaný  fond  obsahující  opravdu  hutné  informace.  Nejcennějším  zdrojem  je 
Válečný deník Velitelství osvobozených území.
          V Národním archivu na Chodovci jsem z převážné většiny prošel zápisy schůzí vlád 
1. a 2. vlády Národní fronty z fondu Klementa Gottwalda. V těchto vládách Hasal zastával 
funkci  ministra  dopravy.  Fond jsem využil  zejména pro popsání  práce vlády v dubnu a 
květnu, kdy byly podle mého soudu rozdány hlavní trumfy budoucího souboje o moc. V 
zápisech jsem se snažil vysledovat Hasalovu aktivitu, či naopak pasivitu ministra Hasala, 
jestli  byl zdatný,  pichlavý a chápavý řečník,  anebo šlo o tichého dříče,  který vystupoval 
pouze tehdy, když musel.  

Prameny tištěné a tiskem vydané

          Velikou pomocí při psaní této práce mi byly edice dokumentů. Zejména bych chtěl 
ocenit  mimořádnou  kvalitu  dvousvazkové  práce  Československo-sovětské  vztahy  v 
diplomatických  jednáních  1939-19452, která  mi  zejména  díky  precizně  zpracovanému 
úvodu,  včetně  rozboru  literatury  a  předcházejících  edic  dokumentů  a  vzorovému 
poznámkovému aparátu velmi pomohla. 
          Využil jsem i publikovaných úmluv mezi ČSR a SSSR zveřejněných v Dějinách 
Sovětského  svazu  a  československo-sovětských  vztahů  v  dokumentech3 a  Dokumentech 
sovětsko-československého přátelství.4 Panu profesorovi Kuklíkovi děkuji za upozornění na 
edici připravenou Vilémem Prečanem "Iz dnevnika V. A. Zorina". Záznamy o rozhovorech 
sovětského velvyslance s českými a slovenskými politiky v dubnu 1945 v Košicích5, která 
potvrdila, že demokraté se strategických chyb v boji o moc v osvobozeném státě dopustili 
již  během  několika  prvních  zasedání  vlády  v  Košicích.  Okrajově  jsem  využil  i 
Československo-sovětské  vztahy 1945-1960.6  
          Úplný přehled všech edic je uveden v seznamu pramenů a literatury.  Cestu ke 
květnu.7 Z cizojazyčných edic jsem použil pouze německou edici zaměřenou na zbavování 
občanství odpůrců nacistického režimu v Třetí říši.8

          Z tištěných pramenů jsem hojně používal četné ročníky Sbírky zákonů a nařízení, 
Schematismy  československé  branné  moci  a  příležitostné  tisky  k  legionářským 

2 Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945. Dokumenty. Díl 1. (březen 1939 - 
červen 1943). Praha 1998. Díl 2. (červenec 1943 - březen 1945). Praha 1999.
3 Dějiny Sovětského svazu a československo-sovětských vztahů v dokumentech. Díl III. Praha 1966.
4 Dokumenty sovětsko-československého přátelství. Praha 1945.
5 Prečan,Vilém: "Iz  dnevnika V. A. Zorina".  Záznamy o rozhovorech sovětského velvyslance s českými a 
slovenskými politiky v dubnu 1945 v Košicích. In: Česko-slovenská historická ročenka 2000. Brno 2000, s. 
247-297.
6 Československo-sovětské vztahy 1945-1960. Dokumenty a materiály. Praha 1971.
7 Cesta ke květnu. Vznik lid. demokracie v Československu I. a II. sv. Praha 1965.

8 Hepp,  Michael: Die  Ausbürgerung  deutscher  Staatsangehöriger  1933-45  nach  den  im  Reichsanzeiger 
veröffentlichen Listen. Bd. 1. Listen in chronologischer Reihenfolge. Bd. 2. Namenregister. München 1985. 
Bd. 3. Register der Geburtsorte und der letzen Wohnorte. München 1988.
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manifestačním sjezdům, kterých se Hasal jako významná postava České Družiny a sibiřské 
anabáze účastnil.9

Literatura memoárového charakteru

          Odborná literatura se generálem Hasalem dotýká pouze ve stylu: mezi přítomnými byl  
… generál Hasal … atd. Přehledové slovníky typu Kdo je kdo apod. od sebe až hříšně a 
nestydatě  opisují  a  zájemci  tedy  mnoho  materiálu  neposkytnou,  vyjma  několika  nových 
prací týkajících se speciálně československého vojenství první poloviny dvacátého století.10 

Exulantské  vzpomínkové  práce  mnoho  nového  nepřinesly  a  z  pochopitelných  důvodů 
nevynikly ani přesností.11 
          Pouze publikace On All Fronts12 a její českojazyčná zmenšená mutace13 se zabývá 
Hasalem speciálně v jedné studii založené na materiálech, které si s sebou Hasal vzal do 
exilu ve Spojených státech. Sborník On All Fronts se Hasala a jeho rodiny dotýká na vícero 
místech,  kdežto  česká verze  pouze v jediné  studii,  která  se  navíc  specializuje  pouze  na 
jedno, byť vrcholové, období jeho kariéry. Alespoň je uveden stručný generálův životopis. 
Zároveň se jedná o dosud nejrozsáhlejší český i cizojazyčný text pojednávající o generálovi. 
Sborník Na všech frontách také obsahuje vzpomínky československých vojáků dotýkajících 
se Podkarpatské Rusi.14

Literatura

          Obšírněji se Hasalem nepřímo zabývá Pavel Buchtele ve své rigorózní práci, která je 
však  pojata  jako  správně-archivářský  příspěvek  nebo  průvodce  po  fondech  vzniklých  z 
činnosti Vojenské kanceláře prezidenta republiky (VKPR), kterou Hasal v průběhu druhé 
světové  války  a  později  v  letech  1946-1948  vedl.  Práce  především  odkazuje  na  další 
prameny poznání, ať už literární či archivní povahy. Hasalem se zaobírá příležitostně, ale v 
rámci všech přednostů VKPR za období 1918-1948 je mu věnována snad největší pozornost, 
i  když  se  jedná  především  o  činnost  VKPR,  její  strukturu  a  personální  obsazení. 
Nejcennějším vkladem této práce je, že zpracovala VKPR po správní stránce a také to, že je 
založena na důkladném archivním výzkumu, který mě vedl k dalším informacím.15  

9 Schematismus  československé  branné  moci.  Roč.  I.-III.,  9.  Praha  1922-1924,  1930.  Památník  II. 
manifestačního sjezdu legionářského 1928, 29. června až 2. července 1928. Uspořádali Josef Svatoš a Václav 
Kaplický,  Praha  1928.  Památník  III.  manifestačního  sjezdu  čs.  legionářů.  Praha,  rok  vydání  neuveden. 
Památník IV. manifestačního sjezdu Čs. obce legionářské. Praha 1948.

10 - Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
    - Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha 2005.
11 Pejskar, Jožka: Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1981. Díl 1. 
Curych 1982.
12 On All Fronts. Czechoslovaks in world war II, part I, III. Ed. Lewis White, Columbia University Press, New 
York 2000.
13 - White, Lewis M.: Generál Antonín B. Hasal (Velitel osvobozeného území). In Duben, V. N. (ed.): Na 
všech frontách. Čechoslováci ve II. světové válce. 1. vydání. Praha 1992, s. 289-302.
    - White, Lewis M.: Generál Antonín B. Hasal (Velitel osvobozeného území). In Duben, V. N. (ed.): Na 
všech frontách. Čechoslováci ve II. světové válce. 2. vydání. Praha 2001, s. 228-242.

14 - Kerner, Miroslav: Generál Ludvík Svoboda (Vlastenec nebo komunistický kolaborant). In Duben, V. N. 
(ed.): Na všech frontách. Čechoslováci ve II. světové válce. 2. vydání. Praha 2001, s. 201-210.
    - Němec, František: Generál Ludvík Svoboda z jiného zorného úhlu. In Duben, V. N. (ed.): Na všech 
frontách. Čechoslováci ve II. světové válce. 2. vydání. Praha 2001, s. 211-218.

15 Buchtele, Pavel: Vojenská kancelář prezidenta republiky 1918-1945. Rigorózní práce. Uloženo v HK FF 
UK. Praha 2004.
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Z produkce Jana Němečka pochází životopisný článek o generálu Hasalovi, který lze 
však  spíše  označit  za  rozšířené  slovníkové  heslo.16 Z  mojí  produkce  pochází  podobně 
informativního  rázu  článek  ve  sborníku  Gymnázia  Zikmunda  Wintra  Rakovník  k  170. 
výročí  založení  školy.17 Problematikou  Podkarpatské  Rusi  1944-1945  (a  tím  pádem  i 
Hasalem) se zabývá i fundovaná studie spojená s edicí dokumentů od trojice Jana Němečka, 
Heleny Nováčkové a Moniky Sedlákové.18

Dějinami  Podkarpatské  Rusi  se  zabývá  americký  Rusín  Walter  K.  Hanak,  který 
úlohu 1. ČSR vidí velice přísně a příkře, zřejmě proto, že jeho práce se faktografií příliš 
nezatěžuje  a  čerpá  jen  z  chabého  výčtu  literatury  a  několika  málo  vydaných  pramenů. 
Chabou omluvou mu snad může být jen to, že jeho dílo původně vyšlo v roce 1962 a tudíž 
neměl  přístup  do  leckterých  relevantních  archivů.  Ději  na  Podkarpatsku  1944-1945  se 
zabývá pouze na třech stranách, které vůbec nic nepřínášejí. Určitou záhadou je, proč vůbec 
toto zastaralé a zjevně celkově nedostatečné dílo bylo přeloženo do češtiny.19

Dalším nepovedeným textem je dílo Podkarpatská rus - země neznámá, jehož autor 
Jaromír Hořec se na cca třiceti  stranách zabývá sovětskou anexí Podkarpatska,  ale autor 
stejně jako Hanak přistoupil ke tvorbě bez určitého nadhledu pro celkovou situaci a realitu 
vůbec. Odstavec, tvrdící, že Napětí vyvrcholilo 8. prosince 1944, kdy sovětské úřady násilím 
vyhnaly představitele československé vlády ze země, aby tak měly již ve všem volnou ruku a  
nikdo je nemohl kontrolovat. (František Němec se sice ještě vrátil 17. ledna 1945 a zůstal  
tam do 1. února a vojenská delegace vedená Hasalem opustila zem 1. března, faktickou  
činnost však českoslovenští představitelé nemohli vykonávat.)  je zjevně podezřelý už svojí 
nelogičností popřením první poloviny textu v druhé části. 

Výčitky na adresu prezidenta Beneše, že nenašel dostatek pevnosti postavit se proti  
pozvolnému  sovětskému  uchvacování  této  východní  části  republiky je  také  sporný.  Pro 
zajištění celistvosti a nezávislosti republiky Beneš udělal více než kdo jiný a podepsal i řadu 
smluv na toto téma. Beneš se nakonec za cenu Podkarpatska snažil uchránit jádro země - 
české země a Slovensko. Zcela bez smyslu pro celkovou situaci je komentář, který říká, že k 
dění na Podkarpatsku přihlížel [...] Západ se založenýma rukama a bez protestu. Západ byl 
v té době ve válce na život a na smrt s Německem a Japonskem, kde všude byla sovětská 
pomoc vítána a v Evropě rozhodující.  Kvůli zaostalému koutu kdesi v Evropě by žádný 
soudný  politik  Západu  neriskoval  roztržku  s  nanejvýš  cenným,  byť  nebezpečným 
spojencem.  Navíc  ČSR  i  SSSR  se  snažili  tuto  záležitost  pojmout  jako  výhradně 
dvoustrannou otázku, do níž nemají ostatní státy co mluvit.20 

Dále se na obdobně nízké úrovni (i ve smyslu co do slušnosti) Podkarpatskou Rusí a 
nepřímo  i  Hasalem zabýval  Josef  Bartovský,  který  v roce  1949 vydal  dvě  nenávistné  a 
štvavé práce plně poplatné tehdejší atmosféře.21 Jedna z kapitolek Bartovského článku se 
například  nazývá  Vystoupení  Hasalových  stvůr  na  Zakarpatské  Ukrajině,  což  jistě  o 
nestrannosti autora nijak nesvědčí, i když nutno uznat, že záměr londýnského MNO, aby se 
východní jednotka nestala  základem budoucí  čs.  branné moci  dokázal  vysvětlit  naprosto 
srozumitelně, leč nepřijatelnými termíny. 

16 Němeček, Jan: K životním osudům generála Antonína Hasala-Nižborského. Věstník muzejního spolku 41, 
2003.
17 Hubený, David: Generál Antonín Hasal. In: Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník ke 170. výročí školy. 
Rakovník 2003, s. 34-36.
18 Sborník  archivních  prací  50,  2000.  Němeček,  Jan  –  Nováčková,  Helena  –  Sedláková,  Monika:  Zpráva 
vládního delegáta Františka Němce o vývoji na podkarpatské Rusi 1944.
19 Hanak, Walter K.: Podkarpatsko-rusínská otázka 1918-1945. Praha 1998.
20 Hořec, Jaromír: Podkarpatská Rus - země neznámá. Jinočany 1994, s. 37, 48, 70.
21 Bartovský, Josef: Štáb pro rozbití 1. čs. sboru v SSSR. In: Válka a revoluce, sv. 1, roč. 1949, s. 141-155. 
Týž: Cesta až na dno zrady. Praha 1949.
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Členění práce

          Antonín Hasal nebyl naneštěstí příliš literárně tvůrčí, výjma jednoho vzpomínkového 
příspěvku do sborníku na památku generála Ingra,22 se nijak zvlášť neprojevoval.
          Zmínky o generálovi jsou roztroušeny v mnohých publikacích a povětšinou jsou 
zmíněny jen zcela mimochodem a okrajově. Navíc nemáme k dispozici jeho deníky nebo 
něco  podobného,  co  by  nám umožnilo  vhled  do  jeho  mysli  a  odhalilo  kupříkladu  jeho 
politické a sociální  názory, nebo přiblížilo jeho rodinu. 
          Styl psaní jsem se snažil přizpůsobit i jednotlivým fázím Hasalova života a jeho 
tehdejším rolím. Proto jsem při popisování Hasalova života v ruských legiích přistoupil k 
typickému slohu vojenských historiků a naproti tomu při líčení událostí druhé světové války 
jsem zvolil zase formu politických dějin. Při popisu rodinného života a samotné Hasalovy 
osobnosti  jsem se pokusil,  aby jeho postava byla  "cítit  člověčinou",  ale zároveň, aby se 
nezvrhla do apoteózy nebo dokonce výčtu piknatérií.
          Předložená práce má mnoho nedostatků, povětšinou způsobených tím, že se jedná o 
pouhou studentskou práci, která se sice již dokázala vyrovnat nebo prozkoumat mnohé části 
Hasalova života, ale některých se dotkla pouze okrajově a nedostatečně. V období druhé 
světové války výrazně poutá moji pozornost dlouhodobě otázka Podkarpatské Rusi, vznik 
košické vlády a poválečné ministrování. Toto časové období považuji za Hasalův kariérní 
vrchol a zasluhuje si proto nejvíce pozornosti. Na druhou stranu jsem se nemohl věnovat 
Podkarpatské  Rusi  se  vší  důkladností,  jakou  by  si  zasluhovala,  protože  by  se  pak  již 
nejednalo o Hasalův životopis, ale o historii ztráty nejvýchodnější území předmnichovské 
republiky. Posledním obdobím, které by si zasloužilo podrobnější probádání je exil v USA. 
          Práci jsem pojal konvenčně a rozčlenil ji do pěti základních kapitol. Jejich ohraničení 
jsem zvolil podle významných historických i Hasalových událostí. Postup je pochopitelně 
chronologický. První kapitola se zabývá Hasalovým vzděláním, mládím a zráním. Dostupné 
prameny  neumožnily  nijak  podrobný  rozbor  jeho  dětství  a  jinošských  let  strávených 
v českých zemích. Zaměstnání na Volyni před první světovou válkou je zcela neprobádané. 
Nenašel  jsem vůbec nic.  O něco lepší  je  to  s Hasalovým působením v České Družině a 
legiích vůbec. 
          Druhou kapitolu jsem zasvětil už zralému a úspěšnému důstojníkovi. Možno říci, že 
s návratem legií z Ruska skončilo Hasalovo mládí a zrání, do značné míry zdeformované 
šestiletým zabíjením.  Období první a druhé republiky představovalo pro Hasala neustálý 
kariérní vzestup. Velikou pomocí mi zde byly jeho kmenové a kvalifikační listiny. Během 
této doby si našel manželku. Bohužel, fondy svazků, kterým tehdy velel nejsou nijak bohaté 
a ani v opačném případě by neposkytly vzrušující pohled. Stávající materiál však i přesto 
umožňuje  zmapovat  základní  činnost  a  nejdůležitější  okamžiky  jeho  soukromého  a 
služebního života.
          Třetí  kapitola  se věnuje druhé světové válce.  Zde jsem se mohl  opřít  o slušné 
množství  archivního  materiálu,  edic  dokumentů  a  relevantní  literatury.  Nejvíce  jsem se 
věnoval vrcholovému okamžiku jeho života, jíž jsem vylíčil ve 4. kapitole, totiž když byl 
jmenován Velitelem osvobozených území.  Válečný deník Velitelství osvobozených území, 
sborníky dokumentů a odborné studie umožnili zmapovat jeho práci týden po týdnu. 
          Poslední kapitola začíná formováním košické vlády a jmenováním Hasala do funkce 
ministra  dopravy.  Zápisy  ze  schůzí  vlády  umožňují  opravdu hluboký  vhled  do  činnosti 
vlády, až je badatel zaplaven jednotlivostmi a zajímavými detaily. Z toho důvodu jsem se 
omezil  jen  na  popis  několika  prvních  zasedání  vlády  a  vysledování  Hasalova  chování 
v jejich  průběhu.  Kapitola  se  částečně  zabývá  i  funkcí  přednosty  Vojenské  kanceláře 
prezidenta republiky. Jen velmi stručně jsem rozvedl odchod Hasalovy rodiny do emigrace 

22 Generál Ingr. Vydal Svaz Českoslov. důstojníků v exilu, odbočka Washington, D. C., r. 1957.
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po únoru 1948 a její život v USA, protože kromě několika málo zmínek v literatuře, se mi 
nic zajímavého nepodařilo objevit.
          Na závěr úvodu pouze připomínám, že předložený text je nanejvýš pokusem o čestné 
připomenutí  jednoho  pozoruhodného  života.  Veškeré  vady  a  nedostatky  padají  na  moji 
hlavu, kdežto vše dobré připadá na účet všech těch, kteří snesli mé nesvéprávné dotazy a 
velkomyslně mi pomohli svými radami a zkušenostmi. Práci věnuji všem svým vzorům a 
pedagogům, kteří učili nikoli pro oblíbenost, nebo pro pomíjivý efekt, nýbrž proto, aby si 
studenti něco donesli a právě proto jsem je měl za jejich snahu nejraději: pan profesor třídní 
na  gymnáziu  Zikmunda  Wintra  v Rakovníku  Mgr.  Norbert  Kremer,  moje  tamější 
dějepisářka Elena Plesková, rakovnický archivář PhDr. Jan Černý, CSc., prof. PhDr. Aleš 
Skřivan, CSc., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. a školitel mé diplomové práce prof. PhDr. Jan 
Kuklík.
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Kapitola 1
Na nejstarší české reálce v královském městě Rakovníce
                                                                           
          Antonín Bohumil Hasal se narodil 7. ledna 1893 v Nové Huti pod Nižborem, poblíž 
středočeského Berouna.  Otec pracoval  na státní  dráze a  matka  Marie  se  doma starala  o 
několik  dětí  –  včetně  malého  Antonína  to  byli  dva  synové  a  dvě  dcery.  Rodina,  žijící 
v domku čp.  115,  byla  sice vedena  s obcovací  řečí  českou a  jako římskokatolická,23 ale 
Antonín  Hasal  se  později  prezentoval  jako  ateista,  minimálně  už  od  svého  působení 
v rakouské armádě.24 Ačkoliv průvodním jevem všech válek je vzrůst religiozity a teprve 
v jejím průběhu odhození morálních konvencí ať už při vedení boje nebo v touze užít si 
všech  radostí  života  než  člověk  zemře  na  bojišti,  Hasal  se  k jakémukoliv  vyznání  už 
nehlásil, nebo o tom alespoň nemáme doklady. Spolu s rodinou Hasalů sídlila ve stejném 
domě ještě další domácnost.25

          Jeden rok se Antonín Hasal učil na měšťance v Berouně, pak ale začal navštěvovat 
rakovnickou reálku26, která právě v tomto období působila méně organizovaným dojmem. 
Roku 1906 ji převzala státní správa a město nadále udržovalo pouze budovu reálky. V roce 
1908, o rok dříve zahájil mladý Hasal docházku, škola zavedla revoluční novinku, kterou 
jistě dospívající žáci ocenili: zahájilo se dívčí studium, byť se jednalo pouze o 3 privatistky 
v III.  třídě.27 Do  Rakovníka  Hasal  nejprve  docházel  od  příbuzných  v Ryšíně  a  později 
dojížděl vlakem z domova.28  
          Výnosem z 16. října 1910 nařídilo c. k. školské ministerstvo zavedení cvičení ve 
střelbě. K tomuto tréninku se přihlásilo 20 žáků z VI. a VII. třídy. Cvičilo se od poloviny 
února do konce května 1911 každou sobotu od 13:00 do 15:00 v tělocvičně. Tato novota jest  
jako neblahá věštba, leč už následujícího roku Cvičení střeleckých nebylo; přihlásil se totiž  
jediný účastník! Je poměrně dobře možné, že se Hasal těchto kurzů zúčastnil, ať už v jeho 
věku pochopitelné touze zastřílet si, přiblížit se tak chlapeckým vzorům mužnosti a odvahy 
23 Ještě při maturitě je veden jako katolík. SokA Rakovník, f. GZWR, Hlavní protokoly o zkouškách dospělosti 
1911-1916. SOkA Rakovník, f. Okresní úřad Rakovník, kniha č. 561.
24 VHA Praha, f. Kvalifikační listiny vojenských osob (dále jen Kmenové a kvalifikační listiny).
25 SOkA Rakovník, f. Okresní úřad Rakovník, kniha č. 561.
26 Rakovnickou reálku  navštěvovalo  několik  Hasalů.  Adresář,  resp.  2.  díl,  dějin  reálky vydaných  k stému 
výročí založení instituce uvádí následující údaje: „Hasal, Antonín, N. Huť, 1908/12, div. generál, Brno“, dále 
uvádí  Emila  z Rakovníka  (studoval  1926-1929,  zemřel  1933),  Františka  z Městečka  (studoval  1876/77, 
zámečník,  Smíchov,  Výtopy)  a  Josefa  z Lubné  (1895-1898,  kdy  zesnul).  Příbuznost  k námi  sledovanému 
Antonínovi není zřejmá, ale ani zcela vyloučená. Sto let reálky rakovnické. Památník vydaný k stému výročí 
založení reálky v Rakovníku. Díl II. Adresář a inseráty. Praha 1933, s. 18.
27 Sto let  reálky rakovnické.  Památník vydaný k stému výročí  založení reálky v Rakovníku. Díl  I.  Dějiny, 
vzpomínky, význam. Praha 1933, s. 168, 170.
28 Údaje o roku zahájení školní docházky se rozcházejí, jak už výše mohl pozorný čtenář postřehnout. Obvykle 
se dají nalézt dva údaje, totiž rok 1907 a 1908. Zjevně je to způsobeno tím, že školní rok přesahuje do dvou 
kalendářních  let  a  zřejmou  neopatrností  autorů.  Za  autoritativní  budeme  považovat  Hlavní  protokoly  o 
zkouškách dospělosti 1911-1916, které udávají nástup v školním roce 1907/1908. Stejně tak je nejasný údaj o 
jeho dojíždění který jsem převzal od Vlasty Štáralové, protože Hlavní katalogy se záznamy s osobními údaji 
studentů, jejich prospěchu apod., se uvádí až do maturity, že odpovědný dozorce a osoba, u které žák bydlí, je 
rolník Josef Rouda z Ryšína (čp. 22 a později 21). Srovnej Hlavní katalogy z let 1908/1909 až 1911/1912 a 
Šťáralová Vlasta: Divizní generál – rodák Novohuťský. Vlastivědný sborník okresu rakovnického, roč. 4, únor 
1934, číslo 6., s. 87-88.
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–  vojákům,  anebo  si  získat  jisté  návyky  až  bude  muset  nastoupit  vojenskou  službu 
v rakouské armádě, případně i jako branný doplněk k námi předpokládané činnosti v Sokolu 
(viz níže), který ostatně snahy o provozování takovýchto cvičení měl. 
          Jsem přesvědčeným zastáncem názoru, že škola, zejména výrazná osobnost učitele, 
nejen pouhého učitele, ale i vychovatele a vzoru, na středním stupni vzdělávací soustavy, 
výrazně formuje, dotváří, ba i přetváří své studenty. Poskytuje tak i vodítko pro další životní 
pouť, pomáhá dotvářet názory, postoje i morální hodnoty. Zda-li měl nějakého oblíbeného 
kantora i námi sledovaný Hasal, netřeba pochybovat. Dokonce i nepřátelé povinné školní 
docházky a vzdělávání se vůbec, mají někoho z řad učitelů a profesorů, na něž později rádi 
vzpomínají. Avšak zjistit konkrétní jméno oblíbeného učitele a preferovaných předmětů, se 
mi nepodařilo. Samotné známky na vysvědčení nejsou naprosto přesvědčivými konstantami 
o oblíbenosti učitele nebo předmětu. Určitě nějaký takový vzor působil, i když Od r. 1890-
1910 jsou [změny v profesorském sboru – pozn. D. H.]  tak časté a značné, že lze nazvati  
ústav náš přechodní stanicí,29 jak výstižně a s určitým smutkem poznamenává autor dějin 
rakovnické reálky.
         Školní rok 1911/1912, kdy Hasal složil  zkoušku dospělosti,  skončil  6. července 
slavnými službami božími, jež sloužil světící biskup pražský msgr. Frant. Bursák, uděliv tím 
svátost sv. biřmování žákům reálky.30 Netřeba dodávat, že pokud se toho Hasal zúčastnil, tak 
pouze z donucení a spíše s myšlenkami na plameny kolem Mistra Jana Husa či na ohrožení 
své vlastní osoby, neboť o dva dny později, dopoledne 8. července 1912, maturoval. Na jeho 
vysvědčení stojí  hřejivé dospělý s vyznamenáním.31 Na Rakovník a školu později s láskou 
vzpomínal32 a  rád  se  do  těchto  končin  vracel.  To,  že  si  Rakovnicko  a  samotné  město 
Rakovník zamiloval,  je vysvětlitelné tím,  že zde prožil  své mládí  a rozkvět.  Není ničím 
výjimečným,  že  se  lidé  později  sentimentálně  vracejí  do  míst,  která  měla  spojené 
s bezpečím, klidem a krásou. 
          V srpnu 1912 byl odveden a v říjnu téhož roku nastoupil jako jednoroční dobrovolník, 
tj.  v dnešní  době  frekventant  školy  záložních  důstojníků,  vojenskou  službu  v 
rakouské armádě.  Byl  přiřazen k 7. mysliveckému pluku s posádkami v Terstu,  Kanalé a 
Gorici.  V posledně  jmenovaném  městě  se  nacházela  zároveň  zmíněná  škola  záložních 
důstojníků,  kterou  zdárně  absolvoval.  Myslivecké  jednotky se  považovaly  za  elitní  pěší 
útvary  mocnářství.  Celý  tento  italský  pobyt  proběhl  v klidu  a  bez  nějakých  zvláštních 
událostí,33 nebo alespoň nic o žádném nevšedním zážitku nevíme, kromě toho, že se ocitl 
v cizí  exotické  zemi.  Jestli  mu  tento  kraj  nějak  přirostl  k srdci,  nebo někdo  z  místních 
obyvatel, či spíše obyvatelek ať Itálie nebo už dříve Rakovníka, nevíme, i když jako student 
zcela jistě nějakou lásku měl. Zřejmě však pouze platonickou nebo alespoň bez následků. 
Nic však nenasvědčuje, že by k středomořskému prostoru získal výraznou příchylnost.
          Po skončení vojenské služby se od podzimu roku 1913 stalo novým domovem carské 
Rusko. Co bylo příčinou tohoto rozhodnutí, se můžeme pouze domnívat. Vedle touhy po 
svobodě, nezávislosti a volnosti je jisté, že svoji roli hrálo v českých zemích vždy silné a 

29 Sto let  reálky rakovnické.  Památník vydaný k stému výročí  založení reálky v Rakovníku. Díl  I.  Dějiny, 
vzpomínky, význam. Praha 1933, , s. 171.
30 Sto let  reálky rakovnické.  Památník vydaný k stému výročí  založení reálky v Rakovníku. Díl  I.  Dějiny, 
vzpomínky, význam. Praha 1933, s. 172.
31 SOkA Rakovník, f. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, neuspořádáno, Výroční zpráva Cís. král. vyšší 
reálné   školy v Rakovníce za školní rok 1911-1912, s. 22. 
32 V krátkém  osobním  rozhovoru  mi  Hasalova  dcera,  Dagmar  Hasalová-White,  dne  14.  června  2003  při 
oslavách 170. výročí založení rakovnické reálky (Gymnázia Zikmunda Wintra), sdělila, že jeden z profesorů 
mu měl říkat:  Vy vejre z křivoklátských lesů. Zda-li se tato přezdívka ujala a jeho spolužáci a přátelé jej tak 
nazývali, měl-li vůbec kdy jakou přezdívku, nevím. Hubený, David: Deník IX., zápis ze dne 14. června 2003 – 
osobní  archiv  autora.  Šťáralová  Vlasta:  Divizní  generál  –  rodák  Novohuťský.  Vlastivědný sborník okresu 
rakovnického, roč. 4, únor 1934, číslo 6., s. 87-88.
33 Kmenové a kvalifikační listiny.
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rozšířené   slovano-  a  zejména  rusofilství.  Podstatnou  roli  hrálo  i  to,  že  tam  hledal 
zaměstnání. Logicky se pokusil uchytit na Volyňsku, kde už od šedesátých let devatenáctého 
století  existovala  početná  a  prosperující  česká  kolonie  a  zároveň se  tam nacházeli  jeho 
příbuzní. Se svým poměrně kvalitním vzděláním se mohl celkem dobře uchytit. Před první 
světovou válkou produkovaly české země více inteligence, než kolik jich mohly zaměstnat a 
zaostalý východ byl skvělým exportním prostorem k umístění těchto nadbytků. Habsburská 
monarchie ani nijak takovému vystěhovalectví nebránila a ani statisticky se neobtěžovala jej 
zachytit. Podle císařského patentu z roku 1832 se mohl vystěhovat každý, kdo neměl žádné 
vojenské, finanční a právní povinnosti.34 
             Jazyková příbuznost a uvedené slovanofilství vedly k tomu, že oblíbeným směrem 
odcházejících  „přebývajících“  vzdělanců  byl  vedle  uvedeného  Ruska  ještě  Balkán. 
Ekonomické  podmínky  tak  pro  budoucnost  umožnily  vznik  rezervoárů  pro  odbojovou 
činnost v nadcházejících válkách. Avšak bylo to vnímáno i jako oslabování českého živlu 
doma.35 
             Hasal působil jako účetní v továrně v Osnikách, ale narážel zpočátku na jazykové 
potíže.36 Krátce též učil tamější sokoly – sám byl sportovně nadaný a fyzicky zdatný.37 Jak 
vlastně  Antonín  Hasal  vypadal?  Vytrénované  tělo  bylo  na  výšku  menší  postavy.  Měl 
podlouhlý  obličej,  nos  a  ústa  rovná  (zdravé  zuby  měl  ještě  v  padesáti  letech),  vlnité 
kaštanové  vlasy  a  modré  oči.38 Hasalovo  členství  v České  obci  sokolské  už  v časech 
rakovnických zůstává nejasné. Můžeme to však považovat za více než pravděpodobné. Tato 
skutečnost  by také  napovídala  něco  málo  o příčinách  jeho ateismu,  i  když  ne všechno. 
Sokolská organizace totiž stavěla na zásadách liberalismu, demokratismu (vzájemné tykání 
si, které můžeme později pozorovat mezi legionáři), snášenlivém nacionalismu, byť Němci 
byli  před první světovou válkou otevřené považováni za nepřátele,  úctě k odkazu Mistra 
Jana Husa a boji proti  klerikalismu.  Z těchto důvodů se Sokolové ostře ideově střetávali 
s katolickou  církví  už  od  konce  19.  století.39 Stejně  tak  zůstává  neznámé  meziválečné 
angažmá v této tělovýchovné organizaci po válce.

34 Jakubec, Ivan - Jindra, Zdeněk: Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce 
habsburské monarchie. Praha 2006, s. 83.
35 Toto zdůraznil Albín Bráf ve svých Listech politického kacíře, kde se i vysmál názoru, že odchod českých 
lidí  do  zahraničí  lze  hodnotit  jako  „politicky  slibnou  expansi“. Naopak,  chápal  to  jako  důkaz  české 
ekonomické slabosti a neschopnosti zajistit své lidi. V tomto smyslu můžeme mladého Hasala označit i jako 
oběť českého hospodářské nedostatečnosti,  byť později tato skutečnost  umožní položení základů ke vzniku 
legií. Bráf, Albín: Listy politického kacíře. 2. vydání. Praha 1902, s. 120. 
36 White, Lewis M.: Generál Antonín B. Hasal (Velitel osvobozeného území). In: Duben, V. N.: Na všech 
frontách. Čechoslováci ve II. světové válce. 2. vydání. Praha 2001, s. 241.
37 Zda-li byl absolventem sokolské cvičitelské školy, se mi zatím nepodařilo zjistit. V Rusku vznikly první dvě 
sokolské jednoty již v roce 1869. První volyňská jednota vznikla v Mihorošti v letech 1870-1871. Waic, Marek 
a kol.:  Sokol v české společnosti 1862-1938. Praha 1996, s. 38, 187. Kučera,  Martin: Významní  legionáři 
v roce 1938. Koutská, Ivana – Svátek, František: Politické elity v Československu 1918-1948. Sešity Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 20, 1994, s. 103.  Šťáralová, Vlasta: Divisní generál – rodák novohuťský, 
Vlastivědný sborník okresu rakovnického, roč. 4, únor 1934, číslo 6., s. 87-88.
38 NA, f. Policejní ředitelství Praha II. - všeobecná registratura (1921-1950).
39 Waic, Marek a kol.: Sokol v české společnosti 1862-1938, Praha 1996, s. 19, 20, 72-75.
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První světová válka40

Proti původní vlasti

               Nevěřil jsem ve válku – jako tisíce jiných. […] Tož jsem mohl pozorovati z blízka,  
jak působí válka na psychologii Čecha, oblečeného do rakouské uniformy. Byl to pohled na 
jedné straně trapný,  ale  na druhé zase opravňoval  k nejlepším nadějím do budoucnosti.  
Zoufalství se zmocnilo vojáků – alkohol a sexus přiváděl z míry nejrozvážnější lidi. Vojáci  
se opíjeli, aby utlumili v sobě svědomí a duševní bolest, aby neviděli, jak odcházejí polní  
formace jedna za druhou tam, odkud není tak hned návratu anebo není vůbec, aby zadusili  
v sobě všechno, co volalo po lidství, po lásce, po štěstí. Vojáci se oddávali v opilosti sexu, 
aby užili  ještě  světa,  než  složí  svoje  kosti  někde  v Srbsku nebo na rovinách haličských,  
vojáci  se  dávali  úmyslně  pohlavně  nakazí  a  pěstovali  svoje  nemoci,  aby  se  jen  vyhnuli  
zařazení do polních formací a aby zůstali co nejdéle v týlu. […] půjdeme do pole, jestli nás 
tam pošlou, ale při nejbližší příležitosti hajdy na druhou stranu a potom proti Rakousku. To  
byl hlas lidu, to byl hlas boží!41 

            Přibližně takto jsme si navykli dívat se na českého vojáka za první světové války.  
Díky úřednímu blbovi Josefu Švejkovi z provenience arcikomika Jaroslava Haška je 
tento pohled snad i součástí genetické výbavy každého Čecha nebo přinejmenším jeho 
psychologického ústrojí.Výše uvedený citát nepochází z nijak zábavného díla, ale díky 
době svého vzniku jasně dokazuje, jak rychle se začala rodit idea Čecha – Švejka – 
nebo nepřítele habsburské monarchie za světové války. I když pravdou je, že většina 
Čechů splnila svoji povinnost vůči císaři Františku Josefu I. a prolévala svoji krev za 
dvouhlavého orla a rozhodně „nešvejkovala“, přetrvává obraz Čecha jako instinktivního 
nepřítele  starého  mocnářství.  K tomu  přispívá  právě  to,  že  válka  skončila  zánikem 
Rakouského  císařství  a  vznikem  Československa,  jež  více  než  měrou  vrchovatou 
uspokojilo i ty nejfantasknější představy českého národa. Tím pádem se jeho tvůrci, 
Masaryk, Beneš, Štefánik a legionáři, automaticky stali národními hrdiny, osvoboditeli, 
idoly a vzory. Zákonitě se přestalo hovořit nebo myslet na to, že se fakticky jednalo jen 
o malou, třebaže v závěru bojů až statisícovou, skupinku radikálů, kteří by v případě 
míru nebo statu quo ante bellum, anebo dokonce vítězství ústředních mocností naplnili 
rakouské věznice či spíše popraviště a nyní bychom o nich hovořili jako o vlasti- a 
zemězrádcích, odrodilcích a kdo ví, jak ještě bychom je nazývali, navíc posuzovaných 
podle  paragrafů  36  a  38  tehdy  platného  trestního  zákona42.  Ale  protože  vyhráli, 
respektive prosadila  se myšlenka,  za  kterou  bojovali,  přijali  jsme jejich boj  za  svůj 
vlastní. Proto se nyní na ně díváme jako na národní hrdiny. Jedním z těch, kdo patřil do 
této úzké skupinky odpůrců Rakouska-Uherska hned od začátku, byl i Antonín Hasal.

Formování a výcvik České družiny

          Před první světovou válkou žilo v Rusku asi 70 000 Volyňských Čechů a asi další 35 
000  Čechů,  kteří  si  ponechali  rakousko-uherské  občanství  a  nijak  zvlášť  netoužili  po 

40 „Tehdy se jí tak neříkalo: obvykle se mluvilo o „světové válce“ nebo o „evropské válce“. Později přišel  
název  „velká“ válka.  Termín  „první  světová  válka“ se  obvykle  připisuje  Charlesi  a  Court  Repingtonovi,  
válečnému dopisovateli listu The Times, který již v září roku 1918 rozpoznal, že válka z let 1914-1918 nebude 
onou „válkou, jež ukončí válku“, jak optimisticky vyhlašoval H. G. Wells.“ Ferguson, Niall: Nešťastná válka. 
Praha 2004, s. 389, pozn. 1. 
41 Album velezrádců. Velezrádné rejdy Čechů za hranicemi. Praha 1919, předmluva Floriana Zapletala, s. V a 
VI.
42 Album velezrádců. Velezrádné rejdy Čechů za hranicemi. Praha 1919, předmluva Floriana Zapletala , s. 1.
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přestupu k pravoslaví. Většinou se jednalo o úředníky, řemeslníky, učitele atp.  Vypuknutí  
války vyvolalo mezi ruskými Čechy nadšení.43 Nejvlivnější  krajanské spolky z největších 
měst Petrohradu, Moskvy a Kyjeva se snažily okamžitě ukázat svoji náklonnost k Rusku a 
nepřátelství  k ústředním mocnostem. Nejprve je ovládla myšlenka na vstup do řad ruské 
armády,  ale  téměř  vzápětí  se  rozšířila  i  idea  českého  vojska.  Moskevská  kolonie  něco 
takového navrhla už 3. srpna a v Petrohradě s tím přišli 9. srpna. Kyjevští Češi o těchto 
nápadech věděli, ale spíše se klonili ke vstupu do ruské či srbské armády, nicméně několik 
Čechů se již přihlásilo.  
          Nejaktivněji si pochopitelně počínala nejmladší generace přistěhovalců, kteří se ještě 
příliš neasimilovali a k vlasti měli dosud nejsilnější citovou vazbu. Ostatně, později v České 
družině  byl  nejsilnější  právě  Hasalův  ročník  1893.44 Volyňští  Češi  byli  většinou 
zmobilizování do ruské armády. Ruskému státu tato iniciativa velmi vyhovovala z několika 
důvodů:  Rusko plánovalo  anexi  východních  částí  habsburské  monarchie  a  chtělo  využít 
přinejmenším ne nepřátelských postojů místních Slovanů k takové představě. České útvary 
by tak měli jak praktický, tak i propagandistický účel a nepochybně i úspěch. Mohli také 
docílit povstání.  Už polovině srpna 1914 byly vyhotoveny příslušné organizační plány.
          Vzorem pro dobrovolnické útvary se stala zdárná jednotka čínských a chunchuzských 
dobrovolníků z rusko-japonské války před deseti lety vedená plukovníkem Madritovem. Při 
vzniku  jednotky  se  ještě  pochopitelně  neznal  počet  přihlášených  dobrovolníků,  proto 
obdržela na carské poměry velmi pružnou a realistickou zakládací listinu, připouštějící v 
nejmenší  variantě  dvourotný  prapor  až po útvar  o  dvou plucích   (pluk mívá  obvykle  3 
prapory  a  jeden  prapor  obvykle  tři  až  čtyři  roty,  ale  jak  jsme  si  ukázali  na  minimální 
variantě, pravidla nejsou zcela striktní). Důstojníci ze zahraničních armád se měli přijmout 
ve stejných hodnost, ale s právy důstojníků ruské domobrany (postrádali některých výhod – 
později bylo toto opatření odstraněno). 
          Vedoucí odborná místa a nejméně jednu třetinu důstojnických a poddůstojnických 
míst  v rotách měli  obsadit  Rusové z náhradních praporů kyjevského vojenského okruhu. 
Všichni neřadoví vojíni, tj. administrativní a logistická místa, museli být ruského původu. 
Toto nařízení mělo zajistit dobré fungování zásobování, ale ve skutečnosti byli dobrovolníci 
těmito „hospodáři“ olupováni.45 
          Česká družina fungovala čistě jako pěší útvar, proto nevznikl kulometný, spojovací 
apod.  oddíl.  Absence  těchto  specializovaných  složek  měla  původ  v  předpokládaných 
úkolech Družiny. Nahlíželo se na ni tak, že nelze tedy Č e s k o u  d r u ž i n u považovati za  
bojový oddíl, nýbrž za shromáždění propagátorů, pracujících k prospěchu ruské armády a 
už  vůbec se neočekávalo, že kázeň přirozeně nemůže býti na takové výši, na jaké je u částí,  
určených  pro  bitevní  čáru.  Chtělo  se  pouze  tolik,  aby  byla  tak  ukázněná,  aby  došla  v  
pořádku na bojiště. Předpokládalo se, že jakmile by došla ruská vojska do českých zemí a 
na  Slovensko,  tak  by  se  příslušníci  útvaru  infiltrovali  mezi  obyvatelstvo  a  vyvolali  by 
povstání.46

          Pojmenování  Družina vzniklo  z  ruské vojenské terminologické  praxe,  kdy se 
samostatné dobrovolnické sbory a jednotky menší než prapor nazývaly družinami a byly 
stavěny na úroveň domobraneckých složek.47

43 Pichlík, Karel - Klípa, Bohumír - Zabloudilová, Jitka: Českoslovenští legionáři (1914-1920). Praha 1996, s. 
27.
44 Alespoň k 31. prosinci 1914. Prášek, Vojtěch: Česká družina (Psáno k 20. výročí jejího založení). Praha 
1934, s. 117.
45 Prášek, Vojtěch: Česká družina (Psáno k 20. výročí jejího založení). Praha 1934, s. 11-19, 117.  Pichlík a 
kol., s. 27. Mašín, Emil: Česká družina. Příspěvek k dějinám národního osvobození. Praha 1922, s. 23, 96-99, 
101-103.
46 Prášek, Vojtěch: Česká družina (Psáno k 20. výročí jejího založení). Praha 1934, s. 36. Pichlík a kol., s. 28.
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          Dobrovolníci se měli za úkol hlásit v Kyjevě, neboť podle názoru ruských činitelů 
spolek kijevský, vzhledem k svým funkcím, jeví se býti hlavním.48 Spíše však šlo o to, že v 
Kyjevě sídlilo velitelství okruhu a tento okruh měl nejzápadnější významnou českou kolonii 
a byl nejblíže frontě. Praktický účel zde byl tedy hlavním motivem, a proto kyjevští Češi 
dostali tuto vedoucí úlohu. 
          Spolek vybíral z přihlášených se dobrovolníků ty, za které se mohl zaručit. Takto 
vyselektovaní jedinci se posléze dostavili na velitelství kyjevského vojenského okruhu  a 
zároveň předložili  potvrzení,  že si  podali  žádost o ruské občanství.  Ruská vláda na toto 
dbala,  i  když  vyřizování  těchto  žádostí  se  neuvěřitelně  dlouho  táhlo,  resp.  většinou  se 
družiníci ruského poddanství nedočkali a později již se o ně vůbec neucházeli. 
          Dokonce i rakouské velitelství chtělo Čechy rozlišovat na ruské poddané a tedy 
vnímat je jako Rusi se vším všudy a na Čechy v ruské uniformě bez ruského občanství, tedy 
smrt zasluhující si vlastizrádce. Je přirozené, že jednotky na frontě tyto ohledy postrádaly a 
považovaly všechny česky mluvící osoby v nepřátelských uniformách za zrádce a špióny a 
podle toho je za jejich skutky náležitě odměnily: zastřelením nebo oběšením.49

          Prvním velitelem se stal bývalý velitel dubenského trestného praporu  pplk. Lotockij, 
který zároveň k 28. srpnu 1914 zformoval Českou družinu a do konce záři ji rozšířil na čtyři 
roty  (plnohodnotný  prapor).  Velitelem  zůstal  jen  krátce.  Spolkovým  představitelům  se 
nelíbily jeho tvrdé metody a hlavně minulá působnost. Vymohli si proto nového velitele, 
podplukovníka  Sozentoviče,  kterého  zakrátko  drtivá  většina  dobrovolníků  upřímně 
nenáviděla.50

          Výcvik probíhal v Kyjevě každý den několik hodin (7-11 dopoledne, 2-5 odpoledne, 
resp. 8-12 a 3-5 hodin) a chodilo se cvičit  na  Vladimírskou horku.  Češi se ještě během 
výuky  seznamovali  s  ruskými  vojenskými  řády.  Pochopitelnou  výhodu  měli  záložníci 
rakouské armády a Sokolové. Družiníci vyplnili do jisté míry předpoklad ruského štábu, že 
jejich disciplína nebude na takové úrovni,  jaká se očekávala  u bojových útvarů,  protože 
nerespektovali části vojenských předpisů (zákazy kouření na ulici, návštěv veřejných sadů a 
kaváren).51       
          Po vypuknutí první světové války vstoupil do České družiny na Rusi i Antonín Hasal. 
Mezi sokolskými cvičiteli se mělo jednat o výjimku, avšak velmi aktivní výjimku. Nadšení 
Sokolů snad zchladily případy jejich zatčení na začátku války, ale brzy zase byli na zákrok a 
záruky sokolského představenstva u ministerstva školství propuštěni.52

          Při náboru dobrovolníku se ukázalo, že Češi roztroušení po Rusi často neměli ponětí o 
vzniku Družiny,  a proto se přistoupilo k vysílání emisarů,  aby se zpráva o vzniku české 
jednotky  dostala  i  do  vzdálených  a  odlehlých  končin  země.  Jedním  z  cílů  emisarů  a 
plnomocníků se vedle Donu, Kavkazu a dalších oblastí  stala pochopitelně i  Volyň,  jejíž 
Kolonii  Vysokou  uvolil  se  zpracovati  cvičitel  tamního  Sokola  Hasal. Jak  byl  úspěšný, 
bohužel nevíme, ale z Volyňské gubernie se celkem přihlásilo 183 mužů. 53

47 Prášek: Česká družina, s. 21. Mašín, Emil: Česká družina. Příspěvek k dějinám národního osvobození. Praha 
1922, s. 25.
48 Prášek: Česká družina, s. 19.
49 Prášek: Česká družina, s. 20, 115. Pichlík a kol., s. 27. Mašín, s. 74-75.
50 Prášek: Česká družina, s. 21, 24, 26. Na Sozentoviče si stěžovali všechny práce, které jsem k České družině 
načetl, kdežto o  Lotockém jsem se kromě tvrdého přístupu nic nedozvěděl. Patrně to byl tvrdý velitel, ale buď 
velel  přiliš  krátce,  než  aby  se  vyvinula  nesnášenlivost  vůči  jeho  osobě,  nebo  to  byl  přísný  člověk,  leč 
spravedlivý.
51 Prášek: Česká družina, s. 25-26.  Mašín, s. 46.
52 Zapletal,  s. XIX.  Prášek:  Česká družina,  s. 30.  Mašín, s. 14 a pozn. 40; s. 58 a pozn. 173 (podle této 
poznámky se Sokolští představitelé na Rusi bránili poukazem, že bylo k dispozici ne více než 50 cvičitelů).
53 Prášek: Česká družina, s. 22, Hasalovo jméno v originálu vytištěno kurzívou. Součet dobrovolníku z Volyně 
podle údajů na s. 127.
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          Službu v Družině nastoupil jako vojín, tudíž neuplatnil svůj nárok na důstojnickou 
hodnost,  neboť  jako  jednoroční  dobrovolník  rakouské  armády  měl  možnost  získat 
důstojnickou pozici v nové jednotce. Takových bylo více, protože však nejdůležitější bylo 
zapojit se aktivně do války dříve, než bude po všem – a v roce 1914 se věřilo, že válka bude 
mít  rychlý  průběh  –  vstoupili  mnozí  poddůstojníci  a  důstojníci  do  Družiny  jako  prostí 
vojáci, přičemž věřili, že si v průběhu války svými schopnostmi domohou i hodností, na něž 
měli  školu.  Vypovídá  to  mnohé  o  nadšení  českých  dobrovolníků  a  rovněž  Hasala 
samotného. Koneckonců, víme, že byl  ateista.  V 19. a 20. století byla vedle náboženství 
jedním z nejsilnějších  názorových proudů myšlenka  národa  a  nacionalismu vůbec.  Tato 
univerzalistická  idea  tedy zřejmě  nahradila  Hasalovu náboženskou potřebu a  za vidinou 
myšlenky  národní,  tak  silné  jako  víra  v  Boha,  umožňovala,  aby  dobrovolníci  za 
československou  samostatnost  odložili  jakékoliv  své  touhy  a  cele  se  obětovali 
československému národu a jeho nezávislosti.54    
          Otázku, co ho ke vstupu vedlo, jestli nespokojenost s poměry v původní vlasti, či 
spíše  přesvědčení  o  neoprávněnosti  rakousko-uherské,  resp.  německé  agrese,  cítěné 
antiněmectví nebo planoucí vlastenectví jsme si zodpověděli. Jako poměrně vzdělaný mladý 
muž a také jako absolvent záložnické důstojnické školy nepochybně velmi dobře věděl, že 
se  dopouští  vlastizrady,  a  v případě  zajetí  bude  proto  po  případném výslechu  po  právu 
popraven.  Připomeňme  si  jen  ještě  další  možné  motivy.  Snad  ho  lákala  i  vidina 
dobrodružství a vojenské slávy. Také snaha najít nové uplatnění není zcela zanedbatelná. 
Mladické nadšení válkou mohlo sehrát též svojí roli55 – poznat něco nového, neznámého, 
výjimečného, neopakovatelného. Být u toho. Uniknout ze šedi všedních dní. Nelze vyloučit 
ani ekonomické motivy,  případně snahu udělat  něco, co se obecně od mladého muže ve 
válečném čase očekává. Tlak přátel anebo prostý nerozvážný čin nelze taktéž vyloučit.56 A 
tak na závěr všech těchto našich úvah je možné říci jen jedno jistě, totiž, že 22. srpna 1914 
byl v Žitomiru přijat do České družiny na Rusi. O měsíc později, 28. září, složil v Kyjevě 
vojenskou přísahu.57 Datum je to skutečně symbolické. 
           Přísaha měla samozřejmě slavnostní podobu a neobešla se bez náboženských 
ceremoniálů.  Proběhla tak,  že  prapor  Družiny byl  církevně vysvěcen,  načež  následovala 
přísaha. Dobrovolníci ještě políbili kříž, evangelia a nakonec i prapor. S požehnáním církve 
i armády se dobrovolníci konečně mohli vypravit na frontu.58     

Pevnost Přemyšl

          Družina byla po jistých zmatcích odeslána ke třetí armádě generála Radko Dmitrijeva. 
Jednalo se o šťastné přidělení. V této armádě se rozhodlo o novém úkolu pro dobrovolníky – 
místo propagandy a čekání, až se ruský parní válec dovalí až do Rakouska-Uherska – bylo 
rozumně určeno, že Česká družina bude využita k frontovým rozvědkám. Jak to Dmitrijev 
vyjádřil, tento útvar není maso pro kanóny. Vedlo to k půlení, čtvrcení a ještě dalšímu dělení 
jednotky, protože jednotlivé carské divize se velmi brzy začaly žádat služeb české družiny. 
Právě na rozvědkách si Češi vybudovali  svoji slávu a umožnilo to pak rozsáhlejší nábor 
mezi  zajatci  rakousko-uherské  armády,  přestože  pro  úkol  rozvědky  nebyli  vycvičeni  a 

54 Prášek, Česká družina, s. 85.
55 Již citovaný Niall Ferguson ve své práci „Nešťastná válka“ dokládá, že tzv. „válečné nadšení“ evropských 
národů pro válku je mýtus.  Naopak měla převažovat negace nebo lhostejnost. Například ve Francii většina 
obyvatelstva nemyslela na Sedan a Alsasko-Lotrinsko. Pokud už někdo válku vítal, tak se většinou jednalo o 
střední třídu – studenty a úředníky. (Ferguson…, s. 169-180).
56Ferguson, s. 191-193.
57 Kmenové a kvalifikační  listiny.
58 Prášek: Česká družina, s. 27.
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museli se zaučovat přímo v terénu. Koneckonců i rezoluce Sokolů ze začátku října 1914 v 
Kyjevě požadovala, aby dobrovolníci působili jako rozvědčíci.59

          Se zařazením Hasala do konkrétní roty České družiny jsou jisté potíže. Nepřekvapuje, 
že v průběhu jejího trvání mohl  kolovat mezi jejími částmi,  ale dokonce i ke stejnému 
časovému úseku se scházejí různé údaje: 1., 2. a 4. rota. Později se ještě dostane do 5. roty.   
          Krátce na to byl převelen od ruské 3. armády do svazku 11. ruské armády, která  
obléhala pevnost Přemyšl, přímo k armádnímu štábu.60 Jiný zdroj praví, že k Přemyšlu šli 
vojáci  z  první  roty61 a  ještě  další  autor  uvádí,  že  šla  4.  rota.62 Lze  soudit,  že  Hasalova 
domovská rota měla pořadové číslo 1. 
          Ať už se však jednalo o kteroukoliv rotu, anebo jednotlivce z jakékoliv roty, okolo 
Přemyšlu se Hasal pohyboval až do dubna 1915. Mohl zde úspěšně využívat znalost jak 
ruštiny, tak i němčiny a češtiny. Vždyť válka byla vedena proti dvěma německy hovořícím 
velmocím.  Mimo to podstatnou část  rakousko-uherské armády tvořili  důstojníci  a branci 
z českých zemí. Vedle Čechů však sloužili i další slovanské národnosti žijící v monarchii, 
kterým mohl Hasal velmi dobře rozumět (Chorvati a hlavně Slovinci – nedávno tam přeci 
absolvoval vojenskou službu).  
          Přidělení k štábu armády bylo dalším štěstím pro české hnutí, protože tak vešli v bližší 
styk  s  rozhodujícími  představiteli  a  mohli  je  svými  výkony  a  schopnostmi  získat  pro 
československé zájmy.63 
          Samotná Přemyšl byla zastaralá pevnost, do které se prakticky neinvestovalo a měla 
nedostatek zásob. Nepočítalo se totiž, že by se k němu bojové operace vůbec přiblížily. Už 
před válkou disponovala ruská špionáž výbornými zprávami o pevnosti a pravděpodobně i 
plukovník generálního štábu Rakousko-Uherska Alfréd Rédl dodal plány ohledně válečného 
vyzbrojení Přemyšlu. Rusové se pak v průběhu bojů o pevnost chovali velmi informovaně. 
          Pevnost Přemyšl se v ruském obležení ocitla dvakrát. První – krátké obležení – 
zvládla výborně a dokonce byla i posilou pro ustupující rakouská vojska, protože aktivní 
obranou  vázala  prvosledové  ruské  útvary,  ač  utrpěla  průchodem  poražené  3.  rakouské 
armády,  která odměnu za pomoc za sebou zanechala  epidemii cholery,  jíž se nepodařilo 
zcela vymítit až do jara 1915. Po vyproštění z třítýdenního obležení se musela pevnost 3. 
rakouské  armádě  odvděčit  výpomocí  se  zásobováním,  zhruba  zásobami  na  třítýdenní 
obklíčení. 
          Druhé obklíčení už pro habsburskou pevnost nedopadlo dobře. Osmého listopadu 
1914 se opět uzavřel obléhací kruh. Situace však už byla zcela jiná. Tentokráte se pevnost 
stala ústřední bodem veškerého snažení Vídně a Berlína na východní frontě. Až do jejího 
pádu se ji snažili vyprostit. 
          Ruská  11.  armáda  generála  A.  N.  Selivanova  přistoupila  z  důvodu  absence 
jakéhokoliv  těžkého  dělostřelectva  ke  klasickému  obléhání,  resp.  vyhladovění.  K  tomu 
stačili i záložní divize nízké bojové hodnoty. Rusové se chovali pasivně, kdežto Rakušané se 
snažili si udržet bojovou morálku a přispět ke svému osvobození a proto podnikali četné 
výpady, avšak fronta byla příliš daleko.
          Rusové nejenže znali plány pevnosti a její možnosti, měli v jejích zdech nejen své 
agenty, nýbrž na svou stranu získali i přemyšlské prostitutky a dokonce odposlouchávali i 
radiotelegrafickou komunikaci obležených s 3. rakouskou armádou. Navíc se zde objevili 
ještě  nebezpečně  bojechtiví  Češi.  Dobrovolníci  z  České  družiny  mohli  překládat 
odposlouchávanou komunikaci  a během rozvědek propagandisticky působit  na rakousko-
uherské  hlídky.  Pokud  se  získali  zajatci,  tak  družiníci  fungovali  jako  tlumočníci.  Celá 
59 Mašín, s. 71-72.
60 Kučera: Významní legionáři…, s. 103.
61 Prášek: Česká družina, s. 46.
62 Němeček: K životním osudům, s. 9.
63 Mašín, s. 83-84.
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informační  síť  oblehatelů  fungovala  tak  dobře,  že  Rusové  občas  útočili  na  předsunuté 
pevnostní hlídky v rakouských uniformách se znalostí platného hesla!
          Od února 1915 si Rusové počínali aktivněji. V polovině března se posádka pokusila 
vyprostit, ale marně. Rusové byli pochopitelně dobře informovaní a zdecimovaní Rakušané 
nic nedokázali. Už počátkem března pouhých 30 % posádky mohlo nosit zbraň. Následovaly 
neúspěšné ruské útoky. 
          Velitel 11. ruské armády,  Selivanov, plánoval na 23. března generální útok, ale 
Rakušané ho svou kapitulací o den předběhli a notně rozčílili. Předtím vystříleli veškerou 
munici, zničili děla a podpálili skladiště. 64  
  
Sokolský oddíl

          V dubnu 1915 se dobrovolec Hasal vrátil zpět k Družině, s níž se ocitl znovu v  poli a 
která v té době už měla pověst elitního útvaru, kterému se svěřovaly ty nejnáročnější úkoly, 
včetně třeba prestižních záležitostí jako je ochrana štábů divizí a látání děr. V březnu 1915 
vznikl zvláštní Sokolský oddíl, jenž měl být výkladní skříní útvaru, v němž se měli soustředit 
nejlepší z nejlepších – povětšinou právě Sokolové, ale nejen oni, nýbrž všichni ti, kdož se 
při rozvědkách nejlépe osvědčili. 
          Jedinečnost tohoto oddílu podtrhovala skutečnost, že podléhal přímo veliteli Družiny, 
který mu však přidělil nevhodné velitele. Zvláštní jednotka se  neosvědčila a koneckonců ani 
samotní vojáci nebyli nadšení z této selekce. Oddíl byl rozpuštěn v květnu 1915. 
          Pokud se do něj Hasal dostal, tak jen na několik málo týdnů. Můžeme tak usuzovat z 
jeho  příslušnosti  k  Sokolu  a  fotografie  uvedené  v  Mašínově  práci  na  straně  59,  kde  je 
zobrazena fotografie Sokolského oddílu v Tarnově.65 Hasal se velmi pravděpodobně nachází 
v  první  řadě,  čtvrtý  z  leva  (s  knírem).  Na druhou stranu další  starodružiník  a  sokolský 
cvičitel  ve  svých  pamětech  v  této  souvislosti  Hasalovo  jméno  nevzpomíná.  Mohl  ho 
jednoduše opomenout, protože se třeba ještě nespřátelili, zapomněl ho uvést, případně spolu 
nic  zajímavého  v  tomto  období  nezažili.  Nelze  ani  vyloučit,  že  popiska  v  Mašínově 
publikaci mílí. Přesto lze považovat jeho příslušnost k oddílu za velmi pravděpodobnou.
          Proč se ti nejlepší z nejlepších pohromadě neosvědčili, když všude jinde excelovali? 
Právě proto,  že  dostali  mizerného velitele  a  právě samostatnost  a  schopnosti  samotných 
vojáků je uchovala před naprostou zkázou. Prvním velitelem byl štábní kapitán Uspenský, 
charakterizovaný  jako  sice  snílek  a  trochu  fanfaron,  ale  svým  úkolům  se  věnoval  s 
nadšením a vůbec byl ochoten se zastávat dobrovolníků proti ústrkům od ruských vojínů 
přidělených k Družině. Intenzivní výcvik proběhl v Tarnově, kde krátce předtím přibyli  i 
nové přírůstky k Družině, známe jako tarnovští novodružiníci. Ostatně právě Uspenský se 
jim při výcviku věnoval a zasloužil se o to, že brzy zapadli mezi starodružiníky. 
          Hlavním působištěm Sokolského oddílu se stala Kornilovova 48. pěší  divize v 
Karpatech (severně od Bardějova) a při rozvědkách se dostala až ke Zborovu. Místní akce 
pro neschůdnost terénu a činnost nepřítele nepřinesla očekávané výsledky. Pro Sozentoviče 
to  byla  vítaná  záminka  odvolat  neoblíbeného  podřízeného  a  oddílu  přidělil  za  velitele 
praporčíka Brovka. To pro oddíl nebyla výhra, nýbrž katastrofa. O oddíl se vůbec nestaral a 
díky tomu se vojáci ani nedozvěděli o ruském ústupu. Oddíl se z nebezpečné situace dostal 
díky iniciativě velitelů čet, zejména J. J. Švece. Je příznačné, že se Brovko během ústupu 
ztratil, ale neváhal odeslat Sozentovičovi telegram:  Oddíl při mně, chodíme na rozvědky v 
době, kdy se už "sokolíci" vrátili  do hnízda ke štábu Družiny.  Sozentovič celému oddílu 

64 Kupka, Vladimír: Pevnost Krakov a Přemyšl. Opevnění habsburské monarchie v Haliči. Dvůr Králové nad 
Labem 1991, s. 53, 57-58, 154, 159, 171-200.
65 Mašín, Emil: Česká družina. Příspěvek k dějinám národního osvobození. Praha 1922, s. 59.
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notně vynadal do zajíců a zrádců. Dokonce jim vyhrožoval i polním soudem, ale od toho 
opustil a za trest je rozpustil. S trestem však byli všichni spokojeni.66        

Na skok k první rotě 67

          Vojáci z rozpuštěného oddílu se vrátili ke svým rotám. Matěj Němec a Antonín Hasal 
se 1. května 1915 dostali k první rotě kapitána Zembalevského, který je uvítal, neboť tím se 
mu  zvětšil stav dobrých rozvědčíků v rotě. Za dva dny byla rota odeslána k 3. kavkazskému 
armádnímu  sboru,  konkrétně  k  21.  divizi  generála  Nekrasova,  jež  je  vítal  krátkou,  ale  
procítěnou řečí, jak vzpomíná legionář Matěj Němec. Pokračuje: Na konec si přál, abychom 
mu zazpívali.  Vyhověli  jsme jeho přání,  ale  zpěv nijak  nevynikal.  Byli  jsme celodenním  
pochodem unaveni a hladoví. Když se to generál dozvěděl, tak jim okamžitě zajistil jídlo. V 
této souvislosti se nabízí otázka, zda měl Hasal hudební nadání, zda hrál na nějaký nástroj 
nebo rád zpíval a jestli vůbec byl dobrým pěvcem. Bohužel nic nevíme.
          Velící družiník Čeček celý úsek ruské divize rozdělil na tři části. V každé části se 
střídaly  dvě  průzkumnické  party,  čímž  se  podařilo  zajistit  nepřetržité  sledování 
nepřátelských aktivit na celé linii obrany ruské 48. divize. Party vedle možnosti odpočinku 
při střídání se mohli zároveň výtečně seznámit s terénem a nepřátelskými pozicemi na svém 
pevně přiděleném úseku. 
          Matěj Němec později dvakrát s časovým odstupem písemně zaznamenal vzpomínku 
na jednu z rozvědek, které se zúčastnil spolu s Hasalem. Jednalo se o akci, kdy oba ještě 
sloužili ve stavu první roty na jaře 1915. 11. května vzal Hasal svoji  partu na rozvědku k 
Piskorovicím. Byla to první společná akce Hasala a Němce. V žádném ze zaznamenaných 
popisů  akce  to  není  sice  přímo  vyjádřeno,  ale  zejména  z  pozdější  vzpomínkové  knihy 
Návraty ke svobodě vyplývá, že Němec ukazoval Hasalově partě její nové působiště. Akce 
probíhala takto:
          Téměř se již rozednívalo, tak raději Němec nechal asi z 18 lidí třináct vojáků ve 
vesnici a do akce si vzal pouze čtyři muže: Doška, Janíka, Šurzu a Antonína Hasala. Ruské 
oddíly se právě při průchodu českého družstva jejich zákopy střídali a nepřítel, vida pohyb v  
zákopech, silně tyto ostřeloval. Do práce si protivník vzal i opuštěné ruské zákopy na břehu 
Sanu, kam právě průzkumníci mířili, a to tak hustě, že Němec raději vzal svoje muže ke 
dvorci na půl cestě mezi Piskorovicemi a Sanem ležící. Němec vypráví:

Hasal vlezl na střechu tohoto dvorce a já se doplížil k osamělému stromu asi 300 kroků  
vzdálenému  od  dvorce.  Na  tom  stromě  byl  zřízen  dělostřelecký  pozorovací  bod,  nyní  
opuštěný. Dlouho se nerozmýšleje, vlezl jsem na strom a společně s Hasalem pozorovali  
jsme rakouské zákopy. Asi po dvouhodinnovém pozorování začalo rakouské dělostřelectvo 
silně ostřelovati dvorec, takže Hasal byl přinucen okamžitě se střechy se skrýti.

          Němec chtěl zjistit, odkud Rakušané střílí, začal lézt po stromu do ještě větší výše a 
upoutal pozornost nepřítele, který začal příslušný strom kropit kulometem. Němec se skryl 
za dvě silné větve a seskočil. Hasal, který stál za zdí dvorce a viděl, že strom je ostřelován,  
nepozoroval, kdy jsem seskočil. Vida prázdný strom a domnívaje se, že snad jsem raněn,  
poslal za mnou Doška s dotazem, co se se mnou stalo. Došek našel Matěje Němce v pořádku 
a spolu s Hasalem se sešli za dvorcem, který je nyní chránil před kulometnou palbou. Hasal 
si  prohlédl  Němcům prostřílený  plášť  a  vyslechl  hlášení  o  řídce  osazených  rakouských 
66 Prášek: Česká družina, s. 50-52, 56. Mašín, s. 58-59. Němec, Matěj: Ze vzpomínek. In: Lauseger, E. E. 
(red.): Pod slavnými prapory Starodružiníků (Historické vzpomínky). Kniha II., Praha 1928, s. 81.
67 Zpracováno podle vzpomínek Matěje Němce. Němec, Matěj: Ze vzpomínek. In: Lauseger, E. E. (red.): Pod 
slavnými prapory Starodružiníků (Historické vzpomínky). Kniha II., Praha 1928, s. 70-96; zejména s. 82-86. 
Němec, Matěj: Návraty ke svobodě. Praha 1994, s. 50-51. Citace pocházejí z prvně uvedené práce.
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zákopech a o umístění kulometu a dělostřelecké pozorovatelny, na níž ihned navedli ruskou 
artilerii.
          Při návratu do ruských zákopů Rusové ostřelovali rakouské letadlo a střepiny začaly 
ohrožovat českou hlídku, která se ihned schovala do prvního vhodného stavení. Jedna ze 
střepin prolétla  stavením a od trámu se odrazila  k Hasalovým nohám.  Hasal  si  ji  podle 
Němce vzal na památku.
          Němce si pak zavolal místní ruský velitel,  který celou akci pozoroval. Němcovi 
vytýkal,  že  tam  tak  dlouho  zůstával. Němec  mu  vysvětlil,  že  zjistil  přibližnou  polohu 
rakouské baterie. Rus okamžitě na označené místo na mapě přivolal dělostřeleckou palbu. 
Brzy rakouská palba umlkla. O tři dny později, 14. května, se Češi od zajatců dozvěděli, že 
jim Rusové rozbili 11. května baterii.   
          Němec se se svým hloučkem vrátil do Piskorovic, kde si vyzvedl zbytek hlídky. O 
několik dní později provedli Rusové v této oblasti úspěšný útok na Sienjavu. Zajali 7 500 
mužů a ukořistili 26 děl. 30. května útok oplatili Rakušané a Rusové se dali na ústup. Rota 
dostala za úkol zadržet ustupující a vytvořit novou linii obrany, což se podařilo, nicméně 
ústup pokračoval dále po celý červen, až byli Němec s Hasalem odvoláni ke štábu Družiny.
          
Nový velitel České družiny a vznik páté roty

          Od července 1915 mohli do Družiny vstupovat i již zmobilizovaní Volyňští Češi z 
ruské armády. Zároveň z postu velitele Družiny odešel nenáviděný a zároveň nenávidějící 
Sozentovič  a  na  jeho  místo  nastoupil  brzy  milovaný  pplk.  Václav  Platonovič  Trojanov 
(zároveň krátce po nástupu do funkce povýšil na plukovníka), který dokázal svým vojákům 
brzy zaimponovat svým statečným chováním i zavedením pořádku do zásobování. Vojáci i 
po letech na něj vzpomínali s láskou: Zvláštností tohoto velitele bylo, jak se uměl ovládatai:  
byl vždy stejný a přívětivý. Nikdy jsme jej neviděli rozčíleného. To neznamená, že se nikdy 
nezlobil. V takových případech projevil svou nelibost zvláštním suchým zakašláním, a to už  
jsme všichni věděli, že něco není v pořádku.68

          Ruští logistici u Družiny si za Sozentovičovy apatie k potřebám jeho českých a 
slovenských  podřízených  zvykli  na  výrazné  okrádání  přídělů  potravin  svých  bojových 
druhů. Češi  danou situaci  řešili  svépomoci.  Z toho důvodu vznikly tzv.  kumpanie,  resp. 
žaludková bratrstva.  Když průzkumníci měli  hlad, vyřešili  to návštěvou vesnice v území 
nikoho,  tj.  mezi  zákopy  ústředních  mocností  na  jedné  a  ruských  na  straně  druhé.  Obě 
bojující strany se těchto výletů obávaly,  proto se Čechoslováci mohli poměrně dobře a v 
klidu najíst.69     
          Z Volyňských Čechů se v červenci zformovala pátá a později na podzim 1915 ještě 
šestá a až osmá rota spolu s kulometnou četou, tj. 2. prapor. Výcvik nováčků dostali spolu s 
dalšími na starost Hasal, Němec a Prášek (posledně dva jmenování pak sepsali několik prací 
k československým silám v Rusku). Konkrétně uvedená trojice cvičila 5. rotu, ale nadšení 
původních dobrovolníků se u již de facto poruštěných Čechů neobjevilo a snahy o českou a 
slovenskou národní samostatnost nechápali. Vznik páté roty si Trojanov vymohl přímo na 
štábu.  Použil  osob  z  české  roty  26.  záložního  praporu  a  revolučně  jmenoval  rotným 
velitelem  Čecha  –  Stanislava  Čečka,  dalšího  veterána  1.  roty,  který  se  vyznamenal 
iniciativou při ústupu první roty a její nadřízené divize. 
          Výcvik páté roty proběhl v Cholmu u štábu Družiny. Krom absence nadšení, měla 5. 
rota nevýhodné věkové složení. Většinou se jednalo o samostatné hospodáře kolem 30-40 
let  a jen několik  dvacetiletých mladíků,  tedy Hasalových vrstevníků.  Matěj  Němec opět 

68 Roubal, Vladimír (ed.): Druhý pluk vzpomíná… Sborník vzpomínek starých vojáků pěšího pluku 2 „Jiřího 
z Poděbrad“. Praha 1936, s. 16-17.
69 Mašín, s. 60.
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vzpomíná: U 5. roty nás čekalo malé překvapení, poněvadž jsme se domnívali, že někteří z  
nás budou jmenováni veliteli čet, kdežto jimi byli jmenováni ruští poddůstojníci, a nám bylo 
sděleno, že rozvědky budeme konati my jako velitelé part, a vnitřní práci, včetně pobírati  
plat, že budou výše uvedení poddůstojníci.
          Ještě v červenci, tedy týž měsíc, kdy se zformovala, odešla pátá rota na frontu! Stala 
se  součástí  nedaleké  70.  divize  14.  armádního  sboru u Cholmu.  Během ruského ústupu 
dostala za úkol ničit továrny, pumpy a mlýny. Normálně to měli na starost kozáci, ale ti za 
úplatek, zřejmě nejčastěji tekutý,  podpalovali  tak, že se oheň dal ihned uhasit,  pokud už 
vůbec něco podpálili. Stejně tak rozvědčíci museli pálit posekané i neposekané obilí a lesy. 
Hasalův druh, Matěj Němec, vzpomíná: Pohled od Savina ku Cholmu byl čarokrásný, kraj v  
prostoře asi 20 km byl v ohni.70

          Ustupující průzkumníci se dostali až k Tarnopoli, dále na Žabinku a k vesnici Legáty.  
U Legát se rota na konci srpna vyznamenala, když rázně odrazila nepřátelský útok, který 
ohrožoval týl divize a umožnil ruský protiútok. Ruský ústup však trval i nadále a rota se 
dostala až do Podlesí. Velitel divize zvláštním rozkazem ocenil takto: činnost roty za celou 
dobu jejího pobytu při štábu 70. pěší divize byla velmi účinná a užitečná.71 
          Po kratičkém oddechu rota dostala za úkol vystřídat 1. rotu u 3. kavkazského korpusu 
(sboru).  Ten  ji  brzy  oddirigoval  do  oblasti  pinských  močálů  a  za  sídlo  jí  určil  vesnici 
Novoselky.  Vedle  tradiční  výzvědné  činnosti  a  s  ní  spojené  tvorby  map  nepřátelských 
postavení  tato  práce přerostla  v  odbornou kartografickou činnost,  neb štáb korpusu měl  
neúplné mapy z roku 1866!!!
          Rota si zde vytvořila dvě unikátní cesty –  jednu z Novoselek do železniční stanice 
Ganceviče a zajistila si tak ústupovou cestou pro případ nouze a také k dobrému zásobování 
a  do Svjatice,  nazvanou  Češskaja tropa,  jak družiníci  vryli  do kmene jednoho při  cestě 
ležícího stromu. Nejslavnější operací roty v této oblasti byl útok 10 Čechů (8 Starodružiníků 
a 2 ruských Čechů) na nepřátelskou převahou obsazenou hájovnu. Němce z hájovny úplně 
vybili. Účastníci akce dostali na přání náčelníka štábu korpusu do jednoho svatojiřské kříže. 
Rota v oblasti setrvala až do vzniku Československého střeleckého pluku na přelomu let 
1915 a 1916.72 
          Hasal se projevil jako velmi schopný, odvážný a energický rozvědčík. Jako ocenění za 
své  služby obdržel  Kříž  svatého Jiří  čtvrtého  stupně,  z  čehož  můžeme usoudit,  že  se  s 
největší pravděpodobností zúčastnil útoku na hájovnu.73 

Další výstavba československých legií v Rusku

          Druhého února 1916 se Česká družina se zpětnou platností od 31. prosince 1915 
transformovala  v  Československý  střelecký  pluk.  Krátce  na  to  vznikla  u  štábu  pluku 
poddůstojnická  škola  podporučíka  Raňuka.  V dalším početním růstu  napomohla  zoufalá 
situace v ruských zajateckých táborech,  kde se jednotlivé národnosti spojovaly,  aby lépe 
čelili nepřízni a pochopitelně Češi a Slováci s radostí uvítali výpomoc krajanských spolků, 
protože  ani  s  nimi  nejednali  Rusové nijak  laskavěji.  Vedle  tělesné  potravy se  zajatcům 
dostalo  i  duševní  výživy  v  podobě  novin  a  časopisů,  které  je  informovaly  o  cílech 
krajanských spolků a dobrovolníků v dohodových armádách.

70 Němec: Ze vzpomínek, s. 84, 86-87.
71 Prášek: Česká družina, s. 78-80. Pichlík a kol., s. 54.
72 Prášek, Vojta: Vzpomínky z 5. roty "České Družiny" (Psáno v Irkutsku, dne 24. října 1919.). In: Lauseger, 
E. E (red.):  Pod slavnými prapory Starodružiníků (Historické vzpomínky).  Kniha I.,  Praha 1927, s. 69-71. 
Prášek: Česká družina, s. 78-80.
73 Kmenové a kvalifikační listiny; Němeček, Jan: K životním osudům generála Antonína Hasala-Nižborského. 
Věstník muzejního spolku 41, 2003, s. 11 uvádí také Kříž svatého Vladimíra čtvrtého stupně, ale nezmiňuje se 
o Kříži svatého Jiří. Hasal snad dostal oba řády.
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          Je pochopitelné, že se vzdávající vojáci nejprve těšili na klid a bezpečí zajateckých 
táborů  a  neměli  chuť  znovu  riskovat  životy.  Navíc  je  nijak  nelákala  vidina  ruského 
občanství.  Nuda a katastrofální  situace v zajateckých táborech  tak paradoxně prospívala 
osvobozeneckému hnutí.
          Na jaře 1916 se přikročilo k dalšímu početnímu růstu, když 17. dubna vznikla 
dokonce Československá střelecká brigáda o dvou plucích.  Každý pluk měl  2 prapory a 
každý prapor čtyři  roty.  Od listopadu 1916 se pak utvořili  ještě třetí  prapory u každého 
pluku.  Členění  na  prapory  se  z  důvodu  přetrvávající  praxe  samostatných  rot  a  čet 
nepoužívalo a  tak se nejmenovali ani jejich velitelé. Druhý pluk se skládal především z 
Volyňských  Čechů  a  příchozích  zajatců,  kteří  postupně  získávali  početní  převahu  a 
ovlivňovali  tak  duch brigády.  Zajatci  po  svých zkušenostech  vůbec  nevěřili  v  záchranu 
svého národa  od  zaostalé  carské říše.  Jako ilustrace  důvodů jejich  nedůvěry nám může 
posloužit prapodivná podmínka, že zajatí důstojníci musí vstoupit do legie jako vojíni. 

Druhý pluk nás bude zajímat více, protože se k němu dostal Hasal. Tento pluk měl 
svůj  svátek 5.  července na den sv.  Cyrila  a Metoděje.74 Při  svěcení  plukovního praporu 
v září 1916 v Okonsku to byl právě Hasal, který u něj držel čestnou stráž.75

          Prozatím se však navrátíme k Hasalově stávající 5. rotě, která už od předcházejícího 
roku dlela v oblasti pinských močálů, ve vesnici Novoselky. 26. ledna převzal její velení 
škpt. Ivšin. Posléze odvedl svoji rotu k 5. donské divizi. Z významnějších operací se rotě 
podařilo  16.  března  odrazit  obchvatný  německý  útok  do  boku  106.  ufimského  pluku. 
Koncem března se rota ocitla u 4. jezdeckého sboru a její 77. divize na řece Styr, blízko trati 
Sarny-Kowel. Než se rota mohla pořádně dát do práce, byla přesunuta ke štábu pluku do 
Ivaně.76   
          Nejpozději do jara 1916 Hasal absolvoval s výborným prospěchem důstojnickou 
zkoušku  v ruské  armádě.77 Od  6.  května  1916  byl  Hasal  činný  ve  2.  střeleckém pluku 
s pozdějším  čestným  historickým  přízviskem  Jiřího  z Poděbrad78.  Dosavadní  pátá  rota 
Československého střeleckého pluku se přejmenovala na 1. rotu 2. střeleckého pluku. Jejím 
velitelem zůstal Ivšin a k ruce měl mladší důstojníky praporčíky Sepětého a Hasala.
          Počátkem léta se 1916 se 3. ruská armáda dostala k Brusilovovým ofenzivním akcím. 
Druhý pluk se účastnil rozvědek v oblasti řeky Stochody. Začátkem srpna se Hasalova rota 
dostala ke štábu XLVI. sboru a opět k 77. divizi na břehu Stochodu. 9. srpna Rusové přes 
řeku zaútočili, ale Němci a jejich polská legie je odrazila. Československá rota během útoku 
udržovala spojení mezi útočícím I. sborem a jeho sousedem, XLVI. sborem. Posléze byla 
rota stažena ke štábu do Okońska k doplnění.
          Další bojová cesta první roty vedla k 330. pěšímu pluku u Malé Moroczné, kde 
strávila půl roku od 15. října 1916 do 30. května 1917. Rota měla vlastní zemljanky, které 
sloužili Ruskům jako vzor a atrakce. Rota zkoumala oblast v prostoru Strumieni ve směru na 
Zydezce.79       
          Do dubna 1917 stačil Hasal povýšit přes velitele půlroty až k zatímnímu veliteli roty. 
Očividně na tomto postupu měly zásluhy jeho frontové aktivity.  V roce 1916 získal Řád 
svatého Stanislava třetího stupně, s meči a stuhou. 

74 Pichlík a kol., s. 30, 54-58. Ivšin, Konstantin: Československá brigáda. Příloha k schematické mapě. Praha 
1936, s. 3, 38.
75 Roubal, Vladimír (ed.): Druhý pluk vzpomíná… Sborník vzpomínek starých vojáků pěšího pluku 2 „Jiřího 
z Poděbrad“. Praha 1936, s. 44.
76 Ivšin: Československá brigáda, s. 3-10.
77 Kmenové a kvalifikační listiny .
78 Jožka Pejskar ve své práci Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-
1981. Díl 1. Curych, mylně uvádí na straně 178, že to byl dělostřelecký pluk.
79 Ivšin: Československá brigáda, s. 20-21, 31-32.
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Devátého dubna 1917 byl již jako poručík a odeslán na III. sjezd Svazu čs. spolků na 
Rusi.  Na  sjezdu  se  utkali  stoupenci  Masarykovy  pařížské  Československé  národní  rady 
s Dürichovými příznivci, kteří až dosud měli navrh díky podpoře carského režimu, jemuž se 
Dürich plně podřizoval. Na dvacet krajanských spolků s téměř 6000 členy zastupovalo 113 
delegátů a vojáky zastupovalo celkem 93 mužů. Zajatce z 98 táborů hájilo 116 delegátů. 
Sjezd ovládli  představitelé  zajateckého Svazu spolupracovníků a jejich spojenci,  kteří  se 
také postarali o to, aby delegáti s odlišnými postoji nebyli na sjezdu přítomni, což se např. u 
Jaroslava  Haška  projevilo  jednoduše:  byl  těsně  před  zahájením  sjezdu  povolán  zpět 
k jednotce.  Masarykovými  přívrženci  takto  připravený  sjezd  schválil  rezoluci,  že  Čs. 
národní  rada s prof.  T.  G.  Masarykem v čele  jest  nejvyšším  orgánem československého 
národního politického boje, a jest proto povinností každého Čecha a Slováka vedení jejímu 
se podrobiti. Dále prosadili výstavbu československých ozbrojených sil ve velkém.80 Hasal 
se tak zúčastnil ukončení schizma v prvním čs. odboji. Tenkrát ovšem ještě netušil, že jej 
čekají další dva.
          Později po úspěšném sjezdu se Hasal dostal k odbočce československé národní rady 
do Kyjeva jako náborový emisar.  Vrátil  se tak k podobné činnosti,  jako když  počátkem 
války  agitoval  v  české  kolonii  Vysoká  na  Volyni.  Pomáhal  též  vyřizovat  přesun 
dobrovolníků ze zajateckých táborů do rozvíjejících se československých branných sil.81

          Po ruské únorové revoluci se v květnu 1917 vedení československé akce dostalo plně 
do rukou stoupenců T. G. Masaryka. S první ruskou revolucí se Čechoslováci ztotožnili a 
podřídili  se  prozatímní  vládě  a  zároveň  Masaryka  uznali  za  prozatímního  diktátora 
budoucího  státu  a  Československou  národní  radu  za  prozatímní  vládu.  O  Masarykově 
autoritě – i mezi ruskými vojáky – svědčí tato pikantérie: když pátého dubna 1917 vznikl z 
3. praporu 1. pluku nový 3. pluk Jana Žižky z Trocnova, jemuž velel energický a přímý plk. 
Mamontov, tak neváhal a už 9. dubna poslal hlídku ppor. Krejčiříka, aby v Petrohradu zatkl 
Düricha  pro  některé  údajné  zločiny,  mezi  nimi  i  urážku  prezidenta  československé 
republiky! 
          Rozklad morálky v průběhu léta 1917 se z části nevyhnul ani Československému 
vojsku. Zatímco revoluce u zajatců vedla k naději na to, že zmodernizované Rusko rychleji 
vyhraje válku, u Rusů to vedlo postupně k naprosté nechuti ve válce pokračovat. Podobné 
smýšlení  projevili  i  Volyňští  Češi  z  druhého  pluku,  kteří  se  odmítli  zúčastnit  bitvy  u 
Zborova.  Inspiraci  měli  od  ruských  jednotek,  které  často  Čechoslovákům  bránili  v 
průzkumné činnosti. Zborov, okrajová bitva v rámci nezdařené ofenzívy se jako jediná nad 
očekávání povedla a vedla k dalšímu náboru a výstavbě dalších jednotek. Přihlášek bylo 
tolik,  že 2.  československá divize vznikla v červenci  1917 prakticky okamžitě!  První tři 
pluky tvořily 1. divizi. Povolil se dokonce i nábor zajatců přímo na frontě.
          Dvě divize jsou nejmenším možným základem pro vznik sboru. Jeho velitelem se stal  
generál  V.  N.  Šokorov.  Velitelem  náhradních  útvarů  byl  jmenován  generál  Červinka. 
Zplnomocněnými  zástupci  ČSNR byli  Klecanda  u  hlavního  štábu a  Maxa  u  samotného 
sboru, který směl být použit jen proti ústředním mocnostem, nikoli k řešení vnitřní situace 
Ruska.  Velitelem první  divize  se  stal  plk.  Mamontov,  který  také  schválil  přejmenování 
pluků. Druhý pluk tak díky jeho rozkazu získal  historický přídomek  Jiřího z  Poděbrad. 
Velící řečí zůstala formálně ruština, ale na nižších pozicích, kde se většinou vyskytovali jen 
Češi, se prakticky používala jen čeština. Z těchto důvodů  bylo nutno vytvořit zcela nový  
systém českých povelů a názvů hodností. 

80 Pichlík, Karel: Bez legend. Zápas o československý program. Praha 1991, s. 209-212. Vojenské osobnosti 
československého odboje 1939-1945. Praha 2005, s. 91.
81 Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha 2005, s. 91.
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          U československého sboru se předpokládalo zavedení francouzského vojenského řádu 
z tuhou disciplínou a obrovskou přehradou mezi vojákem a velícím důstojníkem. U první 
divize s jejím duchem Sokola to však bylo zhola nemožné.82 
          V České družině si vojáci s důstojníkem běžně tykali a vojáci věděli, že důstojník si 
svoji hodnost vydřel na frontě. Proto mu bezmezně důvěřovali. Disciplínu Starodružiníků v 
jedné poválečné přednášce charakterizoval  legionář  Mikuláš Číla následovně:  Disciplína  
byla nového druhu, přísná i bratrská a vyplývala z pravidel kázně staré Družiny, kde nikoliv  
velitel přikazoval a podřízený poslouchal, nýbrž podřízený se nabízel a velitel dovoloval.83

          Další zlou krev vyvolalo přijímání bývalých rakouských důstojníků v původních 
hodnostech, což bylo na jedné straně rozumné opatření, že tito se neváhali do legie přihlásit 
a posílit je početně i odborně, ale na druhé straně jim "mazáci" z Družiny nevěřili. V otázce 
důstojníků  byl  přijat  kompromis,  že  se  důstojníci  c.  k.  armády  podrobí  prakticko-
teoretickému  kursu/přijímači.  Nejlepší  absolventi  si  mohli  hodnosti  ponechat,  průměrní 
nastoupili v nižší hodnosti a neschopní jako vojíni.84 
          Hasal pracoval až do 26. srpna 1917 stále ještě pro Národní radu a proto se nemohl  
zúčastnit bitvy u Zborova z počátku července.85 Buchtele však píše na straně 170, že v bitvě 
u  Zborova  velel  rotě. Je  nasnadě,  že  se  nenechal  zavalit  byrokratickou  činností  a 
nezapomínal na své bratry v poli. Od srpna 1917 působil ve 2. střeleckém pluku ve funkci 
velitele  roty.  V tomtéž  roce  získal  právo nosit  Řád svaté  Anny třetího  stupně,  s meči  a 
stuhou. V poli se i nadále zvyšovala Hasalova hodnost. Od února 1918 již velel I. praporu 2. 
střeleckého pluku o síle 608 mužů v hodnosti kapitána. Je přinejmenším pozoruhodné, že 
Kronika 2. československého pluku uvádí, že Hasal v březnu 1918 velel přesunu praporu 
v hodnosti  poručíka.  Podle totožného zdroje měl  být poručíkem ještě i v dubnu.86 Patrně 
nastalo povýšení se zpětnou platností nebo v rámci chaotické doby byl o povýšení zpraven 
dodatečně.  Možná autor Kroniky vycházel z milných podkladů či nepřesných vzpomínek 
legionářů.

Občanská válka v     Rusku  

          Odstoupením Ruska  ze  světové  války  se  českoslovenští  legionáři  dostali  do 
choulostivé a nezáviděníhodné situace. Měli bojovat proti Ústředním mocnostem, ale státní 
území, ze kterého měli vést svoji bojovou činnost, se vysvléklo ze spojeneckých závazků 
vůči Dohodě, tj. Francii a Spojenému království (Itálie byla pro západoevropské velmoci 
spíše přítěží než skutečnou pomocí), a uzavřel příměří a mír s dosavadními protivníky. 
          Lenin neváhal vzdát se značné územní rozlohy, jen aby upevnil svoje nově nabyté 
postavení,  tedy  aby  se  bolševici  mohli  věnovat  nerušeně  konsolidaci  vlastní  moci  a 
občanské válce, aniž by byli rušeni tlakem Ústředních mocností.  Navíc věřili,  že se brzy 
rozpoutá celosvětová  revoluce,  jejímž předvojem se cítili  být.  Dohodli  se s Rakouskem-
Uherskem a Německem také na repatriaci  zajatců.  To, že se tito muži,  zejména Slované 
z rakouského  mocnářství,  často  vzdávali  dobrovolně  do  bratrských  slovanských  ruských 
rukou,  nehrálo  žádnou  roli.  Bylo  dohodnuto,  že  téměř  odzbrojené  legie  budou  vlaky 
odtransportovány přes Sibiř do dálněvýchodních přístavů, odkud je dohodové lodi dopraví 
do Evropy k dalšímu nasazení. Jednalo se o jediné přijatelné řešení, protože jinak by byla 

82 Pichlík a kol., s. 95-112.
83 Čílá, Mikuláš: Rozvědky České družiny a Čsl. brigády na Rusi. Podle vlastních záznamů a vzpomínek. Praha 
1924, s. 40.
84 Pichlík a kol., s. 111-112.
85 Kvalifikační a kmenové listiny; Kučera, Významní legionáři…, s. 103.
86 Kronika 2. československého pěšího pluku Jiřího z Poděbrad 1916-1920. Vyd. Památník odboje, Praha 1926, 
s. 68.
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drtivá  většina  příslušníků  těchto  útvarů  po  právu  popravena  rakouskou  armádou  jako 
vlastizrádci.
          Velikou výhodou pro československé síly se stalo prohlášení francouzské vlády, jímž 
se od 7. února 1918 stal pětačtyřicetitisícový sbor součástí francouzské armády. Bolševici 
však  úmyslně  brzdili  československé  transporty  a  rozhořčení  Čechoslováci  se  nechali  v 
Čeljabinsku  vyprovokovat  ke  střetu,  který  vedl  k  vypuknutí  nepřátelství  mezi 
československými  legiemi  a  bolševiky.  To  zapříčinilo,  že  menší  útvary  byly  náhle 
donuceny,  aby  často  postupovaly  zcela  individuálně,  protože  legie  byly  roztaženy  po 
železnici, a výrazně se tím zvětšovala důležitost nižších důstojníků.87 
          Bitva u Bachmače otevřela legiím cestu na východ. Na cestě do Penzy se získaly další 
vagóny, které umožnily pohodlnější ubytování vojáků. Při zrychleném vagonóvání v Kyjevě 
se totiž 40-45 mužů muselo stěsnat v jednom vagóně. V Penze také odešla většina ruských 
důstojníků.  Bolševici  tehdy  podezřívali  Čechoslováky,  že  se  chtějí  spojit  atamanem 
Semenevem  v  Mandžusku.  Paradoxně  později  právě  Čechoslováci  přispěli  k  pádu  jeho 
panství.  Plné  nepřátelství  mezi  bolševiky  a  legiemi  vypuklo  po  postupném  přepadu 
československých vlaků v Marjanovce,  Irkutsku a  Zlatoústě   ve  dnech 25.  -  26.  května 
1918.88 Hasal a jeho druzi se vrhli do víru občanské války:
          Bojoval u železniční stanice Marinovky, kde vedl svůj zesílený prapor do obchvatné 
akce,  v červenci  1918  dobyl  vesnici  Krivskoje  a  ihned  nato  velel  smíšenému 
československo-ruskému útoku na tvrdě bráněné město Dalmatov, ovládané bolševickými 
oddíly.  Hlavní  tíhu  bojů  však  nesly  vždy  československé  útvary.  Ruští  spojenci  byli 
extrémně nespolehliví a v bojových situacích bázliví.
          Hasal  obdržel  18.  července  v Dalmatově  telegram od ščadrinského zemského 
zastupitelstva,  které  děkovalo  československým  vojákům  za  pomoc  při  osvobozování 
Ruska. Hasal odeslal tuto odpověď: Československý oddíl, operující v ščadrinském újezdě,  
děkuje  za  srdečný  pozdrav  a  doufá,  že  osvobozená  Sibiř  a  Rusko  pomohou  národu 
československému,  který  vždy  v bratrském  ruském  národu  spatřuje  jedinou  pomoc  od 
imperialismu Habsburků, i ujišťuje, že všemi svými silami podporovati bude ruských bratří  
v boji za osvobození Sibiře a Ruska.89 
          V tomto telegramu je patrné Hasalovo rusofilství, ať diplomaticky hrané, nebo spíše 
opravdové, a to, že s hodnostmi a povyšováním, respektive s informováním o jejich změně 
byly očividné zmatky. Již  19. a 20. července 1918 podnikl Hasal útok na ves Tomakulskaje, 
koncem téhož měsíce bojoval u vesnice Bogdanovič a 29. července provedl úder na ves 
Kurije. V měsíci srpnu bojoval okolo Simbirska, kde byl 16. srpna 1918 zraněn, avšak z 
87 Již několikrát zmíněný Ferguson ve své práci uvádí československé legie jako důkaz toho, proč válka trvala 
tak dlouho, protože zúčastněné vojáky jednoduše bavila (týká se to i žen v přífrontovém pásmu). Nemohlo 
dojít ani k únavě z války, protože zejména na západní frontě byla měna mužstva i důstojnictva velmi vysoká. 
Ferguson, s. 308-312. Jak to přímo cítil Hasal, dobrovolník od počátečního roku války, nevíme. Fergusonův 
poznatek však považuji za pravdivý a můžeme připustit, že bojová činnost Hasla opravdu těšila. Fergusonův 
názor lze verifikovat i v současnosti, například na britských vojácích v Iráku a Afganistanu:  "Kdo," ptá se 
jeden  důstojnik,  "by chtěl  jít  do  Bosny,  když  může  jít  do  Iráku?"  On  sám  se  dobrovolně  přihlásil  do  
Afganistanu. Někteří vojáci chtějí mluvit o "užívání si" jejich turnusu v Iráku bez sebemenší známky ironie.  
[...] říká, že její služba v Iráku je "privilegium". ("Who," asked one officer, "would want to go to Bosnia when  
you could come to Iraq?". He himself was eager to get to Afghanistan. Some soldiers will speak of "enjoying" 
their time in Iraq without the slightest suspicion of irony. [...] says her service in Iraq is a "privilege". Grant, 
Peter:  Basra  troops  ´on  another  planet´.  Thursday,  19  October  2006, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/6066584.stm. 
88 Klecanda,  Vladimír:  Operace československého vojksa na Rusi  v letech 1917-1920. Praha 1921, s.  8-9. 
Osobní vzpomínky vojáků 2.  pluku na jednotlivé následující  boje v nichž  vystupoval  i  Hasal  viz  Roubal, 
Vladimír  (ed.):  Druhý  pluk  vzpomíná…  Sborník  vzpomínek  starých  vojáků  pěšího  pluku  2  „Jiřího 
z Poděbrad“. Praha 1936.
89 Kronika 2. československého pěšího pluku Jiřího z Poděbrad 1916-1920. Vyd. Památník odboje, Praha 1926, 
s. 76-85.
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vlastní vůle setrval v řadách svého útvaru.  Za svoji službu u Simbirska obdržel 18. srpna 
1918  pochvalu  od  štábu  velitele  všech  ozbrojených  sil  ruských  a  spojeneckých  armád 
bojujících  proti  sovětským  vojskům  ze  dne.90 Zúčastnil  se  také  bojů  kolem  Kazaně  a 
Osinova. 
          Z Hasalova případu je vidět,  v jak náročném postavení se československé legie 
nacházely. Několikaměsíční boje vyvolávaly únavu a vyčerpání. Zároveň se musí poukázat i 
na ten fakt, že vojáci bojovali, protože chtěli a leckdy je to i bavilo, chtěli pomstít padlé 
bratry ve zbrani, a nebo už zcela otupěli.91

          Hasal na podzim 1918 povýšil na majora a dostal se do funkce zástupce velitele 2. 
československého střeleckého pluku. V únoru 1919 se stal přímo velitelem tohoto pluku o 
síle okolo 2500 mužů.92 Československé útvary nyní sloužily k strážní a posádkové službě 
podél železnice, a byly tak ušetřeny přímých frontových bojů. Nevedly však zahálčivý život. 
Bolševici čas od času útočili na železnici a její obrana byla záležitostí Čechoslováků. 
          Hasal prošel službou v Miasse, v červnu boji v okolí stanice Tinskaja a v říjnu 1919 
velel  posádce  v Irkutsku.93 Při  odchodu pluku z města  došlo ke sporu s osmým plukem, 
který měl druhému pluku předat svoje těplušky, které obýval již rok. Vojáci 8. pluku odmítli 
s poukazem, že Druhý pluk měl dosti času, aby si svoje těplušky opravil. Hasalův pluk tyto 
vagóny doopravdy nedostal.94 Je pravdou, že si druhý pluk a jeho velitel měl tuto záležitost 
ohlídat.

V květnu 1919 byl povýšen na podplukovníka. V roce 1919 ještě prodělal údernický 
kurs a obdržel Francouzský válečný kříž s palmou a Řád M. R. Štefánika.95 Podzim 1919 byl 
ve  znamení  postupného  odchodu  legií  do  Vladivostoku  a  plavby  domů.  Bělogravdějci, 
Semenev a Japonci jen neradi viděli,  že vynikající českoslovenští vojáci odcházejí, proto 
různě zpožďovali transporty, aby byly legie co nejdéle po ruce. Legionáři, unavení válkou, 
však toužili  jen po návratu domů a nemínili  na Sibiři vytvořit  nárazníkový stát, jak v to 
doufali Japonci a Semenev.96

          Podplukovník Hasal  poslal  5.  ledna 1920 atamanu Semenevovi,  Kolčakovovu 
podřízenému,  telegram,  v němž  pohrozil  silou,  budou-li  obstrukce  na  železnici  i  nadále 
pokračovat.  Rozzlobený nezakrytý  tón a  přímá  hrozba podložená  silou ve  svém spojení 
fungovala. Ještě v lednu se Hasalovi muži ocitají ve Vladivostoku.97 Osmého února 1920 
vyplul jako velitel XVII. transportu na lodi  Nižnij Novgorod domů. Šlo o první transport 
druhého střeleckého pluku. Na palubu se nalodilo  celkem 38 důstojníků,  646 vojínů,  36 
civilistů, 13 zajatců, 6 žen, dvě děti a osm pasažérů. Jistou kuriozitou byl i přepravovaný 
kůň.98 Velitel pluku také posloužil jako posel, který do republiky dopravil i první zprávu 
Vojenské  mise  MNO.99 Do  Evropy  vojáci  dorazili  v dubnu.  Pluk  získal  posádku 
v Litoměřicích, kam jej následoval i Hasal.100 Doma obdržel Československou revoluční a 

90 Tamtéž, s. 86-87; Kmenové a kvalifikační listiny; Němeček: K životním osudům, s. 11-12.
91 Ferguson, s. 308-314.
92 Kmenové a kvalifikační listiny; Kronika 2. československého pěšího pluku Jiřího z Poděbrad 1916-1920, s. 
193.
93 Kronika 2. československého pěšího pluku Jiřího z Poděbrad 1916-1920, s. 202, 213.
94 NA, f. Eliáš, ka. 23, Rytíř – generál. Vojenská mise MNO. Náčelník: pplk. Kopal. Zpráva č. 2.
95 Kmenové a kvalifikační listiny; Němeček: K životním osudům, s. 12.
96 Klecanda, s. 9.
97 Kronika 2. československého pěšího pluku Jiřího z Poděbrad 1916-1920, s. 218.
98 http://forum.valka.cz/viewtopic.php/highlight/hasal/t/12736/title/Transporty-csl-legii  
99 NA, f. Eliáš, ka. 23, Rytíř – generál. Vojenská misse MNO. Náčelník: pplk. Kopal. Zpráva č. 2.
100 Kmenové a kvalifikační listiny uvádí, že Hasal byl velitelem pluku a transportu od 1. ledna do 16. dubna 
1920. Druhý den už fungoval jako posádkový velitel v Litoměřicích. Němeček: K životním osudům na s. 11 
říká, že vyplul 13. února a domů dorazil 16. dubna. Elity první republiky s. 103 hovoří o návratu 14. dubna 
1920. Patrně 14. dubna dorazila loď do Evropy a 16. dubna pozemní transport do Československa.
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spojeneckou medaili.101 Zřejmě  se  účastnil  čestných  uvítání  později  přibyvších  pluků ze 
Sibiře domů.102

         S československými legiemi na Sibiři také souvisí otázka carského zlatého pokladu, 
který se po jistou dobu dostal i do jejich péče. Dlouho se objevovaly fantaskní zkazky, že 
šikovným legionářům něco zůstalo  pod nehty.  Našeho vypravování  se  toto  však  netýká 
z prostého důvodu: Hasalův útvar nedostal za úkol střežit vlak se zlatem. 

* * * 

         Viděli jsme Antonína Hasala spějícího z Rakouska-Uherska přes carské a posléze i 
revoluční  Rusko  do  Československa.  Nejspíše  nepočítal  s tím,  že  se  stane  někdy  opět 
vojákem, ale prosadil se. Lze s jistotou konstatovat, že vojákem – ať už jako průzkumník, 
poddůstojník nebo důstojník – byl vynikajícím. Představil se jako výtečný rozvědčík i jako 
skvělý  důstojník  a  kompetentní  velitel  pluku.  Jeho  kariéra  během šesti  let  je  rozhodně 
úctyhodná a možno říci, že i závratná. Hasalovi bylo 27 let a už zodpovídal za tisíce mužů. 
Velkou část  svého zrání  prožil  v prostředí  plném násilí  a  smrti,  avšak poznal  bratrskou 
soudržnost  s ostatními  vojáky.  Nezdá  se,  že  by  jej  dlouhodobý  stres  a  vraždění  nějak 
duševně ovlivnily, tedy že by měl psychické potíže a následky.103 
          Také na mírový život se dokázal aklimatizovat – jako mladý se ocitl v roli národního 
hrdiny a ve významné funkci. Praktickými vojenskými zkušenostmi a odborností na svoji 
práci zjevně stačil.  Z hlášení a hodnocení nadřízených nelze postřehnout,  že by se u něj 
vyvinula pýcha či povýšenost vůči okolí. Přijal a projevoval však konzervativní v přístup 
k podřízeným a autoritativní metody velení.104  
          Patrně byl ovlivněn vlastní zkušeností s carskou armádou, kde důstojníci jednali se 
svým mužstvem jako s otroky nebo s dobytkem105, čímž nechci nijak naznačit, že si Hasal 
tyto manýry osvojil. V legii by něco takového bylo zhola nemožné. Spíše jde o možnost 
převzetí  jisté  vojenské  filozofie  ohledně  zacházení  s podřízenými.  Mít  tyto  způsoby  na 
frontě je naprosto nemožné, protože by se dotyčný důstojník musel krýt nejen před palbou 
nepřítele, ale i svých mužů. V posádkové a kancelářské službě však vystupuje do popředí 
oficióznější a striktnější oddělování mužstva a důstojnického sboru. A Hasal patrně jednal 
v tomto směru důsledněji než jeho kolegové.

Kapitola 2
Za první republiky

Prvotní období republiky
 

101 Kmenové a kvalifikační listiny. K vyznamenáním též Němeček: K životním osudům, s. 11-12.
102 Němec: Návraty, s. 138.
103 Za pozornost stojí názor Sigmunda Freuda: každý z vítězných válečníků se radostně vrátí domů ke své ženě  
a dětem, aniž by ztrácel čas myšlenkami na pobité nepřátele nebo se jimi nechával nějak rušit… Pokud máme  
být posuzováni podle přání v našem nevědomí,  pak jsme stejně jako primitivové jen bandou vrahů… Naše  
nevědomí je přesně… tak vraždedně zaměřené proti cizinci a rozdělené nebo dvojznačné ve vztahu k milované 
osobě, jako byl člověk na počátku dějin… Válka… nás zbavuje pozdějších civilizačních nánosů a v každém 
z nás obnažuje prvotního člověka. Ferguson, s. 308.
104 Kučera: Významní legionáři, s. 91.
105 Ferguson, s. 301. Tamtéž píše, že se během boje ukrývali. Naproti tomu Florian Zapletal ve své předmluvě 
k Albu velezrádců uvádí, že na posicích a v nejbližším týlu ruské armády byli ruští důstojníci skuteční patrioti  
a opravdoví gentlemeni, tož čím dál do týlu, tím víc přibývalo důstojnických kreatur, pro polní službu buď 
neschopných nebo nebezpečných germanofilů. Pro nás je zajímavé, že z tohoto lidského obludária pocházeli 
Téměř všichni velitelé [ruských] zajateckých táborů. Album velezrádců, s. IX.
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          Hasal se dostal do nově se rodícího a upevňovaného Československa s dobrými 
předpoklady, aby se i zde nově zařadil mezi elitu. Byl ustanoven velitelem pěšího pluku č. 2 
Jiřího z Poděbrad. Původní pluk vystoupil ve své sestavě naposledy 2. července 1920 při 
první  domácí  oslavě  výročí  bitvy  u  Zborova.  Nový  pluk  čs.  armády  vznikl  z Hasalova 
původního 2. pluku československých legií  v Rusku a z domácího 10. střeleckého pluku. 
Pluk se rozdělil mezi Litoměřic a Terezín. Zanikly některé specializované roty a kulometný 
prapor byl rozčleněn do jednotlivých pěších praporů. Sloučení útvarů proběhlo v Prešově, 
kam se pluk dočasně dostal. Standardně pluk sídlil v Litoměřicích, kde se nacházel I. a III. 
polní prapor spolu s náhradním praporem. Prozaicky útvary sídlily v kasárnách "Jiřího z 
Poděbrad".  Druhý  polní  prapor  byl  dislokován  v  Terezíně.  Podplukovník  Hasal  se  v 
Litoměřicích zároveň stal posádkovým velitelem.106

          Koncem srpna 1920 povolalo ministerstvo národní obrany 2. pluk na Slovensko do 
Prešova. Hasal tam strávil měsíc. Některé části pluku se do Litoměřic vrátily až v průběhu 
roku 1921. V prosinci 1920 byl Hasal zařazen  jako velitel asistenčních oddílů v okresech 
Kladno,  Slaný,  Kralupy  a Rakovník a  právě  v  této  funkci  potlačil  komunistický  puč na 
Kladně, jak jsou tyto události někdy hodnoceny.107 Pluk však již 11. října přijal první brance 
z republiky a tak se Hasal nemohl plně spolehnout na osvědčené kádry ze Sibiře. Přesto svůj 
úkol zvládl.108

          Šlo o reakci na rozštěpení dosavadní sociální  demokracie na "pravici" (sociální 
demokraty)  a  "levici"  (budoucí  komunisty)  a  následující  obsazení  Lidového  domu 
četnictvem ve prospěch prvně uvedených. Spontánní idea generální stávky vytryskla mezi 
levicovými  příslušníky sociální  demokracie  9.  prosince  1920 a  druhý den byla  oficiálně 
potvrzena i  jejich vůdci.  Stávkující  proklamovali  rozsáhle požadavky,  včetně odstoupení 
vlády  Jana  Černého,  navrácení  Lidového  domu  dělníkům  a  zavedení  závodních  rad  v 
továrnách a na velkostatcích. Šmeralovo vedení stávkující chtělo držet v zákonných mezích 
a nechtělo a nechápalo tuto akci jako boj o moc ve státě, ale třeba právě Kladensko chtělo 
více.
          V Kladně vznikl Ústřední revoluční výbor, který chtěl převzít do správy místní oblast 
a v některých vesnicích vznikla i jakási milice. V Oslavanech došlo k záboru elektrárny, 
kterou pak dělníci hájili i proti zasahujícím vojákům. K parcelaci docházelo i na obsazených 
velkostatcích. Avšak státní moc byla dobře připravena: cenzurní zásahy v tisku, konfiskace 
tiskovin v menších kancelářích stávkujících a zákazy protestů. K zatčení Šmeralova vedení 
nedošlo, aby se zabránilo eskalaci situace. Zato místy byl vyhlášen výjimečný stav, který byl 
využit zejména proti místním radikálním vůdcům.
          Potlačení tohoto nepokoje vedlo v následujících měsících k vydělení se a ustanovení 
Komunistické  strany  Československa  (KSČ).  Nutno  dodat,  že  stát  nesáhl  k  nejtvrdším 
vojenským opatřením a že ani stávkující, vyjma několika případů, situaci zcela nevyhrotili. 
Vítězný stát pak mohl dopřát existenci KSČ.109

          Hovořit  o puči je jak pravdivé,  tak i  nadsazené.  Vedení  levicových sociálních 
demokratů neusilovalo o získání moci ve státě silou, ale podřízené složky takové ambice 
místy měly.  Do budoucna si  však vůdci  nově zrozené KSČ odnesli  ponaučení,  které  za 
několik málo let učiní po tzv. "pivním puči" i Adolf Hitler: nepokoušet se uchopit moc v 

106 Schematismus branné moci československé. Roč. I. Praha 1922, s. 11. Tamtéž, roč. II. Praha 1923, s. 26. 
Roubal, Vladimír (ed.): Druhý pluk vzpomíná… Sborník vzpomínek starých vojáků pěšího pluku 2 „Jiřího 
z Poděbrad“. Praha 1936, s. 249.
107 Pejskar, Jožka: Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1981. Díl 1. 
Curych 1982, s. 178.
108 Roubal, Vladimír (ed.): Druhý pluk vzpomíná… Sborník vzpomínek starých vojáků pěšího pluku 2 „Jiřího 
z Poděbrad“. Praha 1936, s. 249.
109 Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918-1938). Díl. I. Praha 2000, s. 142-147.
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zemi, dokud brachiální moc nestojí na pučistově straně, anebo alespoň blahovolně nepřihlíží 
z kasáren. 
          V roce 1921, ač podplukovník, absolvoval informační kurs pro generály a štábní 
důstojníky.  Tento kurs byl součástí Válečné školy v Praze. Paradoxně tento kurs proběhl 
ještě před jejím vlastním oficiálním otevřením školy, k němuž došlo na začátku listopadu. 
Celkem proběhly dva tyto  informační  kurzy.  Mezi  50 účastníky prvního kurzu najdeme 
nejen Antonína  Hasala,  ale  třeba  i  Ludvíka Krejčího,  Vojtěcha Lužu a  Karla  Kutlvašra. 
Absolventi  byly  rozděleni  do  tří  skupin  a  po  skončení  výuky  šli  na  zkušenou do 
dělostřeleckého učiliště v Olomouci.  Druhý kurs proběhl  o rok později. Sedmatřicet jeho 
studentů pak absolvovalo stáž v Milovicích.  V roce 1922 Hasal  obdržel  Československý 
válečný kříž a Medaili Vítězství. O dva roky později ještě obdržel Kříž rytíře čestné legie.110 

          V mnohého moudrého mistra písmech čteme, že bez kormidla ženského nikdo šťastně  
plouti  nemůže,  neboť  žena  a  děti  míti  nikoli  nejmenší  část  jest  všeho  blaženství  
pozemského.111 Dvacátého  prvního  října  1921  (zřejmě  v Rakovníku)  se  Hasal  oženil 
s Josefou  Skořepovou  (narozena  18.  3.  1901),  která  pocházela  z Nového  Bydžova. 
Pozoruhodné je to, jak Hasala a jeho ženu hodnotili nadřízení. Hasal byl prodchnut smyslem 
pro povinnost a vzdělání jej viditelně poznamenalo (nadřízení poukazovali na široký záběr 
vědomostí  a na snahu se dále učit).  Údajně mu však měla  chybět  mužnost  a dokonce i 
sebevědomí, což je překvapivé, přihlédneme-li k jeho dosavadní kariéře a aktivitě za války. 
Nebyl považován za osobně vyhraněný typ. 

Josefa Skořepová byla podle popisů velmi energetická žena, ve společnosti přespříliš 
suverénní. Ostré vystupování směřovalo zejména vůči samotnému Hasalovi. Jeho pověsti to 
pochopitelně neprospívalo. Manželka byla zřejmě rovněž ateistka. Měli spolu celkem čtyři 
děti. Prvorozený Milan zemřel ihned po porodu 8. 8. 1923. Další dítě, opět syn, se narodil o 
dva roky později (13. 8. 1925) a jmenoval se Milan Jiří. Dále se 25. 10. 1926 narodila dcera 
Dagmar a 12. 4. 1933 dcera Milica. Tři poslední děti se narodili v Praze.112

          V srpnu 1923 se Hasal zúčastnil odhalení pomníku padlým ve válce v rodném 
Nižboru před tamější školou, který zbudoval místní  Komitét  pro postavení pomníku. Ves 
přísla v důsledku Velké války o 43 muže (rakousko-uherksá armáda i legie). O sedmdesát 
let později mu bude na téže škole odhalena pamětní deska.113

          V roce 1924 povýšil Hasal na plukovníka a v této hodnosti prodělal další vojenský 
vzdělávací kurs na Vysoké škole válečné v Praze (spolu s Matějem Němcem, Václavem 
Petříkem, Jaroslavem Vedralem a dalšími) a do konce srpna 1925 pobyl na několika stážích. 
Podle již  několikráte  citovaných pamětí  Matěje Němce francouzští  důstojníci  za  pomoci 
překladatelů  velmi  zajímavě  přednášeli  a  frekventanti  školy  každý  týden  vypracovávali 
jednu domácí a jednu školní písemnou práci a o nich se následně diskutovalo.114

          Hasal po skončení školení znovu působil v Litoměřicích, ale jen krátce, protože již 
v listopadu se stal  velitelem 7.  pěší  brigády v Josefově.  Brigáda se  skládala  ze 4.  a  22. 
pěšího pluku. Sama patřila ke čtvrté pěší divizi.115 Plukovník Hasal se osvědčil i v této nové 
funkci a byl  považován za zdatného a schopného velitele  jednotky takové síly.  Tehdejší 
110 Kmenové a kvalifikační listiny,  Vondrášek, Václav - Chrastil,  Sylvestr - Němec, Petr: Příprava vyšších 
velitelů a štábních důstojníků v čs. armádě v letech 1918-1993. 2. vydání. Brno 1999,s. 15-16. Na straně 15 je 
mylně mezi uvedeno jako Hasalovo křestní jméno Alois. Že nejde o shodu příjmení potvrzují i Schematismy s 
let 1922-1924. Uvádějí jediného Hasala – Antonína. Schematismus branné moci československé. Roč. I.-III. 
Praha 1922-1924.
111 Jan ze Žatce: Oráč a smrt. Praha 1938, s. 59.
112 Kmenové a kvalifikační listiny. NA, f. Policejní ředitelství – Policejní přihlášky.
113 Topinka, Jiří: Nižbor. Nižbor 2001, s. 66, 120.
114 Němec, Matěj: Návraty, s. 148.
115 Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006, 
s. 575.
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velitel brigády měl za úkol svoje podřízené jednotky čtyřikrát za rok zkontrolovat, zda-li 
plní všechny výcvikové a administrativní povinnosti.116 V Roce 1926 nakrátko opustil svůj 
útvar,  aby se stal  vedoucím kursu pro velitele  vojskových těles.  V této  nové situaci  mu 
možná pomohla jeho zkušenost z Volyně, kde tehdy krátce učil sokoly. Poté se opět vrací do 
Josefova,  ale  ještě  téhož  roku  je  povolán  k absolvování  prestižního  kurzu  francouzské 
spojenecké armády Cycles de information de generaux et colonels á Versailles. Hasal pak 
působí bez přerušení v Josefově až do roku 1929. 
           Během  práce  v Josefově  a  Litoměřicích  se  Hasal  patrně  setkal  s 
nepříjemným pozůstatkem světové  války  –  ukrajinskými  vojáky,  kteří  po  porážce  snu  o 
vytvoření  samostatné  Ukrajiny  přešli  do  Československa,  kde  se  disciplinovaně  vzdali 
(ostatně jim nic jiného ani nezbývalo) a mnozí z nich se zde usadili a asimilovali. Konkrétně 
s  nimi  mohl  přijít  do  styku  při  likvidaci  jejich  josefského  tábora  v roce  1926.  Byli 
připomínkou  toho,  že  i  on  se  mohl  stát  věčným  emigrantem,  pokud  by  se  idea 
československého státu neprosadila u vedoucích dohodových velmocí. 117

          Prvního května 1928 byl opět povýšen a od prvního prosince 1929 se stal  zatímním 
přednostou  I/1.  oddělení  ministerstva  národní  obrany.  Původně  se  jednalo  o  šestnácté 
oddělení ministerstva národní obrany (MNO), které se 1. ledna 1927 přejmenovalo na První  
oddělení  Prvního  odboru MNO  a  tvořila  jej  kancelář  přednosty,  skupina  organizačně 
materiální a výcviková skupina. Sídlilo v budově ministerstva. O dva měsíce později povýšil 
na  řádného  přednostu  tohoto  oddělení,  které  mělo  na  starost  pěchotu.  Na  ministerstvu 
pracoval až do roku 1932. Tehdy se vrací zpět k bojovým útvarům, nejprve jako prozatímní 
velitel 6. pěší divize dislokované v Brně a později už jako její řádně jmenovaný velitel. Při 
odchodu z funkce přednosty na ministerstvu národní obrany obdržel pochvalné uznání na 
znamení ocenění za dobře odvedenou práci. Šestá divize podléhala Zemskému vojenskému 
velitelství a od září 1936 III. sboru. Divize samotná disponovala 11. a 12. pěší brigádou, 6. 
dělostřeleckou brigádou a některými dalšími podpůrnými útvary (vojenská stavební odbočka 
6, divizní nemocnice, divizní proviantní sklad atp.). 
          V roce 1934 se zúčastnil informačního kurzu pro velitele divizí v Praze a získal Řád 
čestné legie čtvrté třídy. Ihned za začátku roku 1934 je prvního ledna povýšen na divizního 
generála. Tuto událost možná poznamenalo vědomí, že v sousedním Německu se rodí do 
budoucna vážný nepřítel, ale zatím není důvod k obavám. Spojenecké svazky z Francií a 
Malou dohodu  poskytují dostatečné  záruky, aby si každý protivník rozmyslel použití násilí. 

Album zrádců a reprezentantů

          Na tomto místě  je také vhodné připomenout  existenci  a význam několika alb 
významných  osob  českého,  resp.  československého,  politického,  kulturního,  vědeckého, 
obchodníka a vojenského života, tedy obdobu dnešních Kdo je kdo v… Začneme  Albem 
representantů  všech  oborů  československého  života (Praha  1927),  kam  se  doslova 
probojoval (portrét, podpis a stručný biogram). Odboj proti podunajské monarchii byl patrně 
jedním,  pokud  ne  zcela  jediným  kritériem,  pro  zanesení  do  tohoto  díla.  O  nezdravých 
základech,  nebo  spíše  o  nevyřešeném  česko-německém  soužití  svědčí  i  to,  že  se  tam 
nenachází  žádný  etnický  Němec.  Přesto  můžeme  snadno  díky  uvedené  publikaci 

116 Němec, Matěj: Návraty, s. 149-150.
117 Hasal se velmi pravděpodobně zúčastnil II. manifestačního sjezdu 40 000 legionářů v roce 1928 ve dnech 
29. června až 2. července v Praze. Legionářské pluky byly vedeny svými válečnými veliteli. Přestože není 
Hasal přímo jmenován, není důvod si myslet, že se této akci vyhnul - navíc patřil k původním starodružiníkům. 
Pravděpodobně se nachází  na fotografii na s. 41 (Památník II. manifestačního sjezdu legionářského 1928, 29. 
června až 2. července 1928. Uspořádali Josef Svatoš a Václav Kaplický, Praha 1928, s. 41, 55, 60).  Zilynskyj,  
Bohdan: Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) 1917 – 1945 (1994). Praha 1995, s. 25-27, 84-85, 90.
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demonstrovat, že v druhé polovině dvacátých let Hasal patřil přinejmenším k významnějším 
osobnostem československého společenského života (vojenského nepochybně).
           Dalším  albem  je  dnes   pozapomenuté,  svým  námětem  a  méně  honosným 
zpracováním lehce bizardní Album velezrádců s výmluvným podnadpisem Velezrádné rejdy 
Čechů za hranicemi ještě z doby první světové války. Všelijaké – mezi legionáři nazývané – 
černé knihy vznikaly už od roku 1914 a to dokonce i  v zajateckých táborech,  kde byly 
objeveny při četných přepadových prohlídkách. Měly za úkol zdokumentovat vlastizrádnou 
činnost proti podunajské monarchii, aby mohli být pachatelé po válce po zásluze potrestáni. 
118 
           Pro naše účely bohužel, avšak pro legionáře a jejich rodiny doma díky Bohu, jak sám 
autor předmluvy Florian Zapletal  ukazuje na svém příkladě, tato díla obvykle nedosahovala 
vysoké kvality,  protože se Zapletal  sám konkrétně do tohoto spisu  (dovedeného do září 
1916119) vůbec nedostal,  ač se o to velice snažil,  a starodružiník Hasal, který v polovině 
války už rozhodně nepatřil k zcela řadovým vojákům, byl rovněž opomenut (tedy v době, 
kdy se Hasal přehoupl přes poddůstojnickou stupnici a v tomto roce dosáhl na poručíka a 
z velitele čety na zatímního velitele roty; na straně, kde by se měl podle abecedy nacházet 
vlastizrádce Hasal je uveden alespoň obecně mnohem známější Jaroslav Hašek; Hasal za 
první války nepoužíval  těžce amatérský a zjevně nefunkční pseudonym Nižborský jako za 
války druhé).     

III. legionářský sjezd 120

           V  pětatřicátém roce  republika  a  obzvláště  legionáři  oslavili  dvacáté  výročí 
Masarykova vystoupení  v Curychu a v Ženevě z roku 1915. Jednalo se o velikou slávu 
probíhající  ve dnech od 4.  až  do 7.  července.  Nejprve se sešli  legionáři  5.  července  ve 
Smetanově  síni  Obecního  domu,  kde  se  objevili  celebrity  prvorepublikového  života: 
Masaryka zastupující Beneš, Nečas, Soukup, ale i legionářské hvězdy Syrový, Krejčí, Hasal 
a další. Zároveň se oslavovalo, že republika už přečkala nejhorší část velké hospodářské 
krize a že nyní snad bude následovat opět vzestup a prosperita. Byly to právě ekonomické 
důvody, které znemožnily navázat na předchozí legionářské manifestační sjezdy z let 1924 a 
1928.
           Druhý den proběhl manifestační průvod, jenž svojí mohutností všechny překvapil. 
Legionáři  se  totiž  dostavili  v  nečekaném  množství  –  40  000  mužů.  Pluky  legií  byly 
prakticky kompletní!  Chyběli  jen  nemocní,  sloužící  a  mrtví.  Kdo  by  si  nechal  takovou 
příležitost také ujít, navíc se jednalo o vrcholnou akci celých oslav. Připomenout si slavné 
chvíle a vidět se se spolubojovníky,  kteří v extrémních podmínkách přirostli k srdci jako 
rodní bratři, ba snad i více, vždyť si zachraňovali životy a riskovali pro sebe. Dalším cílem 
bylo demonstrovat, že ač uplynula už dlouhá doba, tak ideály, za které bojovali, nezestárly a 
že jsou připraveni je dál bránit.
           Jako předprůvod vyrazily organizace napojené na legionáře: Sdružení legionářského 
dorostu,  Svaz národního obrození, Stráž svobody,  hasičstvo a další.  Legionáři  sami měli 
jediný, ale všeříkající transparent: "Pro demokracii, republiku a presidenta Masaryka". Pak 
šli zahraniční hosté a s nimi Beneš, Krejčí, Syrový a mnozí jiní a na závěr různé zvláštní 
legionářské organizace.
           Jako první z legionářských jednotek pochodovaly zborovské pluky - druhý z nich 
vedl Hasal.  Prošli  kolem tribuny na Staroměstském náměstí  odkud na pochodující  masu 
shlížel ministr Machník, poslankyně Zemínová a generál Faucher, spolu s nimi mnozí další. 

118 Album velezrádců, s. XI.
119 Tamtéž, s. XVI.
120 Zpracováno podle Památníku III. manifestačního sjezdu čs. legionářů. Praha, bez vročení.
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Na tribunu se později připojil Beneš, Syrový, Krejčí, Hasal, Kutlvašr a zbývající generálové. 
Právě Beneš spolu s bratry legionáři  položili  věnce u hrobu Neznámého vojína.  Při  této 
příležitosti měl Beneš projev před celým průvodem, který se shromáždil před tribunou na 
Staroměstském náměstí,  což ze strany organizátorů byl jistě mistrovský výkon! Beneš ve 
svém projevu nastínil blížící se nesnáze a připustil možnost budoucí konflagrace: 
           Nechceme zakrývat pravdu a říkáme tudíž otevřeně, že poslední léta v evropské  
politice jsou dosti bolestná a vážná. A legionáři, kteří se zúčastnili poslední války, a kteří  
chtějí ušetřiti sobě i svým dětem nové války, mají právo klásti otázku, zda skutečně evropský 
svět  vrhne  se  znovu  do  krvavých  konfliktů  nebo  do  úplné  katastrofy.  [...]  Válka  není  
osudovou nutností. Válka je otázkou odpovědnosti vůdců jednotlivých národů, neboť národy 
samy o sobě nechtějí války.121

           Následující oslavy se rozdrobily do intimnějších skupin, protože se pluky vydaly 
okupovat pražské restaurace a zahrady. Ruské legie obsadily příznačně Slovanský ostrov, 
ale stejně tak byl legionáři zaplněn Lidový dům a jiné prostory. Na legionáře velmi mile 
zapůsobilo, když je do těchto společenských zařízení přišli navštívit jejich bývalí velitelé: 
Syrový, Krejčí, Kutlvašr a Hasal. 

Hasalovo zařazení v rámci československé armády

          Někdy v prosinci 1932 požádal Masaryk přednostu Vojenské kanceláře prezidenta 
republiky (VKPR) Silvestra Bláhu, aby mu průběžně zjišťoval reálnou situaci v armádě. Měl 
využít  jak  svých osobních  známostí,  tak  i  vedoucí  funkce  ve  VKPR a  prezidentství  ve 
Vojenském ústavu Vědeckém (VÚV). Vojenský vědecký ústav byl dobrovolným spolkem 
důstojníků,  kteří se snažili pěstovat vojenství jako vědeckou disciplínu. Bláhovi zároveň 
umožňoval neformální široké styky s čs. důstojnictvem. 
          O tři roky později byl Bláha vyslán za Edvardem Benešem, aby jej pomalu počal 
zasvěcovat do situace v armádě v rámci příprav na Benešovo prezidentství, v jehož rámci se 
na tento informační  zdroj  také spoléhal.  Tehdy Bláha  rozdělil  československý velitelský 
sbor na tři kategorie,  včetně jejich velikosti: a) 20  % velitelů tvoří nacionalisté schopní jít v 
krajním případě i proti vládě, tato skupina měla blízko k  agrárníkům; b) dalších čtyřicet 
procent   důstojnického  sboru  sice  představují  rovněž  nacionalisté,  ale  bezpodmínečně 
poslušných vlády (př. Krejčí a Vojcechovský); c) zbytek jsou  masarykovci, kteří by proti 
vládě nešli  za žádných okolností. Mezi jejich představitele uvedl Kutlvašra a Hasala. 
          Když v roce 1935 vznikla velitelství sedmi sborů, nepřekvapí, že se mezi sborovými 
veliteli objevil i Hasal. Jednak to byl onen masarykovec, jednak už od přelomu 20. a 30. let 
armádu prakticky ovládali legionáři. Vždyť ze třinácti generálů, jež se  vystřídali ve velení 
nově utvořených sborů, jich 12 prošlo legiemi
          Později, když se Hasal v průběhu druhé světové války stane přednostou Vojenské 
kanceláře  prezidenta  republiky,  naváže  Beneš  Hasalovým  jmenováním  na  jednu  z 
prvorepublikových tradic, anebo zvyků,  které umocňovaly výjimečné postavení legionářů v 
armádě: za první republiky se ve funkci přednosty VKPR vystřídali tři generálové - všichni 
legionáři.122

Republika v ohrožení

          V polovině třicátých let se Hasal ze služebních důvodů přesunul z Prahy do hlavního 
moravského  zemského  města.  V  Brně  zůstal  až  do  zániku  prvorepublikového 
Československa. Od  října  1935 měl na starost jako prozatímní velitel nově vzniklý III. sbor 

121 Památník III. manifestačního sjezdu čs. legionářů. Praha, bez vročení, s. 56, 62.
122 Fidler, Jiří: Generálové legionáři. Brno 1999, s. 14, 35-37.
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a od konce roku 1936 velel této jednotce již jako řádný velitel. Sbor vznikl 15. října 1935 a 
spadal pod Zemské vojenské velitelství v Brně.
          Sbor tvořilo samotné velitelství sboru, a dočasně nebo stále 5. divize, 6. divize 
(pozdější 6. pěší divize), 14. pěší divize, druhý pluk útočné vozby, automobilní 6. prapor (od 
října  1936)  a  2.  telegrafní  prapor.  Nechybělo  ani  stavební  ředitelství  sboru,  sborová 
nemocnice,  sborová  zbrojnice,  divizní  soud,  úřad  vojenského  prokurátora,  sborový 
proviantní sklad 6, – všechny od ledna 1937 a také se podílel na řízení doplňovací služby a 
evidenčního velitelství. 
          Hasal měl s touto novou pozicí problémy. Sbor sílil, jak nebezpečí války vzrůstalo a 
není se proto co divit. To jsme totiž nevyjmenovali ani všechny útvary.  Velitel takového 
molochu musí zvládat mnoho věcí: jednak vojenské umění, organizační, ale i diplomatické. 
Několik měsíců trvalo, než si zvykl na řízení takovéhoto kolosu k plné spokojenosti velitelů, 
jíž nakonec dosáhl.Vojáci to ve své terminologii výstižně popisují tak, že dotyčný vrostl do 
funkce. Své vojáky vedl výchovným příkladem a při řízení sboru se snažil  vystačit  si se 
svými zdroji a neobtěžovat nadřízené s voláními o dodatečné posily. Nepředstavoval tedy 
pro nadřízené orgány zátěž. V létě a na podzim (červenec-listopad) 1937 dokonce dočasně 
převzal velení na Zemském vojenském velitelství v Brně. Hasal v době ohrožení státu velel 
Hraničnímu pásmu (HP) XIV. Sbor tehdy převzal  jeho zástupce generál  Sěrgej  Ingr,  se 
kterým  však,  zdá  se,  nikdy  nevytvořili  tandem  navzájem  se  podporujících  přátel  nebo 
profesionálů.123 

Jakou měl Hasal v této době pověst? Co se o něm říkalo, resp. co se z toho zachovalo 
nám? Můžeme to příjmout nebo jak se na zachovaná svědectví dívat? V roce 1969 vyšla 
vzpomínka  gen.  mjr.  v.  v.  Alférda  Ressela,  který  v  roce  1938  zastával  funkce  na 
moravských  štábech.  U Hasala  zdůraznil  jeho  domýšlivost a  brisknost. Hasal  měl  svým 
egocentrickým individualismem bránit pevnému důvěrnému spojení velitele se svým štábem 
a podřízenými veliteli. Ač skromných zkušeností v operační sféře, měl přesto vysoké mínění  
o  svých  schopnostech.  [...]  Generál  bez  opravdové  zásadovosti  oproštěné  od  všecho 
osobního. Vztah k lidem, podřízeným a vojákům není hodnocen nejlépe: Psychologií vojáka 
se nikdy nezabýval. [...] Málo lidí u něho naléza porozumění. Vojákům nerozuměl, protože 
se měl příliš rád. Je toto svědectví pravdivé, nebo se jedná o pozdní projev nějaké antipatie? 
Jak se to srovnává s hodnocením kvalifikačních listin? Hasal se zřejmě uměl dobře ovládat a 
svoji  náklonnost  projevoval  jen  vybraným  jedincům.  K  ostatním  patrně  choval  silně 
rezervovaný postoj, byť se snažil o korektnost. 

Je  docela  možné,  že  se  svým  náčelníkem  štábu  hraničního  pásma  –  plk.  gšt. 
Kamilem Nesvedou/Neswedou (1890-1941) – zcela nezžil, protože Nesweda byl rakousko-
uherský důstojník,  který teprve po pádu monarchie  vstoupil  do čs.  služeb,  což mohlo  u 
Hasala-starodružiníka vyvolat jistou averzi, která ovšem ve vztahu velitele a náčelníka štábu 
není  prospěšná.  Nicméně  Nesweda  po  první  světové  válce  během  bojů  na  Slovensku 
prokázal republice platné služby. Obrana národa za druhé světové války Neswedu vyslala do 
vládního vojska, zároveň byl  jejím krajským velitelem pro Brno-venkov. V roce 1940 si 
nechal počeštit jméno na Nesveda, ale téhož roku byl zatčen a zemřel ve vězení.   

Hasalovu kritiku z roku 1969 snad by bylo možné přisoudit do určité míry i době 
svého vzniku, ale čtenáře zarazí, že generál Ingr je pro oblast jižní Moravy hodnocen jako 
jediný  velitel  správně  dosazený  na  své  místo  a  jako  jediný  s  předpoklady,  že  svoje 
povinnosti splní přesně, ba dokonce, že vedle tak svělého velitele jako byl Ingr se objevil v 
těžišti obrany i Hasal, který se na své místo podle pamětníka zjevně dostal jen pro svoji 

123 Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006, 
s. 541, 605, 646, 740. Vlček, Bohuslav: Historie a současnost vojenksých správních úřadů České republiky. In: 
VR,  č.  3.,  roč.  16  (48),  2007,  s.  196.  Ressel,  Alfréd:  Mnichov  ve  vzpomínkách  a  v  kritice  důstojníka 
generálního štábu československé armády. In: HaV, č. 2, 1969, s. 334.
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legionářskou minulost  a příslušnost k legionářské elitě.  Ressel se domníval,  že Hasalovu 
pozici by v té době nejlépe zvládl generál Bedřich Homola, který je hodnocen jako agresivní 
a energický voják.  

Nejen lidsky,  ale i  profesně dává zmíněný pamětník Hasalovi špatné vysvědčení: 
Když  mu  jeho  zpravodajský  důstojník  předloží  právě  vyšlou  příručku  wehrmachtu  o  
partyzánské  válce  (Der  Kleinkrieg)  s  doporučením,  aby  tento  zvláštní  způsob  se  stal  
součástí vlastních příprav k obraně, odbude bystrého důstojníka ironickou poznámkou, že 
doufá, že to nemyslí vážně, a vrátí mu příručku, aniž do ní nahlédl. Je otázkou, zda by se na 
jižní Moravě opravdu dala uplatnit taktika partyzánského boje, i když nepochybně by malý 
počet záškodníků před svojí eliminací způsobil nepříteli určité potíže. Možná by se jejich 
činnost mohla i krátkodobě přenést na území nepřítele, ale jejich činnost by byla nacisty 
ukončena ještě rychleji. Resselova vzpomínka také obsahuje vyjádření, že Hasal byl dobrý 
velitel pluku. Snad právě tento výrok v celkovém kontextu popisu Hasalovy osobnosti a jeho 
profesionálních schopností zapříčinil, že se o něm v normalizační historiografii rádo psalo 
jako o veliteli, který sotva stačil na velení pluku. Přes všechny výtky, snad oprávněné, ale 
poslední  slova  vzpomínky  končí: Pln  protikladů  poztrácel  za  sebou  kus  své  znamenité  
minulosti. Ač  tedy  měl  mnohé  chyby,  jeho  minulost  byla  zhodnocena  dobře.  Lze  tedy 
usuzovat, že jisté dovednosti by byl schopen předvést i v dalším boji.124

          Jako velitel sboru se musel vyjádřit i k návrhu velitele 14. divize, brigádního generála 
Zmeka,  jak snížit  počet  Němců v československé armádě.  Zmek navrhoval,  aby v době 
válečného  konfliktu  byli  českoslovenští  Němci  posláni  v  neozbrojených  pracovních 
jednotkách do Rumunska nebo i Sovětského svazu. 
          Hasal ve svém komentáři upozornil na možnost, že by se provedený Zmekův návrh 
mohl  snadno propagandisticky  obrátit  proti  republice.  Hasalův  návrh  jak  řešit  většinově 
nespolehlivý a nepřátelský postoj československých Němců k státu, vyjma internacionálních 
sociálních  demokratů  a  některých  dalších  skupin,  byl  výrazně  inteligentnější  a  v  rámci 
demokratického státu i spíše proveditelný. Šlo o to, aby se odváděli jen jedinci mimořádně 
silní a zbytek, středo- a vysokoškolsky vzdělaných, branců poslat do nemocnic, kde by je 
náležitě poučení lékaři  co nejblahovolněji posoudili a určili na pomocné služby, kteréžto 
středoškolsky a výše vzdělaní jedinci vykonávat nemají. Tak zůstanou doma a poštou jim 
pouze přijde lékařské vyrozumění. Nikdo pak nemůže armádu obvinit z etnické selekce.125 
          Generál Hasal měl se svým sborem velmi nesnadný úkol při obraně republiky proti 
nacistické agresi. Třetí sbor totiž hájil významný úsek na čáře Znojmo – Malé Karpaty, kudy 
bylo možné vést úder zvenčí s cílem rozdělit Československo ve dví. Nacisté by tak odřízli 
bojující jednotky v českých zemích od továren a zásob na Slovensku. Toto nebezpečí bylo 
vojákům a politikům bohužel zřejmé až od Hitlerova anšlusu Rakouska v roce 1938. Tomu 
odpovídá i zpoždění budování opevnění v uvedené lokalitě. 

Hasal, stejně jako jeho kolegové, v září 1938 požadoval boj proti nepříteli za každou 
cenu.126 Není  divu.  O  optimismu  velitelů  svědčí  porada  u  náčelníka  generálního  štábu 
Krejčího  ze 27.  září  s  veliteli  na Moravě – Lužou a  Prchalou,  přičemž  druhého z nich  
doprovázel velitel klíčového sboru generál Antonín Hasal. Během schůzky panovala dobrá 
nálada: mobilizace proběhla nerušeně a československé síly se stihly rozvinout rychleji než 

124 Ressel, Alfréd: Mnichov ve vzpomínkách a v kritice důstojníka generálního štábu československé armády. 
In: HaV, č. 2, 1969, s. 302, pozn. redakce pod čarou, 334-335, 340-341. Fidler, Jiří – Sluka, Václav: 
Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006, s. 433.
125 Straka, Karel: Souvislosti vědy a výzkumu s obranou  Československé republiky. Vojenský ústav vědecký v 
letech  1936-1938. Praha 2006, s. 43, pozn. 102. VÚA, f. MNO-Hl. št./1.odděl., sign. 32-34/4-3, spis MNO č. 
j.3276  Taj. - hl. št./1. odděl.  1938, zpracovaný14. 7. 1938 - Vojíni německé národnosti v čsl. armádě - návrh. 
126 Kmenové a kvalifikační listiny. V knize Z Buzuluku do Prahy je Hasalovo jméno podáno v kontextu naopak 
naznačujícím neochotu bojovat ( Svoboda, Ludvík: Z Buzuluku do Prahy. Praha 1960, s. 231).
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nacistická branná moc. Všichni byli přesvědčeni, že obranná linie vydrž dostatečně dlouho 
na to, aby se projevila pomoc Francie se Sovětským svazem.
          O tři dny později proběhla jiná schůze, jíž se českoslovenští zástupci nemohli ani 
zúčastnit  a museli  jako sluhové vyčkat za zavřenými dveřmi,  až je vrchnost povolá, aby 
splnili její přání. Za další tři dny proběhla ještě další schůzka. Třetího října se v Jihlavě sešlo 
několik generálů IV. Prchalovy armády. Vedle samotného Lva Prchaly, se dostavili Ingr s 
Hasalem. Pravděpodobně navštívili prezidenta Beneše, který se jim však pokoušel vysvětlit, 
že jednotu země za stávající situace není možno udržet. Prchala pak ještě jednal s Krejčím a 
Vojcechovským. Ludvík Krejčí pak Prchalovi a Vojcechovskému napsal posudek, kde jim 
vytýkal přílišný radikalismus.127 Z několika akcí,  kde se uvažovalo a vzpouře, zdá se, že 
právě tato byla snad ochotna přikročit k jakémusi činu, včetně možného odstranění Krejčího 
z velící funkce, ale už od tohoto dne bylo jasné, že případný vzdor nebude mít žádný smysl 
a odhodlání vzepřít se se nenávratně rozplývalo.128

          Hasal, ve svém vzpomínkovém příspěvku na generála Ingra z padesátých let uvedl, že 
na poradě vyšších velitelů IV. armády byl  Ingr zvolen za mluvčího,  který byl  vyslán do 
Prahy, aby Benešovi tlumočil přání, aby byly nacistické podmínky odmítnuty, ale, bohužel,  
přijel  pozdě.  Mnichovský  diktát  byl  již  přijat...129 Vzpomínal  po  letech  Hasal  na 
spikleneckou, anebo ještě jinou schůzi? Každopádně Ingr i Hasal za druhé světové války 
zastávali velmi vysoké pozice a bezpochyby měli i Benešovu důvěru. 
          Pokud se Hasal také vydal za Benešem, tak prezidentovi maximálně sdělil svůj názor, 
poslušně srazil  podpatky a  zasalutoval.  Koneckonců,  ve svých vzpomínkách ani  generál 
Krejčí o tzv. generálském puči prakticky nic nevěděl a šlo pro něj o překvapivou informaci. 
Zpravodajci se ho tenkrát zřejmě ani neobtěžovali uvést v obraz, pokud to na druhou stranu 
nechtěli  zatajit.  Krejčí  se  domníval,  že  o  nic  významného  nešlo.130 I  my  to  můžeme 
zhodnotit jako sice zajímavou snahu nebo pozoruhodný akt odhodlání nepoddat se, ale též 
jako  skutek  bez  jakýchkoliv  následků,  pomineme-li  historiky  popsaný  papír  s věčně  se 
opakujícími údaji a mnoha dohady. 
          Lze konstatovat, že v první republika a její politické elity měly plnou kontrolu nad 
svojí  armádou  a  vojáci  tuto  supremaci  civilistů  nezpochybnili  ani  v  tomto  osudovém 
okamžiku,  kdy  by  bylo  snad  možné  uvažovat  o  oprávněnosti  vzepření  se  příkazům 
politického vedení země. Hasal i jeho druhové jsou toho příkladem, i když jim vojenská 
profesionalita a vlastenecké cítění našeptávala něco jiného. Pavel Šrámek postoje generality 
vhodně  zhodnotil  slovy:  Nikoho  z nich  ani  nenapadlo  sáhnout  k síle  a  využít  ve  svůj  
prospěch  bojově  naladěné  armády.  […] Nezvratným  faktem  zůstává,  že  vždy  postačila  
[prezidentova] pouhá „domluva“ a rázem bylo  po plánech  převratu.131 Jde  však  také  o 
důkaz mimořádné úcty k Benešovi jako státníkovi a prezidentovi, jíž by se hašteřiví politici 
sotva těšili.
          Generál Hasal se nepochybně v rámci svého vojenského vzdělávání se seznámil 
s tehdy  jako  i  dnes  stále  platnou  klasickou  prací  Carla  von  Clausewitze  vydanou  jeho 
manželkou  po  autorově  smrti  ve  třicátých  letech  devatenáctého  století  –  O  válce. 
Z vojenského hlediska  bylo  Československo v neřešitelné  situaci.  Bez spojenců nemohlo 
v žádném případě válku s Třetí  říší  vyhrát.  Válka se musí  vést  aktivně,  i  když  se právě 
bojující brání. Smysluplná obrana je štít vytvořený z obratných a smělých úderů.132 K tomu, 
přes existenci útvarů útočné vozby (tj. mechanizovaných a tankových jednotek) a letectva, 

127 Fidler, Jiří: Generálové legionáři. Brno 1999, s. 161-162, 245.
128 Šrámek, Pavel: Úvahy o vojenském převratu v období Mnichova 1938. In: HO, VII.-VIII.,  1995, s. 186. 
K této problematice přehledně i s odkazy celý citovaný článek na s. 183-186.
129 Generál Ingr. Washington 1957, s. 3.
130 Krejčí, Ludvík: Obranyschopnost ČSR 1938. In Odboj a revoluce. Zprávy. Roč. VI, 1968, č. s. 30-35.
131 Šrámek, Pavel: Úvahy o vojenském převratu v období Mnichova 1938. In: HO, VII.-VIII., 1995, s. 186.
132 Clausewitz, Carl von: O válce. 2. vydání. Brno 1996, s. 311.
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neexistovaly podmínky, protože nepřítel měl všechny výhody na své straně. Krejčí později 
vzpomínal, že vojáci nebyli zmocněni k sebevražedným činům.133 
          Přesto se všichni vojáci, odkojení Clausewitzem a s nezaměnitelným esprit de corps, 
shodovali  ohledně  potřeby bojovat  i  proti  přesile;  vést  válku,  i  kdyby byla  zhuštěna do 
jediného zoufalého úderu. Jak praví zmiňovaný Clausewitz:  nebude-li mu dopřán úspěch,  
dá mu čestná porážka právo vzchopit  se v budoucnosti znovu.134 Tento přístup je snadno 
pochopitelný i civilistovi. Je však otevřenou otázkou do diskuze, zda by vůbec český národ 
takovou –  třeba  jen  krátkou obrannou  –  válku  přežil  v  důsledku  návaznosti  na  později 
rozpoutanou  světovou  konflagraci;  neprobíhal  by  pak  v  průběhu celosvětového  střetnutí 
nacisty průmyslově řízený český holocaust? 
          Dvacet let se poměrně úspěšně budoval stát, s nímž se všichni Češi, u ostatních 
národností  Československa  to  už  tolik  samozřejmé  a  jasné  nebylo,  ztotožnili. 
Československý stát naplnil více než měrou vrchovatou jejich sny (kdo vůbec na počátku 
války nebo na jejím konci mohl brát český nebo československý samostatný státní útvar za 
relevantní?)  a  dokonce  je  v územním rozsahu i  překonal  (Podkarpatská  Rus).  Obzvláště 
silný  vztah  ke  státu  museli  mít  legionáři,  protože  kvůli  ideji  československého  státu 
riskovali  jistou  smrt  v nepřátelském  zajetí  nebo  na  bojišti  a  mnozí  z nich,  právě  jako 
kupříkladu Hasal, si tak první světovou válku prodloužili ještě o angažmá v ruské občanské 
válce.  U  vedoucích  představitelů  státu  však  zvítězil  chladnokrevný  rozum  nad  hlasem 
rozedraného srdce.
          Tryznou za československou státností a brannou mocí byla tzv. druhá republika 
trvající zhruba šest měsíců. Šlo o neživotní útvar s nehajitelnými hranicemi a s vnitřními 
odstředivými  tendencemi.  Existovala  snaha  udržet  armádu  na  co  největších  stavech  při 
vědomí, že v případě nepřátelského útoku by státní aparát ani nestačil vylepit, či spíše už ani 
zadat vytištění vytisknout, mobilizační vyhlášky. 
          Nepřátelství  mezi československou brannou mocí a Třetí  říší v průběhu tohoto 
krátkého období  oficiálně  neexistovalo,  dokonce se  měly omezit  i  zpravodajské operace 
proti Německu. Představitelé druhých oddělení III. sboru a 6. divize, major Robert Růžička 
a  štábní  kapitán  Václav  Bílek,  však  přesto  pokračovali  v  práci  proti  nacistům  a  na 
zbytkovém česko-slovenském území (jižní Morava) a severním Rakousku vytvořili svoji síť. 
Hasal, jako velitel sboru a bývalý velitel  šesté divize, nepochybně něco o jejich činnosti 
věděl.  Šlo  o  prenatální  odboj  pro  československý odboj  druhé  světové  války  a  Obrany 
národa.135 
          Třináctého března 1939 se v Hlavním štábu konalo shromáždění některých vyšších 
velitelů,  velitelů  bývalých  armád,  sborů  a  zbraní  [...],  kterému  předsedal  gen.  Syrový. 
Syrový seznámil přítomné důstojníky s dva dny starým zpravodajským poznatkem Emila 
Strankmüllera,  že  15.  března  proběhne  okupace  Česko-Slovenska.  Syrový  podal  rovněž 
zprávu o memorandu Františka Moravce požadující otevření skladů a zničení nerozebraných 
zásob. 
          Sám Strankmüller si bohužel nezapamatoval, resp. neuvedl, zda se mezi přítomnými 
nacházel i Hasal, i když to můžeme považovat za téměř jisté, zapamatoval si však atmosféru 
chvíle předtím, než odešel: Pokud jsem tam byl, viděl jsem na tvářích všech jen zděšení, ale  
žádné  rozhodnutí.136 Chvíle  rozhodnutí  a  otázka  "Co  dělat?"  se  přiblížila  s  nečekanou 
rychlostí  a mnozí,  včetně Hasala, na ni zatím nebyli  připravení nebo nevěděli  ještě "co" 
přesně chtějí dělat, ale vědomí nutnosti "něco dělat", se později většinově projevila. 

133 Krejčí: Obranyschopnost, s. 29.
134 Clausewitz, s. 236.
135 Kopečný, Petr: Obrana národa na Brněnsku. 15. 3. 1939 - 29. 2. 1940. Brno 2006, s. 12.
136 Strankmüller, Emil: Československé ofenzivní zpravodajství v letech 1937 do 15. března 1939. In: Odboj a 
revoluce. Zprávy. Ročník VI., 1968, č. 2. s. 66, 68.
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"Protentokrát", 1939-1940

Obrana národa – výstavba a činnost

           Generál Hasal se spolu s mnoha dalšími nesmířil s přislíbenou autonomií a ochranou 
od německého národa. O této části jeho života toho není příliš mnoho známo. Snad je to 
dobře, protože se stal volným členem Obrany národa (ON).
           Už za několik dní (19. března) po okupaci, kdy pominul prvotní šok ze znásilnění 
státnosti,  se generálové Bílý,  Ingr a Vojcechovský sešli  na přípravné odbojové schůzce, 
které  se  pak opakovaly pod záminkou  demobilizace  bývalé  česko-slovenské  armády,  ve 
skutečnosti však plánovali ambiciózní převedení armády do podzemí, kde by setrvala až do 
příhodného  okamžiku  vystoupení.  Je  otázkou,  zda  a  nakolik  se  čs.  vojáci  inspirovali 
obdobnou maďarskou iredentistickou organizací z poloviny dvacátých let,137 ale i podobnou 
organizací pod sovětským patronátem v ukrajinských částech Polska.138

Iniciativa  k  výstavbě  územní  moravské  ilegální  vojenské  organizace  vznikla  na 
sborovém velitelství, v jehož čele stál gen. Antonín Hasal. Ten se sám jako známá osobnost  
příliš  do organizační práce nezapojoval,  ale věděl o ní a přispíval k ní svými radami.139 

Jindy se udává, že se jejím členem stal v Praze, v květnu 1939.140  
          Pravděpodobnější  je jeho dřívější zapojení. Zpravodajci z jižní Moravy ani po 
Mnichovu nepřerušili svoji práci proti Říši a Hasal to přinejmenším toleroval. Stejně tak je 
podivné,  aby  nevěděl,  jaké  názory  a  plány mají  jeho  podřízení  spolupracovníci,  zvláště 
tehdy, když uvážíme skutečnost, že Zemské velitelství Obrany národa se do značné míry 
zformovalo z podstatné části osazenstva likvidační komise III. armádního sboru, natož aby 
podřízení neinformovali svého nadřízeného – a skutečně jej neobešli.
          Tehdejší člen Obrany národa ve svých pamětech vzpomínal, že Luža a Hasal nebyli  
tenkráte  z pochopitelných  důvodů  jako  nejvyšší  míroví  velitelé  v Brně  do  ON  přímo 
zapojeni,  byli  však  o  veškeré  činnosti  odboje  vždy  přesně  informování  a  pomáhali  při  
výstavbě organisace jak jen mohli. Zejména gen. Antonín H a s a l až do svého odchodu 
z Brna  do  Prahy  a  později  do  zahraničí,  zúčastnil  se  velmi  čile  porad  v likvidujícím 
velitelství v Údolní ulici v Brně a v autoklubu, jehož byl předsedou. Svým postavením dal  
gen. Ant. H a s a l a gen. Sergěj I n g r, který byl jeho zástupce v mírovém velení, organisaci  
ON pečeť důvěryhodnosti do vínku.
          Nucené přestěhování likvidačního velitelství sboru  z budovy v Kounicově ulici do 
Údolní ulice bylo pro spiklence výhodou, protože v novém působišti nebylo stálé německé,  
vojenské kontroly, jak dále vzpomíná pamětník.141

137 Jako jistá inspirace mohla posloužit tato nebo jiná obdobná zpráva dostupná vojenským orgánům:
 Dr.  Edmund  Evžen  Body  bol  až  do  svojho  odjazdu  do  Maďarska  ako  exponent  tunajšej  
maď.kresťansko-sociálnej  strany,  dôverníkom  zpravodajskéj  kancelárie,  maďarského  plukovníka  Viléma 
Schrantza, býv. Veliteľa 13. honv. pluku v Bratislave. Táto kancelária mala za úkol organizovať tajné vojenské  
oddiely, dislokované na t.zv. „obsadenom území“. Tyto tajné iredentistické vojenské organizácie na Slovensku  
maly v prípade, že dojde medzi Československom a Maďarskom k válečným akciím, klásť odpor čs. vojsku.  
[…]  menovaný  sústreďoval  všetky  zprávy  o  politickém  a  vojenském  situácii  na  Slovensku  od  dvojích  
dôverníkov, ktoré zašišlal pak kurýrom do Maďarska. Dr. Body mal ďalej v uschování presný soznam osob, 
ktoré maly ihned zatknuť. Tento soznam bol vždy postupom času doplňovaný. Mimo to obdržel Dr Body 6000 
kusov kratkých reťazkov na hodinky […] slúžily k legitimovanou sa členov medzi sebou. NA, f. PMV, sg. 225-
14-56.  
138 Besědovskij, Grigorij Z.: Paměti sovětského diplomata (Cestou k Thermidoru). Díl I., s. 131.
139 Kopečný, Petr: Obrana národa na Brněnsku. 15. 3. 1939 - 29. 2. 1940. Brno 2006, s. 20.
140 Němeček, Jan: K životním osudům, s. 12.
141 MZM, Historické odd., inv.  č. S 66, Francl,  Otto: Vznik a vývoj vojenského domácího odboje Obrana 
národa na Moravě v roce 1939, s. 4-5, 2.
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          Pamětníkova výpověď však vyvolává několik otázek. Jak to, že v tajné podzemní 
organizaci, byť to podle prvotních plánů a koncepcí měla být podzemní armáda připravená 
na závěrečné  vystoupení  proti  okupantům,  někdo svojí  funkcí  nebo činností  mohl  vložit 
pečeť  důvěryhodnosti  do  vínku?  Jak  to,  že  při  bohužel  dobře  známé  a  nacisty  smutně 
důkladně prokázané nedostatečné konspirace českého odboje jako celku a v případě armády 
v podzemí zejména, Hasal unikl zatýkání?
          Zatímco na první otázku si  odpovídáme položením druhé otázky,  tato  zůstává 
nezodpovězená. Sledovalo jej gestapo, resp. nechávalo Hasala na svobodě, aby se na něj 
jako  na  gravitační  těžiště  nebo  jako  na  pavučinu  přichytávali  odbojáři,  kteří  budou 
v legionáři a generálovi hledat přirozeného vůdce, aby pak jednoduše jako pavouk přišlo a 
sklidilo  chycené  mouchy  z pavučiny?  Nevíme,  ale  zatčení  snad  odolali  a  Hasala 
neprozradili.
          Hlavní slovo měli generálové Ingr a Všetička, kteří určili základní okruhy pro činnost 
proponované  organizace:  výstavba  organizace,  zpravodajství  a  radiotelegrafické  spojení, 
odchody  do  ciziny,  propaganda,  logistika  (finance,  materiál).  Budování  Obrany  národa 
probíhalo ve vysokém tempu, dosti rozmáchle a bez obtíží142 –  všichni věřili, že Protektorát 
je  jen  přechodnou epizodou,  jak to  vystihuje  vžitá  všeobecná  dobová přezdívka,  kterou 
údajně použil i státní prezident Hácha v rozhovoru s von Neurathem –  protentokrát. Hácha 
pak  prý  vysvětlil  překvapenému  okupantovi,  že  čeština  má  díky  svému  bohatství  pro 
všechno svůj vlastní výraz.143

          Hasal sám uplatňoval vliv na tuto organizaci přes brněnskou pobočku Autoklubu 
RČS, v jejímž čele stál. Autoklub, sídlící v Paláci Noviny, ještě za první republiky utvořil 
Branný sbor Autoklubu, který měl pomáhat bránit stát. Něco z předmnichovského ducha se 
mezi členy udrželo i nadále.
          Od léta 1939 dochází k slučování drobných odbojových organizací a napojují se na 
ON,  která  už  v květnu  získala  kontakt  na  Prahu,  jako  na  přirozené  vedoucí  centrum. 
Organizace Obrany národa připomínala až příliš armádní strukturu. Organizace se členila na 
kraje (divize), politické okresy (pluky), soudní okresy (prapory) a tyto dále na roty, čety a 
družstva. Města Olomouc a Brno se dělila na skupiny, úseky a okresky.
          Přes tyto nedostatky dosáhla organizace pozoruhodných výsledků: např. Dr. Miroslav 
Trávníček si dokázal získat údaje o množství masa pro každou německou posádku a z toho 
celkem přesně dokázal odvodit její početní sílu – geniálně jednoduché. Podařilo se získat i 
plány brněnského letiště a napíchnout německé linky a takto opsat přibližně 400 telegramů. 
Podplukovník Ota Francl organizoval úderné oddíly, které měly za úkol provádět sabotáže 
(zejména  na  vlacích  a  jejich  brzdných systémech  dosahovali  výborných úspěchů),  které 
měly  v případě  povstání  poslání  prvosledových  jednotek,  jež  byly  podřízeny  výhradně 
velitelům krajů a oblastí s úkolem obsadit strategické úřady.144

          Nacisté však také nezaháleli a od přelomu listopadu a prosince zahájili zatýkání, které 
organizací vážně otřáslo a rozrušilo její spoje, ale to už Hasal přesídlil do Prahy.

Obrana národa a zbraň hromadného ničení

          Koncem března 1939 se za Hasalovy účasti konala v autoklubu porada o výstavbě 
podzemní organizace na moravském území. Na této poradě byl tímto úkolem pověřen plk. 
gšt. Václav Lysák. Nejednalo se jen o zakládací schůzi několika málo dočasně odhodlaných 
mužů, nýbrž o počátek přípravy bezohledného boje na život a na smrt.  Autoklub se stal 

142 Kopečný, Petr: Obrana národa na Brněnsku. 15. 3. 1939 - 29. 2. 1940. Brno 2006, s. 19, 20, 25, 27.
143 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 1. Purley 1986, s. 67.
144 MZM, Historické odd., inv.  č. S 66, Francl,  Otto: Vznik a vývoj vojenského domácího odboje Obrana 
národa na Moravě v roce 1939, s. 5, 13, 17, 19, 34, 47-49, 53.
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místem, kde na počátku července 1939 Hasal, škpt. gšt. Čestmír Jelínek, Vítězslav Mečíř, 
MUDr.  Jan  Vignati  a  už  zmíněný  Václav  Lysák  dokonce  projednávali  použití  zbraní 
hromadného ničení - antraxu a botulinu. 
          Vignati z praktických důvodů prosadil použití tyfu, jehož bakteriální kolonie již 
choval v uherskohradišťské nemocnici za pomoci dalších lékařů. O použití této zbraně mělo 
rozhodnout pražské vedení. 
          Příprava biologických zbraní se rozšířila do několika moravských nemocnic a firma 
Sochor v Blansku (kontakt přes Mečíře) začala vyrábět komponenty pro ruční rozprašovače 
bakterií a jejich montáž proběhla v Legerově továrně. K jejich použití mělo dojít zásadně na 
území  Altreichu  a  v  Československu  jen  na  kompaktně  Němci  obydleném  území. 
Bakteriemi se měly postříkat poštovní schránky a dveřní kliky kin a hospod. Jejich použití 
však nepřineslo očekávané výsledky. Nižší teplota v rozprašovačích zkrátila život smrtících 
bakterií, které pak bohužel nemohly zkrátit život žádnému nacistovi. Onemocnělo jen málo 
lidí v německé obci Komořany. 
          Povedla se však aspoň akce proti německému trénu ve Stuttgartu a Freiburgu, kde 
pomřelo  vícero  armádních  koní.145 Stalo  se  tak  proti  transportu  koní  shromážděných 
v kasárnách v Uherském Hradišti.  V zamořených vagónech pomřelo v prvním případě asi 
jedna třetina zvířat a v druhém kolem 40 koní. O výsledku akce informoval doprovodný SA-
mann, který uvědomil poručíka v záloze s krásným českým jménem – Adolfa Götze, který 
zároveň na své zahradě použité kultury skladoval.146 
          Kromě těchto opravdu „hromadných“ akcí, se počítalo i s jejich přesnějším zacílením: 
Mělo jich býti užito pro odstraňování nebezpečných vedoucích Němců u nás i mimo naše  
hranice, ale k tomuto účelu se nikdy nepoužily, protože byl zatčen Vignati.147

          Pro posouzení této aktivity si je nutno uvědomit, že před a v průběhu druhé světové 
války všechny velmoci počítali s použitím bojových plynů a biologických zbraní. To, že k 
němu  nedošlo  v  masivním  měřítku,  vyjma  japonských  akcí  proti  Číně  a  nacistického 
vraždění v koncentračních táborech, je jen díky tomu, že většinu požadovaných operací šlo 
uskutečnit konvenčními prostředky. Ačkoliv odbojáře jistě mrzelo, že nezpůsobili nacistům 
svými  bakteriemi  více  škody,  může  aspoň  trochu  uklidnit  fakt,  že  naštěstí  i  v  nynější 
modernější době si nelze jen tak vyrobit zbraň hromadného ničení a úspěšně ji použít.

Generalita do jiných oborů veřejného života

          Prvního října 1939 byl  Hasal v rámci  likvidace československé vojenské moci 
přeložen na místo odborového přednosty revisního odboru na protektorátním ministerstvu 
financí v Praze. Do hlavního města se přestěhoval již září 1939.148 Protektorátu Čechy a 
Morava zbylo  jen nepočetné a  chabě vyzbrojené  tzv.  vládní  vojsko.  Hasal se ještě  před 
přechodem  na  nové  místo  podílel  na  likvidaci  svého  sboru.  V  armádě  setrval  do  31. 
července 1939. Co dělal během následujících dvou měsíců, nevíme. Snad měl dovolenou, 
hledal nové místo, anebo se už na něj připravoval, každopádně se účastnil odboje.
          Do funkce na ministerstvu financí se sotva dostal díky odborným znalostem. Zjevně 
muselo  jít  o  přípravu  odbojové  sítě  pro  českým  národem  zoufale  očekávanou  novou 
evropskou válku, která přišla s jednoročním zpožděním, aniž by se jí Československo mohlo 

145 Kopečný, Petr: Obrana národa na Brněnsku. 15. 3. 1939 - 29. 2. 1940. Brno 2006, s. 20, 51, 52, 64, 70.
146 MZM, Historické odd., inv.  č. S 66, Francl,  Otto: Vznik a vývoj vojenského domácího odboje Obrana 
národa na Moravě v roce 1939, s. 53.
147 MZM, Historické odd., inv.  č. S 66, Francl,  Otto: Vznik a vývoj vojenského domácího odboje Obrana 
národa na Moravě v roce 1939, s. 52-53.
148 Kopečný, Petr: Obrana národa na Brněnsku. 15. 3. 1939 - 29. 2. 1940. Brno 2006, s. 167.
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výrazně zúčastnit a obhájit svoje právo na existenci. Válka jediná totiž mohla ospravedlnit a 
zajistit obnovení samostatného československého/českého státu. 
          Jedním z nevyřčených důvodů pro zaopatření generálů mohlo být to, aby generálové 
mohli  zůstat  v Praze a  volně se stýkat:  pracovně v nových funkcích,  při  společenských 
příležitostech  a  udržovali  tak  nejen  vzájemný  kontakt,  ale  měli  i  spojení  s  odbojovým 
vedením a v případě potřeby se mohli rychle ujmout vojenských funkcí.
          Převodem vojáků z jejich stávajících funkcí do jiných oborů veřejného života se děl 
na základě vládního nařízení ze 6. června, číslo 139/1939 Sb. z. a n. Toto vládní nařízení s 
platností zákona zaručovalo minimálně do 30. září 1939 dosavadní služební plat a některé 
další přídavky (ženatým a na děti). Odtud tedy můžeme usuzovat o důvodech, proč Hasal 
nastoupil na ministerstvo až prvního října – měl zajištěný příjem. Paragraf desátý určil, že 
důstojníci  se  zásadně  převádějí  [...]  do  úřednických  kategorií,  příp.  se  alespoň  usnadní 
přestup do soukromých služeb (§ 19). Norma navazovala na již dříve vydané předpisy a 
vytvářela  tak  poměrně  hustou  síť  pravidel  a  vnitřních  odkazů.  Například  ve  svém 
jedenáctém paragrafu nařizuje, že se důstojníci budou při převodu posuzovat podle staršího 
vládního nařízení 163/1930 Sb. z. a n., jehož patnáctý paragraf zajišťuje dorovnání platu. 
Hlavní slovo při novém zaopatření vojáků měla ministerstva vnitra a financí. 149

          21. července 1939 se údajně konala schůze zástupců ministerstev vnitra, financí, 
přibližně 30 brigádních a divizních generálů a zástupců 25 peněžních ústavů o převedení 
vojáků do služeb bankovních institucí, protože nikde jinde se ve státní správě nenašlo pro 
tyto důstojníky místo. V armádě sloužili vesměs kolem třiceti a více let. V lednu 1940 měli 
být  údajně  převedeni  do  penze.  Cílem  bylo,  aby  ústavy  dobrovolně  přijaly  alespoň  po 
jednom  generálovi  do  svých  služeb,  jinak  se  počítalo  i  s  administrativními  úkony 
směřujícími k zajištění daného cíle, protože finančníci nejevili nadšení pro takovou ideu a 
celkem pravděpodobně úředníci s jejich odporem počítali. Vládní nařízení 317/1939 Sb. o 
rozpuštění  bývalé  česko-slovenské  branné  moci ve  svém  prvním  paragrafu  říkalo,  že 
likvidaci  třeba po osobní stránce provésti  tak,  aby byla dokončena nejpozději  dnem 31.  
prosince 1939, čímž se úředníci dostávali do nepříjemného časového tlaku. Najít vhodné 
zaměstnání pro tak veliké množství lidí s určitou specializací, mimo obor nepoužitelnou, v 
časové tísni, nebyla a není snadná věc. Příkazové pravomoci se nyní obzvláště hodily.
          Do finančních ústavů se měli generálové dostat proto, aby neutrpěli snížením příjmů, 
které ostatně zákon nepřipouštěl (viz výše). Na uvedené skutečnosti si stěžoval dopisem z 
28.  července  1939  jakýsi  Jaromír  Sulan  u  vedoucích  orgánů  a  představitelů  Národního 
souručenství.150

          Nevíme, zda-li mezi uvedenými generály byl i Hasal, jenž v té době ještě armádní 
zaměstnání měl, ale mohl se aktivně zajímat o své budoucí uplatnění, protože uniformu nosil 
pouhých dalších  deset  dní  po konání  této  schůzky.  Uvedená  skupina  generálů  měla  mít 
odslouženo 30-34 let a Hasal měl zatím kolem 25 let v službě, ale polní služba za války se 
počítala jako delší časové období, protože došlo k většímu opotřebení než v době mírové 
služby a navíc se jednalo o ocenění zásluh o stát.151 Rozhodně se jedná o potvrzení dané 
tendence, totiž aby generálové zůstali po ruce, zajištění a na vlivných pozicích. 

149 Převodu vojáků do jiných oborů státní správy a vůbec jejich zaopatření se výběrově dotýkají následující 
normy: 282 a 462/1919, 151/1920, 76/1922, 163/1930, 379/1938, 139, 316 a 317/1939 Sb. z. a n.
150 Podobně, jako Sulan hodnotil počínání generálů i historik Václav Král ve svém článku: Československá 
armáda za druhé světové války. In: Třicet let bojů KSČ za lidovou československou armádu. Praha 1951, s. 
108.
151 Služba ztrávená v československých legiích počítá se všem legionářům bez rozdílu [...]  trojnásobně do  
služební doby [...]  rozhodné pro určení služebního pořadí v příslušné hondostní třídě, jmenováním nabyté,  
dále  do  postupu  do  vyšších  stupňů  platových  i  do  postupu  časového;  konečně  pro  dosažení  starobních 
přídavků a pro odůvodnění nároků na pensi, jakož i pro vyměření požitků pensijních. Ruským legionářům 
služba v legii skončile teprve dnem návratu na území republiky. 151/1920 Sb. z. a n., čl. 1. a 2; 76/1922, § 81. 
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          Zištné důvody také mohly sehrát určitou roli,  ale tyto lze vidět v první řadě u 
stěžovatele Sulana, který poukazoval, že místo jednoho generála by se mohli zaměstnat 2-3 
mladí pracovníci vystudovaní v oboru. Snad Sulan doufal, že by takto zaměstnání získal 
sám, nebo prostě jednoduše záviděl a nepřál dobré bydlo. K posouzení to dostala Vojenská 
kancelář  prezidenta  republiky a  ta  na  uvedeném postupu státní  správy nenašla  žádného 
zákonného pochybení, právě s odkazem na 139/1939 Sb. z. a n.152            
          Zkušenosti z první války poukázaly jasně na význam finančního zajištění a kde jinde 
než na ministerstvu financí, národní nebo kterékoliv jiné bance, jiném finančním úřadě či 
instituci  je  možno  takové  prostředky  snadněji  získat?  Cynicky  lze  říci,  že  kupříkladu 
v případě nedostatku hotovosti si ji může národní banka natisknout. Pochopitelně se bude 
okupant  vždycky  snažit  získat  kontrolu  nad  finančními  toky a  jak  nejlépe  oddálit  nebo 
dokonce zabránit odhalení finančních nesrovnalostí? Přeci je sám  pomáhat spoluvyšetřovat! 
          A v případě odhalení by šlo poměrně snadno říci, že šlo pouze o další z malverzací, na 
která  je  česká  novodobá  historie  bohatá.  Vzpomenout  můžeme  třeba  Svatováclavskou 
záložnu nebo mělnického okresního tajemníka Vinklera a jeho vilu prostým lidem vtipně 
nazývanou  Kradlovku.  V případě odhalení  by se Hasal  mohl  pokusit  zaštítit  se zištnými 
motivy (a připojil se tak ku bohaté národní tradici) a snad se tak i vyhnul jinak jisté smrti 
v případě  odsouzení  za  odbojovou činnost.  Je  však  otázkou,  zda  se  Hasal  vůbec  chodu 
ministerstva financí věnoval a zda do práce docházel.  Finančnictví  představuje náročnou 
agendu, které se bez patřičné průpravy nelze věnovat. Co bylo smyslem jeho činnosti na 
ministerstvu, pokud tedy nějakou měl, nevíme.

Nezbedný generál

          Nevíme, zda-li byl Hasal gestapem přímo sledován, ale lze z dostupných archivních 
pramenů  lze  zjistit,  že  si  jej  několikráte  všimla  česká  uniformovaná  policie.  Konkrétně 
policejní strážník František Nekut hlásil, že dne 13. listopadu 1939 o 21. hod.[ině] svítil ve  
svém bytě v II. posch.[odí] generál Antonín Hasal, který neměl zatemněné okno, přes to, že  
již byl několikrát upozorněn. Tehdy bydlel na třídě Krále Alexandra čp. 1425-a. Je podivné, 
že hlášení bylo napsáno ještě 13. listopadu (nebo alespoň datováno) a že tak bezpečně určil, 
čí okna to jsou – zazvonil na domovníka a zkontrolovali to spolu, komu osvětlený byt patří, 
nebo Hasal patřil už ke známým pražským do tmy zářícím hvězdám, nebo oknům generála 
byla věnována pozornost z jiného důvodu?

Pátého ledna 1940 státní zástupce obvinil Hasala z toho, že neměl zatemněné okno, 
takže světlo pronikalo na ulici (sodass Licht auf die Strasse drang), čímž překročil paragrafy 
12 (Zacloňování  otvorů, jimiž světlo  proniká) a 30  Nařízení  o zatemnění v Protektoratu 
Böhmen und Mähren za účelem protiletecké ochrany z 25. srpna 1939 a bylo přikročeno k 
trestu. Důkazem bylo hlášení českého příslušníka pražské uniformované policie. Odměnou 
za tento přestupek podle § 30 výše uvedeného nařízení mohla být pokuta do 150 RM nebo 
vězení do 6 týdnů. Hasalovi byla udělena pokuta jen ve výši 3 říšských marek a jestliže by 
nezaplatil, tak měla hrozit jednodenní vazba. Hasal měl možnost se během jednoho týdne 
odvolat  u  soudu,  jenže již  citovaný  paragraf  30 z Věstníku  nařízení  Reichsprotektora  in 
Böhmen und Mähren č. 11/1939 rovněž říkal, že k vyšetřování i rozhodování o činech proti  
tomuto nařízení jsou až do zavedení říšského správního trestního řízení příslušny německé 
soudy.

 Pokuta spolu se správním poplatkem byla vypočtena na celkem 5,50 RM, které měl 
zaplatit  do  týdne  od  data  nabytí  pravomocnosti  rozhodnutí.  Pokutu  zřejmě  zaplatil,  ale 
předtím se podle všeho odvolal, protože 24. ledna 1940 byl nacisty (Die GenehKftestelle des  

152 VÚA, f. VKPR 1918-1939. k. 199.
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Deutschen Amtsgerichtes) potvrzen trestní příkaz (Strafbefehl) na Hasala jako pravomocný 
(rechtskräftig).153

* * *
         
          První československá republika byla pro Hasala šťastným obdobím, alespoň po 
většinu své existence. Jeho kariéra, už úspěšně nastartovaná v Rusku, dobře pokračovala. 
Řadil  se  k velmi  významným osobnostem československé  generality  a  měl  perspektivní 
budoucnost.154 Nadále se zdokonaloval ve vojenských odbornostech a dosáhl i na generálské 
hodnosti. Měl možnost velet významným a důležitým jednotkám, dokonce o velikosti sboru. 
Nejen jeho služební postup mu dělal radost, ale nalezl snad též i rodinné štěstí se svojí chotí 
Josefou. Přestože mu první dítě zemřelo, naštěstí však zbývající tři děti už byly zdravé a 
dosáhly  dospělosti.  Služební  potíže  při  vedení  sboru  se  mu  podařily  vyřešit  k plné 
spokojenosti  jeho  samého  i  příslušných  nadřízených.  Smutným  zážitkem  pro  něj  bylo 
zničení  a  rozpad  Československa,  které  pomáhal  vytvořit.  S touto  skutečností  se  Hasal 
nechtěl smířit a proto se zapojil do odbojové organizace Obrana národa.
          Obrana národa utrpěla na podzim 1939 první těžké údery od gestapa, protože trpěla 
nedostatečným utajením a sama idea armády převedené do podzemí a určené k vystoupení 
na závěr války nepřispívala k ochraně jejích členů a nebránila snadnému rozkrytí struktury 
organizace a jejího personálního obsazení nacistickými okupanty. Hasalovi se naštěstí tyto 
akce vyhnuly. V březnu následujícího roku si vzal čtyřměsíční zdravotní dovolenou a vydal 
se na útěk do Francie. V podstatě ani nelhal, když tvrdil, že jde na zdravotní dovolenou – 
vyhnout se gestapu je opravdu nezbytně nutný zdravotní úkon.

Kapitola 3
Na Západě, 1940-1944

Útěk z protektorátu
 
           Když Hasal v březnu 1940 odcházel do zahraničí, nebyl už nerozvážný mladík, ale 
zralý, téměř padesátiletý, muž s odpovědností za manželku a tři děti. Rozhodnutí, které jej 
přivedlo k odchodu, tak muselo být velmi dobře uvážené. Byl si dobře vědom rizik, jaká 
bere na sebe,  ale i na svoji  rodinu.  Při jeho úvahách sehrála rozhodující  roli  jedna jeho 
vlastnost, které si jeho představení za první republiky vysoce cenili,  totiž velmi vyvinutý 
smysl pro povinnost. Jako voják nemohl svůj slib vůči republice splnit, svým odchodem by 
jej mohl dodržet přispěním v boji za obnovu okupovaného státu. Šlo také nepochybně o to, 
aby  byl  shledán  čestným  ve  vztahu  sám  k sobě,  k vlastnímu  svědomí.  Podle  vyjádření 
Hasalovy dcery, paní Dagmar Hasalové-White, ze dne 14. června 2003 při oslavách 170. 
výročí reálky (Gymnázia Zikmunda Wintra) v Rakovníce o otcově odchodu do emigrace 
proběhla  pozoruhodná  vnitrorodinná  diskuse.  Jednou  přišel  Hasal  domů  a  okamžitě  se 
153 NA, f. Policejní ředitelství Praha II. – všeobecná registratura (1921-1950).
154 Kárník,  Zdeněk: České země v éře první republiky (1918-1938).  O přežití  a o život (1936-1938),  3.díl, 
Praha 2003, s. 498.
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vyjádřil,  že  musí  jít.  Manželčina  odpověď  byla  velmi  pohotová  a  snad  až  překvapivě 
vstřícná:  Tak  jdi.155 Lze  také  uvažovat  na  základě  této  vzpomínky  o  tom,  že  mohlo 
z Hasalovy strany jít o reakci na zprávu o zatčení ruského legionáře, vrstevníka a kolegu 
generála Bohuslava Dimitrije Všetičky (1893-1942), který v Obraně národa zastával velmi 
vysokou funkci – byl zemským velitelem na Moravě (29. února 1940).156

          Do emigrace vedlo několik cest. Z nich si Hasal zvolil variantu přes Balkán, jež měla 
záchytné  body  například  ve  Veselí  na  Moravě,  moravské  Střelné,  slovenské  Studence, 
Trenčíně a Bratislavě. Tam převod do Maďarska zajišťovala odbojová skupina Flora. Pokud 
byl uprchlík zadržen na maďarském území, tak jej úřady buď vyhostily, anebo uvěznily v 
postrkové stanici... V Rumunsku se situace jevila lépe. Malodohodový resentiment přeci jen 
fungoval dokonce i u úřadů Rumunska a Jugoslávie. Z Rumunska se pokračovalo do Bejrútu 
a pak do Marseille. Dopravní výlohy hradila Francie. Případně se také mohlo pokračovat až 
do Jugoslávie.
          Jugoslávští  pohraničníci  velmi snadno běžence pochytali,  ale na stanici  je pak 
počastovali pravou bohatou hostinou. Jugoslávské úřady vůbec přáli československé akci a 
dokonce  varovaly  před  nacistickými  demaršemi  apod.  Po tomto  nečekaném a  o to  více 
vítaném  posílení  byli  uprchlíci  eskortováni  do  Bělehradu  a  předání  československým 
činitelům. Od března tyto operace řídil generál Gak-Mézl. Měl za úkol zajišťovat průchod 
emigrantů,  nábor dobrovolníků a v případě účasti  Jugoslávie  na válce zajistit  i  evakuaci 
československých osob. 
          Uprchlíci se povětšinou soustředili v bělehradském Českém domě. Finanční podporu 
poskytovala československá kolonie jako celek a obzvláště čeští a slovenští ředitelé místních 
závodů. Francouzský konzulát zajišťoval propustky a transporty přes Soluň a Istanbul opět 
do  Bejrútu.  Tato  trasa  výborně  fungovala  až  do  pádu Francie,  kdy se  zúčastněné  státy 
musely  více  krýt  vůči  nacistickým  protestům  a  kdy  se  francouzské  diplomatické  mise 
podřídily kolaborantskému režimu ve Vichy.157              
          Hasal se dostal až do Jugoslávie. Jeho odchod z protektorátu proběhl v noci ze 16. na 
17.března 1940. Překročil pěšky a s povozem moravsko-slovenskou hranici ve směru Veselí 
na Moravě u vesnice Hrubé Vrbky. Z klerofašistického Slovenska se vydal na jugoslávský 
pas, který získal od bratislavského činovníka Obrany národa majora Josefa Dřímala158,  do 
Bělehradu. Při cestě opět využil služeb kolegů z Obrany národa. V Bělehradě vyčkával od 
třetího března na transport  do Francie,  kam se dostává v polovině dubna 1940. Na půdu 
země galského kohouta vstupuje 14. dubna v Modane. 

Francie, 1940

          V Paříži byl 15. dubna, tedy už druhý den Hasalova pobytu ve Francii, ustanoven 
nově  příchozí  generál  přednostou  čtvrtého  odboru   Československé  vojenské  správy! 
V červnu 1940 povýšil  na náčelníka štábu Československé vojenské správy.  Této funkce 
dosáhl v době, kdy se Francie bohužel díky svému poraženeckému postoji i nepřipravenosti 
na moderní válku rychle blížila ke svému konci. 
155 Znamenalo to, že opravdu chápe manželovy pocity jako smysl pro povinnost vůči vlasti, které nadřazuje 
rodinému štěstí,  anebo se jednalo o vítanou změnu,  řekněme po době,  kdy většina manželství  zřejmě trpí 
ponorkovou nemocí? V každém případě toto mohla bezpečně prohlásti ze zcela prozaického důvodu: věděla, 
že bude  finančně  zabezpečena  ze strany MNO v likvidaci,  které  vesele  či  drze (?)  vyplácelo  podpory  i 
rodinám vojáků, o kterých se vědělo, že odešli do zahraničí. 
156 MZM, Historické odd., inv.  č. S 66, Francl,  Otto: Vznik a vývoj vojenského domácího odboje Obrana 
národa  na Moravě  v roce  1939,  s.  57.  Fidler,  Jiří  –  Sluka,  Václav:  Encyklopedie  branné  moci  Republiky 
československé 1920-1938. Praha 2006, s. 715.
157 Brod, Toman: Cesty československých uprchlíků přes Balkán v letech 1939-1940. In: Československo a 
Juhoslávia. Z dejin československo-juhoslávských vzťahov. Bratislava 1968, s. 400-405.
158 Němeček: K životním osudům, s. 12., Vojenské osobnosti československého odboje. Praha 2005, s. 91.
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          V deníku generála Rudolfa Viesta se lze v zápise ze 17. června 1940 dočíst, že 
generálové  Slezák  a  Nižborský  (tj.  Hasal)  mu  donesli  vypracovaný  spis,  v  kterém 
navrhovali, aby se v případě francouzské snahy o separátní mír ihned zahájila jednání se 
Spojeným královstvím o vyhlášení  československého vojska za součást  britské armády a 
jejím převoze  za  kanál  La  Manche.  Legionářská  zkušenost,  inspirace  minulou  válkou a 
zdravý rozum – to vše velelo připravit se na nejhorší možnou variantu, která se zdála být 
více než možná, aby potom nebolo neskoro, jak končí Viest svůj záznam. Vzápětí si však 
Viest poznamenal:  Práve teraz o 12.30 h oznámil maršal Pétain,  že požiadal Nemcov o  
rokovanie. Hodina dvanáctá začala odbíjet.159

          Hasal se podílel  na rozpuštění československých sil.160 V důsledku nezvládnutí 
evakuace československých občanů civilní správou, úspěšně převzala a zvládla tuto úlohu 
právě  Hasalova  vojenská  správa.  Možná  právě  zde  tkví  pozdější  generálův  postup  do 
společnosti prezidenta Edvarda Beneše.161 Podle Viesta se většina evakuovaných (na jeho 
lodi  Mohamed  Ali  El  Kebir),  včetně  příslušníků  vojenské  správy,  chovala 
nedisciplinovaně.162

Evakuace z rozložené Francie se později stala hořkým plodem pro mnohé účastníky 
a průběh stahování se stal příčinou kritiky z mnohých stran. Ať už se jednalo o organizaci 
nebo chování jednotlivých osob. Stížnosti a ústně kolované a později zaznamenané události 
se  vztahují  i  na  generála  Hasala-Nižborského.  V materiálech  Hlavní  správy  vojenské 
kontrarozvědky  se  nachází  soupis  důstojníků  ze  Spojeného  království,  který  zřejmě 
vypracovali  českoslovenští  komunisté  dlící  v Londýně  někdy  v závěru  roku  1943.163 Ke 
jménu každého důstojníka  je  i  připojena  funkce,  pověst,  stručná  charakteristika.  Zřejmě 
nepřekvapí,  že  většina  západních  čs.  důstojníků  byla  podle  tohoto  materiálu  bandou 
neschopných,  ožralých,  namyšlených,  fašistických,  sadistických  surovců  bez  špetky 
inteligence a odvahy.  

O Hasalovi se píše, že ve Francii se proslavil zbabělostí a při evakuaci bezcitnostní,  
surovostí a byl to on, který zakázal vstup ženám na paluby a řekl ať jdou na ulici, že tam  
najdou  obživu.  Jeden  z důst.[ojníků]  ho  udeřil  pěstí  do  obličeje  po  tomto  výroku  na  
nakládacím  molu  v Sete.  Nato  zmizel  gen.  Hasal  v jediné  kabině  na  lodi  a  vylezl  až  
v Gibraltaru na osobní parník – zase jako pán.
          Jiná  aféra  vinila  Hasala  z rasové  a  náboženské  nesnášenlivosti.  Generál  při 
naloďování na evakuační plavidlo zabránil vstupu na palubu generálnímu tajemníku Svazu 
Židů  z Československa  ve  Francii podporučíku  v záloze  Donáthovi.  Tento  muž  měl  mít 
platné  povolení  k odjezdu  a  od  velitelství  československé  divize,  a  přesto  mu  bylo 
znemožněno  odplout.  Donáth  také  údajně  nebyl  jediný  z  prominentních  židovských 
osobností, jež nebyly vpuštěny na lodi směřující do bezpečí.164 Soupis negativních vlastností 
západních důstojníků také generála vinil  z četných atnisemitských projevů ještě na půdě 
Francie.  Hasal  se  později  v Anglii  v postavení  přednosty  vojenské  kanceláře  prezidenta 
republiky dostal k přešetřování excesů při evakuaci do Spojeného království. Podle něj se 
žádné bezpráví a příkoří nestalo, vše mělo probíhat řádně a spravedlivě. O Donáthovi nebylo 
československým úřadům ve Spojeném království nic známo. 

V materiálech ve VÚA-VHÚ se nachází žádost Pavla Donáta, podporučíka v záloze, 
o povolení ke vstupu do britské HOME GUARD v Bedfordu. Tento muž se narodil 15. října 
1897 v Praze a prezentoval se odvodní komisi  v Paříži.  Jeho žádost kladně vyřídil  právě 

159 Viest, Rudolf: Zápisky generála Rudolfa Viesta (Exil 1939-1944). Bratislava 2002, s. 72.
160 Kulka, Erich: Židé v československém vojsku na Západě. Praha 1992, s. 86.
161 Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha 2005, s. 91.
162 Viest, s. 78-79.
163 ABS, sg. 302-1-483, fol. 145-200. Hasala se dotýká záznam na foliu 189.
164 Kulka, Erich: Židé v československém vojsku na Západě. Praha 1992, s. 198. ABS, sg. 302-1-483, fol. 79.
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Hasal. Zda se však jednalo o téhož Donátha/Donáta jako při evakuaci, se nepodařilo zjistit. 
165 Hasal nebyl nijak za tento svůj údajný čin potrestán, ač údajně na něj byla předloženy 
písemné stížnosti, které však nebyly vyslyšeny. 

Hrdý Albion, 1940-1944

           Generál Antonín Hasal se tedy dostává 12. července 1940 v Liverpoolu na území 
Spojeného království. Stejně jako ostatní příchozí musel být potěšen zjevnou vůlí k odporu, 
kterou bylo možné pozorovat u místního obyvatelstva i vlády. Bylo to povzbuzením, neboť 
Čechoslováci (a mezi nimi také Hasal) byli svědky neuvěřitelného pádu Francie. 
          Od prvního srpna 1940 působil generál Hasal jako přednosta vojenské kanceláře 
prezidenta republiky (VKPR) v Londýně. Den Hasalova jmenování do funkce lze považovat 
i za rodné datum prezidentovy vojenské kanceláře. Tento úřad vybudoval naprosto z ničeho 
a následující čtyři roky mu velel. První dva měsíce byl Hasal jediným příslušníkem VKPR – 
teprve od počátku 1. října 1940 nastupuje další důstojník a stavy se postupně zvedají až na 5 
členů v roce 1944. K tomuto číslu je nutno ještě připočíst  postupně připojený pomocný 
kancelářský personál.
          Hasal  neměl  na starosti  závratně  bohatou vojenskou administrativu.  Tomu by 
odpovídalo i to, že zpočátku na úřad stačil sám. Ostatně celá armáda ve Spojeném království 
byla poměrně malá a prezident nepotřeboval získávat o každém významnějším důstojníkovi 
posudky od svého přednosty – většinu důstojnického sboru stačil poznat sám. 
          Důvody, proč se Hasal stal přednostou VKPR, lze vysledovat jednak v Hasalově 
povaze:  netrpěl  potřebou  drát  se  na  výsluní  (od  toho  měl  ostatně  doma  zanechanou 
manželku)  nebo  dělat  v  exilu  vlastní  politiku,  byl  to  věci  oddaný  vlastenec,  schopný 
administrátor  rozumějící  vojenství,  naprosto  loajální  benešovec,  jak  už  kdysi  dávno 
konstatovala  zpráva  dřívějšího  přednosty  VKPR  generála  Bláhy,  jednaklze  vysledovat 
důvody  jmenování  do  funkce  v  objektivní  situaci  československých  branných  sil  ve 
Spojeném království: Generál Hasal patřil k [...] nadbytečným generálům a jeho jmenování  
do funkce přednosty představovalo  vhodné uplatnění. Kvůli  této  záležitosti  dotýkající  se 
přibližně 400 důstojníků se v exilové armádě vyrojilo množství konfliktů, kterými se později 
zabýval i Hasal z funkce přednosty VKPR.166

Zlí jazykové šířili, že funkci získal proto, že jeho skandální skutky během evakuace z 
Francie zapříčinily,  že nemohl déle zůstat pro vlastní bezpečnost u jednotek. Co se týkalo 
výkonu úřadu, tak údajně Benešovi nepostoupil zprávy o fašismu v armádě a o vojenských 
věcech rozhodoval místo presidenta.167

          Hasalovým úkolem bylo pomáhat prezidentu Benešovi orientovat se ve vojenských 
záležitostech, dále generál spolupracoval na řešení problémů československého vojska ve 
Spojeném království,  podílel  se  na  pořádání  zájezdů prezidenta,  ať  už  k vlastním,  nebo 
spojeneckým  oddílům,  povoloval  vstupy  československých  občanů  do  britských 
domobraneckých  sil  (HOME  GUARD)  nebo  do  RAF  (československé  letecké  síly 
představovaly  významnou  část  agendy  úřadu),  stejně  tak  i  nástup  cizinců  do 
československých branných sil. Podílel se na prezidentově rozhodování o udělování milostí 
ve  vojsku,  propůjčování  vyznamenání  cizincům,  kteří  se  zasloužili  o  boj  za  obnovení 
Československa, i  na posílání různých blahopřejných telegramů. Dále řešil  různé správní 
problémy a žádosti o všelijaké příspěvky. Z funkce přednosty vojenské kanceláře prezidenta 
republiky také odpovídal za prezidentovu bezpečnost. 

165 VHÚ, f. Vojenská kancelář prezidenta republiky, č.j. 1347/42.
166 Buchtele, Pavel: Vojenská kancelář prezidenta republiky 1918-1945. Rigorózní práce. Uloženo v HK FF 
UK. Praha 2004, s. 88-89.
167 ABS, sg. 302-1-483, fo. 189.
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          VKPR měla vedle svého přednosty ještě dva referáty – všeobecný vojenský referát a 
letecký  referát.  Dále  do  výčtu  patří  kancelářská  služba  a  přednostovy VKPR podřízený 
Oddíl  stráže  prezidenta  republiky  (OSPR)  pod  vedením  štkpt.  Josefa  Podhory.  OSPR 
nahrazovala  Hradní  stráž  a  význam zejména  získala  po  atentátu  na  Heydricha,  kdy  se 
představitelé  exilu  báli  nacistické  vendety.  Uvedené organizační  schéma platilo  někdy v 
letech 1942-1943. Jak již bylo řečeno, maximální počet příslušníků VKPR dosáhl pěti osob.
          Od podzimu 1940 pořádala Vojenská kancelář prezidenta republiky z Benešova 
popudu každý čtvrtek od 11:00 do 13:00 vojenskou poradu za účasti prezidenta, přednosty 
VKPR, ministra národní obrany, státního tajemníka MNO, přednosty III. (leteckého) odboru 
MNO a případně dalších pozvaných osob (náměty k poradě přijímala do každé středy do 10. 
hodiny  dopolední).  Nejčastěji  se  diskutovala  vojenská  situace,  nadbyteční  důstojníci, 
budování armády v exilu i po válce.168      
          Jestliže se celá zahraniční akce snažila o obnovení republiky v prvorepublikových 
hranicích  a  snažila  se  činit  co  nejméně  kroků,  které  by  neměly  oporu  v  předválečném 
zákonodárství, zákonitě se tato snaha promítla i do armády, kdy zejména Ingr dbal na to, aby 
se všude postupovalo podle předmnichovských předpisů, i když samozřejmě exilová realita 
si vyžádala určité změny.169

          V exilu disponovala Kancelář prezidenta republiky, tedy i její vojenská část, a její 
představitelé mnohem větším vlivem než v mírovém Československu. Jednak to bylo dáno 
nespornou autoritou samotného prezidenta, jednak tím, že jeho kancelář na sebe převzala 
některé záležitosti, které by za normální situace vyřizovaly jiné orgány státní správy, např. 
proto bylo možné v Londýně výrazně zredukovat Předsednictvo ministerské rady,  neboť 
množství jejích provozních úkolů převzala jednotlivá ministerstva, anebo právě prezidentská 
kancelář.170  
          Hasal  neměl  dobré  vztahy  s plukovníkem  Františkem  Moravcem,  velitelem 
československých  zpravodajů  na  Západě,  ač  již  několikrát  zmiňovaný  pamflet  o  čs. 
západních  důstojnících  tvrdí,  že  Hasal  je  dobrým  dodavatelem  zpráv  o  všem  co  se  u 
presidenta  děje,  přímo  Moravcovi,  jemuž  se  klaní  a  jehož  jedině  ctí.171 Přes  tuto 
charakteristiku  poměru  mezi  Hasalem a  Moravcem,  opak je  pravdou.  V polovině  dubna 
1943 poukazal předosta VKPR na údajný nebezpečný vliv plk. Moravce mezi parašutisty. 
Mezi  těmi  měla  totiž  z 90  %  panovat  nevraživost  k Benešovi  a  pokračovaly  názory 
vyjadřující přání vystoupit z československé armády a vstoupit do amerických ozbrojených 
sil.  Tam by neměli  být  žádní  Maďaři,  Němci  a  ani  Židé.172 Moravec  později  ve  svých 
pamětech  popisuje  Hasala  jako zcela  loajálního služebníka  Edvarda Beneše.  Vytýká  mu 
bezmeznou víru v prezidenta  Beneše,  pasivnost  a neschopnost prosadit  v době krize své 
názory.  Byl  příliš  vojensky  ukázněný a  Byl  jen poslušným vykonavatelem rozkazů,  které 
dostal.173                          

Nutno připomenout,  že  vojákovým úkolem je důsledně a flexibilně  plnit  rozkazy 
svého velitele, tj. v tomto případě přímo prezidenta republiky. Tudíž je potřebné tuto výtku 
odmítnout  jako  neopodstatnělou.  Stejně  tak  i  degradaci  na  pouhého  pokorného  a 
spolehlivého služebníka – věrnost je klasická vojenská kladná vlastnost. Pasivita v průběhu 
168 Buchtele, Pavel: Vojenská kancelář prezidenta republiky 1918-1945. Rigorózní práce. Uloženo v HK FF 
UK. Praha 2004, s. 92-93.
169 Feierabend, Karel: Soumrak československé demokracie. Díl 1. Purley 1986, s. 264.
170 Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Z historie úřadu vlády České republiky 1918-1992. Praha 2006, s. 23-24.
171 ABS, sg. 302-1-483, fol. 189.
172 Kulka: Židé, s. 226.
173 Moravec,  František:  Špión,  jemuž  nevěřili.  Praha  1990,  349-350.  Na  tomto  místě  je  potřeba  také 
připomenout, že své paměti Moravec nevydal. Učinila tak po jeho smrti dcera Hana Moravcová-Disherová, 
která je  Z anglického  rukopisu vybrala,  uspořádala a přeložila,  jak doslovně stojí  na titulní  straně knihy. 
Mohlo  tudíž  jednoduše  dojít  k některým  posunům  v celkovém  vyznění,  i  když  konkrétních  poznámek 
k Hasalovi se to téměř jistě nedotklo.
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děje a neschopnost prosadit své názory v době krize u vysokého hodnostáře už je závažným 
nedostatkem. Snad proto Moravec Hasala oprávněně neřadí k prezidentovým rádcům, nýbrž 
pouze k převodovým pákám.

Ve Spojeném království bydlel Hasal spolu s kancléřem Smutným, prezidentovým 
tajemníkem Táborským, velitelem OSPR a občas i doktorem Opočenským ve Wingrave, 
blízko  prezidentovy  rezidence  v  Aston  Abbots.  Za  touto  skupinkou  rád  chodil  ministr 
Feierabend,  který  se  podle  svých  vlastních  vzpomínek  velmi  spřátelil  s  generálem 
Hasalem.174 Do této skupinky patřil i Prokop Drtina, který chodíval po večeři na procházku 
k „landmajnám“ (landmine),  jim ve skupince říkávali. A právě tato trojice (Drtina, Hasal, 
Opočenský) zaslechli  25. července 1943, jak česká redakce BBC v těsném závěru svého 
vysílání  jako  první  oznámila  sesazení  Duceho,  což  ihned,  zřejmě  jako  první,  nahlásili 
Benešovi. Všichni se z toho velmi radovali.175

Hasal do úřadu chodil  se Smutným a Táborským, s kterými pak odcházel.  Podle 
poválečné  výpovědi  jeho  bývalého  podřízeného  Jana  Vastla  na  Hlavní  správě  vojenské 
kontrarozvědky,  jinak generál  neudržoval  žádné společenské nebo politické styky  kromě 
těch, které vyplývaly z jeho služební funkce. Vastl, ve své výpovědi z 28. 11. 1948, kdy už 
byl  plukovníkem generálního štábu ve výslužbě (nar.  6.  1.  1896) a měl  i  zpravodajskou 
zkušenost, podal množství charakteristik důstojníků, s nimiž se kdy setkal, ale nic záporného 
na kohokoliv nevypověděl. Maximálně řekl, že někdo byl neprůbojný, či že někdo s někým 
měl konflikt,  ale důvody prý nikdy neznal. Povětšinou zdůrazňoval pracovitost,  oddanost 
službě a apolitičnost důstojníků, na níž byl údajně v Anglii kladen obzvláštní důraz. 

K Hasalovi dodal:  Soudím, že neměl žádné osobní ambice.176 Snad právě v tomto 
Hasalově charakterovém profilu lze hledat důvod, proč si jej Beneš vybral do této významné 
funkce. Hasal totiž sloužil a nedělal politiku, kterou plně přenechával politickému vedení.

Moskevská smlouva, 1943

V prosinci 1943 doprovázel Hasal prezidenta Beneše při jeho cestě do Moskvy. Tato 
návštěva měla trvat pro Hasala čtyři měsíce. Byl přítomen podepsání smlouvy o přátelství, 
spojenectví  a  poválečné  spolupráci  mezi  Československem  a  Sovětským  svazem.  Po 
Benešově  odjezdu  zpátky  do  Londýna  se  Hasal  spolu  s generály  Píkou  (náčelník 
československé vojenské mise v SSSR) a Kratochvílem (velitel československých jednotek 
v SSSR)  podílel  na  jednání  se  sovětskými  činiteli  z generálního  štábu  o  vzniku 
československého  armádního  sboru  v Sovětském  svazu.  Sbor  měl  být  vytvořen  z 45 
000 osob žijících na Volyňsku, které se hlásily k české, případně slovenské národnosti.

Samotná délka Hasalova pobytu v Sovětském svazu a zejména náplň jeho návštěvy 
vylučuje  interpretaci  líčící  Hasalovu přítomnost  v  prosincové  Moskvě spíše  jako  projev 
vlivu a důvěry,  jaké se těšil Hasal u prezidenta Beneše.177 Ostatně Hasal zastával takový 
post, který měl přítomnost při tak významné události téměř v popisu práce – vždyť to byl 
prezidentův vojenský poradce! Účast na pozdějších jednáních jeho postavení jen stvrzují. 
Pokud Beneš mohl mít pochybnosti  o loajálnosti Zdeňka Fierlingera, tak si na dojednání 
vojenských záležitostí dovezl dalšího ruského legionáře, který se s Fierlingerem znal a který 
mohl podpořit Píku a jemuž mohl Beneš naprosto důvěřovat, že svůj úkol nejen splní, ale že 
se tak stane naprosto v Benešových intencích. 

174 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 1. Purley 1986, s. 286. 
175 Drtina, Prokop: Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Emigrací 
k vítězství. Svazek 1, kniha 2. Praha 1992, s. 616-617.
176 ABS, sg. 302-96-1, fol. 243, 249.
177 Buchtele, Pavel: Vojenská kancelář prezidenta republiky 1918-1945. Rigorózní práce. Uloženo v HK FF 
UK. Praha 2004, s. 94. 
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Západní spojenci,  Spojené státy,  ale zejména Spojené království,  se stavěli  k této 
smlouvě skepticky.  Nechtěli,  aby se malé národy v průběhu války vázaly na některou z 
hlavních  velmocí  a  využívaly  pak  jejich  váhy  nebo  rozporů  pro  své  cíle,  nebo  aby  si 
smlouvami velmoci vytvářely vlastní bloky. Obzvláště ostře se proti dohodě stavěli Britové 
odvolávající  se  na dohodu mezi  královstvím a  SSSR o nepodepisování  dohod s malými 
národy, nazvanou usnesení o odříkání (self-denying ordinance), což byl termín z anglické 
občanské  války  a  označoval  postup,  kdy se  někdo  vědomě  zbavil  možnosti  své  vlastní 
výhody. Cílem britského Foreign Office bylo nenechat „menší spojence“ uzavírat dohody,  
kdy a jak se jim zlíbí, protože soudilo, že by takové činnosti záhy vedly k závodům mezi  
menšími spojenci o možnost připoutat se k jejich oblíbené velmoci. Britové chtěli zároveň 
svým postojem ochránit  svéhlavou polskou exilovou vládu v Londýně před  odsouzením 
k naprosté bezvýznamnosti. Jejich cílem bylo zopakovat Vídeňský kongres, a proto o všech 
doopravdy  zásadních  záležitostech  měl  rozhodovat  triumvirát  hlavních  velmocí.  O  této 
zásadě však byla informována pouze Jugoslávie a dodatečně i Československo, což přispělo 
ke vzniku napjaté atmosféry ohledně této otázky.178

 Československá strana o smlouvu se SSSR velmi  usilovala  a  Státní  rada se 22. 
července 1943 usnesla na tom, aby Beneš jel do Moskvy podepsat spojeneckou dohodu. 
Stejný postoj zaujala i vláda. Rovněž Moskva o smlouvu stála a tlačila na britskou stranu, 
aby se smlouvou souhlasila. Polská vláda naopak vehementně podporovala stávající postoj 
Albionu.  Britský  velvyslanec  u  čs.  vlády,  Nichols,  kvůli  tomu  na  prezidenta  několikrát 
apeloval, aby o smlouvě nejednal, dokud se velmoci nedohodnou, nebo ji nepodepisoval už 
kvůli Churchillovi, který podle velvyslancových slov měl Beneše rád a opakovaně se za něj 
postavil. 

Beneš  Feierabendovi  v Aston  Abbots  v srpnu  1943  řekl,  že  o  této  úmluvě  mezi 
velmocemi  nevěděl,  ba dokonce když  si  Britové  pomysleli,  že  jim snad nevěří,  tak  mu 
ukázali  i  příslušný  text  dohody.  Beneš  následně  Bogomolovi  vyčinil  za  to,  že  jej 
neinformoval. Avšak ani sovětský zástupce údajně nic nevěděl. Nicméně Moskva oponovala 
tím,  že slovní úmluva takového obsahu sice existovala,  nicméně měla být převedena do 
písemné podoby, kterou měl připravit Londýn, což se nestalo a proto již sovětská strana 
nepovažovala dohodu za závaznou. Británie se s tímto stanoviskem neztotožnila a trvala na 
dodržení úmluvy.179 Je otázkou, zda sovětská strana danou formulaci plně nepochopila, či ji 
vědomě odmítla.180 

Situaci  nakonec  vyřešila  konference  ministrů  zahraničních  věcí  velké  trojky 
v Moskvě  v říjnu  1943,  kde  Molotov  na  Benešovu  výzvu  předložil  Anglosasům  text 
připravované smlouvy,181 která měla Edena mile překvapit, tudíž okamžitě stáhl veškeré své 
výtky a zároveň nechal padnout tezi o odříkání.182 Je pozoruhodné, že Britové text smlouvy 
až  do  této  chvíle  neznali.  Zejména,  pokud  si  uvědomíme,  že  Beneš  výslovně  odmítal 
podepsat smlouvu bez požehnání Whitehallu. Ripka ještě před podpisem smlouvy otevřeně 
Nicholsovi  řekl,  že  si  smlouvou  se  Sověty  chceme  také  zajistit  vnitřní  nezávislost,  že  
nebezpečí  komunismu  chceme  čelit  [...]  zahraničně  politickou  přátelskou  spoluprací  se 
Sovětským svazem.183 Je možné, že i tato čs. otevřenost vůči Britům přispěla k tomu, že Eden 
v Moskvě odvolal výhrady vůči smlouvě, ale Whitehall přesto neměl z této smlouvy radost, 
neboť nastolil otázku schopnosti kontrolovat činnost exilových vlád v Londýně a z pohledu 

178 Brown, Martin David: Jak se jedná s demokraty. Britské ministerstvo zahraničí a českoslovenští emigranti 
ve Velké Británii, 1939-1945. Praha-Plzeň 2008, s. 119-121, pozn. 45, s. 299.
179 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 57-61.
180 Brown, pozn. 45, s. 299, s. 123-124.
181 Československo.sovětské vztahy, díl 2., s. 199, 226, pozn. 3.
182 Brown, s. 127.
183 Amort, Čestmír: Smlouva o československo-sovětském spojenectví z 12. prosince 1943. In: ČsČH, č. 6, 
1983, s. 840.
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Foreign  Office  šlo  i  o  výsledek  tvrdohlavosti  a  trucovitosti  čs.  strany.  Určitá  hořkost 
z britské strany pak setrvala.184

Svou roli v čs. stanovisku jistě sehrálo i to, že se Beneš dlouho v otázce čs. hranic 
nemohl na Západ spolehnout a body snadno získával Kreml, který bylo také nutno nějak 
odměnit a udržet jeho přízeň. Navíc se neochota Britů garantovat hranice ve střední Evropě 
dotýkala  i  mnohem  důležitějšího  Polska,  kde  bylo  čs.  straně  jednoznačně  řečeno,  že 
Sovětům bude nutno dát to, co žádají. Dokonce i Churchill se vyjádřil v podobném smyslu. 
Tím spíše se bude tedy muset vyhovět sovětským požadavkům vůči ČSR, aby se smlouva 
podepsala, resp. v budoucnosti snad i v otázce Podkarpatí.       

Beneš si jako zkušený politik evropského formátu jistě nedělal  iluze o závaznosti 
smluv pro velmoci, i když to může vypadat i tak, že se do myšlenky na smlouvu se SSSR, 
která by zajistila bezpečnosti a nezávislost země jak na Německu, tak i na Moskvě, doslova 
zamiloval.  Nutno  konstatovat,  že  prezidentovi  a  jeho  lidem  nic  jiného,  než  naděje 
nezbývalo. Ještě před mnichovskou zradou v přednášce v Bratislavě při příležitosti udělení 
čestného doktorátu  na  právnické  fakultě  Beneš  parafrázoval  Napoleona,  když  na  adresu 
nacistické velmoci, ale prakticky se to dá vztáhnout na všechny mocnosti světa, řekl, že je 
nebezpečné, pokud platí zákon džungle a vůbec stav, kdy smlouvy platí jen dosud, pokud 
vyhovují daným poměrům, tedy pokud jsou výhodné a nebo pokud není dostatek sil, aby se  
měnily  bez  ohledu  na  ostatní.185 Údajný  Napoleonův  výrok  zní:  Vlády  dostojí  svým 
závazkům jen  tehdy,  pokud  je  to  pro  ně  výhodné,  anebo  když  je  k  tomu  někdo  donutí. 
Bohužel, jiná cesta, než kterou se mohl v roce 1943 vydat, reálně neexistovala a s napětím 
celá  západní  emigrace,  ale  i  samotný Západ očekávali,  jak budou dodrženy čs.-sovětské 
smlouvy.

O zajištění suverenity díky smlouvě dvou států naprosto svobodných a neodvislých 
neváhal  pak  Beneš  hovořit  veřejně  v projevu z  Moskvy určeného do okupované vlasti. 
Ujištěn  o  setrvání  Podkarpatské  Rusi  v  rámci  ČSR také  řekl,  že  smlouva  je  zajištěním 
existence  sjednoceného  národního  státu  československého,  státu  Čechů,  Slováků  a  lidu 
karpatoruského.186

Beneš  se  chtěl  obdobnými  smlouvami  vázat  i  západním směrem,  ale  anglosaské 
velmoci  nepovažovaly  něco  podobného  za  nutné.  Feierabendovi  dokonce  řekl,  že  chtěl 
podepsat smlouvu se SSSR až poté, kdy by měl tutéž dohodu již podepsanou s Londýnem. 
Nechci být závislý jen na Sovětech, ač vím, že budu žít ve sféře jejich vlivu a budu jejich  
sousedem, řekl prezident svému posluchači a pokračoval: Nemyslete, kolego, že slepě věřím 
Sovětům. Jsem jim vděčen […] Ale to neznamená, že nemám být opatrný. Znám velmi dobře  
velmoci, a Sovětský svaz je dnes ohromnou velmocí. Velmoci jednají vždy z hlediska svého 
prospěchu. I Sovětský svaz nenavrhuje nám spojeneckou smlouvu, poněvadž nás má rád,  
nýbrž že to prospívá jeho politice.187 Přesto však celkový poměr smluv mezi Východem a 
Západem byl  jednoznačně  vychýlen  na  stranu Západu,  zejména  co  se  týče  hospodářské 
spolupráce. 

Československá strana usilovala,  aby smlouva byla  třístranná,  tj.  československo-
sovětsko-polská,  ale  když  nebylo  možné  tohoto  cíle  dosíci  v současné  chvíli,  zůstala 
smlouva alespoň přístupná pro pozdější připojení země, která by sousedila se SSSR a ČSR a 
jež by byla rovněž ohrožována německou expansí. Tou zemí bylo Polsko, ale polská exilová 

184 Brown, s. 128, 132.
185 Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část druhá. Prezident republiky a 
vůdce národního odboje (1935-1948). Praha 2008, s. 58, 383-384, 385, pozn. 56.
186 Beneš, Edvard: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. 2. vydání. Praha 1947, s. 386-389. 
Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45. Třetí doplněné 
vydání. Praha 1946, s. 215-222, 358-361.
187 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 72.
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vláda se se Sověty dokonale rozhádala, tudíž se takto mohlo vyčkat pozdějšího uklidnění 
situace.

Prezident  Beneš  se  podle  vlastního  vyjádření  před  Státní  radou  v lednu  1944 
pohrával s myšlenkou na uzavření smlouvy se SSSR již od podzimu 1942. Od února 1943 
pak sondoval, zda by Sovětský svaz měl zájem podepsat obdobu britsko-sovětské smlouvy 
s ČSR  i  za  případné  účasti  Polska  a  jestli  by  podpořil  vysídlení  části  německého 
obyvatelstva z Československa. Moskva se této lákavé nabídce nebránila, i když se k polské 
účasti  stavěla rezervovaně a k sudetoněmecké otázce se zprvu vůbec nevyjádřila,  ale do 
poloviny roku 1943 už Beneš znal na všechny otázky položené Sovětskému svazu potřebné 
odpovědi,  které  mu  konvenovaly.188 Diskusní  formulaci  smlouvy  měla  předložit 
československá strana. Beneš se snažil  získat pro svůj záměr souhlas obou anglosaských 
velmocí,  leč  neúspěšně.  Přes léto  se smlouva vypilovala  a  v  říjnu už byla  připravena k 
podpisu. Nakonec i západní spojenci změnili své odmítavé stanovisko.

Jak proběhla  cesta  do Moskvy?  Beneš  a  jeho doprovod opustili  Londýn koncem 
listopadu 1943 a po mezipřistáních v Gibraltaru, Tripolisu a Káhiře se dostali do Bagdádu, 
kde se na blízkém letišti  týden zdrželi,  aby zvěděli  výsledky konference Velké trojky v 
Teheráně.  Vstříc  jim  vyrazila  delegace  se  sovětského  ministerstva  zahraničí,  v  níž  byl 
pozdější ministr  zahraničí sovětské Ukrajiny Kornejčuk a za čs. stranu Fierlinger,  Píka a 
Vrbenský. Později pokračovali letecky přes Teherán do Baku, odkud se vydali vlakem přes 
Stalingrad do prosincové Moskvy.189 Je pozoruhodné,  že Sověti  a ani Britové prezidenta 
nevarovali, že z důvodů jednání velké trojky nebude Stalin v Moskvě k dispozici.190 Mohlo 
však  jít  i  o  zastírací  manévr  ze  strany  velmocí,  aby  zakryly  setkání  svých  nejvyšších 
představitelů.

Sovětsko-československou smlouvu o přátelství  a spolupráci  slavnostně podepsali 
Fierlinger a Molotov 12. prosince 1943. Článek první konstatoval, že se obě strany se shodli 
v politice trvalého přátelství a přátelské poválečné spolupráci jakož i vzájemné pomoci ve 
válce  proti  nacistům  a  jejich  pomahačům.  Následující  článek  zavázal  obě  strany,  že 
neuzavřou separátní mír nebo příměří ani s Říší a ani s jejími satelity. Třetí článek sliboval 
vzájemnou okamžitou vojenskou podporu, pokud by se v budoucnu opět oživila a útočnou 
akcí projevila německá politika  Drang nach Osten, která by se případně spojila s dalším 
agresivním státem.

Čtvrtý  článek  zaručoval  nevměšování  se  do  svrchovanosti  a  vnitřních  záležitostí 
druhého státu.  Smlouva se tímto  článkem stávala  obranným paktem nejen proti  budoucí 
případné německé agresi, ale de facto i proti samotnému Sovětskému svazu.191 Plánoval také 
vyvíjet  v měřítku co možná nejširším vzájemné hospodářské vztahy.  Předposlední  článek 
zakazoval uzavřít  spojenectví nebo účast v koalici  namířené proti druhé Vysoké smluvní  
straně. 

Poslední, šestý článek, pravil, že smlouva nabývá platnost okamžitě po podpisu a že 
její ratifikace a výměna příslušných listin má proběhnout co nejdříve. Smlouva se uzavřela 
na dobu 20 let, přičemž po jejím prodloužení měla být automaticky prodlužována o pět let, 
neohlásí-li jedna ze smluvních stran 12 měsíců před jejím vypršením, že chce ukončit její 
platnost. Benešův původní návrh počítal s délkou smlouvy na pět let s možností prodloužení. 
Molotov  a  zejména  Fierlinger  v souladu  s přáním  KSČ  však  trvání  dohody  svévolně 

188 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 266-268,281-
283, 286-287.
189 Bouček, M. - Klimeš,  M. - Vartíková, M.: Program revoluce. Ke vzniku Košického vládního programu. 
Praha 1975, s. 27-36. Mackenzie, Compton: Dr Beneš. Praha 1947, s. 450-451.
190 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 64.
191 Křen,  J.:  Československo-sovětská  smlouva.  In:  Odboj  a  revoluce  1938-1945.  Nástin  dějin 
československého  odboje.  Praha  1965,  s.  269-270.  Laštovička,  Bohuslav:  V Londýně  za  války.  Zápasy  o 
novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 267. 
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prodloužili a Beneš na tuto nepředjednanou změnu přistoupil. Odsunut stranou byl rovněž 
požadavek, aby smlouvu v Praze ratifikoval parlament. Obě změny se udály mimo původní 
vládou schválený rámec a nebyly  předem vládou posvěceny.

Benešovi podle jeho slov při rozmluvě s Feierabendem nebyly tyto změny milé, ale 
v případě prodloužení smlouvy na 20 let se sledoval vzor sovětsko-britské smlouvy a bez 
okamžité ratifikace by smlouva ztratila praktického smyslu. Prezident zdůraznňoval, že jde 
o zajištění předmnichovských hranic.192

K smlouvě  byl  připojen  protokol,  který  pravil,  že  v případě,  že  k této  Smlouvě  
projeví přání přistoupiti  kterákoli  třetí země, která hraničí s Československou republikou 
nebo Svazem SSR a byla v této válce paředmětem německého útoku, - bude jí dána možnost  
po vzájemné dohodě Vlád Československé republiky a Svazu SSSR podepsati tuto Smlouvu,  
která takto nabude povahy trojstranné smlouvy.193

 Smlouva se odvolávala i na předcházející československo-sovětskou smlouvu z 16. 
května 1935, čímž se nepřímo potvrzovala kontinuita i legalita republiky a exilové vlády. 
Nová smlouva se inspirovala obdobnou britsko-sovětskou dohodou z května 1942, rovněž 
podepsanou na 20 let. Československá strana byla v euforii, protože byla první, kdo byl v 
přátelském  a  spojeneckém  vztahu  k  SSSR,  což  chápala  jako  zabezpečení  svobody  a 
samostatnosti  do budoucna.  Britský  tisk  poměrně  rozsáhle  uvažoval  o  významu dohody 
Československa  a  SSSR a  oceňoval  její  otevřenost  pro Polsko,  avšak  to  se  na smlouvu 
dívalo se smíšenými pocity.194 Na ministerské radě 5. listopadu 1943 bylo dokonce řečeno, 
že ke smlouvě by mohlo přistoupit i Rakousko.  Z formulace smlouvy byla tehdy ve vládě  
všeobecná radost a návrh smlouvy jednomyslně schválen, ale pouze na dobu pěti let a také 
nebylo nic známo o dalších dokumentech,  které pak Beneš postoupil Sovětům k dalšímu 
projednání.195 

Při příležitosti podpisu prosincové smlouvy československá strana předala Sovětům 
několik memorand, která se vyjadřovala jak k válečné, tak i k poválečné spolupráci mezi 
oběma zeměmi. Nás budou zajímat dvě z nich – o vojenských a hospodářských otázkách, 
protože  se  přímo  dotýkala  Hasalovy  kariéry,  buď  ji  do  budoucna  formovala,  anebo 
předznamenávala  některé  aspekty  jeho  činnosti.  V  případě  vojenské  memoranda  lze  i 
předpokládat Hasalovo duševní účastenství na jeho vzniku.

Memorandum  o  vojenských  otázkách  se  dotýkalo  organizace  čs.  vojenských 
jednotek  v  SSSR a  válečné  i  poválečné  součinnosti  obou  armád  obou států.  Týkalo  se 
především  další  výstavby  a  rozvoje  již  existujících,  ale  i  nově  plánovaných  útvarů. 
Československá strana chtěla,  aby všechny pěší útvary měli  parašutistický výcvik, aby v 
závěru  války  mohly  být  vysazeny na území  ČSR a podpořily  tak  závěrečné  vystoupení 
domácího odboje. Za tímto cílem se do armády měli dostat všichni bojeschopní příslušníci 
československého státu, ať už šlo o příslušníky slovenské, německé nebo maďarské armády. 

Dosavadní  první  brigáda měla  setrvat  na frontě  a  plánovaná druhá brigáda se už 
předpokládala  jako výsadková. Obě brigády měly utvořit divizi (či dokonce lehký sbor) 
spolu  s  příslušnými  posilovými  útvary,  zejména  dělostřelectvem.  Plánoval  se  i  vznik 
stíhacího letectva. Požadoval se i přesun více než 150 důstojníků ze Spojeného království do 
Sovětského Svazu. 

192 Laštovička,  Bohuslav:  V Londýně  za  války.  Zápasy  o  novou  ČSR  1939-1945.  Praha  1961,  s.  304. 
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193 Dějiny Sovětského svazu a československo-sovětských vztahů v dokumentech. Díl III. Praha 1966, s. 582-
583. Beneš,  Edvard:  Šest  let  exilu a  druhé světové války.  Řeči,  projevy a dokumenty z r.  1938-45. Třetí 
doplněné vydání.  Praha 1946, s.  471-474. Za svobodu českého a slovenského národa.  Sborník dokumentů 
k dějinám KSČ v letech 1938-1945 a k IX., X. a XI. svazku spisů Klementa Gottwalda. Praha 1956, s. 276278. 
Po válce smlouva a protokol vyšli ve sbírce zákonů pod č. 11/1946 Sb.
194 Viest, s. 230-231, 234, 
195 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 62-63.
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Probírala se možnost součinnosti při povstání na československém území - zejména 
letecká  přímá  podpora,  bombardování  nacistických  center  a  shoz  zbraní  (z  praktických 
důvodů kořistních, tj. nacistických, protože se v Protektorátu vyráběly), ale i čs. výsadků za 
účelem  obsazení  slovenských  letišť.  Československo  také  vyslovilo  přáni,  aby  se  čs. 
jednotky používaly zejména ve směru na československou hranici. Do budoucna, až bude 
dosaženo slovenské hranice,  se žádala  výzbroj a výstroj  pro několik  divizí,  včetně dvou 
tankových.  Nechyběla  ani  žádost  o  podporu  pro  případnou  československou  účast  na 
okupaci Říše.  

Pro poválečnou situaci se počítalo se společnou československo-sovětskou hranicí a 
částečnou unifikací letecké a pozemní výbavy i sjednocení ráží u zbraní. Mělo se vybudovat 
kvalitní  železniční  spojení  přes  Podkarpatskou  Rus  s  výkonnými  překladišti  a  zajistit  i 
dopravní spojení přes Rumunsko. Československo se zavazovalo vybudovat množství letišť 
pro příjem posilového sovětského letectva. Dunaj se měl stát spojnicí Bratislavy s Oděssou a 
Batumi. 

Memorandum  o  hospodářské  spolupráci  konstatovalo,  že  se  do  budoucna 
předpokládá  větší  rozsah  vzájemného  obchodu,  zejména  výměny  zboží  a  surovin. 
Předpokládalo  postátnění  (nacionalizaci)  energetiky,  hutnictví,  bankovnictví,  dopravy  a 
dalších  odvětví  čs.  hospodářského  života  a  přípravu  plánovaného  hospodářství. 
Československo vyslovilo zároveň ochotu podílet se na obnově zpustošených oblastí SSSR. 
Opět se zdůraznila potřeba vzájemného kvalitního dopravního spojení. ČSR předpokládala 
zejména dovoz surovin a paliv a vývoz spotřebního zboží, potravin a strojů obecně.196

S memorandy projevila  sovětská strana souhlas a vedením dalších rozhovorů byl 
pověřen Fierlinger. Beneš také v následujících dnech chtěl, aby se osvobozování republiky 
podílela československá branná moc a území bylo ihned předáváno československé správě. 
To SSSR považoval za samozřejmé a zmínil i  možnost vypracovat v tomto smyslu další 
dohodu.  Následovaly  ještě  rozhovory  s  představiteli  KSČ o  výstavbě  státu  po  skončení 
války. 

Beneš později  v Londýně exilové vládě předložil  na mimořádné ministerské radě 
zprávu o  moskevských  jednáních.  Prezident  byl  ve  velmi  dobré  náladě  a  z celého  jeho 
chování bylo zřejmo, že je se svým zájezdem a svými jednáními v Moskvě plně spokojen  a 
zdůrazňoval, že kdykoli začal mluvit o vnitřních problémech, tak jej Stalin přerušil slovy, že  
ho to nezajímá, že si to rozřešíme tak, jak uznáme za dobré, a poznamenal, že se sovětský 
vzor nehodí na naše poměry.197 Podle vzpomínky Prokopa Drtiny, který jej s dalšími vítal po 
návratu z Moskvy na letišti, však okamžitě poznal, že se vrací zklamán a nespokojen.198 Před 
ostatními  tedy zřejmě jen šířil  svůj  pověstný optimismus,  možná  že tak  činil  i  v otázce 
Podkarpatska. Beneš ve svém vystoupení ve vládě dále zdůraznil  přátelskou a otevřenou 
atmosféru ze sovětské strany. O Podkarpatské Rusi se vyjádřil,  že jest samozřejmé, že to 
zůstane naším územím. Jde prý jen o to,  aby to kulturně a národnostně vypadalo  jako na 
druhé straně, tj. na Ukrajině. Beneš s tímto stanoviskem neměl problém a ztotožňoval se s 
ním.199 

Státní radě ve svém projevu v části věnované Podkarpatsku mimo jiné řekl: Budou-li  
v konstituci Podkarpatské Rusi nějaké změny, nebo bude-li třeba učinit vzhledem k značným 

196 Názory na povahu československo-sovětské spolupráce před 31 lety.  In:  SP, roč.  60, 1974, s. 420-423. 
Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945. Dokumenty. Díl 2. (červenec 1943 - 
březen 1945). Praha 1999, s. 163-171. Vališ, Zdeněk:  Neznámé dokumenty z Benešovy cesty do Moskvy v 
roce 1943. In: HaV, č. 5, ročl XLII, 1993, s. 163-168 (jen vojenské memorandum).
197 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 82-83.
198 Drtina,  Prokop:  Československo  můj  osud.  Kniha  života  českého  demokrata  20.  století.  Emigrací 
k vítězství. Svazek 1, kniha 2. Praha 1992, s. 615.
199 Československo.sovětské vztahy, díl 2., s. 205-206.
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změnám v jejím okolí, bude se to dít v souhlase s jejím obyvatelstvem.200 V žádném případě 
nebudou činěny žádné překážky ať směru ukrajinskému či  směru ruskému v pěstování  a 
vývoji  jeho  národní  kultury. Beneš  v zastřené  podobě  připustil  určité  změny,  i  když  je 
prezentoval tak, že se nejspíše budou dít v rámci republiky, upozornil, že bude důležité, co 
se bude dít v okolí podkarpatského území a že bude záviset na vůli obyvatel, ačkoliv ihned 
zdůraznil, že  ohromná  většina  karpatoruského  lidu  zůstala  republice  i  po  maďarském 
obsazení stále věrna a mnoho Rusínů slouží v čs. armádě jak na Východě tak i na Západě. 
Zdá  se,  že  dával  znát,  že  případným  státoprávním  změnám  vyvolaných  zahraničními 
okolnostmi,  ale  i  změnou  vůle  místních  obyvatel,  nebude  kladen  odpor.  Českoslovenští 
komunisté, i ostatní posluchači projevu, jistě leccos vytušili.

Ostatně Beneš ve svých Pamětech vzpomíná, že po návratu z Moskvy v Londýně 
jednal s Poláky o tom, že Moskva kvůli Ukrajině jistě přistoupí k záboru předválečných 
polských  území.  Přičemž  napevno  se  před  polským ministrem Stańczykem  vyjádřil,  že 
Moskva bude chtít i Podkarpatskou Rus.201 Prezident zjevně domů hlásal obnovu republiky 
v předválečných hranicích, ale co se týče Podkarpatska, tak tomu sám nevěřil, resp. počítal, 
že zkrácení státu o východní cíp je prakticky jisté a v určitých kruzích se tím netajil. To jistě 
museli čs. komunisté, ale i sovětská rozvědka zaznamenat.

Volyňští Češi

 Hasal společně s Píkou navštívil československé a některé vybrané sovětské útvary. 
Hasal  si  tuto  cestu  vymínil.202 Oba  spolu  místo  prezidenta  Beneše  vyznamenávali 
československé  vojáky.  Většinou  tak  činili  na  velitelstvích  praporů  a  do  prvního  sledu 
zamířili  jen dvakrát.  Hasal obdržel na Píkův podnět Československý válečný kříž, neboť 
podle Píky,  a ministr  národní obrany Ingr byl  téhož názoru,  projevil  velkou odvahu. Po 
Únoru 1948 byl zato Hasal spolu s Píkou viněn ze zbabělosti, protože na frontě se ukázali 
jen dvakrát.203 

Hasalovi bylo kolem padesáti a po několika letech mimo polní podmínky se mu už 
zřejmě nechtělo riskovat – zdravotní stav a jisté „vyměknutí“ v zázemí zcela jistě sehrálo 
svojí roli. Vždyť v Londýně vykonával pouze úřednickou práci. Nebo mohl mít na paměti, 
že za první světové války vojáci vítali jakoukoli možnost dostat se do zázemí a trochu si 
odpočinout. Zda-li hrál tento motiv nějakou roli, neodvažuji se tvrdit. Domnívám se však, že 
pokud to opravdu bylo Hasalovým zámyslem, pak si měl vojáky předvolat k vyznamenání 
do zázemí a následně je doprovodit do pozic. Snad nejlepší vliv na morálku mužstva by 
mívala měla dekorace před vojáky v přední linii. Celkově mu však nelze nic vyčítat, protože 
odvahu  přeci  jen  projevil,  když  do  první  linie  zavítal.  Nemusel  tam  chodit  vůbec.  Na 
člověka ve vysokém, byť armádním postavení, to je slušný výkon.

V lednu 1944 navštívil spolu s Píkou a Fierlingerem 1. československou samostatnou 
brigádu v SSSR rozmístěnou v oblasti Kyjeva, Bílé Cerkve a Zaškova. Došlo tam ke dvěma 

200 Již v březnu 1940 Beneš v memorandu pro amerického státního podsekretáře Sumnera Wellese při jeho 
mírové cestě po znepřátelených metropolích evropských velmocí, kterou západní státy a ani členové čs. exilu 
nebyli nijak nadšeni, uvedl, že příští osud Podkarpatska bude spočívat na nezávislé vůli místního obyvatelstva. 
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš.  Politická biografie českého demokrata. Část druhá. Prezident republiky a 
vůdce národního odboje (1935-1948). Praha 2008, s. 262-264.
201 Beneš, Edvard: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. 2. vydání. Praha 1947, s. 405, 
pozn. pod čarou.
202 Srovnej Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 191, pozn. 2.
203 Bartovský, Josef: Cesta až na dno zrady. Praha 1949, s. 37-38.
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zajímavým událostem. Velitel brigády, generál Svoboda, požádal, aby slovenští vojáci, kteří 
v roce 1943 v oblasti Melitopole v celkovém počtu asi 2000 mužů přešli k Rudé armádě, 
byli určeni k vytvoření 3. praporu jeho brigády a doplnění ostatních, již existujících útvarů. 
Československá jednotka utrpěla v posledních bojích ztráty a bylo potřeba ji tak jako tak 
doplnit a snaha učinit z ní klasickou plnohodnotnou brigádu o třech praporech byla správná. 
Pro každého velitele je důležité, aby jeho útvar byl doplněn, vybaven a nabyl bojeschopnost. 
Problém  byl  ten,  že  oněch  cca  2000  Slováků  již  mělo  určení  pro  vznikající  2. 
československou  samostatnou  paradesantní  brigádu,  se  kterou  se  v tomto  textu  ještě 
setkáme. 

Úmysl vytvořit výsadkovou jednotku spadá už do období vstupu Sovětského svazu 
do války. Jednalo se o československý strategický cíl: mít možnost posílit odboj ve chvíli 
jeho vystoupení proti nacistům a převzetí moci na co největším československém území na 
závěru války. Logický a chvályhodný taktický požadavek generála Svobody tak narazil na 
nadřazené plány československé vlády.  Sovětům a jimi zpracovanému Fierlingerovi však 
připadalo  jako  rozumnější  dokončit  výstavbu  a  občerstvit  novými  silami  již  úspěšně 
existující  brigádní  uskupení.  Velitel  československé  mise  v Sovětském  svazu,  Píka,  se 
samozřejmě  postavil  proti  tomuto  jinak  správnému záměru,  i  když  na  něj  musel  hledět 
s porozuměním. 

Strategické a dlouhodobé plánování nutně počítá s vícero variantami, které nemusejí 
být v dané chvíli aktuální a ani nemusí být v daném kontextu realizovatelné, jako například 
právě použití výsadkářů na podporu nějakého povstání v rozbitém Československu. Ovšem 
spor vedl až k odvolání Fierlingera z pozice československého velvyslance v Moskvě, které 
se později na nátlak levicových stran zrušilo.204 Hasal v tomto konfliktu těžko mohl zůstat 
stranou.   To  pro  něj  znamenalo  další  přitěžující  okolnost  do  budoucího  hodnocení 
komunistickou historiografií.

Při  příležitosti  této  návštěvy,  která  zabrala  prakticky  celý  leden,  předala  četařka 
Šuttová Hasalovi dokument pro prezidenta Beneše. Volyňští Češi žádali v tomto materiálu o 
poválečnou repatriaci do Československa. Generál Svoboda předtím odmítl předat toto přání 
úřední  cestou,  a  překvapivě  zakázal  tak učinit  i  jakýmkoli  jiným způsobem.  Měl  patrně 
oprávněné obavy ze sovětské zloby, která by mohla vést až k odvolání volyňských Čechů 
z československých jednotek, protože to stále byli občané Sovětského svazu. 

Můžeme  se  domnívat,  že  by se  jednalo  o  zbytečně  radikální  reakci  na  poměrně 
banální žádost několika desítek tisíc lidí o návrat do své původní vlasti, navíc spojeneckého 
státu, ale pamatujme, že jsme v Sovětském svazu. Co by to znamenalo politicky? Může se to 
vysvětlit  tím,  že  se  dotyčné  skupině  v Stalinově  říši  nelíbí,  navíc  by  si  své  zkušenosti 
s organizacemi  typu  NKVD  zaručeně  nenechali  pro  sebe.  To  by  sovětskému  vlivu 
v poválečném  Československu  neprospělo.  Teoreticky  by  mohla  klidně  vzniknout  i 
československá  moskevská  vláda  se  všemi  možnými  důsledky  po  válce,  přestože  před 
krátkou dobou byla s československou exilovou vládou v Londýně podepsána spojenecká 
smlouva. 

Výše naznačené varianty jsou extrémními možnostmi vývoje, ale Svoboda již gulag 
zažil. Piruety a přemety v diplomacii, obzvláště v sovětské a komunistické vypracované až 
do neuvěřitelných sestav, jsou normální praxí i pro demokratické státy.  Mohlo se to stát 
významnějšímu Polsku, proč ne i ČSR? Není jisté, nakolik se Svoboda v tomto zachoval 
jako  československý  voják  a  nakolik  jako  prodloužená  ruka  Sovětů.  Každopádně  měl 
oprávněné důvody. Pro volyňské Čechy však žádost znamenala naději na lepší budoucnost a 
té se nikdo nikdy nevzdává.

204 Šolc, Jiří: Padáky nad Slovenskem. 2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR. Praha 1997, 
s. 15, 27-30.

55



Hasal se po Sovětském svazu pohyboval se dvěma stíny od NKVD za zády. Aby se 
mohl  po  upozornění  generála  Kratochvíla,  že  mu  vojáci  chtějí  něco  neveřejně  předat, 
nerušeně s nimi setkat, musel se svých průvodců zbavit. Provedl to s vojenskou rázností a 
elegancí.  Rázně  se  jich  optal,  zda  si  nemůže  bez  nich  vypít  ani  čaj,  když  už  jej  opět 
následovali do místa, kde mělo dojít ke schůzce. Pokud chtěli zachovat dekorum, museli se 
podrobit Hasalově přání. A i kdyby nechtěli, tak jim nic jiného nezbývalo, než ho na chvíli 
opustit. Ostatně, sledování mívá smysl pouze tehdy, pokud o něm cílový objekt neví, anebo 
neví, kdo přesně tuto činnost vykonává. V Londýně předal Hasal dokument Benešovi, jak 
slíbil vojákům v Sovětském svaze. 205 

V průběhu ledna 1944 jednal s maršálem Žukovem o otázkách vojenské spolupráce a 
další  výstavby  československé  branné  moci  –  už  popsaná  návštěva  československých 
jednotek na frontě, možnosti povstání na Slovensku a varianty pomoci zvenčí. Hovořilo se i 
o polních soudech a materiálním zabezpečení stávajících útvarů. Jednání probíhala ve velmi  
přátelském duchu. Zkrátka měl dohodnout podrobnosti k budoucímu naplnění již zmíněného 
vojenského memoranda. Rozhovory pokračovaly ještě v březnu, když už skončil Hasalův 
zájezd k polním útvarům.206

Na jaře roku 1944 se Hasal postavil  proti návrhu generála Ludvíka Svobody, aby 
mohl  smrtelně  raněným  vojákům  1.  československé  samostatné  brigády  udělovat 
Československé válečné kříže 1939 a medaile za chrabrost. Hasal byl toho mínění, že by 
tuto pravomoc měli mít všichni velitelé československých brigád, tedy 2. československé 
samostatné  brigády  v SSSR  i  velitel  1.  československé  obrněné  brigády  ve  Spojeném 
království. Velitel československých jednotek v SSSR brigádní generál Jan Kratochvíl spolu 
s ministrem národní obrany Ingrem souhlasili, aby tato zmocnění platila jen tehdy, když by 
brigády nebyly včleněny do vyššího vojskového celku (například do divize nebo sboru). 
Prezident Beneš se přiklonil k Hasalově názoru.207

Dalším menším sporem byla otázka výcviku nováčků. V tomto případě si Svoboda 
prosadil svou, kdy odmítl, aby noví branci z Volyně byli poslání k výcviku hluboko do týlu.  
Rozhodl se vycvičit nováčky přímo na frontě. Prakticky se tedy jednalo o zbytečný masakr a 
výcvik metodu "přežití nejsilnějšího".208

Hasal po návratu sepsal zprávu o sovětské Rudé armádě, které v ní vysekl hlubokou 
poklonu. Velmi ji obdivoval. Oceňoval na ní mnohé – od výstroje a výzbroje přes metodiku 
výcviku, školení i boje až po kádrovou politiku a schopnosti vojáků, tedy prakticky vše.

Také  došel  k názoru,  že  ač  jsou  hitlerovci  silně  oslabení,  představují  značnou 
vojenskou sílu. Domníval se, že na jaře 1944 bude Rudá armáda postupovat na směrem na 
Varšavu ze severu a z jihu, ale karpatskému masivu se vyhne a spokojí se se zajištěním 
přechodů proti výpadům z Uherské nížiny. Rovněž zastával názor, že Žukov  z politických 
důvodů  jistě  zařídí,  aby  československá  brigáda  osvobodila  první  čtvereční  metry  naší  
země. Ve  svém  důsledku  sovětský  postup  přiměl  vládu  k horečnatému  legislativnímu 
výkonu, aby stihla všechny normy včas schválit, ač je ministerstva zavčas připravila – leč 
Šrámek je schoval do zásuvky.209

 Beneš jmenoval Hasala 12. června 1944 velitelem osvobozeného území (VOÚ). Do 
této  funkce  nastoupil  generál  až  20.  srpna  1944,  kdy  se  už  blížilo  jeho  vyslání  na 
205 On all fronts Czechoslovaks in world war II, part III. Ed. Lewis White, Columbia University Press, New 
York 2000, s.265-280.
206 Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 191-194, 206-207, 232-237.
207 VHA, f. VKPR, 264 důvěrné/44.
208 Šif, Julius: Generál Svoboda. Praha 1945, s. 49.
209 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 126,147.
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osvobozené území republiky. Hasal tak přestal působit jako přednosta vojenské prezidentské 
kanceláře. Osmého a devátého srpna 1944 se zúčastnil rozloučení u Beneše a následně u 
premiéra Šrámka. Den poté (tj. 10. srpna) následovala party na sovětském velvyslanectví 
v Londýně.  Dvaadvacátého  srpna  se  vydal  spolu  s dalšími  členy  vládní  delegace  vstříc 
novému úkolu na Podkarpatské Rusi, zpátky domů.210 

Osud rodiny v     protektorátu a ztráta občanství  

          Antonín Hasal používal od svého působení v emigraci  krycí  jméno Nižborský. 
Očividně se inspiroval jménem své rodné obce. Tento krok měl, ale opravdu pouze měl, 
uchránit rodinu v protektorátě před nechtěnou nacistickou pozorností a následnou perzekucí. 
Nelze  říci,  že  by  toto  opatření  bylo  nějak  závratně  účinné.  Vždyť  kolik  významných 
zahraničních odbojářů mělo vztah k bezvýznamnému Nižboru? Ostatně, celý český odboj 
trpěl, v případě domácí rezistence osudově, nedostatečnou konspirací. Jestli touto amatérsky 
zvolenou přezdívkou chtěl povzbudit rodnou vísku, vyjádřit lásku k rodné vlasti a hroudě 
obzvláště, anebo dát rodině jinotajnou cestou najevo, že dorazil v pořádku do cíle, nevíme. 
Každopádně nacistickým orgánu vyřešení této hádanky nedalo mnoho práce. 
           Dvacátého srpna 1940 jeho choť Josefa oznámila, že její manžel zmizel a zažádala o 
finanční příspěvek na děti, protože manžel v polovině března 1940 odešel z úřadu na 4. měs.
[íční] dovolenou a více se nevrátil, a ona se nyní nachází ve finanční tísni. Kam se poděl 
pochopitelně neuváděla a tvrdila, že neví, co se s ním mohlo stát, ačkoli velmi dobře věděla, 
co má manžel v úmyslu a také mu to schválila. Kolonka o možné příčině zmizení (rodinné 
sváry,  lehkovážný  život,  pijáctví,  manželská  nevěra,  bázeň  před  trestem,  před  hanbou,  
sebevražda, duševní  choroba, nemoc, nešťastná láska,  omrzelost  života,  nezaměstnanost,  
ztráta  majetku,  neštěstí,  zločin),  zůstala  nevyplněna.  Stejně  tak  i  to,  zda-li  měl  s  sebou 
finance, zanechal-li dluhy, nebo jestli chtěl odcestovat. Pokud by se jej podařilo nalézt, měla 
být informována jeho žena, bydlící v Letecké ulici č. 9 v Dejvicích.
           Druhý den bylo vyhlášeno pátrání po zmizelém Hasalovi. Na formuláři se v případě 
přestupků  upozorňovalo,  zda-li  se  jedná  –  nejedná  se  o  řemeslného  zločince,  zato  u 
pohřešovaných už bylo na formuláři předepsáno  podezření, že odejel do ciziny, nebezpečí  
sebevraždy,  podezření,  že  na  něm byl  spáchán trestný  čin.  Umístění  emigrační  varianty 
naznačuje, co by nejvíce okupačním orgánům vadilo. Ani jedna z variant nebyla zaškrtnuta. 
Pro  jistotu  ponechalo  pražské  Policejní  ředitelství  všechny  možnosti  otevřené,  i  když 
policisté  museli  dobře tušit,  jak se situace se zmizelým legionářským generálem nejspíš 
má.211

           Rodina byla od 5. září 1942 zavřena do tábora ve Svatobořicích,212 kam nacisté 
soustředili  v rámci  E-Aktion i  další  rodinné  příslušníky zahraničních  odbojářů.  Brněnské 
gestapo zde mělo pod svým dozorem Hasalovu manželku, syna Milana a dceru Dagmar.213 

Zadržení byli využíváni k pomocným pracím – úklid budov, výpomoc na stavbách apod. Ke 

210 VHA, f. VOÚ, VOÚ válečný deník listopad 1944, s. 1- 2.
211 Archiv  kanceláře  prezidenta  republiky,  čis.  R 76 59/40.  NA,  f.  Policejní  ředitelství  Praha  – Evidence 
obyvatelstva (1921-1950).
212 NA, f. Policejní ředitelství Praha –  Evidence obyvatelstva (1921-1950).
213 NA, f. Německé státní ministerstvo, sg. 110-4/234, fol. 49v. Seznam vězňů z roku 1943.

O  nejmladší  dceru  Milicu  se  pravděpodobně  mohla  starat  babička  (z  čí  strany  nevím).  Za  tuto 
infomaci vděčím paní Horváthové z Jilemnického ulice v Praze – Dejvicích. K této informaci jsem se dostal 
celkem kuriózně. Můj kolega Matěj Kotalík se šel nechat  ostříhat od kadeřnických učednic v Holešovicích 
spolu s asi 20 postaršími pány. Jeden z nich, kromě výroku, že nejlepší politickou myšlenkou za posledních 10 
let byla Žirinovského idea „Spojených států slovanských“, také uvedl, že se znával s dcerou generála Hasala. 
Kolega mi v e-mailu uvedl, že si ihned na mě vzpomněl, což mě potěšilo, ale už mě nepotěšil tím, že se ho 
nezeptal na adresu, jak vyplynulo z následné výměny několika e-mailů. Naštěstí mi bylo prozrazeno více, byť 
to stálo kolegu mnoho vzpomínání. 
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konci války byly obě ženy převezeny to tábora v Plané nad Lužnicí. Kromě těchto těžkostí 
zakoušely ještě hrubé zacházení a sprosté nadávky od nacistického aparátu.214 První velitel 
tábora  Franz  Kaiser  rád  vyrušoval  ženské  osazenstvo  při  hygieně  a  v noci  chodil 
kontrolovat, zda-li mají vězenkyně čistě umyté nohy (kromě vilných pohledů si však zřejmě 
více nedovolil).  Po jeho odvolání pro finanční machinace jej  nahradil  B. Schuster,  který 
poněkud uvolnil  táborové podmínky a jenž umožnil  vězňům určité  kulturní  vyžití.  Díky 
tomu vynikla mezi vězněnými Dagmar Hasalová jako vynikající pěvkyně a tanečnice.215

          Rodina se v průběhu května 1945 vrátila z koncentračního/internačního tábora ve 
Svatobořicích domů a 8. října 1945 nastoupil syn Milan do Vojenské akademie v Hranicích.
           Podle  údajů  samotného  Antonína  Hasala  jej  v létě  1943  zbavili  nacisté  jak 
protektorátního občanství, tak i majetku, který zanechal v okupované vlasti. Sám uváděl a 
převzali  to i historici,  že se tak stalo výnosem  Deutscher Reichsanzieger – Preussischer  
Staatsanzeiger  Nr.  136 z  15.  června  1943.216 V  edici  Die  Ausbürgerung  deutscher 
Staatsangehöriger 1933-45 nach den im Reichsanzeiger veröffentlichen Listen se však jeho 
jméno v jmenném registru a příslušné řadě (Has, Maria a Hasberg, Hermann) nenachází a 
stejně tak ani pod jeho pseudonymem Nižborský (Nizborsky).217

          K této otázce se vyslovuje rovněž Hasalova složka ve fondu Policejního ředitelství 
Praha a jeho všeobecné registratuře, kde se v dokumentu z 22. října 1941 píše, že ztráta 
občanství  byla  zveřejněna  v  Deutscher  Reichsanzieger  und  Preussischer  Staatsanzeiger 
pořadového čísla 194, který ve studované edici není otištěn.218 Přes tyto nejasnosti se však 
podařilo zjistit,  že k zbavení občanství došlo již vyhláškou říšského ministra  vnitra z 19. 
srpna 1941.219

          Nacistický zákon o zbavení  občanství  ze 14. července 1933 (Gesetz über den 
Wiederruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit – 
RGBL. I, S. 480) se po začlenění českých zemí k Říši stal zprostředkovaně aktuálním díky 
vnitřním  odvolávkám  pozdějších  právních  norem  i  pro  okupované  české  země.220 Tato 
norma  uzákonila  podle  prvního  paragrafu  zbavení  občanství  z  bezpečnostních  důvodů 
(Sicherungsexpatriation)  a  §  2  umožňoval  ztrátu  občanství  jako  druh  trestu 
(Strafexpatriation).  Zákon  pamatoval  na  konfiskaci  majetku  i  na  vyobcování  pro  členy 
rodiny  takto  potrestané  osoby  podle  principu  příbuzenského  ručení  (Prinzip  der 

Neznámý pán naštěstí výprávěl, že bydlí v ulici Československé armády v přízemí a okna má naproti 
soudu v Jilemnického ulici. Policejní anton mu má stavět před okny. Druhý den dopoledne jsem se tam vydal a 
usilovně  dům od  domu jsem začal  prozvánět  všechny možné  domy,  které  připadaly  v úvahu  na  základě 
získaných zpráv. Pro jistotu i ty, které byly poněkud stranou. Netřeba dodávat, že obyvatelé neměli pro mé 
snažení pochopení. 

Naštěstí mi pomohla pani Horváthová s výše uvedenou informací a nakonec i s nalezením dotyčného 
pamětníka – pana Božka, který však o generálovi nic neví. Pouze si jako malý klouček hrával s jeho dcerou 
Naďou, o níž zase není prozatím nic známo mě. Patrně se v jejím jménu zmýlil. Tyto informace jsem získal 
z telefonátu s paní Horváthovou dne 19. září 2006. Tímto jí vyslovuji svůj hluboký dík. (E-mailová konverzace 
ze 6. září 2006; další zprávy v Deníku XXI. za dny 6. – 19. září 2006 – archiv autora).

Z fondu Policejního ředitelství v Národním archivu a jeho policejních přihlášek se mi podařilo zjistit, 
že v roce 1943 dcera Milica pobývala u Ant. Saby, který byl zřejmě ustanoven poručníkem. Tento fond u dětí 
v kolonce Religionsbekenntnis/Nábož. vyznání uvádí českomoravské. Co tím je míněno, nevím.
214 On all fronts III, s. 82, 88. White, s. 241.
215 Kux, Jan: Internační tábor Svatobořice. Svatobořice-Mistřín 1995, s. 39-41, 57, 59.
216 Kmenové a kvalifikační listiny. Vojenské osobnosti, s. 91.
217 Hepp,  Michael:  Die  Aubürgerung  deutscher  Staatsangehöriger  1933-45  nach  den  im  Reichsanzeiger 
veröffentlichen Listen. Bd. II. Namenregister. München 1985, S. 113, 229.
218 NA, f. Policejní ředitelství Praha - všeobecná registratura.
219 NA, f. Úřad říšského protektora, sg. 114-130-1/78-81. 
220 Brynda, Alois: Protektorátní příslušnost a domovské právo podle vládního nařízení ze dne 11. ledna 1940, č. 
19 Sb., a norem recipovaných. Praha 1940, s. 65-68.
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Sippenhaftung).  Uveřejnění něčího jména v seznamu vyobcovaných prakticky znamenalo 
zanesení do proskripční listiny a uvalení doživotní klatby.221  

          Nařízení z 3. října 1939 (RGBL I., S. 1997) upravovalo proces vyobcování pro 
příslušníky Protektorátu Čechy a Morava. Říšský ministr vnitra po dohodě s ministerstvem 
zahraničí a říšským protektorem měl stanovit, kdo přijde o státní příslušnost a jak dalece se 
ztráta protektorátní příslušnosti vztahuje na manželku, manželské nebo za vlastní  přijaté  
děti,  u  žen  na  nemanželské  děti. Tito  postižení  měli  být  publikováni  v  Deutscher 
Reichsanzeiger  und Preussischer  Staatsanzeiger. 222 Vyhláška  říšského ministra  vnitra  o 
zbavení občanství se v Hasalově případě odkazovala právě na tuto normu.223

          V  Hasalově  případě  se  ztráta  občanství  zdůvodňovala  překročením  prvního 
paragrafu,224 který  praví,  že:  Příslušníci  Protektorátu  zdržující  se  v  cizině  mohou  býti  
prohlášeni za zbavené protektorátní příslušnosti, spáchali-li činy, způsobilé zájmy Reichu  
poškoditi  nebo vážnost Reichu snížiti. Stejný trest  následoval  i  v případě,  že se dotyčný 
odmítl na výzvu říšského ministra vnitra odmítl vrátit a podle § 2 následovalo i propadnutí 
majetku ve prospěch říše, které se jevilo ve světle právní úpravy podle prvního a druhého 
odstavce § 2 Říšského zákoníku I, s 35, který říká, že potomek nebo manželský partner 
postižené  osoby  nemůže  nic  zdědit,  protože  se  na  něj  rovněž  vztahuje  ztráta  státní  
příslušnosti k Protektorátu Böhmen und Mähren.225

         V důsledku ztráty státního občanství Hasal rovněž přišel o své domovské právo, 
protože podle § 2  zákona číslo 105/1863 říšského zákoníku: Právo domovské v obci nabýti  
mohou jedině občané státní. Protektorátní  správa již v létě  1941 připomněla obcím tuto 
zákonnou  povinnost  v  Zemském věstníku  pro  Čechy  (číslo  99  z  roku  1941)  tamějšího 
zemského prezidenta.226 
          Nacisty ovládnuté Německo už od května 1933 vedlo evidenci utečenců (celé jméno, 
povolání,  datum a místo narození,  poslední  bydliště  v říši,  datum útěku a  nynější  místo 
pobytu).227 Zůstavší manželské protějšky emigrantů se daly velmi dobře využít v boji proti 
uprchlíkům. Stesk po domovu a blízkých se mohl  využít  k získávaní  zpráv z exilového 
prostředí k proniknutí do odbojových struktur v cizině i v Říši. Generál však měl na rozdíl 
od mnohých účastníků exilu obrovské štěstí, že mu z jeho úzké rodiny nikdo nezemřel.   

* * *

           Působení ve Francii i ve Spojeném království bylo pro Hasala poměrně úspěšné. 
Dostal se v pořádku a bez úhony z protektorátu do Francie a později také do Británie, kde se 
ocitl v blízkosti hlavy státu a odboje. Pomáhal řešit prezidentu Benešovi těžkosti spojené 
s existencí  československých útvarů  na území  cizích  států  (Spojené  království,  Sovětský 
svaz). Prezident k němu choval důvěru a nechal na něm a na dalších vysokých důstojnících 
dojednání  podrobností  o  vzniku  nejpočetnější  a  nejsilnější  československé  bojové  síly 
s jejich sovětskými protějšky.

221 Hepp, Bd. I. Listen in chronologischer Reihenfolge. München 1985, S. XII, XV-XVII.
222 Citováno podle Brynda, Alois: Protektorátní příslušnost a domovské právo podle vládního nařízení ze dne 
11. ledna 1940, č. 19 Sb., a norem recipovaných. Praha 1940, s. 65, kde je ocitována  Nařízení o oduznání 
státní  příslušnosti  Protektorátu  Böhmen  und  Mähren ze  dne  3.  října  1939.  Hepp,  Bd.  I.  Listen  in 
chronologischer Reihenfolge. München 1985, S. XXXVII.
223 NA, f. Úřad říšského protektora, sg. 114-130-1/78-81.
224 NA, f. Policejní ředitelství Praha II - všeobecná registratura. 
225 Brynda, Alois: Protektorátní příslušnost a domovské právo podle vládního nařízení ze dne 11. ledna 1940, č. 
19 Sb., a norem recipovaných. Praha 1940, s. 65-67.
226 Citace zákona č. 105/1863 říšského zákoníku podle Břeský,  Ant.:  Právo domovské a státní občanství v 
republice Československé. Praha 1923, s. 114. NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná registratura.
227 Hepp, Bd. I. Listen in chronologischer Reihenfolge. München 1985, S. X.
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           Svými výkony i chováním si vysloužil také vyslání k nelehké obnově československé 
branné  moci  v osvobozených  částech  předválečné  republiky,  a  to  ještě  měla  jeho  práce 
začínat v nejchudších a nejzbídačenějších krajích prvorepublikového státu. Před Hasala byl 
položen  vskutku  obtížný  úkol.  Předcházející  výkony  však  napovídaly,  že  je  více  než 
vhodným  kandidátem.  Nesnášenlivost  s plukovníkem  Moravcem  a  případ  podporučíka 
Donátha jej příliš nezasáhly. Jediné starosti, kromě plnění úkolů, mu muselo působit jeho 
odloučení od rodiny.

Kapitola 4
Otázka Podkarpatské Rusi

           Nyní se místy vrátíme na časové přímce o kousek zpět. Důvodem je větší přehlednost 
a  také  srozumitelnost  textu,  který  bude  popisovat  události,  jejichž  příčiny  a  důvody  se 
neobjevily až při příjezdu generála Hasala na Podkarpatskou Rus, nýbrž již delší dobu visely 
ve vzduchu a ovlivnily generálovo působení. Též se podrobněji budeme zabývat vývojem na 
tomto území. Události v této východní výspě republiky nejsou obecně příliš známé, a bude 
tudíž  vhodné  pokusit  se  čtenáře  seznámit  s plným  kontextem  dějů,  jichž  byl  Hasal 
hybatelem,  činitelem  nebo  jen  útrpně  a  bezmocně  přihlížejícím  československým 
důstojníkem. Budou to v podstatě politické dějiny Podkarpatské Rusi na přelomu let 1944 a 
1945, kdy se Hasal stal jedním z nejvyšších představitelů čs. správy na tomto území, snad 
možno  říci  i  politikem.  Z tohoto  důvodu  se  domníváme,  že  podrobnější  vylíčení 
následujících událostí je naprosto žádoucí. 
          Jmenováním Hasala Velitelem osvobozených území začíná vrcholné období jeho 
profesionálního  i  politického  života,  jehož  zenitem  je  jmenování  do  funkce  ministra  v 
košické vládě. Z těchto důvodů bude výklad podrobnější a bude se týkat celostátních otázek, 
nejen samotného Hasalova soukromého života. 
          Navíc  samotná  otázka  Podkarpatské  Rusi  nebyla  významná  pouze  pro 
Československo a Sovětský svaz. Ve vztahu k západním velmocem a emigrantským vládám 
šlo o jakýsi lakmusový papírek či pokusný test toho, jak se Rudá armáda bude chovat ve 
spojenecké zemi a jak bude dodržovat nedávno vzájemně podepsané smlouvy.228      

228 Kural,  V.:  Osvobození  Zakarpatské  Ukrajiny.  In:  Odboj  a  revoluce  1938-1945.  Nástin  dějin 
československého odboje. Praha 1965, s. 358.
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Podkarpatská Rus v 1. ČSR

            Podkarpatská Rus byla v roce 1918 přičleněna ke vznikající ČSR na přání lidu této 
země a se souhlasem dohodových velmocí, kterým se právě takovéto řešení velmi hodilo. 
Pro nově vznikající stát to bylo milé překvapení v podobě lidského i územního posílení, ale 
zároveň obrovskou přítěží,  protože díky předchozí uherské nadvládě bylo obyvatelstvo a 
území jako celek naprosto zaostalé. 

Česká politika se před válkou a ani odboj za 1. světové války se o Podkarpatskou 
Rus nijak nezajímala, protože předpokládala, že připadne Rusku, které si v tomto směru také 
dělalo plány. V prvních návrzích na samostatný stát Masaryk respektoval etnickou hranici. 
Změna  nastala  až  v  závěru  války,  kdy  Rusko  odpadlo.  Slovenská  reprezentace  si  na 
podkarpatské území nečinila nárok, ale z principu se na uherském sněmu brala za rusínská 
práva. Idea připojení Podkarpatska k novému státu vznikla v USA, kde krajanské organizace 
amerických Slováků a Rusínů spolupracovaly.  Přes různé návrhy od samostatného státu, 
přes spojení se s obyvateli Haliče a Bukoviny či rozsáhlou autonomii v Uhersku se rusínští 
vedoucí představitelé dopracovali k možnosti Wilsonem navrženého volného začlenění se 
do některého nově vzniklého slovanského státu.

Rusínští zástupci by sice spíše uvítali jiné řešení, i když přitom vyjádřili  podporu 
československé variantě.  Nejlépe to vyjádřili  Grigorij  Žatkovič a Julius Gardoš:  Jsme si  
vědomi toho, že takto budeme součástí dobře organizovaného státu, se kterým se můžeme 
snadno domluvit oboustranně srozumitelným jazykem a který nám zajistí autonomii. Jsme 
ovšem pevně přesvědčení, že ze současného chaosu vyjde opět federativní Rus. V nové Rusi 
však  Ukrajinci  nebudou  mít  takovou  národní  autonomii,  jakou  dostaneme  my  v  
Československé republice. Kromě toho jsme odděleni Karpaty od svých bratrů v Haliči a na  
Ukrajině...

Podporu čs. řešení vyjádřili  i představitelé Rusínů dlících přímo v Uhersku, když 
Augustin Vološin požádal Milana Hodžu, aby čs. branná moc ukončila uherskou nadvládu. 
Vološin později  řekl:  Museli  jsme hledat  jakési  reálné východisko,  přičemž jsme již  dál  
nechtěli  zůstat  v  Uhrách,  naše  sjednocení  s  Ukrajinou  nebylo  možné  realizovat,  neboť  
hlavní roli tehdy mohla hrát jedině vojenská síla, kterou jsme neměli.  Čechy jako národ  
jsme velmi málo znali, ale v té době to bylo jediné reálné východisko z dané situaci – spojit  
náš osud se slovanským národem.

K tomuto názoru se v průběhu jara 1919 připojily všechny existující národní rady na 
Podkarpatské  Rusi  (toto  rozdrobení  poukazuje  na  složitou  národnostní  a  náboženskou 
rozvrstvenost na tomto území). Kromě toho si Rusíni představovali připojení i východních 
částí Slovenska s rusínským obyvatelstvem. Rozuzlení jednání o případném připojení se k 
Ukrajině nebo Maďarsku urychlil  zánik ukrajinských států  a  nástup Bély Kuna k moci. 
Určitým  problémem  ještě  představovalo  vytvoření  hranice  mezi  Podkarpatskem  a 
Slovenskem, kde rusínské požadavky narazily na odpor slovenské reprezentace, protože v 
Rusínech  nárokovaných  oblastech  Zemplínu,  Šariše  a  Spiše  tvořili  Rusíni  minoritu,  ale 
republika pak tento spor vyřešila s ohledem na skutečný etnický stav.229

Nepřehledná situace po skončení první světové války si navíc vyžádala  vyhlášení 
vojenské diktatury a z různých, z praktických i jiných důvodů nedošlo k splnění podstatné 
části  slibů  ohledně  autonomie,  např.  agrárníci  se  báli,  aby  Podkarpatsko  neovládly 
promaďarské síly.

Ve dvacátých letech pak prakticky každý rok obdržela Společnost národů nějakou 
stížnost na ČSR a její správu Podkarpatí, ať už se jednalo o promaďarské akce, či snahy 
domácího obyvatelstva dosáhnout v rámci republiky slibované autonomie. V roce 1929 na 
Sjezdu vlastenecké mládeže (ukrajinské orientace) bylo řečeno, že pod Karpaty od Popradu 

229 Švorc, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007, s. 44-56.
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až  po  Tisu  žije  ukrajinský  národ a  Leonid  Bačinskyj  prvně  použil  termín  Zakarpatská 
Ukrajina. Situace se vyvíjela tak, že v druhé polovině třicátých let rostl vliv a dominance 
autonomistů.230

Situaci ovlivnily nesplněné naděje etnik i jednotlivých osobností, těžká mezinárodní 
politická  a  hospodářská  situace,  stejně  jako  vnitřní  rozháranost  Rusínů,  kdy  jazykový, 
národnostní a náboženský Babylón neusnadňoval nevzdělanému obyvatelstvu pochopit "čí 
je", a pokud se už někdo vzdělal, tak se téměř okamžitě odnárodnil. Československý stát 
musel  toto  území  dotovat,  aniž  by  dostával  kromě  starostí,  dřeva  a  vysokého  přírůstku 
obyvatelstva něco nazpět. Pro budoucnost byl také důležitý fakt, že právě zde měla před 
válkou velmi  silné pozice KSČ a toto své suverénní  postavení  ještě  upevnila  v průběhu 
druhé světové války. Za pozornost také stojí již nazančená skutečnost, že po celých 20 let 
republiky probíhal  mezi  Rusíny spor,  zda se ve svém kulturním vývoji  mají  přibližovat 
k ruské,  nebo  ukrajinské  sféře  a  ani  komunisté  se  zde  nevyhnuli  změně  z  ruské  na 
ukrajinskou orientaci.231 

Republika zde praktikovala „osvícený typ koloniální politiky” a celkově znamenala 
pro Rusíny a jejich zem spásnou regeneraci a renesanci.232 Z pochopitelných důvodů to však 
nebylo  bezproblémové  období  a  Podkarpatská  Rus  zůstala  jen  jakýmsi  problémovým a 
obtížným "přívěškem" či "chuťovým ocasem" státu, jehož reprezentace se pak – není divu, 
že  téměř  bez  vážnějšího  odporu  –  tohoto  území  vzdala,  resp.  že  sama  tuto  variantu  i 
předložila,  protože  kromě  turistiky,  dřevařského  a  papírenského  průmyslu,  vysoké 
nezaměstnanosti,  vysokého  populačního  přírůstku,  volebních  hlasů  komunistům, 
mezinárodních sporů,  a hádek nic nepřinášelo a do čechoslovakistické koncepce, nebo do 
myšlenky státu Čechů a Slováků, prostě nezapadalo.

Československá reprezentace o Podkarpatské Rusi

Otázka postavení Podkarpatské Rusi byla již během první světové války uvažována 
Benešem a Masarykem tak,  že se měla připojit  k carskému Rusku. Masaryk během své 
druhé  cesty  do Holandska  v říjnu 1914,  kde  mu pomohl  Brit  Ernest  Brain  a  Rus  I.  A. 
Kasteljanský, pohovořil se Seton-Watsonem o svých představách budoucích hranic nového 
státu. Očekával, že Užhorod, Mukačevo a Marmarošskou Sihoť obdrží Rusko, čímž bude 
zajištěno, aby proponovaný státní útvar měl společnou hranici s carskou říší, což považoval 
za nezbytné pro životaschopnost Československa.233 V důsledku války a revolučního hnutí 
však tato možnost pominula a po určitých peripetiích bylo území připojeno k ČSR, které se 
však  považovalo  za  jakéhosi  dočasného  "věrného  správce",  který  území  ve  vhodném 
okamžiku předá Podkarpatsko Rusku. O tomto postoji měla sovětská strana pochopitelně 
své  informace.  Ukrajinský  diplomatický  zástupce  v  Československu,  Michajl  Levickij, 
tvrdil na konferenci ukrajinských diplomatických zástupců ve střední Evropě konané v roce 
1922  ve  Varšavě,  že  Československo  je  hotovo  darovati  Podkarpatskou  Rus  sovětským 
republikám [...] Beneš prý osobně jednou mu učinil jakousi narážku na to... Levickij byl 
sice poněkud výstřední postavou (např. honil svoji ženu po Vídni s revolverem v ruce), ale 
jeho  zprávy  jistě  Moskva  zaregistrovala  a  ve  vztahu  k  Praze  je  podržela  v  paměti. 
Ukrajinské diplomatické mise existovaly jen krátce do roku 1923 a již před svým včleněním 
do sovětských ambasád byly plně podřízeny Moskvě.234 

230 Švorc, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007, s. 72, 119, 189-213, 219.
231 Švorc, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007, s. 111-112.
232 Kárník,  Zdeněk:  České země v éře první  republiky.  Československo a české země v krizi  a v ohrožení 
(1930-1935). Praha 2002, s. 233-257.
233 Pichlík, Karel: Bez legend. Zahraniční odboj 1914-1918. Zápas o československý program. Praha 1991, s. 
90.
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Bezprostředně  po  zániku  trialistické  druhé  republiky,  se  Beneš  dopisem  ze  16. 
března 1939 obrátil na tajemníka Společnosti národů Avenola a ohradil se proti okupaci. V 
dalším svém protestu adresovaném stejné (neschopné) instituci ze 13. května se jednoznačně 
dovolával sounáležitosti Podkarpatské Rusi se zbývajícími historickými zeměmi a zároveň 
připomínal, že to byla právě Rada Společnosti národů dohlížející na uskutečnění autonomie 
Podkarpatska  v  rámci  ČSR,  zatímco  nyní  bylo  zmíněné  území  násilím  připojeno  k 
Maďarsku, čímž byla pošlapána i čest mezinárodní organizace. Nepřekvapí, že si Společnost 
nechtěla touto otázkou pálit  prsty,  když by nejraději zavřela oči a nic neviděla.  Proto se 
došlo k názoru, že Benešův protest není třeba projednávat, poněvadž jde pouze o soukromou 
osobu. Tuto povýšenou netečnost však narušil SSSR, který rozhodl, že Benešův protest proti 
okupaci 2. republiky předloží sám. Otázka se měla projednat v září 1939, ale vzhledem k 
novému německo-sovětskému  spojenectví  a  hlavně  čerstvě  propuknuvší  válce  se  tak  už 
nestalo.235  

Beneš ještě v létě téhož roku ve svém programovém projevu k americkým krajanům 
výslovně  uvedl,  ČSR  neakceptuje  jakékoliv  územní  ztráty  způsobené  Mnichovem  a 
následným  zmrzačením  v důsledku  vídeňské  arbitráže  a  dovolával  se  podpory  všech 
svobodných  obyvatel  Československa  (všichni  svobodní  Češi,  Slováci,  Karpatorusové  a 
také  všichni  svobodní  sudetští  Němci),236 ale  zároveň  již  v  září  1939  v  rozhovoru  se 
sovětským velvyslancem ve Spojeném království Majským Beneš otevřel otázku budoucího 
pána Podkarpatské Rusi, když podle svým pamětí řekl: Otázku Podkarpatské Rusi budeme 
mezi  sebou řešit  později  a  jistě  se  dohodneme!  Dále také řekl,  že  se navzájem  o svých 
společných hranicích na konci války bez nějakých hlučnějších sporů a bez krisí domluvíme.  
Sovětská strana to pochopila jako nabídku, s jíž je možné někdy v budoucnu využít, ačkoliv 
existují  rozdílné  záznamy  o  zmíněné  konverzaci,  kdy  sovětská  varianta  tvrdí,  že 
Podkarpatsko se musí podle Benešova mínění rozhodně […] stát součástí Ukrajinské SSR. 
Ovšem  i  Beneš  si  poznamenal  Majského  výrok,  který  přecházel  Benešově  nabídce 
Podkarpatska: To se rozumí, že nyní, když máme takovou příležitost skončit jednou provždy  
otázku Ukrajiny, že to nenecháme. Všecky ty kraje si vezmeme my.237 Beneš snad tedy jen 
využil vhodné příležitosti,  aby vyjádřil svoje dlouhodobé, byť neveřejné mínění,238 anebo 
reagoval na skrytou pohrůžku sovětského diplomata, či se vzhledem ke své roli exulanta – 
odmítaného ještě stále vlivnými západními Mnichovany – se chtěl stát alespoň pro jednu 
velmoc zajímavým a žádoucím. Přesto např. v projevu do okupované vlasti  po britském 
zatímním uznání čs. vlády ze 24. července 1940 vzkázal, že všechny čs. národy a čs. občané, 
tj.  pro Čechy,  Slováky,  Němce i  Karpatorusy nyní  neexistuje  jiné  svrchované  moci  než 
československé.239 

V rozhovorech s Ladislavem Feierabendem se této otázky rovněž několikrát dotkl, 
avšak hovořil zcela jinak! V létě 1940 po sovětském záboru Besarábie a Bukoviny řekl, že 

234 Besědovskij, Grigorij Z.: Paměti sovětského diplomata (Cestou k Thermidoru). Díl I., s. 32, 41-42, 44, 84-
85
235 Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945. Dokumenty. Díl 1. (březen 1939 - 
červen 1943), s. 50-52. Beneš, Edvard: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. 2. vydání. 
Praha 1947, s. 107-110.
236 Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45. Třetí doplněné 
vydání. Praha 1946, s. 45-46.
237 Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945. Dokumenty. Díl 1. (březen 1939 - 
červen 1943), s. 7, 87, 88, pozn. 3. Beneš, Edvard: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. 2. 
vydání. Praha 1947, s. 206-207.
238 Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část druhá. Prezident republiky a 
vůdce národního odboje (1935-1948). Praha 2008, s. 230-231.
239 Beneš, Edvard: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. 2. vydání. Praha 1947, s. 167-170. 
Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45. Třetí doplněné 
vydání. Praha 1946, s. 80-84.
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se  ČSR  nebude  po  válce  moci  bránit  sovětskému  požadavku  na  Podkarpatskou  Rus. 
Feierabenda to zarazilo a Beneš mu osvětlil, že se ničeho nevzdává, jen bude-li vysloven 
tento požadavek, tak po válce na něj lze kývnout, neboť v té době již jistě bude Sovětský 
svaz  československým  sousedem,  ale  cíl,  tj.  obnova  republiky  v  předmnichovských 
hranicích  trvá,  ale  jak píše  Feierabend ve svých pamětech,  prezident  mu přímo řekl,  že 
nechce  se  Sověty  bojovat  o  Podkarpatskou  Rus.  Zároveň  byl  Beneš  ochoten  Sovětům 
odpustit, co by jiným neodpustil a pro  všechny sovětské činy nacházel nějakou omluvu.240 

Beneš  hovořil  o  sounáležitosti  Podkarpatorusů k ČSR  i  v projevu  k uznání  čs.  vlády 
Sovětským svazem a Spojeným královstvím v létě 1941.241

          Co Beneš svými výroky a úvahami ohledně Podkarpatské Rusi sledoval? A jak těmto 
závěrům došel? Beneš pochopil, kdo vyhraje válku a kdo bude silný, a tedy také kdo si bude 
moci  chtít  dělat  prakticky  cokoliv.  Snad  ho  v  jeho  názoru  utvrdila  zmíněná  okupace 
rumunských  území,  resp.  Besarábie  a  Bukoviny,  což  Molotov  vysvětlil  německému 
velvyslanci von der Schulenburgovi tím, že to je posledním chybějícím zbytkem z jednotné  
Ukrajiny. Z osudu  Podkarpatské  Rusi  zjevně  vyplývá,  že  nikoliv  posledním  chybějícím 
zbytkem, nýbrž spíše předposledním.242 

Beneš chtěl  zajistit  jednak co nejdelší spojení s východním mocným spojencem a 
sousedem, aby tak získal bezpečné zázemí proti případné budoucí agresi Německa, jednak, 
podle  mého  mínění,  chtěl,  aby  tamější  národnostně  nevyhraněné,  zaostalé  a  chudé 
obyvatelstvo,  nemohlo  být  v  nějakém  případě  použito  stejně  jako  hospodářskou  krizí 
zbídačení sudetští Němci ve třicátých letech. Navíc se v roce 1939 jako bývalý prezident 
zaniklého  státu  musel  stát  pro  Moskvu  něčím  zajímavým,  proč  ne  tedy  nezavázanou 
nabídkou či narážkou v průběhu jednoho rozhovoru? Ostatně to byl jeden ze strategických 
cílů již carského Ruska – dostat se ZA KARPATY a získat výhodný nástupní prostor do 
Evropy a skrze Úžiny do Středozemního moře. Válka mohla mít všelijaký průběh a západní 
velmoci nakonec nemuseli ani dovolit změnu panství v průběhu mírových jednání. 

Beneš svojí nabídkou nic předem neztrácel, ale naopak si získával určité body pro 
budoucí  jednání.  Beneš  věděl,  že  po  válce  bude  muset  dojít  a  dojde  k  sociálním  a 
hospodářským  přeměnám  směřujícím  k  socialismu,  ale  nechtěl,  aby  to  skončilo 
komunistickou revolucí.243

Při jednání o uznání o naprostém uznání čs. exilové vlády sovětskou stranou v létě 
1941,  Sověti  oznámili,  že  obnova  ČSR  patří  mezi  jejich  válečné  cíle  a  že  se  nemíní 
vměšovat do vnitřních věcí republiky. Beneš a celý exil tento krok uvítali, protože jim to 
ulehčovalo další  kroky při  likvidaci  Mnichova.  Prezident  při  této příležitosti  prezentoval 
Majskému úmysl obnovit republiku v původních hranicích, včetně Podkarpatské Rusi, řekl, 
že  pokládáme Podkarpatskou Rus – což jistě  také je zajímá – za naši.  Jsme pro právní  
kontinuitu a tím i Podkarpatská Rus nám právně náleží. Majskij mi potvrdil, že to tak také  
chápe. Zdůraznil jsem mu, že Podkarpatská Rus nemůže náležet ani Polsku, ani Maďarsku.  
Je  prostě  naše.  Oni  že  také  do  toho  budou  mít  co  do  toho  mluvit,  ale  s  nimi  že  se  
dohodneme. Potvrdil mi plně toto stanovisko. 

Předtím ale  ještě  sovětský vyslanec  navrhl,  aby v Moskvě vznikl  jakýsi  Národní 
komitét, jenž by politicky zastupoval formující se východní část čs. armády. Beneš si však 
dobře pamatoval, jaké potíže za první světové války způsobila Dürichova akce, a proto trval 
na  tom,  že  jediným  politickým  reprezentantem  bude  ve  vyslanecké  funkci  Zdeněk 
Fierlinger. Staronový čs. vyslanec v Moskvě sice nakonec nebyl zcela podřízený své vládě, 
která jej vyslala, nýbrž spíše hájil zájmy hostující země, nicméně Beneš alespoň prozatím 
240 Feierabend, Karel: Soumrak československé demokracie. Díl 1. Purley 1986, s. 146, 202, 295.
241 Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45. Třetí doplněné 
vydání. Praha 1946, s. 120.
242 Bullock, Alan: Hitler a Stalin. Paralelní životopisy.  Praha 2005, s. 662-663,
243 Feierabend, Karel: Soumrak československé demokracie. Díl 1. Purley 1986, s. 193.
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odvrátil možnost vytvoření nějaké oficiálně uznávané politické reprezentace bezpochybně 
jasně  či  zastřeně  ovládnuté  čs.  komunisty  a  jednoznačně  podřízené  Kominterně,  resp. 
Kremlu. 

Beneš  pochopitelně  trval  i  na  tom,  že  čs.  útvary  budou  podřízeny  londýnskému 
MNO,244 ale jak je zřejmé z rozpravy ohledně Podkarpatska – je zřejmé, že dřívější nabídka 
stále platí, leč pozor, Podkarpatská Rus je československá ale o její budoucnosti lze jednat. 
SSSR musí  ČSR uznat  i  s  Podkarpatskou Rusí.  Vlastně  tím i  všímavému a chápavému 
Majskému naznačil,  že žádný národní výbor trpět nebude. Na přináležitosti Podkarpatska 
prezident netrval, ale na jednoznačnosti kdo zastupuje čs. stát, však ano. Moskva tomu jistě 
porozuměla. Rozmíška nebyla nyní pro Moskvu výhodná a navíc si uvědomovala, že s ČSR 
může pěstovat vzorové vztahy jako výkladní skříň pro ostatní exilové vlády a Západ vůbec, 
což  bylo  výhodné  i  pro  čs.  stranu.  Navíc  vyhlídka  na  zisk  Podkarpatska  od  legální  a 
spojenecké  vlády  uznávané  všemi  válčícími  státy  byla  lákavější,  než  od  nějakého 
jednostranně uznaného orgánu. Toto hledisko se ale spíše – pokud vůbec – projevilo až na 
konci války. 

Když  se  již  několiktrát  zmiňovaný  Feierabend  stal  ministrem  financí  londýnské 
exilové vlády, připravil v průběhu roku 1942 i novou emisi státovek pro osvobozený stát. 
Beneš  se  vyslovil  pro  nápisy  v  českém  a  slovenském  jazyce.  Němčina,  maďarština  a 
polština byly pochopitelně nepřijatelné.  Doma se pak podle prezidenta  mělo rozhodnout, 
jaký  jazyk  bude  platit  pro  Podkarpatskou  Rus,  z  čehož  ministr  usoudil,  že  se  s  jejím 
udržením  zcela  nepočítá.245 Je  ovšem  otázkou,  jestli  nejde  o  názor  nebo  domněnku 
vytvořenou na základě pozdějšího vývoje událostí.
          Sověti zastávali ještě na podzim 1943 stanovisko: Naše pozice v otázce poválečných 
hranic  Československa:  ‘Československo  musí  být  obnoveno  ve  svých  starých 
předmnichovských hranicích, včetně Sudet.‘246 V březnu 1944 se však objevila idea, že když 
by  Československo  chtělo  předat  Podkarpatskou  Rus  Sovětskému  svazu,  mohlo  by  být 
odměněno  i  zároveň  odškodněno  určitou  částí  Horního  Slezska.  V létě  1944  se  Beneš 
opětovně (sondážně, jakou reakci vyvolá) zmínil při rozhovoru se sovětskými činiteli o tom, 
že v určité době se dohodneme na tom, aby si Rusové vzali také Podkarpatskou Rus. Někteří 
českoslovenští  londýnští  politici  byli  Benešovým  postupem  překvapeni,  nikoli  však 
obsahem, nýbrž načasováním.247 Zbavením se Podkarpatské Rusi by si ČSR zavázala SSSR, 
zbavila území s jasnou komunistickou většinou a znemožnila vnější manipulace.  

Prezident přitom ještě v červnu 1944 ve vysílání do vlasti uvedl, že  o naší vnitřní  
politice  a  o  budoucích  našich  poměrech  rozhodne  svobodnou,  demokratickou  a  
spravedlivou dohodou lid český, slovenský a karpatoruský sám podle svých vlastní poměrů a 
možností.248 Veřejný  názor,  že  Podkarpatská  Rus  bude  i  nadále  československá,  byl 
Benešem  prezentován  v průběhu  SNP,  na  těsném  začátku  působení  vládní  delegace  na 
Podkarpatí,  ale dokonce ještě na konci prosince 1944, kdy už zprávy o potížích VOÚ a 
vládního delegáta na osvobozeném území Františka Němce dospěly až do Londýna a Beneš 
prohlásil,  že  v českých  zemích  bude  správa  česká,  na  Slovensku  slovenská  a  na 
Podkarpatsku ukrajinsko-ruská.249 Ale podle záznamů britské FO se na počátku prosince 

244 Československo-sovětské vztahy, díl 1, s. 201-204, 204, pozn. 2. Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš: Politická 
biografie českého demokrata. Část druhá. Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935-1948). Praha 
2008, s. 320-321, 320, pozn.134.
245 Feierabend, Karel: Soumrak československé demokracie. Díl 1. Purley 1986, s. 280.
246 Němeček: Zpráva, s. 124.
247 Němeček: Zpráva, s. 124, 125. Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 266-267.
248 Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Třetí doplněné vydání. Praha 1946, s. 225.
249 Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Třetí doplněné vydání. Praha 1946, s. 229, 236, 241.
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1944 začalo proslýchat, že Beneš svému příteli, americkému velvyslanci v Londýně řekl, že 
je ochoten předat Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu.250 

Pokud  bychom  chtěli,  tak  není  žádným problémem  sestavit  plejádu  Benešových 
politických  nebo  veřejných  projevů,  kde  říká,  že  Podkarpatská  Rus  je  a  znovu  bude 
československá. Po válce pak ostatně většina závažných projevů vyšla v edici Šest let exilu  
a  druhé  světové  války,  kde se  to  zmínkami  o setrvání  Podkarpatí  ve svazku s ostatními 
zeměmi jen hemží.251 Je nezbytně nutné si uvědomit, že zahraniční politika sice jako jistý 
náhled na svoji činnost poskytuje různé projevy vysokých činitelů, ale že především se jedná 
za zavřenými dveřmi,  při neformálních setkáních na různých úrovní, všelijak se sonduje, 
naznačuje, a proto pro obyčejného člověka dochází k zajímavým částečným nebo úplným 
obratům. Povinností hlavního diplomata ČSR bylo zajistit víru občanů v obnovu státu a jeho 
nezávislosti,  dále  diplomatické  zajištění  těchto  slibů  a  také  co  nejvíce  napomoci 
praktickému provedení daných závazků a příslibů v realitě se maximálně blížící původním 
hranicím.
           V roce 1942 se jeden z londýnských představitelů Rusínů – člen státní rady Cibere – 
vyslovil  pro vznik etnicky samostatných rusínských jednotek. Také hlásal,  že jeho národ 
miluje  Rusko  a  že  je  součástí  ruského  národa.  Dokonce  ani  některým  krajanským 
organizacím ve Spojených státech – v té době celkem pochopitelně – údajně nijak nevadila 
představa sovětského panství.252 Avšak někteří američtí Rusíni v roce 1943 tohoto vývoje 
obávali a Beneš je musel během své návštěvy uklidňovat. V Chicagu 22. května 1943 tehdy 
prohlásil: 

Velmi  zdůrazňuji,  že  hlavně  u  našeho  spojence,  u  něhož  bychom  předpokládali  
zvláštní  zájem  o  Podkarpatskou  Rus,  tj.  od  Sovětského  svazu,  máme  věci  definitivně 
vyřízeny.  Se  Sovětským  svazem  máme  dohodu,  že  otázka  Podkarpatské  Rusi  může  býti  
řešena  jenom  v rámci  předmnichovských  hranic,  tj.  že  Podkarpatská  Rus  bude  zase  
v Československé republice.253  
          Ostatně i doktor Pavel Cibere, někdejší generální tajemník Podkarpatské národní rady, 
který  ve  Státní  radě  zastupoval  nebo  politicky  představoval  zájmy  a  sounáležitost 
nejvýchodnějšího  cípu  republiky  s exilovou  vládou,  propagoval  ruskou  národnostní 
orientaci  podkarpatského  obyvatelstva.254 Koncem roku  1942  právě  Cibere  vystoupil  na 
zasedání  Státní  rady  proti  zrušení  Kanceláře  pro  Podkarpatskou  Rus,  kterou  ve  svém 
výstupu  nazval  symbolem  zvláštního  ústavo-právního  postavení  Podkarpatské  Rusi  v  
Československu.255

Jak je tedy zřejmé, je rozdíl mezi oficiálně hlásanými tezemi a praktickou politikou, 
kdy si  Beneš  uvědomoval,  že  malý  stát  je  osvobozován mocností,  která  ač je  nynějším 
spojencem,  tak  žádostivě  hledí  na  kus  osvobozovaného  spřáteleného  státu,  přičemž 
obyvatelstvo onoho vyhlédnutého kousku do malé republiky zcela nezapadá a některé jeho 
vrstvy se ohlížely po sounáležitosti  s touto velmocí.  S tímto zřejmým faktem bylo nutno 
pracovat,  využívat  jej  pokud možno  ve  svůj  prospěch (získání  přízně  sousední  velmoci 
vágní  nabídkou),  ale  počítat  i  s tím,  že  z nějakého  důvodu  možná  dojde  ke  ztrátě 
zmiňovaného území, s čímž však počítal, byl s tím smířen a možná to i vítal, i když k tomu 
došlo jinak, než jak si představoval. Beneš se do určité míry tímto svým postojem netajil, i 
když s ohledem na likvidaci Mnichova usiloval o obnovu Československa v hranicích před 

250 Brown, s. 131.
251 Výběrově: Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Třetí doplněné vydání. Praha 1946, s. 197, 
205, 253, 278, 327, 352, 385, 388-389, 392.
252 Němeček: Zpráva, s. 125. Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 267, pozn. 4.
253 Brugel, J. W.: Případ Podkarpatské Rusi (Sovětská agrese proti Československu 1944-1945). Londýn 1954, 
s. 3.
254 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 92.
255 NA, sign. 2-2-10-1, fol. 87.
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jeho okleštěním, tedy včetně Podkarpatské Rusi: Máme za to, že nám má být Podkarpatská 
Rus  formálně  vrácena,  protože  byla  zahrnuta  v  našich  předmnichovských  hranicích;  
rozhodnou-li se však podkarpatští Ukrajinci pro připojení k Sovětské Ukrajině, nebudeme se  
ovšem  proti  tomu  stavět.  Žádáme  toliko  mravní  zadostučinění,  abychom  byli  nejprve  
dotázáni. Nikdy jsme se nedomnívali, že je Podkarpatská Rus naší záležitostí, avšak kdyby  
byla  po první  světové  válce  připradla  Polsku  nebo kdyby  byla  zůstala  pod maďarským  
panstvím, byli by Podkarpatští Rusové patrně pozbyli své národnnosti a své národní kultury.  
To jsme jim zachránili. Domníváme se, že jsme svou úlohu skončili a že jsme splnili svůj  
závazek  a  svou povinnost  vůči  nim;  nemáme námitek,  souhlasíme a  budeme spokojeni,  
jestliže se nyní připojí k dnešní Ukrajině. [...] Po dvacet let jsme podkarpatoruskou otázku 
řešili  prozatímně;  nemůže  však  být  jiného  konečného  řešení  než  splynutí  se  Sovětským 
svazem.  Tento  poněkud  delší  citát  snad  zřejmě  nejlépe  vystihuje  Benešův  postoj  k 
Podkarpatské Rusi. Prezidentovo přání ohledně zadostiučinění, jak je vyjádřil na jaře a létě 
1944, však nebylo ze strany Kremlu naplněno.256

Přípravy vládní delegace: právní prostředí a lidské zdroje

          Když už bylo v roce 1944 jasné, že ještě toho roku dosáhne Rudá armáda hranic 
předválečné československé republiky,  bylo přistoupeno k jednání a následně k podepsání 
mezistátní smlouvy o poměru mezi československou správou a sovětským vrchním velitelem 
po  vstupu  sovětských  vojsk  na  československé  území z  8.  května  1944  v  Londýně. 
Československá  strana  se  logicky  domnívala,  že  podpisem  této  smlouvy  chce  Moskva 
dosvědčit,  že  se  nemíní  plést  do vnitřních  záležitostí  svého menšího  spojence.257 O této 
smlouvě se jednalo již od února 1944.258

          První článek říkal, že za vedení bojových operací bude plně zodpovídat nejvyšší 
sovětský velitel  a bude mu podléhat  území,  na kterém povede bojovou činnost.  Jakmile 
přestane  být  oblast  v pásmu  bojových  operací,  přechází  pod  plnou  kontrolu 
československých správních orgánů (článek 6). 
          Druhý článek pojednával o tom, že bude jmenován vládní delegát, který měl za 
povinnost  zajistit  správu  osvobozených  území  podle  československých  zákonů,  obnovit 
československou  branou  moc  a  zajistit  účinnou  spolupráci  a  podporu  pro  spojeneckou 
Rudou armádu. 
          Na základě čtvrtého článku měla být  zřízena československá vojenská mise u 
příslušného  sovětského  velení.  Článek  sedm  zajišťoval  delegaci  i  občanům  okupované 
republiky  právní  svrchovanost,  tedy  to,  že  podléhají  československé  jurisdikci  mimo 
případů vzniklých v pásmu bojových operací.259 
          Smlouvu podepsal úřadující ministr  zahraničních věcí Hubert Ripka a sovětský 
velvyslanec  u  československé  vlády  Lebeděv  a  úmluva  vstoupila  okamžitě  v  platnost. 
Bohužel, v textu se nikde neobjevil termín Velitelství osvobozených území, nebo specifikace, 

256 Mackenzie, Compton: Dr Beneš. Praha 1947, s. 425, 503. Brod, Toman: Spor kolem Zakarpatska (1944-
1945). In: SP, č. 4, 1968, s. 340.
257 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 149.
258 Dejmek,  Jindřich:  Představy  prezidenta  Edvarda  Beneše  o  poválečném  mezinárodním  zajištění 
Československa v době druhé světové války (nástin problémů). In: Československá armáda 1939-1945 (Plány 
a skutečnost). Praha 2003, s. 73.
259 Dokumenty sovětsko-československého přátelství.  Praha 1945, s.  40-42. Klimeš,  Miloš - Lesjuk,  Petr - 
Malá, Irena - Prečan, Vilém: Cesta ke květnu. Vznik lidové demokracie v Československu. I/1. Praha 1965, s. 
125-128. Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45. Třetí 
doplněné vydání.  Praha 1946, s.  475-477. Za svobodu českého a slovenského národa.  Sborník dokumentů 
k dějinám KSČ v letech 1938-1945 a k IX., X. a XI. svazku spisů Klementa Gottwalda. Praha 1956, s. 298-
300.
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co by obdobný úřad měl vykonávat. Hovořilo se pouze o vojenské misi. Už zde ležel jeden z 
kamenů vedoucí ke klopýtání československé správy podkarpatoruského území. 

Exilová vláda chtěla získat podobné smlouvy i od Američanů a Britů, kteří obdobné 
smlouvy podepsali  s Belgií,  Holandskem a Norskem. S ohledem na situaci na frontách a 
možný požadavek Polska na stejnou dohodu však západní velmoci  odmítli  o této otázce 
jednat. Proti této čs.-sovětské smlouvě alespoň nic nenamítali.260

Samotná myšlenka na vznik Velitelství osvobozeného území se zrodila ve Štábu pro 
vybudování  československé  branné  moci  při  ministerstvu  národní  obrany  v  Londýně, 
protože po sovětských vítězstvích u Stalingradu a Kurska bylo zjevné, že východní části 
státu budou osvobozeny Rudou armádou spíše než angloamerickými silami.261

          Funkce šéfa celé vládní delegace byla řešena od počátku dubna 1944. Uvažovalo se o 
několika jménech, např. generála Viesta, protože si mnozí lidé mysleli, že by tuto funkci měl 
zastávat Slovák. Sám Viest odmítl funkci Velitele osvobozeného území, protože by to podle 
jeho názoru nevyřešilo politické zastoupení Slovenska, pokud by nebyl Slovák v politickém 
orgáně.  Jestliže  by v něm Slovák byl,  tak by se funkce VOÚ ujal.  Samotného vládního 
delegáta si představoval tak, že by pro československou strany byl zástupcem premiéra a pro 
sovětskou stranu vládním delegátem. Případně uvažoval i o triumvirátu Čech – Slovák – 
Rusín.262

Komunisté  pragmaticky  a  účelově  o  úřad  vládního  delegáta  nestáli  (potíže 
s nápravami  válečných  škod,  organizační  potíže,  problémy  se  zásobováním  a  z toho 
vyplývající  politická nepopularita).  Byl navržen prvorepublikový agrárnický ministr  Juraj 
Slávik, ale ten byl pro komunisty nepřijatelný, neboť nechal v době svého úřadu střílet do 
demonstrantů nejen v českých zemích a na Slovensku, ale i ve Svaljavě na Podkarpatské 
Rusi.263 Jako ministr vnitra měl dostatečné zkušenosti, aby to zvládl, ale politicky a do určité 
míry i psychologicky je nutno uznat, že by nebyl  nejlepším reprezentantem rodící  se čs. 
státní moci na Podkarpatsku. Všechny levicové strany se v rámci tzv. Národního bloku lidu  
měst i venkova dohodly, že vládním delegátem bude někdo z Bloku. Mimo Blok existovali 
jen slabí lidovci a agrárníci jako takoví se vůbec nezformovali. Slávik tedy neměl šanci tak 
jako tak. 

Levicový  blok,  který  se  utvořil  po  Benešově  moskevské  cestě  a  započal  hrát 
významnou roli v politickém životě a občas jakoby předjednával usnesení vlády, ač sám byl 
poměrně  rozhádanou institucí,  se 15.  dubna 1944 usnesl,  že  národní  socialista  Stránský, 
komunista  Nosek a  sociální  demokrat  Bechyně  prodiskutují  návrh složení  politické  části 
mise určené na osvobozenou Podkarpatskou Rus. 

Komunisté  také navrhovali,  aby se úřad vládního delegáta  utvořil  jako kolektivní 
orgán, jakýsi předobraz Národní fronty. Vyskytoval se i názor, že nejlepší by byla apolitická 
osobnost, tedy výkonný a schopný úředník, rozhodnutí bylo nakonec stejně politické.

V květnu se pak blok dohodl, že vládní  delegát má být věcně a politicky způsobilý, 
dále to musí být člověk bloku z vlády či ze Státní rady za sociální demokraty nebo národní 
socialisty, nikoliv komunista. Blok se dále dohodl, že vládou vybraný reprezentant obdrží 

260  Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část druhá. Prezident republiky a 
vůdce národního odboje (1935-1948). Praha 2008, s. 441-443. Brown, s. 130.
261 Hrbek, Jaroslav a kol.: Encyklopedický slovník českých dějin 1938 - 1945, s. 378. Staženo v září 2007 z 
adresy: http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Slovnik38_45.pdf    
262 Viest, s. 248, 254-255.
263 Jednalo se o incident Košútoch a na železniční stavbě Červená Skala – Margecany, ale třeba i v Duchcově a 
Radotíně. Viest, s. 266, pozn. 69. Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-
1945. Praha  1961, s.  17.  To,  že na mnohých prvorepublikových  incidentech měli  komunisté  sami  velkou 
odpovědnost, ba dokonce, že je úmyslně vyvolávali,  přátelsky zamlčeli a veškerou vinu svalovali na kruté 
kapitalisty. Kárník: České země, díl I., s. 103-109.
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podporu všech zúčastěných levicových stran a nakonec že na jménu delegáta se dohodnou 
s celou Národní frontou. 

Nakonec  získal  30.  června  1944  post  delegáta  "pravicový"  sociální  demokrat 
František Němec,  nicméně ani  s  ním nebyli  komunisté  zcela  spokojeni,  protože  spolu s 
Gajdou  15.  března  1939  podepsal  prohlášení  Národního  výboru,  které  vítalo  připojení 
českých  zemí  k  Říši,  ale  podporu  dostal.264 Jeho  zástupcem  byl  zvolen  generál  Rudolf 
Viest.265 

Prezident Beneš i premiér Šrámek sice preferovali právě Juraje Slávika, ale museli 
respektovat vládní realitu a převahu levicových stran. Sociální demokraté chtěli někoho ze 
svého  triumvirátu  Němec,  Bečko,  Majer.  Komunista  Nosek  sdělil  Němcovi,  který  za 
sociální  demokraty  vedl  vyjednávání,  že  by  uvítali  Ripku,  ale  že  tuší  prezidentovo 
odmítnutí. Národní socialisté svého kandidáta také nepostavili, ale z Františka Němce také 
přílišnou radost neměli, natož z toho, aby se mezi jeho poradci vyskytl Laušman, protože 
byl považován za autora pomluv a útoků na exilovou vládu.

František Němec jako budoucí vládní delegát byl na blokovém fóru prodiskutován, 
ale  jména  členů  Němcova  úředního  aparátu  (cca  15  osob)  už  byla  určena  i  proti  vůli 
komunistů.

Blok vedl horečnaté a urputné diskuse k dekretu o národních výborech, jež se měly 
v novém státě stát základem nové správní organizace, zda dočasně, či trvale a jaké měly mít 
pravomoc, to byly právě klíčové body opakovaných střetů zástupců jednotlivých levicových 
stran na jednáních. Dekretem, pokud by byl zavčas vydán, by se totiž musela řídit i vládní 
delegace na osvobozeném území, ale debaty o něm se protáhly tak, že se nakonec vydal 
dříve  dekret  o  vládním  delegátovi.  Dekret  o  národních  výborech   byl  podepsán  až  4. 
prosince  1944,  když  už  se  vládní  delegace  nějakou  dobu  pohybovala  na  osvobozeném 
území. První paragraf dekretu určil, že půjde o prozatímní orgány veřejné správy ve všech 
jejích oborech a dále dodal, že jako orgány státní správy národní výbory budou podřízeny  
vládě.266

Přímo pravomoci  představitele  vládní  delegace  upravil  prezident  Beneš počátkem 
srpna  dekretem  o  dočasné  správě  osvobozeného  území  republiky  Československé  číslo 
10/1944  Úředního  věstníku  československého  (podle  vzoru  64/1918  Sb.  z.  a  n.  –  o 
mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku, resp. hlavně jeho § 14 a článků 1 a 2 
dekretu  č.  10;  prezidentské  dekrety  byly  později  republikovány v  Příloze  Sbírky  1947), 
necelý měsíc před vysláním delegace na místo určení.

Dekret o dočasné správě osvobozeného území republiky Československé stanovil, že 
dokud nebude vláda sídlit na území republiky, tak na jejím území bude správu vykonávat 
vládní delegát spolu se svým zástupcem. Oba dva musejí býti členy vlády a jsou jmenovaní 
a odvolávaní prezidentem republiky na návrh vlády. Na osvobozeném území představoval 
každého jednotlivého rezortního ministra – de facto se jednalo o téměř samojediného vládce, 
který mohl vydávat i vlastní prozatímní vládní nařízení, která sám podpisuje. Tato nařízení 
musela být ještě dodatečně schválena vládou a měla se zveřejňovat v Úředním listě vládního 
delegáta pro osvobozené území nebo Úředním věstníku československém (dočasné náhradě 
klasické Sbírky zákonů a nařízení), delegát však vládu nenahrazoval jako takovou, nýbrž  jí 
byl podřízen. Dekret sám byl publikován 14. listopadu 1944 a tím dnem vstoupil v platnost. 
Rozkošné je, že mezi podepsanými jsou i Němec s Viestem, tj. sami si podepsali vlastní 
pravomoci, vedle prezidenta, premiéra a dalších členů vlády.

264 Cesta ke květnu I/1, s. 136-139, 147-148, pozn. 1 na s. 147.
265 Viest, s. 256.
266 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 348-351, 358-
360, 369-377.
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Delegátovým zástupcem byl  jmenován generál  Rudolf  Viest.  Jako jakýsi ústupek 
návrhům KSČ na kolektivní orgán vznikl ještě poradní sbor, v němž měla být zastupována 
každá vládní strana.  Do poradního sboru vládního delegáta  byli  jmenováni  Valo (KSČ), 
Laušman  (sociální  demokrat),  Uhlíř  (národní  socialista),  Hála  (lidovec),  F.  Hodža 
(agrárník),  který se však po odjezdu delegace ještě zdržel  v Londýně.  Vláda rovněž 11. 
srpna schválila seznam úředníků navržených zástupci KSČ. Koncem října 1944 poradní sbor 
posílil další člen Státní rady I. Petruščák.267

Dnem 12. června 1944, kdy byl Hasal jmenován velitelem osvobozeného území, se 
také  datuje  vznik  samotného  Velitelství  osvobozeného  území,  které  vzniklo  z  rozkazu 
prezidenta republiky. Hasal v této funci měl rozsáhlé pravomoci, neboť měl práva velitele 
armády (za první republiky maximálně velel sboru a jen dočasně moravskému Zemskému 
vojenskému  velitelství)  a  jeho  přímým  nadřízeným  už  byl  jen  Hlavní  velitel a  ministr 
národní  obrany.  Samotné  Hlavní  velitelství bylo  zformováno  v polovině  září  1944.  Na 
osvobozeném čs. území nebylo vyšší čs. vojenské autority než velitele osvobozeného území, 
tedy Hasala.  Úkolem velitele VOÚ bylo provést mobilizaci,  vytvořit  velitelství,  útvary a 
orgány podle plánu MNO. Velel  všem nově budovaným jednotkám mimo svazek Rudé 
armády a všechny čs. jednotky, včetně armádního sboru (mimo taktických a materiálních 
záležitostí, o které se starala RA  v jejímž rámci působil) podléhaly VOÚ. 

Hasal  musel  podle  rozkazů  provést  mobilizaci,  jíž  by  doplnil  čs.  jednotky  pod 
vedením RA, organizovat bojovou činnost proti nacistům a jejich spojencům podle rozkazů 
Hlavního velitele a ve spolupráci se sovětskou brannou mocí. VOÚ také mělo za úkol zřídit 
úřady polních soudů, polních prokurátorů a vrchního polního soudu. Nikoliv nevýznamným 
úkolem byla i ostraha státní hranice.

VOÚ pracovalo podle všeobecných nařízení  vládního delegáta,  ministra  obrany a 
hlavního  velitele.  Hasal  ze  své  funkce  zastával  roli  poradce  vládního  delegáta  při 
komunikaci s Rudou armádou. Činnost VOÚ se řídila čs. zákony platnými před Mnichovem 
i dekrety a nařízeními vzniklými v exilu a nejdůležitější normou byl zákon o obraně státu č. 
131/1936 Sb. z. a n. a jeho příslušná prováděcí nařízení.268 

Opětné vybudování čs. branné moci bylo čistě Hasalovou kompetencí, do které se 
nesměl  čs.  armádní  sbor  vůbec  zapojit.269 Nevyřčeným,  avšak  jasným  cílem  bylo,  aby 
Benešův oddaný stoupenec – generál Antonín Hasal – vybudoval ozbrojenou sílu, v níž by 
neměli  komunisté  důležité  pozice  a  nebo přílišný  vliv  skrze  osvětové  důstojníky  a  jimi 
šířenou ideologii.  Je tedy otázkou, zda vůbec takto koncipované velitelství  a celá vládní 
delegace mohlo uspět, zvláště, když komunisté a Sověti museli přesně chápat, co je cílem 
londýnské vlády. Anexe Podkarpatské Rusi tak mohla být ze sovětské strany i nevyslovenou 
připomínkou, že ČSR bude tak jako tak spadat do jeho sféry vlivu a nepřipustí jakékoliv 
vytáčky nebo nejasnosti v této záležitosti.
          Očekávání dobré spolupráce mezi čs. delegací a SSSR se projevilo i v rozhlasovém 
projevu  Zdeňka  Fierlingera,  který  se  nerozpakoval  ještě  před  podpisem  příslušné 
československo-sovětské smlouvy, už v březnu 1944 prohlásit, že sovětská vláda [...] bude 
–  v  míře,  kterou   válečné  operace  připouštějí  –  plně  respektovati  svrchovanost  našeho 
státu. Jakmile část našeho území přestane být bezprostředním pásmem válečných operací,  
naš  vláda převezme veřejnou správu do svých rukou. Budou tam platit naše zákony. 270

267 Němeček: Zpráva, s. 127. Program revoluce, s.  119-120. Cesta ke květnu I/1, s. 168-173.
268 Nývltová, Dana: Čs. vojenská správa v období druhé světové války. In: HaV, č. 4, 1965, s. 596-597.
269 Šáda,  Miroslav  –  Krátký,  Karel  –  Beránek,  Jan:  Za  svobodu  Československa.  Kapitoly  z dějin 
československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války. Svazek druhý. Brána svobody. Praha 1961, 
s. 292.
270 Od Mnichova po Košice.  Výbor z rozhlasových  projevů Zdeňka Fierlingera velvyslance ČSR v SSSR. 
Svědectví a dokumenty 1939-1945. Praha 1946, s. 314.
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          Výše uvedené řádky se dotýkají politických hrátek personálního charakteru a právního 
postavení obnovující se čs. svrchovanosti na území Podkarpatské Rusi, ale je otázkou, jaký 
program obnovy a rozvoje zdevastovaného území s sebou čs. civilní a vojenská správa měla 
nebo chtěla přivést,  kromě státoprávní obnovy před stav 30. září 1938? Existoval nějaký 
takový program? Co chtěla čs. moc obyvatelstvu nabídnout, kromě nepopiratelně lepšího 
zacházení a demokratického charakteru, který však v době první republiky neskoncoval s 
chudobou  a  zaostalostí  podkarpatského  obyvatelstva,  naopak  nyní  čs.  moc  žádala,  aby 
místní muži bojovali a umírali za osvobození zbývajících částí republiky. Stálo to všechno 
místnímu obyvatelstvu za nejvyšší možné oběti? Stálo. Rusíni tuto cenu již nějakou dobu v 
řadách východní jednotky platili  a věřili  v lepší  osud v rámci  Československa.  Sovětská 
realita  se  drtivé  většině  příslušníků  východní  armády  nelíbila.  Naděje  na  lepší 
Československo,  jakkoliv  obecná,  byla  nejlepší  možná.  Karpatoruské  obyvatelstvo  však 
nakonec skončilo v zemi sovětů.  Jak k tomu došlo? Byly pro sovětskou variantu nějaké 
příznivé předpoklady?
          
Odbojová situace na Podkarpatské Rusi, zejména pak  v roce 1944

          Československá emigrace se o Podkarpatskou Rus pochopitelně zajímala, ale nemohla 
odtamtud získávat  tolik  informací,  jako třeba ze Slovenska,  natož z českých zemí,  kvůli 
složité etnické, politické, mocenské a nakonec i technické situaci. Holou skutečností je, že 
se československá, ale i česká a slovenská historiografie, situací na Podkarpatsku v průběhu 
války  nijak  zvlášť  nezajímala.  Byly  k  tomu  i  logické  důvody  –  nejednalo  se  již  o 
československé území, nýbrž o sovětské, otázkou je i archivní báze a její přístupnost, resp. 
vytěžitelnost a hlavně by se jednalo o politicky choulostivé téma.
          Ještě před vypuknutím Velké vlastenecké války obnovila československá a sovětská 
rozvědka svoji  spolupráci.  Skupina  čs.  zpravodajců  pohybující  se  v  SSSR měla  logicky 
obnovit  svoje  spojení  na  území  okupované  republiky,  přičemž  by informovala  o  svých 
poznatcích i sovětskou stranu, která zároveň participovala na provedení tohoto cíle, např. 
prostorami a technickým vybavením.  
          Ještě před 22. červnem 1941 se čs. rozvědčíkům podařilo lokalizovat množství 
maďarských  úřadů  a  vojenských  útvarů  na  Podkarpatské  Rusi,  ale  dalšímu  průniku  už 
zabránil  nacistický  útok.  Co  se  týkalo  vnitřní  situace  na  území  a  postojů  místního 
obyvatelstva,  tak  čs.  zpravodajec  Kašpar-Pátý  po  rozboru  výslechů  několika  desítek 
uprchnuvších Rusínů dospěl k názoru, že na Československo se vzpomíná v dobrém, ale 
Všichni  chudí  Ukrajinci  (a  to  je  naprostá  většina)  čekají  osvobození  od příchodu Rudé  
armády a spásu od Sovětského svazu. Maďary nenávidí, Němce nechtějí.271

          Není se co divit, protože maďarské panství a související spojenectví s nacistickým 
Německem přineslo pouze odvody do nenáviděné  armády,  kde se Rusíni  mohli  stát  jen 
cílem  šikany  a  potravou  pro  nepřátelská  děla.  Válečná  výroba  nepřinesla  průmyslovou 
konjunkturu, nýbrž vojenský režim produkce, plundrování místních zdrojů dřevin a potravin 
a tím pádem i hlad. Odbojová činnost byla potlačena a teprve až v roce 1944 se utvořily v 
souvislosti  s  blížící  se  frontou  partyzánské  oddíly.272 Okupace  přinesla  místnímu 
obyvatelstvu více než 100 000 mrtvých a 200 000 osob bylo zavlečeno do koncentračních 
táborů.273

          Na podkarpatskoruském území se zformovalo nebo se dodatečně dostalo několik 
partyzánských skupin. Na Ukrajině se partyzáni z osvobozených území školili a později byli  
271 Šolc, Jiří: Za frontou na východě. Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě za 
druhé světové války (1941-1945). Příbram 2003, s. 14, s. 24, pozn. 14. (VÚA, ČSVM-SSSR, 247-1-33/19)
272 Švorc, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007, s. 254.
273 Kural,  V.:  Osvobození  Zakarpatské  Ukrajiny.  In:  Odboj  a  revoluce  1938-1945.  Nástin  dějin 
československého odboje. Praha 1965, s. 360.
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tyto kádry poslány do Polska, Československa, Maďarska a Rumunska, aby tam poskytly  
stejnou pomoc bratrským komunistickým stranám. Na těchto základech se partyzánské hnutí 
rozvinulo dále.
          Přibližující se fronta vedla nejen ke zvýšení stavů partyzánských útvarů, ale i jejich 
činnosti  a  především  zájmu  čs.  i  sovětských  představitelů.  Jednou  z  prvních  akcí  byla 
operace Meško. V jejím rámci chtěla sovětská armádní rozvědka GRU proniknout do okolí 
Chustu.  Sověti  vysadili  18.  března  1943  u  obce  Drahova  sedmičlennou  skupinu  pod 
vedením ing. Václava Cempera. Velitel si však zlomil obě nohy a práci oddílu řídil z obce 
Kapašnovo (okres Chust), kde se ukrýval u rodiny Logajdových. Skupina získala několik 
spolupracovníků, včetně kontaktu do VIII. maďarského sboru. Svůj úkol dokázali výsadkáři 
plnit  téměř  rok.  28.  února 1944 došlo k prozrazení,  obklíčení  bojující  skupiny a  jejímu 
pobití. V Sihoti byli dodatečně odsouzeni spolupracovníci.274

          Snad pod vlivem probíhající činnosti Cemperova výsadku ještě v létě 1943 čs. strana 
zauvažovala  o použití  východních jednotky v závěru války na území republiky.  Šestého 
srpna 1943 napsal Píka Ingrovi dotaz spojený s úvahouna toto téma. Myslím, že by jí mohlo 
být  použito  jako  kádru  pro  obsazení  Podkarpatské  Rusi.  V  jednotce  je  2  000 
Podkarpatorusů,  kteří  převážnou  většinou  jsou  uvědomělí  Čechoslováci  a  mohou  býti  
protiváhou  nějaké  jiné  politické  agitace  u  Podkarpatoruského  lidu. Ingr  potvrdil,  že  se 
opravdu s takovým úkolem na Podkarpatské Rusi a východním Slovensku počítá. Představa 
spočívala v tom, že by před postupující československou a sovětskou armádou vznikla vlna 
povstání směřujících od Podkarpatska přes Slovensko až do českých zemí, která by urychlila 
přechod fronty přes území republiky. Potíž však spočívala v tom, že londýnské MNO mělo 
informace  jen  o  situaci  na  Slovensku  a  Podkarpatská  Rus  zůstávala  velkou  neznámou. 
Informace  měl  zajistit  formovaný  Oddíl  pro zvláštní  úkoly,  který  právě  vybíral  lidi  pro 
použití v zájmových prostorách. Zdá se, že do léta 1944 se už s nasazením zvláštního útvaru 
na Podkarpatsku nepočítalo. Kromě toho to vypadá tak, že Londýn zřejmě hrubě podcenil 
roli partyzánského hnutí, které vnímal ryze vojensky, nikoliv politicky.275

          Mocensky byli v prostoru silněji přítomni Sověti než Čechoslováci. V červenci SSSR 
vysadil partyzánské skupiny Zakarpatija 2 a 9, jímž velely podplukovníci Tranko a Tkanko 
(zřejmě krycí jména). Účastny byly i osoby čs. občanství.  V říjnu 1944 se spojili  s RA. 
Koncem srpna 1944 se do prostoru dostala i skupina kapitána Pryščepa, v níž byli rovněž čs. 
příslušníci  (např. Jozef Jurík jako velitel průzkumu) a deset Maďarů z Podkarpatska, ale 
maďarští  výsadkáři  se  zabli  při  havárii  letadla.  Přesto  si  desant  počínal  velmi  agilně. 
Skupina se v listopadu spojila s postupujícími sovětskými silami.
          Další skupinou byl osmnáctičlenný tým vedený podporučíkem Rusinem složený z 12 
Čechoslováků a 6 Sovětů. Výsadek zakládal národní výbory na vesnicích a ilegálně dokonce 
i  v  Mukačevu  a  Užhorodu.  V  obci  Pasika,  v  jejímž  okolí  byli  nejvíce  činní,  dokonce 
zorganizovali  instruktáž členů národních výborů o obnově čs.  správy a ochraně majetku 
před ustupujícími okupanty. Skupina byla vybavena dokonce 5 000 letáky vyzývajícími k 
podpoře partyzánů bojujících za obnovu ČSR.          
         Někdy se růst povstaleckých útvarů jeví až rekordní, když například partyzánský útvar 
A. V . Tkanka narostl z 19 osob v červenci na 871 lidí v listopadu 1944. Nebo oddíl Rusina, 
který nabobtnal od září do října ze 17 na 225 osob. Některé partyzánské svazky dokonce 
pravidelně  dostávali  noviny  a  časopisy  (př.  Pravda,  Krokodil)  a  vznikl  i  ryze  místní 
tiskoviny (př. Za Raďansku Ukrajinu). 

274 Šolc, Jiří: Za frontou na východě. Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě za 
druhé světové války (1941-1945). Příbram 2003, s. 55.
275 Šolc, Jiří: Za frontou na východě. Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě za 
druhé světové války (1941-1945). Příbram 2003, s. 75,s. 75, pozn. 72 (VÚA, 22-12-12/55), 76, s. 89, pozn. 
112-113, s. 90-91

72



          Dalším oddílem byl výsadek nazvaný Za svobodu ČSR, který měl 13 čs. členů a 5 
Sovětů, a operoval na Podkarpatské Rusi od října. Svedl těžké boje o obec Novosedlice a 
28. října tam oslavil státní svátek.
          Nejen smíšené sovětsko-československé, ale i ryze československé síly operovaly na 
tomto  území,  ale  byly  nejen početně  menší,  nýbrž i  jejich aktivity  byly  silně omezeny. 
V červnu (někdy kolem devátého-desátého v měsíci) 1944 vysadila československá armáda 
–  samozřejmě  sovětským  letounem  –  4  parašutisty  ve  dvou  dvojicích  (1.  Václav/Vasil 
Kohút, Vasil Kučeravý; 2.  Pavel Balega, Ivan Ivančulinec) do prostorů Svaljava a Volovec 
(Perčín-Mukačevo) s předpokládaným působištěm bylo území Užhorod-Perečín-Mukačevo, 
aby zpravodajsky působili proti německé a maďarské armádě. 
          Tím však dobrodružství čtyř parašutistů nezačalo. Už když se skupiny formovaly v 
zázemí, tak měly poměrně zajímavé a do jisté míry i signifikantní zážitky. Získání výstroje 
doprovázely Sovětské obstrukce. Civilní šaty a valuty musel Píka shánět až v Turecku a 
Íránu. Vysazení mělo proběhnout už v dubnu 1944, ale stalo se tak až v červnu a dopadli 
většinou mimo plánované prostory.
          Skupina Maruša-Věra (tj. velitel Kohút, radista Kučeravý – každý z nich měl vlastní 
volací znak) měli zpravodajsky působit v oblasti Užhorodu. Do Moskvy měli vysílat každé 
úterý a sobotu. Tajně, aniž by to Sověti věděli,  pak měli v neděli odvysílat  v tajné šifře 
Palacký, jíž NKVD přinejmenším předpokládala, svoje poselství do Londýna. Oba členové 
se po vysazení ocitli na území Svaljavy.
          Druhá skupina, Balega (Olena) a Ivančulinec (Anna) měli zpracovat oblast Mukačeva, 
ale dopadli u obce Zánička (45 kilometrů severovýchodně od Volovoje). Do Moskvy měli 
vysílat  ve středu a  v  sobotu.  Londýn jejich hlášení  očekával  v  pondělí.  Obě dvojice se 
pokusily proniknout do svých cílových oblastí, ale byla zde ještě jedna potíž, která jejich 
misi  téměř  znemožňovala  a  souvisela  s  vybavením.  Oba desanty  dostaly  radiokomplety 
Nabla  vyrobené  v  USA  a  konstruované  na  elektrický  proud  ze  sítě  (!),  což  uprostřed 
podkarpatských lesů nebylo  nijak praktické.  Výsadkáři  se nějaký čas ukrývali  v Novém 
Davídkově a Velkých Lúčkách. Nakonec se připojili k partyzánské skupině Zakarpatija 9. 
Kučeravý se  stal  velitelovým pobočníkem a výsadkáři  se zúčastnili  spojovací  činnosti  a 
bojů, ale svých primárních cílů nedosáhli.
          Po příchodu čs. vládní delegace se přihlásili na Velitelství osvobozeného území 
rotmistr  Balega  a  rotný  Kohút.  Oba  byli  zařazeni  do  štábní  roty  VOÚ.  Podle  všeho, 
působení těchto parašutistů vzbudilo zájem (či podezření) u generála Mechlise, který se pak 
na  jednom setkání  s  Hasalem o  jejich  práci  zajímal  a  Hasal  mu  napsal  menší  elaborát 
datovaný 4. prosince 1944, kde především zdůraznil, že byli vycvičeni v zájemné domluvě 
čs. strany a NKVD, která vedla jejich výcvik. Snad i činnost těchto čtyř parašutistů měla být 
generálem Mechlisem instrumentalizována a namířena proti  čs. vládní misi,  ale  to zatím 
předbíháme vývoji událostí.
          Od léta 1944 se místní  komunisté  velmi aktivně podíleli  na spoluvytváření  na 
politickém spektru široko rozkročených národních výborů, které v té době KSČ prosazovala 
i v jednání s Benešovou vládou a které se měly stát základem veškeré moci a správy v 
osvobozeném státě. V průběhu podzimu a zimy 1944 se v MNV stali komunisté dominantní 
menšinou.276

          Přes přítomnost a činnost československých parašutistů, byla  situace mocensky 
výhodnější pro SSSR. Přítomnost Rudé armády a aureola tolik očekávané osvoboditelky, ale 
i řízení partyzánských útvarů s tvrdou disciplínou Ukrajinským štábem partyzánského hnutí, 

276 ABS, sg.  302-1-457/2, fol. 27-30. Dějiny Velké vlastenecké války Sovětského svazu 1941-1945. Sv. 4. 
Praha 1965, s. 416, 419. Šolc, Padáky, s. 71. Šolc, Jiří: Za frontou na východě. Českoslovenští parašutisté ve 
zvláštních operacích na východní frontě za druhé světové války (1941-1945). Příbram 2003, s. 92-122. Švorc, 
Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007, s. 258.
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silná  role  komunistické  strany  a  i  diskutabilní  orientace  některých  výsadkářů  nahrávala 
odstředivým tendencím. 

Postava vládního delegáta

František Němec byl „pravicový“ sociální demokrat s politickou zkušeností. V roce 
1943  se  údajně  pokoušel  sondovat  u  komunistů  ohledně  otázky  sjednocení  sociální 
demokracie s KSČ. Když neuspěl, měl se pokusit o totéž u národních socialistů. Avšak ani 
zde nepochodil  a  stal  se  tak cílem všeobecného posměchu.  On sám tvrdil,  že  o spojení 
s komunisty  usiloval  Ripka,  kterého  považoval  za  hybnou  sílu  jednání  mezi  národními 
socialisty  a  komunisty.  Stránský přímo  varoval  Ladislava  Feierabenda  před  přátelskými 
styky s Františkem Němcem, který  prý je politický slaboch a nehodí se na žádné vedoucí  
politické  místo a  který,  když  už  se  nemůže  opírat  o  Hampla,  neví,  co  má  dělat,  jak 
Feierabend zaznamenal Stránského odsudek na Němcovu adresu.277

Ale  přes  tyto  nepříznivé  reference  se  na  jaře  1944  účastnil  jednání  bloku  tří 
levicových  stran,  kde  spolu  Bechyněm  a  Laušmanem  zastupoval  sociální  demokracii. 
Němec  pak  do  vlasti  přečetl  provolání  vypracované  Slávikem,  ve  kterém  volalo  po 
stupňování odboje až k povstání a nutnosti měnit trpný odpor v činný a odepření poslušnosti 
příkazům  vlády  Háchovy  a  Tisovy,  jež  obě  jsou  jen  vykonavatelky  cizí  vůle  v našem 
domově.278

Němcova  rodina,  stejně  jako  Hasalova  a  mnohých  dalších  exilových  odpůrců 
nacistů,  byla  v protektorátu pronásledována za jeho činnost v emigraci.  Kromě toho byla 
navíc  v roce  1942  spolu  se  vzdálenými  příbuznými  prezidenta  Beneše  přesunuta  ze 
Svatobořic do koncentračního tábora a oba politici o tom byli i nacisty vyrozuměni.279 Celou 
rodinu Františka Němce nacisté vyvraždili.280 
          
Za novým posláním

          Delegace odletěla ze Spojeného království 22. srpna 1944. Začátek nové mise se 
musel všem příslušníkům rozhodně líbit. Letěli přes Rabat a Tripolis až do Káhiry, kde je 
uvítal československý vyslanec dr. Šejnoha. Druhého dne si prohlédli pyramidy. Další den 
už povečeřeli u velvyslance Kadlece v Teheránu. Konečně 25. srpna se přes Baku dostali 
okolo šesté hodiny večerní do Moskvy, kde je uvítal československý velvyslanec v SSSR 
Zdeněk Fierlinger (to ovšem netušili, že se tento legionář pravděpodobně nechal zverbovat 
od sovětské rozvědky),  gen.  Píka a jeho zástupce plukovník Toman spolu s představiteli 
Rudé armády a dokonce i žurnalisté. 
          Následujícího dne proběhla prohlídka Moskvy, 27. srpna  navštívili výstavu trofejních 
zbraní a večer zhlédli vynikající operu Petra Iljiče Čajkovského Evžen Oněgin. Vše očividně 
probíhalo v přátelské a uvolněné atmosféře, nikdo nečekal žádné potíže nebo třecí plochy. 
Poslední srpnový den měl  Fierlinger rozhlasový projev k účastníkům SNP,  kde mimojiné 
nabádal:  Nechť  mají  na  paměti  zářný  příklad  našich  slovenských,  českých  i  karpato-
ukrajinských partyzánů ,kteří se proslavili na Ukrajině a na Bílé Rusi. Několik dní předtím 
použil  několik  variací  na  termín  naši  Ukrajinci.  Použití  pojmenování  Ukrajinců,  resp. 
Karpato-ukrajinců, namísto mezi československými občany běžného Podkarpatských Rusů 
nebo  Rusínů  ještě  sice  nemusí  nic  znamenat  –  mohlo  jít  o  pouhé  převzetí  moskevské 
277 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 45-47.
278 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 334-335. Text 
provolání rovněž v Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 145-146.
279 NA, f. Úřad říšského protektora – Státní tajemník u říšského protektora, sg. 109-4/438.
280 Drtina, Prokop: Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Emigrací 
k vítězství. Svazek 2, kniha 1. Praha 1992, s. 68.
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terminologie nebo slovníku, které se člověku dlouhodobě žijícímu v cizině může stát, ale 
nemohlo  už  jít  o  slovníkovou  přípravu  na  sovětský  zábor?  Každopádně  se  ve 
Fierlingerových projevech zmínka o Karpatské Ukrajině objevila až koncem října v tom 
smyslu, že se k Užhorodu blíží Rudá armáda – pak už mluvil pouze o Slovensku a českých 
zemích, maximálně o Karpatech jako pohoří.281  
          Hasal spolu s dalšími představiteli vojenského (Svoboda, Píka) a politického odboje 
(výběrově  Němec,  Gottwald,  Laušman,  Fierlinger,  Hála)  vyzval  16.  září  1944  Čechy  a 
Ukrajince,  aby  podpořili  probíhající  slovenské  povstání  s  tím,  že  na  cestě  je  už  Rudá 
armáda,  aby  pomohla  osvobodit  všechny  národy  naší  republiky,  Slováky,  Karpatské  
Ukrajince  i  Čechy. Tato  výzva  především  platila  českému  národu  a  vněm  legionářům, 
sokolům  a  státním  zaměstnancům,  zkrátka  těm,  kteří  mohli  branně  pomoci  bojujícím 
Slovákům. Více než toto provolání a politický tlak na velmocenské spojence, na kterých 
závisela  skutečně účinná praktická a vojenská pomoc,  však představitelé  československé 
akce učinit nemohli.282

          První vážnější nedorozumění ohledně mise generála Hasala a potažmo celé vládní 
delegatury se objevilo 19. září:  sovětské vládě a našemu velvyslanci nebylo dobře známo 
určení gen. Nižborského283, velitele osvobozeného území. Byla domněnka, že jmenovaný jest  
předurčen pro voj. misi podle čl. 4 ze dne 8. května.284 To, že si Hasalova poslaní nebylo 
plně  vědomo  ani  československé  velvyslanectví,  bylo  zcela  skandální.  Kdo  jiný  měl 
vysvětlit sovětské straně veškeré nejasnosti? Nebo došlo ke komunikačnímu deficitu mezi 
Londýnem a  Fierlingerem?  Vládní  delegace  a  Velitel  osvobozených území  měl  přijet  a 
rovnou  se  dát  do  práce  a  nikoli  odůvodňovat  svoji  existenci  komukoliv,  byť  třeba 
spojenecké vládě.

S československým  diplomatickým  zástupcem  v Sovětském  svazu  vypukla  také 
jedna menší nepříjemnost. Hasal po svém návratu z moskevských jednání na přelomu let 
1943 a 1944 přivezl kromě již uvedených názorů vojenského profesionála také něco mimo 
svůj obor. Svému příteli Feierabendovi dodal seznam cen nejrůznějšího zboží v sovětských 
skladech a na běžném trhu, aby ministr  financí mohl  kvalifikovaně stanovit  poměr mezi 
korunou a rublem, o který se svedl boj mezi Feierabendem a Fierlingerem. Fierlinger chtěl, 
aby čs. strana přijala nevýhodný kurz a v tomto směru také tlačil na vládního delegáta.285

          Vládní delegát František Němec poprosil vládu, aby byl se svými spolupracovníky 
(konsiliární rada Hála, poslanci Uhlíř, Laušman, Valo, dr. Drtina a gen. Hasal) vyslán na 
Slovensko do Bánské Bystrice. Na území tzv. Slovenského štátu právě probíhalo povstání 
proti místní klerofašistické vládě, úzce spolupracující s nacisty. Třiadvacátého srpna 1944 
přelétli z Moskvy do Kyjeva. Tam je nikdo nečekal, přestože předem informovali sovětské 
orgány a ty jim přislíbily na místě další disposice. Dále se přesunuli do Lvova (opět je nikdo 
neočekával) a odtud do Krosna k 2. československé samostatné brigádě. 
           Musela to být nečekaná změna po předchozích vřelých uvítáních a kvalitních 
organizačních řešeních. Alespoň následujícího dne, tj. 24. září, pozval gen. Ludvík Svoboda 
své  kolegy  generály  Hasala,  Viesta  a  brigádního  generála  Bočka  na  velitelství  1. 
československého sboru v SSSR ve Zbojsku. Tato návštěva se o tři dny později zopakovala, 
tentokráte  ve  složení  Němec,  Drtina  a  Hasal.  Měli  možnost  si  prohlédnout  těžce 
zdevastovanou Duklu. Třicátého září se Hasal s Drtinou a Němcem opět ocitají na velitelství 
sboru  v oblasti  Dukly  a  sledují  útok  na  obec  Zindranova  vedený  3.  československou 

281 Od Mnichova po Košice, s. 356, 363, 388 an.
282 Cesta ke květnu I/1, s. 226-228. Bouček, M. - Klimeš, M. (ed.): Slovenské národní povstání a české země. 
Praha 1974, s. 113-116.
283 Generál Nižborský = generál Hasal.
284 VHA, f. VOÚ, VOÚ Válečný deník listopad 1944, s. 4.
285 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 192-193.
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samostatnou  brigádou.  podporovaný  částmi  její  sesterské  1.  československé  samostatné 
brigády. 
          Další návštěvy následovaly, a to již od 4. října 1944. Svoboda chtěl vyřešit otázky 
kolem  československého  vojenského  soudnictví,  resp.  jeho  založení,  a  také  požadoval 
stanné právo v místě působení sboru. Zatímco vojenské soudnictví bylo vyřešeno, stanné 
právo Němec zamítl.  Vládnímu delegátovi se určitě hodilo, že má s sebou odborníka na 
vojenské správní záležitosti, který se také v případě potřeby umí domluvit rusky. 
          Šestého října se sbor konečně ocitl na půdě předválečné ČSR. Taková slavnostní 
chvíle se nemohla pochopitelně obejít bez patřičné oslavy a tak delegace ve složení Němec, 
Hasal,  Boček,  Valo  a  Laušman  opět  vykonala  návštěvu  sboru.  V  tento  slavnostní  den 
bohužel zahynul  velitel  1. pěší  brigády brigádní generál  Jaroslav Vedral-Sázavský, který 
nešťastně najel se svým vozem na nacistickou minu. Útvaru velel necelý měsíc...
          Druhého dne se vládní delegace zúčastnila Vedralova pohřbu na československé 
straně Dukelského průsmyku  u státní  hranice.  Pohřební  obřad vedl  Hála a  smuteční  řeč 
pronesl Hasal.
          Hasal Vedrala znal už z ruských legií a dokonce ze svého původního pluku. Ve 
druhém pluku Jiřího z Poděbrad Vedral velel nejdříve kulometné četě a posléze kulometné 
rotě. U druhého pluku setrval i  v počátečním období první republiky.  Později  se Vedral 
začlenil se do Obrany národa a v lednu 1940 emigroval do Francie, kde se opět shledal s 
Hasalem. Vedral se stal přednostou II. odboru Československé vojenské správy v Paříži a ve 
Spojeném království od roku 1943 řídil 3. oddělení Štábu pro vybudování branné moci. V 
létě 1944 se dobrovolně přihlásil k polní službě v SSSR, která se mu stala osudnou.286 
          Večer pak Hasal navrhl na místo Vedrala-Sázavského brig. gen. Bočka. 

Slovenské národní povstání

          V noci  7.  října konečně  odletěli  členové vládní  delegace  ve třech  strojích na 
Slovensko. Letadlo Němce, Drtiny a Hasala bylo nad sovětsko-německou frontou zachyceno 
nacistickým světlometem a následně ostřelováno protiletadlovým dělostřelectvem. V oblasti 
Prešova a Popradu se tento nepříjemný zážitek opakoval. Naštěstí je nacisté nezasáhli. Nad 
letištěm Tri duby musela delegace kvůli husté mlze tři čtvrtě hodiny kroužit než konečně 
pilot objevil vzletovou a přistávací plochu. Kromě velitele 2. československé paradesantní 
brigády  plukovníka  Přibyla  je  zase  nikdo  neočekával.  Nehledě  k předcházejícím 
zkušenostem je to tentokrát snad nepřekvapovalo.
          Němec, Drtina a Hasal se autem dostali do Bánské Bystrice a zůstali v hotelu Národní  
dům,  kde je navštívili  brigádní generál  Golian a divizní generál  Viest,  kteří je seznámili 
s vážnou vojenskou situací celého povstání a s místními poměry. Představitelé delegace se 
zúčastnili slavnostního zasedání Slovenské národní rady (SNR) na jejich počest. 
          Hasal 11. října navštívil 2. čs. brig. v bojové oblasti Buča – Doubrava. O čtyři dny 
Němec, Drtina a Hasal navštívili bojiště u Jalné. Tyto návštěvy míst bojů se opakovaly i 
později. 
          Hasal  z  pozice  velitele  osvobozených  území  měl  velet  všem  jednotkám 
československých sil, které nespadaly pod sovětskou armádu. Na Slovensku však veškerou 
moc vykonávala SNR a nemohl ji ani nijak pomoci, protože se situace velmi rychle zhoršila. 
Celá delegace tak byla odstavena od moci, kterou stejně nikdy neměla, a byla degradována 
na pouhý spojovací článek mezi povstaleckým územím a Londýnem.    
          Ve druhé polovině října 1944 dochází k rapidnímu zhoršení povstaleckých sil.  20. 
října čs. vláda zaslala radiotelegraficky rozkaz vládnímu delegátu ministru Němcovi, aby 

286 Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006, 
s. 671-672.
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s vládní delegací odletěl ihned zpět a ujal se úkolu na Karpatské Ukrajině, která mezitím  
byla postupně osvobozována RA.287 
          Československá vláda a SNR se dohodli, že poslanec za sociální demokracii Laušman 
zůstane na území Slovenska, které naopak opustí činovníci SNR. Třiadvacátého října odlétá 
ve dvou letadlech delegace zpět na sovětské území. Stroj letící s Němcem, předsedou SNR 
Šrobárem,  Drtinou,  Hálou Uhlířem,  ing.  Gašparíkem a gen.  Hasalem byl  opět  zachycen 
světlomety  a  bezvýsledně  ostřelován  nacistickým  protiletadlovým  dělostřelectvem. 
Bezpečně přistáli na letišti Podhájčíky.    
          V průběhu slovenského národního povstání se Hasalovi a vůbec všem Čechům, 
Slovákům  a  menšinovým  Čechoslovákům  dostalo  zajímavé  lekce  ohledně  sovětského 
spojenectví.  První  československá  armáda  a  v jejím rámci  působící  i  2.  čs.  paradesantní 
brigáda a partyzáni byli  do značné míry závislí na leteckých dodávkách, které pocházely 
prakticky výhradně ze Sovětského svazu. Sověti  nikdy nepodnikli  rozsáhlou výsadkovou 
operaci  ve  stylu  Britů  a  Američanů  v severní  Africe  nebo  západní  Evropě  či  alespoň 
rozsáhlou  vzdušnou  zásobovací  operaci  jako  Britové  v  případě  barmského  válčiště288, 
případně jako nacistické  výsadky v Belgii,  Holandsku a na Krétě.  Neměli  tudíž  patřičné 
zkušenosti  s výhradně  leteckým zásobováním takto  odříznutých  jednotek  v nepřátelském 
zázemí, ale hlavně ani dostatečně mohutné dopravní letectvo. 
           Ovšem při rozloze sovětské fronty se přeci jen nějaká dopravní síla sehnat dala, ale 
zjevně jen při dobré vůli. Ta se projevovala pouze vůči sovětským velitelstvím ovládaným 
partyzánským oddílům. V době, kdy měla být na Slovensko dopravena 2. čs. paradesantní 
brigáda a zásobována náhle nastalo špatné počasí nebo nebyla letadla. To se týkalo i první 
československé  armády.  Jenže  mnohokrát  se  jednalo  o  pouhou  výmluvu.  Právě 
v přítomnosti  Hasala,  Drtiny,  Viesta,  plk.  Přikryla  (velitele  2.  výsadkové  brigády)  se 
československý letec Klán pustil  do sovětského pplk.  Udarcova,  který přišel oznámit,  že 
kvůli mlze transportní stroje nepoletí, že sovětské dopravní letadla nelétají ani když je dobré 
počasí a že mlha je pouhý výmysl. Zdá se, že sovětský důstojník opravdu věřil zprávám o 
špatném počasí. A určitě i pro přihlížející to musel být naprostý šok. Zejména pro Přikryla a 
Rudolfa Viesta, velitele povstaleckého území, kteří takto mohli mít více střeliva, munice, 
posil a vůbec možností, ale hlavně menší ztráty na lidských životech.289

Mise vládní delegace začíná

         Po návratu z povstaleckého území se členové delegace dostali 24. října 1944 do 
nedalekého Lvova. Dva dny na to se vydávají přes Přemyšl do Turky, dočasného sídla štábu 
4. ukrajinského frontu. 27. října se Němec setkal s generálplukovníkem Mechlisem, který 
pečoval  o  týl  frontu.  Mechlis  překvapivě  zamítl  přímé  radiospojení  s Londýnem,  neboť 
poukazoval na fakt, že se nacházejí v operačním pásmu. Tento argument mohla delegace 
přijmout a nemusela. Zcela určitě se jím ale musela oficiálně řídit a respektovat jej. Hasal 
ale měl u jednoho ze svých spolupracovníků připravenou tajnou radiostanici. Ta měla být 
použita  pouze  v případě  nouze.  Zatím  však  nemusela  být  delegace  příliš  znepokojena. 
Mohla si položit otázku, zda jim bude následně území skutečně předáno ke správě. 28. října 
1944 se dostála do Chustu – Sověty vybraného sídelního města pro vládní delegaci. 
          O den později zahájila vládní delegace činnost z budovy okresního úřadu.290 Úřad 
vládního delegáta se skládal z prezídia a 13 odborů, de facto miniministerstev, která tím 
287 RA =Ruda armáda. VOÚ válečný deník listopad , příloha k válečnému deníku č. 1., s. 3.
288 V Barmě britské síly používali  tzv.  Administrative Box, které byly obklíčeny nepřítelem a zásobovány 
pouze letecky a úspěšně vzdorovaly japonské přesile, dokud nepřišlo vnější vysvobození. Slavné jsou tyto akce 
u Kohimy a Imphalu.
289 Šolc, Jiří: Padáky nad Slovenskem. 2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR. Praha 1997, 
s. 109-110.
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pádem byly do určité míry v kompetenčním sporu s povereníky SNR, pokud by se delegace 
pokusila  prosadit  na  Slovensku.  Pro  Němcův  úřad  byla  směrodatná  Instrukce  vládního 
delegáta  o  tvoření  a  působnosti  místních,  okresních  a  Zemského  národního  výboru  na  
Karpatské Ukrajině. Po porážce SNP se u vládní delegace zdržovala skupinka příslušníků 
SNR.291 Úřad vládního delegáta v podstatě připomínal mobilní  zemský úřad obohacený o 
vojenskou složku.
          Hasal údajně nechtěl povolit vojákům 1. čs. sboru vyvěšení rudého praporu u svého 
velitelství  a svolil až po nátlaku politických veličin.  Jak to ve svém článku okomentoval 
Bartovský:  Hasalovým stvůrám se vlajka Rudé armády – osvoboditelky nelíbila.292 Zřejmě 
chtěl zdůraznit, že nyní je tu pánem československý stát, ale domnívám se, že na úvod to 
nebyl šťastný tah, jak z psychologického tak i diplomatického hlediska. Zdůraznila se sice 
přítomnost československé moci, ale ta musela být logicky v mnoha ohledech závislá a v 
něčem i podřízená sovětské moci (rekonstrukce cest, dodávky materiálu apod.). Nevyvěšení 
rudého praporu se mohlo vnímat i jako neúcta k obětem Rudé armády a určité dehonestace 
rudoarmějců  na  nádeníky  na  špinavou  a  nebezpečnou  práci,  jak  výše  uvedený  citát 
expresivně naznačil.

Situace na štábu 4. ukrajinského frotnu

          Podkarpatská Rus spadala do pásma 4. ukrajinského frontu (dále jen 4. UF), kterému 
velel  Ivan Jefimovič Petrov (1896-1958)293 a  členem vojenské rady byl  již uvedený Lev 
Zacharovič Mechlis. Prvně jmenovaný měl pověst rozvážného a lidského velitele s bohatými 
znalostmi o vojenství a válčení.  Bojoval jako dobrovolník už v minulé válce a od ní se 
datuje jeho členství v bolševické straně. V roce 1918 se u Samary účastnil operací proti 
běločechům (белочехов). S Hasalem se tak teoreticky mohl spřátelit na základě vzpomínek 
na  mládí  a  vůbec  si  mohli  svojí  kariérou  být  celkem podobní.  Rozhodně  se  jednalo  o 
zkušeného  a  zdatného  velitele,  zkušeného  v obranných  a  horských  bojích  a  v sovětské 
armádě představoval i určitou výjimku, protože měl zřejmě ze všech velitelů nejrozsáhlejší 
zkušenosti s obojživelnými operacemi, i když  byl kvůli jedné z nich nespravedlivě odvolán 
v lednu  1944  z  funkce  šéfa  Přímořské  armády,294 v  květnu  ho  jmenoval  velitelem  2. 
běloruského frontu, o několik týdnů později ho zase odvolal, aby jsme se s ním nyní setkali 
ve funkci velitele 4. ukrajinského frontu. Podle pamětí Sergeje Matvějeviče Štemenka ze 
sovětského generálního štábu, však Petrov všetko znášal mužne a na každom mieste dával 
vlasti všetko, čo mal –  vedomosti, skúsenosti i zdravie. 
         Veškerou dočasnou nepřízeň, včetně zbavení velení 4. ukrajinského frontu na jaře 
1945, úspěšně přečkal. Stal se náčelníkem štábu 1. ukrajinského frontu a v této pozici se 
zúčastnil Berlínské a Pražské operace. Po válce získal titul Hrdina Sovětského svazu a velel 
turkestánskému vojenskému okruhu, kde měl rodinu a kde strávil své mládí, ale za čas se 
přesunul  na  ministerstvo  obrany  SSSR.  V  polovině  padesátých  let  se  stal  hlavním 
inspektorem ministerstva  obrany a  hlavním odborným konzultantem u zástupce  ministra 

290 Zbytek VOÚ, který se nevydal s Hasalem na Slovensko, se přesunul z Moskvy do Kyjeva, Lvova, Samboru 
a nakonec se 30. října 1944 dostal na předválečné hranice ČSR a do Užhorodu. V prvních čtyřech dnech se 
zabydloval v Chustu a zjišťoval místní situaci (VOÚ válečný deník listopad 1944).
291 Rákoš, Elo - Rudohradský, Štefan: Slovenské národné orgány 1943-1968. Bratislava 1973, s. 58-59.
292 Batrtovský,  Josef: Štáb pro rozbití  1. čs. sboru v SSSR. In:  Válka a revoluce,  sv. 1, roč.  1949, s. 146. 
Bartovský: Cesta, s. 49.
293 Základní biografická data viz Большая советская энциклопедия. Том 19. 3. издание. Москва 1975, с. 
483. Советская военная енциклопедия. Том 6. Москва 1978, с. 312-313.
294 Karpov, Vladimír: Generál. Bitva o Kavkaz. Praha 1986, podrobnosti k lednovému odvolání s. 249-258. Za 
uporonění na práce Vladimíra Karpova děkuji PhDr. Pavlu Dufkovi, PhD. z NA.
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obrany  SSSR.  Oficiální  encyklopedie  později  vyzdvihovaly  jeho  organizační  i 
vojevůdcovské schopnosti.

          Lev Zacharovič Mechlis (1889-1953),295 oděský rodák židovského původu, se stal 
členem  komunistické  strany  za  první  světové  války  a  dosáhl  ještě  před  válkou  mnoha 
vysokých funkcí,  např.  v letech  1930-1937 řídil  noviny  Pravda.  Když  se Sovětský svaz 
podílel na likvidaci Polska v září 1939, byli to právě komisař Mechlis a jeho velitel Žabijev, 
kteří  Vítali naše vojáky a prohlásili jasně, že Sovětský svaz v nich nevidí ani zajatce, ani 
příslušníky polské armády, nýbrž spojence, svobodné občany ČSR a vojáky československé  
armády.296 Realita byla pochopitelně jiná, ale pro československou stranu alespoň nebyl v 
roce 1944 zcela neznámým člověkem, i když pozitivní roli asi v čs.-sovětských vztazích 
nesehrál nikdy.
          Mechlis se aktivně zúčastnil vyvraždění elity Rudé armády, bojů s Japonci a války 
s Finskem.  Za  druhé  světové  války  měl  ve  dvaačtyřicátem pomáhat  organizovat  obranu 
Krymu, ale tendence ovládat velitele a zasahovat do operačních otázek vedla ke katastrofě, 
která nakrátko vedla k jeho degradaci. Po celou válku působil v armádě u několika různých 
frontů, které v pravidelných intervalech střídal, protože se s ním těžko vycházelo. Po válce 
jej  Stalin jmenoval do pozice – tato funkce snad byla  vytvořena specielně jen a jen pro 
Mechlise, jak po několika dalších odstavcích čtenář pochopí, i když v obdobných postech 
měl praxi ještě před Velkou vlasteneckou válkou – ministra státní kontroly. Pochovali jej v 
Kremlu.  Patřil  k vrcholným funkcionářům komunistické  strany a  ke  Stalinovi  měl  vždy 
volný  přístup  a  byl  de  facto  jeho  jakýmsi  inkvizitorem.  S  Petrovem se  však  rozhodně 
nesnášeli. Byl to právě Mechlis, který ještě jako člen vojenské rady 2. běloruského frontu 
psal do Moskvy  o mäkosti Petrova, o jeho neschopnosti zabezpečiť úspech operácie, jak 
vzpomíná Štemenko. 
          Představitelé generálního štábu Antonov a Štemenko (vysíláni na jednotlivé fronty, 
aby pomáhali organizovat velké a složité operace) tím byli překvapení, neboť Petrova znali 
ako obetavého bojového veliteĺa,  ktorý  sa vanoval  práci  telom i  dušou,  ako rozumného 
vojvodcu a dobrého člověka. Nepochybujme  o  tom,  že  oba pánové z  generálního  štábu 
taktně spravili  Stalinovou nepřízní  stíhaného velitele,  kdo že je  donašečem a i  strůjcem 
oněch divokých změn, a že si Petrov na Mechlise dával pozor, ba dokonce že byl Mechlisem 
takto i dirigován. Vždyť pochopitelně nechtěl tohoto pomlouvače s kontakty na Moskvu a 
volným přístupem ke Stalinovi dráždit a popichovat.
          Mechlis měl ve 4. ukrajinském frontu na starost zabezpečit vztahy mezi vojskem a 
obyvatelstvem frontového pásma a mimo Sovětský svaz zprostředkovat kontakt na místní 
mocenské orgány. K Mechlisově osobě lze dodat, že kdykoliv o něm ve svých vzpomínkách 
Štemenko  psal,  tak  pouze  v  krajně  negativním  tónu.  Zjevně  byl  na  Lva  Zacharoviče 
alergický, protože všechny ostatní osoby líčí v dobrém světle. Pokud na někoho prozradí 
nějakou slabost nebo chybu, tak hledí, aby ho vzápětí nebo na jiném místě pochválil. Ne tak 
u Mechlise.297 

O Mechlisovi si nemyslel nic dobrého ani další sovětský autor a frontový voják, oběť 
předválečných čistek v armádě a Hrdina Sovětského svazu Vladimír Karpov, který sepsal 
trojdílnou biograficko-vzpomínkovou práci o generálu Petrovovi, jehož považoval de facto 
za  svého  druhého  otce,  vzor  či  prostě  hrdinu.  O  Mechlisovi  se  vyjadřoval  zejména 

295 Základní biografická data viz Большая советская энциклопедия. Том 16.  3. издание. Москва 1974, с. 
198. Советская военная енциклопедия. Том 5. Москва 1978, с.  273. Nejnověji  Rubcov, Jurij:  Mechlis. 
Fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku. Brno 2008.
296 Šif, Julius: Generál Svoboda. Praha 1945, s. 14-15.
297 Citáty  a  informace  bez přímých  odkazů pocházejí  z těchto zdrojů:  Štemenko,  S.  M.:  Generálny štáb v 
rokoch  vojny.  Bratislava  1971,  s.  163,  248,  266.  O samotném Štemenkovi  základní  fakta  viz   Большая 
советская энциклопедия. Том 29. 3. издание. Москва 1978, с. 494.
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v souvislosti s událostmi druhé světové války a jeho působení ve druhém běloruském frontu 
nanejvýš  záporně:  Jestliže  důstojníka  (ke  všemu  ještě  politického  pracovníka)  odvolají  
v krátké  době  sedmkrát  z různých  kolektivů,  pak  se  opravdu  nemá  čím  chlubit.  Za 
půldruhého roku po krymských bojích pobyt generálplukovník Mechlis jako člen vojenské  
rady nejdřív v 6. armádě, potom ve Voroněžském, Volchovském, Brjanském, 2. pobaltském a  
nyní  ve 2.  běloruském frontu.  Sedm míst,  na každém se zdržel  ve  funkci  něco přes  dva  
měsíce. Tyto rychlé změny svědčí o jednom jeho rysu, který potvrzují téměř všichni frontoví  
činitelé, kteří se s Mechlisem setkali nebo s ním spolupracovali: byl nejen velmi energický a 
popudlivý, ale navíc i nesnášenlivý. Tato stránka povahy se projevovala v tom, že mnohé 
podezříval  z nepoctivosti,  neloajálnosti  a  často  z nicotných  pohnutek.  Z neúmyslných 
poklesků a přestupků lidí vyvozoval oficiální závěry, z nichž vyplývaly organizační důsledky 
a  tresty.  Ve vztahu  k Petrovovi  vystupoval  navenek  bez  nejmenší  zaujatosti,  ale  přesto 
k němu  choval  neskrývanou  antipatii. Krátce  po  zbavení  Petrova  funkce  velitele  2. 
běloruského frontu vešlo v obecnou známost i to, že se o to zasadil Mechlis, který o něm 
nepravdivě rozhlásil, že je nemocný a neschopný velet.

Koneckonců  Karpov  upozornil,  že  i  takový  vynikající  spisovatel  Konstantin 
Simonov,  který Mechlise dobře znal,  zvěčnil  – svého jistě neoblíbeného a nechtěného – 
známého  v postavě  člena  vojenské  rady  frontu  Lvova298 v posledním  díle  své  válečné 
románové  trilogie  z Velké  vlastenecké  války,  přičemž odpudivější  pohled  byl  už  jen  na 
nacisty a jejich zvěrstva:299 Lvov předem počítal s tím, že ten (či onen, prostě každý – pozn. 
D. H.) na věc nestačí, a jednal samostatně přes jeho hlavu.

Málokoho ze svých spolupracovníků pokládal za dostatečně schopného plnit svěřené 
úkoly a tato vlastnost se stala neoddělitelnou částí jeho vlastní důležitosti. Nemohl uvažovat  
jinak: k čemu pak bych tu byl já?

Vědomí, že je povolán napravovat cizí chyby, mu tak vešlo do krve, že kdykoli se 
rozjel na nové působiště, již předem počítal s tím, že ti s nimiž bude jednat, nesplnili do jeho  
příjezdu všechno, co měli. […]

Opíraje se o Stalinovu důvěru, přisvojil si právo nevěřit nikomu. V tom viděl svoje 
poslání  a plnil  je do puntíku.  Povýšil  vlastní  nedůvěru k lidem na styl  politické práce a 
pravidelně,  bez  ohledu na osoby,  informoval  Stalina  o všem,  co zasluhovalo  pozornost,  
odhalovalo nedostatky a vyžadovalo zostřenou bdělost a kontrolu. […]

Jestliže lidé nemají velké, nápadné nedostatky, mají určitě malé, které nebijí tolik do 
očí. Jinak to v životě nemůže být. A je třeba hledat a odhalovat skryté drobné vady, které  
mohou být stejně nebezpečné.300

Konstantin  Simonov  se  vyjádřil  i  k vzájemnému  poměru  mezi  Petrovem  a 
Mechlisem,  který  mohl  přímo  u  4.  UF vypozorovat:  Bez  ohledu  na  vnější  zdvořilost  a 
korektnost v jejich vztazích, nehledě na Mechlisovu zdrženlivost, jsem vyciťoval, že v hloubi  
duše si nejsou nakloněni […].

Petrov zřejmě nechtěl, aby se Mechlis sebeméně vměšoval do operačních záležitostí,  
zdůrazňoval  to,  a  skoro  nikdy,  ani  ze  zdvořilosti,  se  k němu neobracel  o  radu v těchto 
věcech.  A  mechlis,  jak  jsem  si  všiml  už  předtím,  se  vědomě  vyhýbal  účasti  při  řešení  
operačních problémů. Petrov, stejně jako ostatní velitelé za války, si dokázal operační sféru 
ohlídat a nedovolit diletantské zásahy Lva Zacharoviče do těchto otázek, ale s ohledem na 
to, že byl  Stalinem několikrát  odvolán z funkce,  nemohl  krotit  Mechlise tak účinně jako 
ostatní velitelé frontů.301  

298 Karpov, Vladimír: Generál. Poslední bitvy. Praha 1987, s. 20-21, 40.
299 Simonov, Konstantin: Živí a mrtví. 5. vydání. Praha 1975; Člověk se nerodí pro válku. 2. vydání. Praha 
1966; Poslední léto. 2. vydání. Praha 1975.
300 Simonov, Konstantin: Poslední léto. 2. vydání. Praha 1975, s. 59, 67.
301 Rubcov, Jurij: Mechlis. Fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku. Brno 2008, s. 243.
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          Je pozoruhodné, že Molotov v jednom rozhovoru o podkarpatoruských událostech s 
Fierlingerem připustil, že u některých činitelů z řad Rudé armády došlo k pochybením. Za 
zmínku  nepochybně  stojí,  že  dokonce  čs.  historici  v  roce  1965 mohli  napsat  a  úspěšně 
otisknout, že v tomto místě měl  snad Molotov na mysli činnost Berijovi blízkého generála  
Mechlise, byť tak učinili pouze v závorce a s otazníkem na konci a kdy v textu neopomněli 
zdůraznit, že svoji značnou roli při uskutečnění známého komunistického hesla o právu na 
sebeurčení až do odtržení sehrál  arogantní přístup Němcův a zejména Hasalův, který měl 
místnímu obyvatelstvu připomenout vládu četníků z dob první republiky.302

Za zbavení Petrova vedení 4. ukrajinské frontu na jaře 1945 opět stál Mechlis, který 
byl ovšem zbaven funkce spolu s ním. Petrov dobře věděl, kdo mu způsobil i toto poslední 
ponížení. Oficiálním důvodem byly ztráty a neúspěchy při bojích u Ostravy způsobené tím, 
že Petrovův front musel sousedům postupně předat několik sborů a v oslabené sestavě a bez 
dostatečných zásob munice měl 4. UF splnit tentýž úkol. Mechlis upozornil stranické vedení 
na nedostatek munice místo toho, aby vyžádal u generálního štábu doplnění munice, příp. i 
stavu mužstva a dělostřelectva, nebo aby za tímto cílem využil svého politického vlivu.303 

Mechlis byl nebezpečný pro každého, s kým se setkal.
          Z výše uvedeného se domnívám, že pokud někdo za skandálními událostmi, jež 
potkali československou delegaci na Podkarpatské Rusi, jejím terorizováním i ponižováním, 
stál, tak to byl právě Lev Zacharovič Mechlis a jeho blízcí.  Tento předpoklad si samozřejmě 
vyžádá ještě další výzkum pohledu sovětských orgánů na dění na Podkarpatské Rusi.  
          Pro zajímavost lze ještě uvést, že se v sestavě armád 4. ukrajinského frontu sešla 
vůbec  budoucí  hvězdná  plejáda  osobností  sovětského  politického  i  vojenského  života. 
Mnozí  z  nich  později  zasáhli  rovněž  do  osudů  Československa  v roce  1968.  Kromě 
zmíněných hlavních představitelů frontu, tj. Petrova a Mechlise, velel 1. gardové armádě 
pozdější  ministr  obrany  SSSR  A.  A.  Grečko,  který  zároveň  coby  poválečný  velitel 
kyjevského  vojenského  okruhu  vymyslel  vodou  naplněné  prohlubně  na  dvoře  (Grečkův 
lavor), v nichž se po celý rok držela voda. Touto velkou louží se trestaní vojáci museli buď 
opakovaně proplížit,  anebo v ní velmi dlouho pochodovat až byli  celí mokří a prokřehlí. 
Funkci náčelníka politického oddělení 18. armády pak zastával L. I. Brežněv.304  

Osvobozování Podkarpatské Rusi a počátky fungování VOÚ 

          Čtvrtý ukrajinský front vznikl  proto,  aby ulehčil  vedení  bojové činnosti  svým 
jmenovcům s pořadovými čísly jedna a dvě, jejichž křídla se setkávala u masívu Karpat a 
nutila tak vedení obou uskupení bojovat v rozličném prostředí roviny a hor. Vznik nového 
frontu byl spojen s organizačními potížemi a navíc jej čekal náročný útočný boj, proto byl 
logicky  3.  srpna  jmenován  jeho  velitel  generál  Petrov.  Náčelníkem  frontu  se  stal 
generálporučík F. K. Korženěvič.305

Síly frontu, který osvobodil (a krátce na to i okupoval) Podkarpatskou Rus se skládal 
z mála  útvarů:  1.  gardové  a  18.  armády,  17.  gardového  střeleckého  sboru  a  8.  letecké 
armády.  Z počátku  se  totiž  neočekávalo,  že  by  vedl  aktivní  útočné  operace  proti 
opevněnému horskému oblouku, nýbrž se měl  podle Stalinova rozkazu z 29.  srpna 1944 
připravit  k důkladné  obraně  postavené  na  nejméně  třech  obranných  pásmech,  aby  bylo 
znemožněno ohrozit křídla a týl 1. a 2. ukrajinského frontu. Proti 4. UF stála 1 německá 

302 Kural,  V.:  Osvobození  Zakarpatské  Ukrajiny.  In:  Odboj  a  revoluce  1938-1945.  Nástin  dějin 
československého odboje. Praha 1965, s. 361-362.
303 Karpov, Vladimír: Generál. Poslední bitvy. Praha 1987 112-125.
304 Suvorov, Viktor: Můj život v sovětské armádě. Z osvoboditele dezertérem. Brno 1996, s. 24, 26. Sabadoš, 
Michal:  Bojové  cesty  sovietskych  vojsk  za  oslobodenie  Košíc.  In:  HISTORICA  CARPATICA  XI/1980. 
Košice 1981, s. 19, 52.
305 Karpov, Vladimír: Generál. Poslední bitvy. Praha 1987, s. 46-47.
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tanková  armáda  generálplukovníka  Heinriciho  a  1.  maďarská  armáda  generálplukovníka 
Miklóše Bély. Front však u obranné role setrval doslova jen několik málo dnů a v důsledku 
vypuknutí SNP zahájil 9. září 1944 karpatsko-užhorodskou operaci a koncem měsíce dosáhl 
československo-sovětských hranic. Cílem bylo v průběhu října překonat Karpaty a dostat se 
do  prostoru  Mukačeva  a  Užhorodu,  avšak  první  polovina  měsíce  se  frontu  nevydařil, 
protože nacisté měli skvělé obranné podmínky. Frontový 17. sbor osvobodil 23. října Cjist a 
o dva dny později dosáhl spojnice Iršava – Sevljuš a 18. armáda čáry Poroškov – Svaljava. 
Právě 18. armáda 26. října osvobodila Mukačevo a druhý den Užhorod. Na československý 
státní svátek 17. sbor dobil Čop. Přestože měl 4. UF menší síly, než 1. ukrajinský front, vedl 
si lépe a koncem listopadu byly Petrovovi podřízeny nové síly: 38. armáda a 1. čs. armádní 
sbor.
          Rudá armáda  byla  pochopitelné  vítána  a  starala  se,  aby  se  sama  sebe  dobře 
propagovala  –  promítala  filmy,  vysílala  rozhlasové  pořady,  konala  besedy a  předváděla 
taneční  a  pěvecké  soubory.  Dokonce  pro místní  vydávala  ukrajinský časopis  Karpatský 
zpravodaj.  Nemůžeme  se  tedy  divit,  že  se  údajně  spontálně  Ze  srdcí  strádajícího  lidu 
vytrysklo odvěké jeho přání – spojit se se svým starším bratrem, lidem sovětské Ukrajiny.306 
          Podívejme se nyní, jak rychle se tento cit objevil a nakolik byl opravdu niterný. Když 
dosáhl čs. hranice, vyšla dokonce směrnice, jak se chovat ve spojenecké zemi:

1. Vysvětlit  všemu  mužstvu,  že  Československo  je  naším  spojencem.  K obyvatelstvu  
osvobozených území Československé republiky i k povstaleckým jednotkám se Rudá 
armáda chová přátelsky.

2. Zakázat svévolnou konfiskaci automobilů, koní, skotu, obchodů i dalšího majetku.
3. Při ubytování vojska v obydlených místech respektovat zájmy místního obyvatelstva.
4. Vše, co budou naše vojska potřebovat, získávat jen prostřednictvím místních orgánů  

občanské správy nebo za účasti velení československých povstaleckých jednotek.
5. Osoby, které neuposlechnou tento rozkaz, povolat k nejpřísnější odpovědnosti.307

V této instrukci se však nehovoří o čs. státních orgánech, vládní delegaci či Velitelství 
osvobozených  území.  SSSR  již  dříve  deklaroval,  že  v osvobozených  zemí  bude  místní 
obyvatelstvo  svobodně rozhodovat  o svém budoucím státním uspořádání,  i  když  některé 
hlasy,  požadující spojení Podkarpatské Rusi se Sovětským svazem nalezly příznivý ohlas 
v Kremlu,  byť  Mechlis  jménem vojenské  rady 4.  ukrajinského frontu  zakázal  hovořit  o 
připojení k sovětské Ukrajině, mělo se pouze pozitivně hovořit o životně v SSSR tak, aby 
místní  mohli  sami  dospět  k závěru  o  potřebě  sjednocení.  Měli  tak  potvrdit  již  dřívější 
rozhodnutí, podle některých učiněné přímo Stalinem, které pak Mechlis samozřejmě tajně 
podporoval.308 

V prvopočátcích měla delegace dobré postavení.  Němec neopomněl  poslat  pozdravné 
telegramy Benešovi,  Šrámkovi  a  Stalinovi.  Ale již  1.  listopadu Fierlinger  z  Moskvy po 
jednání se sovětskými představiteli varoval, že velké nadšení z převzetí správy a přímého 
výkonu moci na území republiky není ještě namístě:  zmínka o převzetí administrativy [...]  
neodpovídá skutečnosti a podmínkám [...] smlouvy [...], neboť Karpatská Ukrajina je dosud  
válečnou zónou.
          Ještě 29. října se konal tábor obyvatel z Chustu. Tato akce, jež umožňovala široké 
veřejnosti  projevit  své  nálady  a  pocity,  se  zcela  jasně  a  jednoznačně  stavěla  jako 
pročeskoslovenská.  Jakákoli  zmínka  o  ČSR nebo  prezidentu  byla  odměněna  potleskem. 
306 Dějiny Velké vlastenecké vály, Sv. 4, s. 340-341, 568. Sabadoš, s. 19, 51. Karpov, Vladimír: Generál. 
Poslední bitvy. Praha 1987, s. 47-48, 78.
307 Karpov, Vladimír: Generál. Poslední bitvy. Praha 1987, s. 86.
308 Rubcov, Jurij: Mechlis. Fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku. Brno 2008, s. 246-
247.
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Důležité je, že hlavní proslov měl Turjanica, rusínský příslušník československých sil, který 
opěvoval obnovu republiky jako místo pro soužití  tří národů. Pro příchozí úředníky tedy 
ihned nastaly velmi příjemné události. 
          Sovětský velitel  ale připravil  delegaci nevšední úvodní zážitek spojený s tímto 
táborem lidu – rozpustil původní národní výbor (nazval jej  samozvanci) a přečetl seznam 
nových kandidátů, zda jsou proti nim nějaké námitky. Nebyly. Velitel vyhlásil kandidáty za 
zvolené. K úspěchu zde stačila pouhá volitelnost. Delegát Němec byl v této oblasti přítomen 
doslova jen několik hodin a pochopitelně ještě neznal místní poměry, ale mohl to brát jako 
varování, co může ještě přijít. 
          Sověti si snad testovali reakce vládního delegáta. Jediné správní potíže, které se zatím 
vyskytly,  byly  spojeny  s předchozí  maďarskou  nadvládou  –  obyvatelstvo  maďarské 
národnosti  nechtělo  pryč,  dobře  vědělo,  že  se  na  území  státu  vítězné  koalice  bude  mít 
mnohem lépe než v poražené vlasti, a s příchodem židovských navrátilců.309 Také se ukázal 
nedostatek důstojníků, dopravních prostředků a nevyhovující zásobování.310 Za upozornění 
rozhodně stojí, že Turjanica navrhl přítomnost delegáta na schůzi NV.311

Kromě  nedorozumění,  jaká  je  Hasalova  úloha  a  podivných  událostí  v Chustu, 
absolvovala ponížení i samotná exilová vláda v Londýně. Počátkem října Feierabend navrhl, 
aby  se  k vládní  delegaci  připojil  Američan  Hendrickson  z UNRRA.  Vláda  tento  návrh 
schválila,  ale  RA mu nepovolila  přístup na  osvobozené  území.  Sověti  pak  prosadili,  že 
zástupcem UNRRA pro Československo bude Alexejev.312

          První setkání s velitelem 4. ukrajinského frontu generálem Petrovem proběhlo 3. 
listopadu 1944. Českoslovenští a sovětští pohlaváři tehdy diskutovali o hranicích území pod 
československou  správou,  o  mobilizaci  mužské  populace  Čechoslováky  spravovaných 
oblastí a o jejich zařazení do 1. čs. sboru, který byl  převeden do svazku 4. UF. Dále se 
jednalo o výstavbě strážních a zcela nových československých útvarů, o převelení záložního 
pluku  od  čs.  sboru  k  VOÚ  a  o  povolení  vlastního  rádiového  spojení  s Londýnem  a 
Moskvou.  Tím  byl  zřejmě  dotčen  a  uražen  Mechlis,  protože  Čechoslováci  si  dovolili 
pochybovat  o  konečnosti  a  pádnosti  jeho  slova.  Československá  strana  požádala  také  o 
přidělení sovětských spojovacích jednotek a o jejich podporu při obnově pošt, telegrafu a 
telefonů. 
          Jako překladatel dvou setkání vládní delegace s vedením 4. UF se zúčastnil Miroslav 
Kerner,  který  později  na  tato  jednání  vzpomínal  tak,  že  Němec  adresoval  své  otázky  a 
požadavky Petrovovi,  byl  to  však  Mechlis,  který  vždycky  odpovídal.  A  sám Mechlis  s 
poněkud samolibým úsměvem nám většinou odpovídal,  že  "o celé  věci  bude referovat  v 
Moskvě".313 

Z uvedených vzpomínek i popisů budoucích kariér hlavních protagonistů ze štábu 4. 
ukrajinského frontu je dostatečně zřejmé, kdo byl faktickým pánem frontu a snad i hlavním 
hybatelem  následujících  událostí,  nebo  alespoň  jednou  z  hlavních,  ne-li  zcela  tou 
nejpřednější, převodovou pákou na Podkarpatské Ukrajině.
          Sovětská strana trvala na tom, že vládní delegace může jednat pouze s vojenskou 
radou frontu. Fierlinger po rozhovoru se Zorinem dokonce do Londýna 14. listopadu 1944 
hlásil, že Mechlis [...] má instrukce vycházet ve všem naší delegaci vstříc. Tam, kde otázky,  
předložené [...] delegátem vojenské radě, budou přesahovat její pravomoc, bude se vojenská  
rada obracet k vrchnímu velení Rudé armády, a toto pak v nutných případech dále na vládu.  
Dále československý velvyslanec politoval, že Hasal není šéfem vojenské mise, resp. že si  
309 Němeček: Zpráva, s. 128, 138, 143.
310 VOÚ válečný deník listopad 1944, s. 11-12.
311 Němeček: Zpráva, s.143.
312 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 341.
313 Kerner, Miroslav: Generál Ludvík Svoboda (Vlastenec nebo komunistický kolaborant). In: Duben, V. N. 
(ed.): Na všech frontách. Čechoslováci ve II. světové válce. 2. vydání. Praha 2001, s. 203.
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funkci nepodržel, nebo že nebyl ihned nahražen vhodnou osobností, protože nevyjasněnost 
co je tedy Hasalovou funkcí může vést k nedorozuměním.314 
          
Nelegální nábor do Rudé armády a stav území 

          Delegace po svém příjezdu vydala dotazníky, aby za pomoci národních výborů (NV) 
zjistila a zhodnotila současnou situaci a mohla se pustit do řešení nejvážnějších problémů. 
Z výzkumu vyplynulo, že stav je stabilizovaný a také že nižší důstojníci Rudé armády (RA) 
ojediněle  z vlastní  iniciativy  a  bezúspěšně  propagují  vstup  do  RA.  Starostové  zároveň 
ubezpečovali, že budou do příchodu československých orgánů bránit i tak bezvýslednému 
náboru.315 Později normalizační historiografie tvrdila, že již v prvních dnech po osvobození  
se přes 30 tisíc mužů dobrovolně přihlásilo do řad Rudé armády316 a že vládní delegace 
zpočátku nerespektovala ani vytvářející se zakarpatské národní výbory (resp. národní rady),  
ani jejich vlastní ozbrojené složky, které vznikly za protifašistického odboje.317 
          VOÚ na situaci reagovalo povoláním části záložníků (okresy Chust a Ťačevo) do 
činné služby.  Jednoduše a prakticky tím vybralo rybník sovětským náborovým rybářům. 
Hasal pochopitelně neprodleně informoval československé velvyslanectví v Moskvě a přidal 
i  text  náborového  letáku:  Od ruského  a  ukrajinského  obyvatelstva  osvobozeného  území 
Podkarpatské Ukrajiny docházejí dotazy o tom, jak vstoupit dobrovolně do Rudé armády.  
Tímto objasňujeme, že občané Podkarpatské Ukrajiny, Rusové a Ukrajinci mohou vstoupit  
dobrovolně  v řady  Rudé  armády,  aby  bojovali  se  zbraní  v rukách  proti  německým  a 
maďarským uchvatitelům. 2) Ve všech otázkách spojených s dobrovolným vstupem do řad 
Rudé  armády  obracejte  se  k vojenskému  veliteli.  3)  Do  Rudé  armády  se  přijímají  
dobrovolníci do 40 let. 
          Hasal zároveň požádal o instrukce, jak má dále v této záležitosti postupovat.318 Znal 
československé zákony, ale byl si též vědom politické a mocenské reality. Kdykoli mohl být 
pro svoji legionářskou minulost  označen jako persona non grata a vyhoštěn,  byť to bylo 
nepravděpodobné.  Z jeho  hlediska  byl  nejdůležitější  zájem  ČSR  a  nechtěl  i  nesměl 
v žádném případě  jednat  způsobem,  který  by  značil  neúctu  a  nepřátelství  k Sovětskému 
svazu. V této choulostivé situaci si nemohl dovolit jednat s vojenskou rázností. Musel podat 
hlášení a vyčkat  dalších pokynů nejen voják Hasal, ale i vládní delegát  Němec. Tvrzení 
některých, že do čs. armádního sboru probíhal zpočátku pouze dobrovolný nábor, který byl 
bržděn nepřátelskou propagandou, tudíž se muselo přistoupit při doplňovaní sboru k použití 
síly,  je  nesprávné  a  zakrývá  fakt,  že  doplňování  čs.  ozbrojených  sil  bylo  znemožněno 
spojeneckou armádou.319

          Beneš 13. listopadu zasáhl u sovětského velvyslance při  československé vládě 
Lebeděva,  který  byl  údajně  postupem  Rudé  armády  velmi  překvapen.  Jeho  nadřízený, 
sovětský ministr zahraničí Molotov, však žádal, aby nebyly činěny náboru překážky alespoň 
těm, kdo už do vstoupili do stavu RA. Beneš kontroval existujícími čs. zákony a rovněž 
připomněl československo-sovětskou smlouvu, která byla závazná i pro Sovětský svaz. Na 
druhé  straně  Feierabendovi  nepokrytě  sdělil,  že  se  Podkarpatská  Rus  těžko  udrží 
v československém rámci a že si nepřeje do ní dávat peníze, neboť, už s TGM razili názor, 
že tento cíp republiky je československým jen dočasně, než se Rusko vzpamatuje. Zároveň 
jeho blízký pracovník Ripka ve vládě zdůraznil, jaké zhoubné důsledky by mělo zveřejnění 
podkarpatoruských záležitostí. Pracovníci vládní delegace a VOÚ, tedy i Hasal, si možná 
314 Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 340-341.
315 Němeček: Zpráva, s. 128.
316 Amort, Čestmír: Československo-sovětské vztahy v údobí 1943-1945. Praha 1984, s. 106.
317 Program revoluce, s. 201.
318 Němeček: Zpráva, s. 128-129.
319 Rubcov, Jurij: Mechlis. Fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku. Brno 2008, s. 247.
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povšimli, že velvyslanec Fierlinger rozhodně nevystoupil. Mobilizace vedla i k tomu, že čs. 
sbor,  na kterém sovětské vedení  tolik  lpělo,  právě sovětskou mobilizací  přicházel  o  své 
lidské zdroje.320 Ale i toto se po únorových událostech obrátilo proti Hasalovi a jeho lidem, 
protože se počalo tvrdit, že branci se vůbec neměli dostat ke sboru, který údajně podle not 
londýnského MNO a ŠVBM měl svou úlohu dohrát. Jediné, co se mu ještě dovolovalo, bylo  
čestně dohynout na frontě.321 Pozoruhodné je, že již o několik let dříve Sovětský svaz bránil 
vstupu Rusínů do československé armády. Jako důvod uváděl jejich protisovětskou činnost 
v rámci maďarských fašistických jednotek.322

          Velitel 4. ukrajinského frontu podpořil 5. listopadu požadavek sovětského správce 
Chustu, aby mohl cenzurovat veškeré tiskoviny produkované ve městě.  Petrov chtěl znát 
obsah zakázek pro VOÚ. Nezdá se, že by tento požadavek československou stranu nějak 
pohoršil. Hasal si se svou legionářskou zkušeností uvědomoval, že každý velitel chce vědět 
také o dění v zázemí a náladě místního obyvatelstva, neboť toto vše také ovlivňuje situaci na 
bojišti.  Skutečnost,  že  zázemí  spravuje  spojenec,  nehraje  podstatnou  roli.  Na  důkaz 
náklonnosti a přátelských úmyslů vůči SSSR se o dva dny později VOÚ zúčastnilo oslav 
Velké říjnové socialistické revoluce,  byť   proti ní přeci Hasal shodou okolností bojoval. 
Přesto se od druhého dne začala politická situace obracet v neprospěch vládních činitelů. 
Posilují  projevy touhy po  splynutí  se  SSSR a  místní  a  okresní  NV tuto  činnost  svými 
rezolucemi podporovali. Probíhalo dále jednání o povolení rádiového spojení s londýnskou 
vládou a o náboru Rusínů do RA.323 Vzhledem k výše naznačeným postojům Moskvy se 
Petrov problematikou náboru zaobíral jen zcela okrajově.324 
          Mezitím delegace a VOÚ začali plnit svoji funkci a zabývali se organizačními a 
praktickými otázkami činnosti úřadu. Desátého listopadu se konala porada s gen. Svobodou 
ohledně pomoci  poskytnuté  čs.  sborem pro VOÚ k překonání  logistických potíží.  To už 
českoslovenští vojáci registrovali případy násilného odvodu do RA. Přistoupilo se k zřízení 
finanční policie a jejímu posílením o vojáky.  Na podporu 1. čs. sboru a pro urychlení a 
umožnění  výstavby nových čs. útvarů bylo zřízeno doplňovací a výcvikové středisko 15 
v Sevluši (pěchota, dělostřelectvo) a škola pro ženijní a spojovací jednotky v Krivé. Den po 
poradě  s  Ludvíkem  Svobodou  se  konečně  podařilo  zajistit  budovy  pro  VOÚ,  které  se 
nacházely  v  desolátním  stavu.  Dále  přetrvávaly  potíže  se  zajištěním  jídla  pro  samotné 
úředníky, ale i pro brance, kteří si s sebou měli brát vlastní potraviny a měli být živeni ze 
zdrojů NV. Ty se ovšem ukázaly jako neschopné. Problém představovala i bezpečnost, jíž 
měla zajistit milice, sama podezřelá z trestné činnosti v podobě krádeží. Nakonec byli vládní 
delegát i VOÚ trápeni starostmi  o elektřinu.325

          Jedenáctého listopadu 1944 se na velitelství 4. ukrajinského frontu (4. UF) konala 
velká porada, které se zúčastnil také gen. Svoboda.326 Projednávalo se mnoho věcí: nábor do 
RA,  spojení  s Londýnem  vlastními  prostředky327,  použití  trofejních  zbraní  k vyzbrojení 
četníků  a  finanční  policie  i  zajištění  paliva  pro  velitelství  osvobozených  území.  Kromě 
těchto  bezpečnostních  otázek  se  také  diskutovalo  o  zásobování  civilního  obyvatelstva. 
Československá strana požadovala možnost použít získaných nacistických skladů a uvolnění 
320 Němeček: Zpráva, s. 129, 131. Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 348-349. Feierabend, Ladislav: 
Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 212-213.
321 Batrtovský, Josef: Štáb pro rozbití 1. čs. sboru v SSSR. In: Válka a revoluce, sv. 1, roč. 1949, s. 142-143.
322 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 1. Purley 1986, s. 297. 
323 VOÚ, s. 11, 13, 14.
324 Němeček: Zpráva, s. 142-143.
325 VOÚ, s. 15-16.
326 Přítomen byl i mjr. NKVD Kambulov, sovětský styčný důstojník u 1. čs. sam. sboru v SSSR. VOÚ, s. 16-
17.
327 Spojení bylo vedeno z Chustu na velitelství 4. UF a dále do Moskvy a teprve odsud směřoval tok informací 
do  Londýna.  Kdekoli  na  této  trase  mohlo  dojít  k zpoždění,  spojovací  chybě,  ba  dokonce  k zadržení  či 
pozměnění depeše. Němeček: Zpráva, s. 130.
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hospodářských, průmyslových, správních a kasárenských budov. Vojenských záležitostí se 
týkal i návrh na ustanovení čs. styčného důstojníka u 4. UF. 
          Hasalovi se podařilo prosadit jen část svých požadavků, stejně jako celé delegaci. 
Potraviny  měly  být  prodávány  se  slevou,  ale  Mechlis  se  postavil  proti  dodání  500  tun 
mouky, které na výživu chudých krajů dostal čs. sbor přímo na rozkaz z Moskvy. Front sám 
mohl  a  poskytl  Rusínům  více:  téměř  7 000  tun  obilí,  9 000  pudů  soli  a  500 000  litrů 
petroleje.328 V materiální podpoře obyvatelstva byla sovětská strana opět v lepší pozici než 
vládní delegace. 

Spornou zůstala i nadále otázka náboru do RA. Největším úspěchem generála Hasala 
na této schůzce tak bylo jmenování npor. Eloviče čs. styčným důstojníkem u 4.UF. Hasal si 
byl zřejmě vědom jisté nesnášenlivosti a nefér přístupu ze strany sovětského frontu. Doufal, 
že  tato  situace  je  způsobena  špatným  spojením,  proto  předpokládal,  že  vyřešení 
komunikačních  obtíží  přinese  plody  v podobě  užší  a  kvalitnější  spolupráce  s Rudou 
armádou. Referát o dobré a plodné spolupráci by se v Londýně jistě líbil. Byl by to další 
Hasalův úspěch, ze kterého by měla celá země i vláda prospěch.
 
Československá mobilizace a úkoly VOÚ

          Od poloviny listopadu se rozjel nábor branců do československých ozbrojených sil a 
vůbec budování československého mocenského aparátu.  Vznikaly četnické jednotky a od 
20. listopadu se organizovala i finanční stráž. V době války však největší roli má armáda a 
její  budování.  Je  zřejmé,  že  se  nutně  křížila  československá  mobilizace  se  sovětským 
náborem a obě akce tedy ve svém výsledku měly potíže. Jedna z nich však neoprávněně. Již 
na výše zmíněné velké poradě Hasal poukázal na omezení možnosti sloužit v cizí armádě 
vyplývající  z čs.  zákonů.  Argumentoval  tedy  stejně,  jako  prezident  Beneš  –  kontinuitou 
československého  právního  pořádku  jakožto  důsledku  přetrvávání  předmnichovské 
republiky. 
          Sověti přes opakované připomínky nereagovali a ani v budoucnu v této záležitosti 
nejednali jinak.  Od 13. listopadu se začali postupně mobilizovat nováčky z okresů Rachovo, 
od patnáctého v okrese Ťačevo, od 16. v Chustu a Sevluši a 22. v okrese Volové. Navíc jak 
později Hasal hlásil své vládě, sovětský nábor byl podpořen materiálními výhodami a někde 
i násilím:
          Každý projev a činnost ve smyslu dodržování úmluvy mezi ČSR a SSSR a dodržování  
čs. zákonů a předpisů při provádění mobilisace a nového vytvoření čs. armády na OÚ bylo  
pro mluvčího vždy nebezpečím, že bude obviněn /v době náboru do RA/ z agitace proti  
SSSR. 
          Hasal  musel  v této  době  projevit  velký  organizační  talent,  neboť  se  potýkal 
s nedostatkem výstroje, obyvatelných budov i jídla pro brance. Ty pak neměl jak dopravit ke 
sboru,  protože polovina aut nebyla  v pojízdném stavu a chyběly i pohonné hmoty,  resp. 
přinejmenším některé byly vyslány nejdelší možnou cestou. Rekvizice nepřinášely mnoho 
úspěchu,  protože stejným způsobem jednala  i  Rudá armáda.329 Alespoň se mohl  radovat 
z množství četných dobrovolníků. Všechny tyto skutečnosti byly později násobeny tím, že 
sbor si v následujících dnech brance neodvezl a ani nedodal výstroj, palivo a polní kuchyně.

Dokonce ale i lidské zdroje, z nichž měl být dotován armádní sbor a budována nová 
armáda, nebyly neomezené. V listopadu a prosinci Píka informoval Svobodu, že na dlouhou 
dobu  nebude  možno  pomýšlet  na  organisování  nových  divisí,  neboť  lidské  možnosti  
z Podkarpatské Rusi a Východního Slovenska sotva stačí na doplnění sboru.  A i kdyby se 
zvýšil  počet  branců,  tak  nové  útvary  směl  výhradně  stavět  Hasal,  stejně  jako  školení 

328 Rubcov, Jurij: Mechlis. Fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku. Brno 2008, s. 247.
329 NA, AHR, sg. 1-44-8-5, fol. 91.
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důstojníků, které rovněž mělo být výhradní kompetencí VOÚ, jež mělo také sboru dodávat 
důstojníky.  Z uvedeného je tedy možné,  že došlo mezi sborem a VOÚ k hádkám o nové 
vojáky. Hasal se při té příležitosti měl náboráři od armádního sboru říci: Pane, vy vidíte jen  
ten  svůj  sbor,  ale  my  musíme  plni  i  širší  úkoly.  Budeme  formovat  jednotky  strážní,  
bezpečnostní  a  okupační. Pochopitelně  byl  tento  výrok  později  použit  proti  Velitelství 
osvobozených území a Hasalovi, ale je nutno si uvědomit, že čs. strana usilovala o vlastní 
okupační zónu v Německu a že pohraničí obývané sudetskými nacisty bylo rovněž nutné 
zajistit.330   
          Hasal se pokusil o spolupráci s Mechlisem. Poprosil jej o pomoc při řešení dopravních 
problémů a o možnost povolat záložní důstojníky žijící  mimo území pod správou vládní 
delegace, tedy i VOÚ. Pomoc ze sovětské strany byla přinejmenším nezvyklá,  dá-li se o 
kooperaci a přátelském přístupu vůbec hovořit.  Dne 19. listopadu 1944 byly zadrženy 2 
československé  transporty  branců  určených  pro  1.  čs.  sbor.  Toto  předpokládané 
nedorozumění byli Hasalem vysláni vyřešit nadporučíci Ney a Elovič. Na velitelství 4. UF 
však nemohli nic pořídit, neboť byli zatčeni, absolvovali osobní prohlídku a byli propuštěni 
až následujícího dne! Téhož dne se Komunistická strana Zakarpatské Ukrajiny vyslovila pro 
připojení k Sovětskému svazu.331 

Za  připomenutí  jistě  stojí,  že  npor.  Elovič  fungoval  jako  styčný  důstojník  na 
zmíněném  štábu,  a  přesto  s ním  bylo  takto  potupně  zacházeno.  Hasalovi  tudíž  musel 
naprosto  jasně  vidět,  že  za  většinou  nesnází  stojí  nepřátelství  provázené  úmyslnými  a 
podlými skutky.  Hasal musel  být jakožto už zkušený úředník a příslušník vojenské elity 
zcela konsternován. Za dobu své kariéry, zejména v Londýně, si zvykl na zásadné odlišnou 
kulturu jednání a vystupování. Nejspíše ho nikdy nenapadlo, že by spojenec mohl narušovat 
bojeschopnost  vlastního  spojence.  Československé  transporty  totiž  nemohli  často  vůbec 
dorazit k 1. čs. sboru. Příčinou bylo, že si Rudá armáda přivlastňovala čs. brance.332 Mimo to 
Hasal stále neměl čím vystrojit stále přibývající brance a takto ještě dotoval RA. Dále musel 
smírně a pokojně řešit prohřešky československých vojáků, ať spadali do podřízenosti VOÚ, 
nebo ne. 
         Počátkem třetí  listopadové  dekády  se  ocitlo  několik  příslušníků  1.  čs.  sboru 
v sovětských  vojenských  věznicích  po  předchozím  zadržení  na  území  Podkarpatské 
Ukrajiny, které nebylo zatím žádným způsobem předáno československým úřadům. Vězně 
tvořili  rekonvalescenti  a  dovolenkáři,  protože  se  postavili  proti  neskrývanému  náboru 
Rusínů do RA a také se měli dopouštět protisovětského jednání333.
           Od  poloviny  listopadu  stál  Hasal  před  naprostým  nedostatkem  lékařů  a 
zdravotnického  vybavení.  V celé  spravované  oblasti  byla  jediná  nemocnice,  která  se 
pochopitelně  vlivem  válečných  událostí  nenacházela  ve  skvělém  stavu,  materiálně  ani 
personálně.  Dále  k řešení  logistických  úkolů  velitelství  osvobozených  území  postavilo 
vozovou a také spojovací četu a byla vytvořena štábní rota VOÚ. Vedle těchto úkolů mu 
přibyla další starost, a to v podobě kvality práce NV všech stupňů. Tento názor  se ale také 
dotýkal i milice a RA. Na tyto tři instituce si totiž podkarpatoruští občané chodili neustále 
stěžovat a žádat nápravu. Před Hasalem a celou vládní delegací se rýsovala možnost,  že 
veškeré administrativní a správní úkony budou muset zajistit svými vlastními zdroji, které se 
už od počátku ukázaly jako nedostatečné a výhledově katastrofálně poddimenzované. 
           Další činnost, jež původně neměl vůbec vykonávat, se objevila v zastupování dosud 
nevytvořené  československé  vojenské  mise.  Nebyla  vůbec  zřízena.  Hasalova  snaha  o 
pokojné vztahy a kooperaci se projevovala i nadále. 22. listopadu požádal 4. UF o možnost 

330 Batrtovský, Josef: Štáb pro rozbití 1. čs. sboru v SSSR. In: Válka a revoluce, sv. 1, roč. 1949, s. 144-145
331 VOÚ, s. 17-21. Program revoluce, s. 202.
332 Němeček: Zpráva, s. 132.
333 VOÚ, s. 22.
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transportu čs. branců sovětskými automobily, které náhodou požadovaným směrem jezdily 
bez užitečného nákladu a zároveň požádal o propuštění čs. zadržených transportů. Dobrou 
vůli spolu s vytrvalou trpělivostí mu tudíž nelze upírat.334 Poúnorové hodnocení Hasalovy 
činnosti je v naprostém rozporu s prezentovaným názorem a interpretací událostí. Hasal měl 
napomáhat  oslabovat  1.  čs.  sbor  –  nedodával  brance,  ale  budoval  armádu  strážní, 
bezpečnostní a okupační, přičemž smlouva očekávala, že branci z VOÚ půjdou právě do 
československého armádního sboru.335 Pokud už tedy Hasal nějaké brance sehnal, byli mu 
Rudou armádou odejmuti, i když už měli namířeno do čs. sboru, který měli posílit. VOÚ 
mobilizovalo všechny čs. občany, tedy i osoby německé a maďarské národnosti, které se 
snažilo  vyreklamovat  ze  sovětského  zajetí.  Tento  běžný  postup  ve  východní  i  západní 
armádě však poválečná tendenční historiografie otloukla generálovi o hlavu.336

          Téhož dne, tedy 25. listopadu, přistoupil Hasal k zformování roty minérů pro výcvik 
hledačů min. Takto podpořil zcela jasně čs. sbor. Sbor právě takovéto odborníky při svém 
postupu  velmi  nutně  potřeboval  a  pochopitelně  se  jich  i  dožadoval.  Kdyby  Hasal  chtěl 
skutečně  narušovat  bojeschopnost  sboru,  stačilo  by  mu  v tomto  konkrétním  případě  se 
vymluvit na nedostatek vlastních lidí i materiálu a podotknout, že má vlastních povinností 
přespříliš.  Mimoto  zřídil  přeci  též  další  výcviková  centra  zaměřená  na  podporu 
československých východních jednotek, se kterými jsme se seznámili již výše.

Proč se Sovětský svaz a s ním i čs. komunisté obávali činnosti Hasalova velitelství? 
Proč jim vadilo budování armádní struktury zcela od začátku? Odpověď je jednoduchá. Ve 
sboru  už  komunisté  měli  své  pozice  jisté.  Sbor  sice  nebyl  fanaticky  komunistický  a 
přemnoho jeho příslušníků se dívalo na sovětskou realitu kriticky, ale v klíčových pozicích 
měla KSČ svoje lidi. Pokud by se sbor začal používat po částech jako základ pro další vyšší 
jednotky337 nebo se stal pouze jednou z několika vyšších součástí obnovené čs. armády, byť 
třeba  se  slavnější  bojovou  tradicí  a  hodnotou,  do  určité  míry  by  už  pozbyl  na  své 
jedinečnosti a šanci, že se na jeho základě bude budovat poválečná armáda.
          Jedním z mála  Hasalových radostných zážitků  ve funkci  VOÚ byla  snaha čs. 
emigrantů v Rumunsku, kteří organizovali dobrovolníky pro čs. branou moc.
          Co se týče samotné výkonnosti Velitelství osvobozených území, nebyla situace nijak 
dobrá.  Přestože  se  podařilo  vyjednat  propuštění  transportů,  mobilizace  probíhající  ve 
Volovém dopadla bídně kvůli přátelské činnosti NV a Rudé armády,  která navíc bránila 
výkupu  potravin  pro  brance.  Ještě  i  měsíc  po  příjezdu  měla  československá  delegace 
nedostatek vládních budov.338

          Proti československým úřadům počala agitovat dokonce i církev – 24. listopadu 
nechal  podporučík  Bystianica  zatknout  popa,  jenž  vedl  protistátní  řeči.  Zmíněný  kněz, 
Georgij Šelever, byl ovšem komunistickou literaturou popsán jako oběť zvůle Hasalových 
pohůnků, jehož vláčeli [...] v řetězech po ulicích zděšeného městečka.339 
          Dva dny po „antiklerikálním výstupu” Hasalových podřízených si Mechlis opět 
postěžoval na  neukázněnost příslušníků 1. čs. sboru. Jenže Hasal měl poněkud jiné starosti 
(toho dne se otevřela  ošetřovna VOÚ) než hlídat  jednotlivé vojáky.  Je otázkou,  nakolik 
mohl vůbec ze své pozice ovlivnit možnost pohybu vojáků čs. sboru po týlu 4. UF, když byli 
součástí  onoho  frontu.  Přes  snahu  o  spolupráci  možná  Hasal  s radostí  sledoval,  jak  je 
Mechlis provokován touto záležitostí. Hasal měl snahu o dobrou spolupráci, ale nemohl ze 

334 VOÚ, s. 23-25.
335 Bartovský: Cesta, s. 45, 48.
336 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 462-463, pozn. 
438.
337 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 433.
338 VOÚ, s. 25-26, 30.
339 VOÚ, s. 27. Bartovský: Cesta, s. 49. Batrtovský, Josef: Štáb pro rozbití 1. čs. sboru v SSSR. In: Válka a 
revoluce, sv. 1, roč. 1949, s. 147.
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své pozice jen poskytovat a za to dostávat jen další připomínky. Snad mu tato neposlušnost 
vojáků mohla i vyhovovat. Způsob takovéhoto uvažování se po dosavadních zkušenostech 
nedá plně vyloučit.  Rozhodně by se někde v pozadí  takový myšlenkový děj  dal  objevit. 
Těžko by s ním však Hasal cílevědomě pracoval. Na to byl příliš slušný a jistě věděl, že by 
mu to nemuselo také plně vyjít. Skutečné problémy ze strany RA by teprve přišly. 
          Jediným možným řešením bylo tedy korektní chování obou stran. O to Hasal usiloval 
od  počátku.  Dvacátého  sedmého  listopadu  1944  padl  návrh  na  vyznamenání 
Československým  válečným  křížem  pro  Petrova,  Mechlise  a  náčelníka  štábu  4.UF 
generálporučíka  Korženěviče  za osvobození  KU z útlaku  něm.-maď.  uchvatitelů. Hasal  a 
delegaci si už zřejmě nevěděla rady jak si naklonit Petrova s Mechlisem ke konstruktivní 
spolupráci a skutečné spojenecké svornosti. 
          Ani tento pokus o přijatelný způsob soužití se nezdařil. Vládní delegát Němec i 
generál Hasal  museli mít stejně jako všichni čs. vojáci propustku od zóny ovládané Sověty. 
Propustky v českém a ruském znění měly být vydávány na pokyn velitelství 4. ukrajinského 
frontu, orazítkovány a podepsány sovětským velitelem města Chustu, gardovým majorem 
Kruckichem.  Mechlis  byl  zpraven,  že  VOÚ  poučilo  vlastní  i  sborové  příslušníky  o 
omezeních  pohybu  a  za  účelem kontroly  těchto  příkazů  bylo  zřízeno  strážní  stanoviště 
v Sevluši. V poslední den v měsíci  byla zřízena pozice styčného důstojníka u štábu 4.UF 
(podplukovník jezdectva Roman Kokrda a poručík Sandel). Elovič nebyl tedy akceptován a 
snad ani nikdy akreditován .
          V těsném závěru měsíce se pracovní vztahy mezi československou a sovětskou 
stranou zlepšily alespoň co se týče osobních poměrů; na zlepšení fungování nebo zvýšení 
prestiže VOÚ to ale vliv nemělo. Hasalovi i Němcovi bylo nakonec umožněno prostupovat 
dělící linii i bez propustky, což ovšem pro Hasala znamenalo jen malé ulehčení od pracovní 
zátěže  a  nejisté  upevnění  jeho  postavení.  Vždyť  28.  listopadu  1944  poslal  Němec  do 
Londýna  zprávu  tohoto  znění:  Mám  dojem,  že  Velitelství  osvobozeného  území  není  
po[d]loženo smlouvou, která mluví pouze o vojenské misi, a že by bylo zapotřebí tuto otázku 
vyjasniti a přesně definovati.340

          Ke konci měsíce se také podařilo o něco zlepšit materiální vybavení VOÚ za pomoci 
sboru  a  posílit  spolehlivou  finanční  policii,  která  jediná  byla  s to  zabránit  přebujelému 
pašování a suplovat neschopnou milici.341 Do konce listopadu měly finanční a bezpečnostní 
stráže již 128 a 150 mužů. Finančníci byli kasernování ve 14 strážnicích.342 Rovněž členové 
SNR dlící u vládní delegace požádali Němcovým prostřednictvím 4. UF o povolení, aby 
mohli  začít  pracovat  v  osvobozených  východoslovenských  okresech.  Toto  povolení 
obdrželi.343

          
Iredentistické hnutí
 
           Už při začlenění Podkarpatské Rusi k ČSR po 1. světové válce, se objevily hlasy 
volající  po  spojení  s mateřskou  Ukrajinou.  Nebyly  vyslyšeny  a  následná   snášenlivá  a 
relativně úspěšná dobrá správa československých úřadů tyto slabé hlasy upozadila, ale nikdy 
zcela nepotlačila. Už na přelomu dvacátých a třicátých let československé úřady vyšetřovaly 
na základě zákona na ochranu republiky (pověstný zákon číslo 50/1923 Sb. z. a n.), kdo po 
školách rozeslal ukrajinsky psaný komunistický časopis Lastivka. V časopise se útočilo na 
československou státní správu a plédovalo se za odtrhnutí Podkarpatské Rusi od ČSR a za 
připojení se k sovětské Ukrajině. 

340 Němeček: Zpráva, s. 193.
341 VOÚ, s. 26-32.
342 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 461.
343 Rákoš, Elo - Rudohradský, Štefan: Slovenské národné orgány 1943-1968. Bratislava 1973, s. 59.
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          Lastivka také uváděla, proč by se neměl používat název Podkarpatská Rus, nýbrž 
Zakarpatská Ukrajina. Překlad příslušné pasáže pro Presidium ministerstva vnitra zní takto: 
          Proč ne Podkarpatská Rus?
          Naše území nazýváme tak, jak toto ve skutečnosti se jmenuje v zeměpisu Ukrajiny.  
Hledíce na mapu Ukrajiny vidíme, že žijeme za Karpatami. Pidkarpatia [?]  jest  pravým 
názvem  pro  území,  které  leží  na  úpatí  Karpat  v  Haliči.  Proto  nazýváme  ten  náš  kraj  
Zakarpatská  Ukrajina  a  ne  Pidkarptaská  [!] Rus a  jsme  zakarpatští  Ukrajinci  a  ne  
Podkarpatští Rusíni.344

          Velmi zajímavou by byla studie o jazykovém významu používání názvu Zakarpatská 
Ukrajina československými představiteli. Jaký vliv to mělo na sovětské funkcionáře a kdy 
se tento pojem stal  dominantním nad prvorepublikovou  Podkarpatskou Rusí,  která  spíše 
evokuje  samostatnost  a  svébytnost  tohoto  území,  nežli  Zakarpatská  Ukrajina,  jež  přímo 
vybízí k následující otázce: když je to Ukrajina, tak proč to není součástí samotné Ukrajiny?
          Každopádně šlo o nejzaostalejší a nejchudší část první republiky, ovšem ta na tom 
nenesla pražádnou vinu. Dvacet let, ne zrovna snadných ani pro nejvyspělejší partie státu, 
nebylo  vůbec  dostatečně  dlouhým  obdobím  a  k  mohutným  investicím  nebylo  možné 
z objektivních  důvodů  přikročit.  Za  druhé  světové  války  se  komunistům  podařilo  své 
postavení vedoucí politické síly udržet a ještě posílit tím, že byli nejsilnější složkou odboje 
proti maďarským a nacistickým okupantům.
          Výše  jsem  se  zmínili  o  rusínském  příslušníkovi  československé  delegace, 
důstojníkovi Ivanu Turjanicovi (1901-1955). Tento člověk sloužil už v armádě Maďarské 
republiky rad, v SSSR vystudoval žurnalistiku a v roce 1942 na příkaz strany vstoupil do čs. 
armády,345 kde se později dostal i do vládní delegace, v níž bylo zahrnuto i VOÚ, kde byl 
díky svému původu důležitým a podstatným členem. Svou existencí v delegaci a příslušností 
k branným silám reprezentoval snahu o vznik a skutečné naplnění občanské společnosti, kdy 
i  občan  z naprosto  zaostalé  oblasti  a  relativně  nejméně  rozvinutého  etnika 
v mnohonárodnostním  státě  může  dosáhnout  význačných  postů  a  stýkat  se  s vládní 
garniturou a společenskou elitou, kam důstojnický sbor nepochybně patří. Turjanica zprvu 
tento svůj úkol skvěle plnil. Vždyť krátce po příjezdu delegace do Chustu zajistil přítomnost 
Františka Němce a dalších Čechoslováků na táboře lidu a pronesl i řeč, v níž vyjádřil touhu 
po společném státě s dvěma většími bratrskými národy, Čechy a Slováky. To byl jen příklad 
toho, jak se snažil podporovat obnovu ČSR. 

Turjanicovi nebyla politická a propagační vystoupení v čs. uniformě zcela cizí nebo 
nová.  Během setkání  vojáků slovanského původu uspořádaného  Všeslovanským výborem 
v Moskvě  ve  dnech  23.  a  24.  února  1944  promluvil  za  rusínské  mužstvo  čs.  východní 
jednotky právě Turjanica.346   
          Později Turjanicovi Němec povolil odjezd do Mukačeva za matkou. Vyjel, ale už se 
nevrátil. Na výzvy k návratu nereagoval (připomeňme si, že panoval nedostatek důstojníků a 
malý  počet  znalců  místního  prostředí).  Němec  se  uchýlil  dokonce  k tomu,  aby  požádal 
sovětské velení, zda by bylo tak laskavé a předalo vzkaz Turjanicovi, že se má vrátit. Němec 
vyjádřil obavy z možného porušení hraniční linie mezi bojovou zónou a československou 
správou. Odpověď byla celkem ostrá. Sověti se ohradili, že nemají co Turjanicovi vzkázat. 
Dodali, že Turjanica se stal zástupcem lidu z Mukačeva. Nutno poznamenat, že se neměl 
vůbec takto vázat, ale měl plnit svoji povinnost v československé vládní delegaci. Mimoto 
počal  vydávat  deník  komunistické  strany  Zakarpatská  pravda s protičeskými 
(československými) výroky.347 
344 NA, sg. 225-1207-1/ fol. 179. Slova vidíme, že a od za Karpatami až po území a dále leží na úpatí Karpat v 
originále podtrženo modrou tužkou.
345 Švorc, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007, s. 258.
346 Amort, Čestmír: Československo-sovětské vztahy v údobí 1943-1945. Praha 1984, s. 27-28.
347 Němeček: Zpráva, s. 144.
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          Turjanica se spolu s Mechlisem zahájili agitaci pro secesi Podkarpatské Rusi a její 
připojení k SSSR.348

          V Mukačevě  se  19.  listopadu  uskutečnila  I.  konference  Komunistické  strany 
Zakarpatské  Ukrajiny,  jež  deklarovala  tuto  stranu  jako  samostatnou  na  KSČ,  která  to 
akceptovala. Tajemníkem nové strany se stal Turjanica. Nová komunistická strana zároveň 
začala propagovat a žádat připojení Zakarpatské Ukrajiny k sovětské Ukrajině. Jednalo se už 
přímo o rozvod Podkarpatské Rusi s ČSR a konkrétní námluvy Zakarpatské Ukrajiny se 
Sovětským svazem.349

          Na 26. listopad svolal Turjanica do Mukačeva sjezd národních výborů. Od tohoto 
kongresu se v několika málo dnech spolupráce všech stupňů a úrovní s VOÚ prudce snížila. 
Vzhledem k tomu, že se právě v této chvíli  dotvářela celková síť NV a už mohly získat 
poměrně dobrou praxi v řešení jak administrativních,  tak i ryze praktických problémů, je 
naprosto zřejmé, že na zmíněném shromáždění byly vedeny protistátní projevy a diskuse. 
Nikdo  z pracovníků  vládní  delegace  se  na  toto  jednání  nedostavil  (díky  sovětským 
obstrukcím s propustkami).  To se  týkalo  i  projevu vládního  delegáta  Němce.  Přes  1300 
účastníků350 si  tak  nemohlo  vyslechnout  historii  vzniku  úřadu  vládního  delegáta  a  jeho 
veřejné vyhlášení o snaze i potřebě vzájemné spolupráce. Nejkomičtější  je, že tento projev 
byl zadržen Mechlisem, který byl den po slavném sjezdu národních výborů vyznamenán. O 
kultuře chování vypovídá ta skutečnost, že Němec nebyl ani informován o neodeslání svého 
referátu účastníkům konference. Samotný Němec nakonec nahlásil do Londýna, že se na 
onom dostaveníčku rozpoutala protičeská kampaň.
           Sjezd se dá skutečně jednoznačně označit za konec spolupráce NV s Velitelstvím 
osvobozených  území  a  vládní  delegací.  Hasal  musel  být  tímto  Turjanicovým chováním 
znechucen  a  jako  voják  i  člověk  k němu  musel  pociťovat  odpor.  Již  prvorepublikoví 
nadřízení  zdůrazňovali  Hasalův  extrémně  silně  vyvinutý  smysl  pro  povinnost.  Z čistě 
vojensko-právního  pohledu  se  z Turjanicovy  strany  jednalo  o  vlastizradu.  O 
československém přístupu k Podkarpatské Rusi na zmiňovaném kongresu padaly nelichotivé 
výrazy jako polokolonie a macecha.
          Sjezd národní výborů Zakarptaské Ukrajiny odhlasoval provolání, v němž požadoval 
připojení k sovětské Ukrajině. Dokument nazvaný M a n i f e s t prvního sjezdu Národních  
výborů Zakarpatské Ukrajiny o opětovném sjednocení Zakarpatské Ukrajiny se sovětskou 
Ukrajinou jednoznačně pravil, jaké jsou cíle organizátorů a shromážděných delegátů. Autoři 
si nejprve stěžovali na historický vývoj území, že ani tak  zváná "autonomie" [...] nebyla  
provedena. Další  výčitkou byl  název republiky neodrážející  přináležitost  Podkarpatska k 
Československu. Nejen to.  Ukrajinci byly odstrčeni od všech vedoucích míst ve státě a v 
roce 1938 bylo území vydáno bez  jediného hlasu protestu, bez jediného výstřelu,  protože 
českoslovenští politici zaplatili  námi německo-maďarským imperialistům, aby  zachránili  
Československo. 
          Po žalozpěvu kombinovaném s obviněními opíraje se o nezlomnou vůli všeho lidu 
rozhodli se delegáti  opětně spojit Zakarpatskou Ukrajinu se Sovětskou Ukrajinou.  Sjezd 
vyslovil několik požadavků týkajících se této záležitosti. Na prvním místě uvedl zmíněné 
odtržení se od Československa a splynutí  se SSSR. Dalším bodem byla žádost  o přijetí  
Zakarpatské Ukrajiny do svazku Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Bodem třetí byl 
vznik  Národní rady Zakarpatské Ukrajiny jako jediné ústřední moci a poslední bod radě 
nařizoval  uskutečnit  první  a druhý bod usnesení,  to  jest  splynutí  se Sovětským svazem. 

348 Hrbek, Jaroslav a kol.: Encyklopedický slovník českých dějin 1938 - 1945, s. 253. Staženo v září 2007 z 
adresy: http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Slovnik38_45.pdf    
349 Cesta ke květnu I/2, s. 463, pozn. 1. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha 1961, s. 453.
350 Peter Švorc uvádí 663 delegátů (z toho 178 dělníků, 258, rolníků, 172 inteligentů, 75 obchodníků a 
řemeslníků). Švorc, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007, s. 258.
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Zcela podle programu komunistické  strany se téhož dne rozhodlo o rozdělení  statkářské 
půdy.351

          Na kongresu byla tato sedmnáctičlenná rada zvolena, která si druhý den vytvořila 
jedenáctičlenné předsednictvo a řídíce se manifestem Národní rada Zakarpatské Ukrajiny 
odmítla  jakkoli  spolupracovat  s československými orgány.  V čele  předsednictva stál  sám 
Turjanica a místopředsednické posty obsadili z taktických důvodů nekomunističtí rusofilové 
Petro  Sova  (1894-1984),  který  po  maďarské  okupaci  Podkarpatska  byl  členem  úřádu 
regentského komisaře, a Petro Lintur (1909-1969), což byl člen pravoslavné hierarchie, jenž 
se zasazoval o přetvoření Podkarpatské Rusi na  Karpatoruskou sovětskou republiku mezi 
Popradem, Jasiňou, Užokem a Debrecínem. V říjnu 1944 tyto  své názory ventiloval  i  v 
Moskvě. 

Separatisté  přistoupili  k  budování  vlastní  státní  organizace  a  18.  prosince  zřídili 
Mimořádný soud a od 22. ledna 1945 pracovaly civilní a zvláštní soudy Národního soudu 
Zakarpatské Ukrajiny,  jež vynášely rozsudky jménem Zakarpatské Ukrajiny.  O deset dní 
dříve se za hymnu a vlajku přijaly totožné symboly Sovětského svazu. Následovala i další 
nařízení, která měla za úkol připravit zemi na vstup do SSSR.352

Občas  zazněly  i  tóny  nesouhlasu,  a  to  dokonce  ve  stranických  organizacích 
v Beregovu a okolí,  kde prý měli  většinu Maďaři,  kteří  se nechtěli  spojit  se Sovětským 
svazem, a kterým zřejmě vyhovovalo bývalé spojení s Maďarskem. Mechlis takové případy 
řešil čistkami nebo rozpuštěním místních komunistických uskupení.353

Negativistický  postoj  národních  výborů  vůči  čs.  zástupcům  se  vztahoval  i  na 
výpomoc určenou pro Rudou armádu, kterou chtělo a mělo zejména VOÚ řídit a ulehčovat 
tak  rudoarmějcům bojovou  činnost.  Národní  rada  Zakarpatské  Ukrajiny  (NRZU)  chtěla 
výpomoc pro RA zajistit sama a s vládní delegací nebo Hasalem se nehodlala vůbec bavit. 
Němec  dostal  od  NRZU  dopis  pro  prezidenta  Beneše,  kde  se  žádalo  odtržení  od 
Československa a připojení k SSSR, resp. k sovětské Ukrajině. 
          Hasal tento děj nemohl nijak ovlivnit. Nikdo z Čechoslováků neměl takové možnosti. 
Důvodem k tomuto exkursu je, že se později bezprostředně dotkly Hasala a jeho velitelství. 
Působit ve prospěch Československa mohl jen nepřímo: klidnou, precizní a poctivou prací 
ve svém úřadě. Slušnost a pracovitost spolu s mírností v jednání bylo jediné, co mohl gen. 
Hasal  a  jeho lidé  nabídnout  ve prospěch jednotného státu.  Více  skutečně  nemohl  dělat. 
Neměl k tomu dostatečné osvětové a v případě nouze ani mocenské prostředky. Vezmeme-li 
v úvahu špatné materiálové  i nízké personální vybavení uvnitř těsných a zdevastovaných 
prostor, zjistíme, že to nebylo vůbec snadné a do budoucna ani možné.
          Československá vojenská prokuratura se o Turjanicovu činnost začala neoficiálně 
zajímat na podzim 1944. Příznačné je, že se tak stalo celkem náhodou a odvahou jednoho 
rusínského podporučíka,  který zašel za Jaroslavem Němcem z československého polního 
soudu. Podal J. Němcovi zprávu o Turjanicově činnosti, včetně ukázky Zakarpatské pravdy. 
Uvedl, že téměř všechny úřady jsou v rukách komunistů, často bývalých maďarónů, kteří 
poskytují  lístky  na  potraviny,  šatstvo  a  obuv  jedině  výměnou  za  podpis  k  žádosti  za 
připojení Podkarpatské Rusi k SSSR.
          Jaroslav Němec neměl  spojení na Londýn a ani na samotnou vládní delegaci. 
Turjanicovu práci ocenil podle zákona na ochranu republiky (úklady o republiku, odtržení 
území). Proto požádal čs. polního prokurátora, aby na Turjanicu podle příslušného zákona 
vydal zatykač a aby si jej případně jeho zadržení vyžádal od Sovětů! Polní prokurátor po 

351 Cesta ke květnu I/2, s. 463-466. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha 1961, s. 453.
352 Švorc, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007, s. 259, 261.
353 Rubcov, Jurij: Mechlis. Fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku. Brno 2008, s. 246-
247.
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poradě s předsedou polního soudu I. stolice Wintersteinem prohlásil, že tak učinit nemůže. 
Němec to zkusil ještě u Svobody a později i u Bočka, ale ani v jednom případě neuspěl. 
          Přehazování horkého bramboru trvalo až do přelomu let 1944 a 1945, kdy si Svoboda 
tvrdohlavé Jaroslava Němce povolal na štáb, aby mu ozřejmil, že postavení Podkarpatské 
Rusi je dosti ožehavé a nejisté. Svoboda zakázal vydat patřičný zatykač a vzpurného Němce 
varoval (nebo vyhrožoval?):  Chcete-li, vydejte si ho [zatykač na Turjanicu - pozn. D. H.] 
sám, ale já pak neručím za vaši bezpečnost v této armádě.
          Následující den Jaroslav Němec informoval plukovníka letectva Pernikáře, který se v 
oblasti tajně pohyboval a působil jako Píkův důvěrník. Pernikář o všem sepsal zprávu pro 
Londýn, ale v průběhu sovětského banketu, kam byl Pernikář s Píkou pozváni, byl jejich 
trezor vyloupen a zmizela i tato zpráva.354

          Situační  zpravodajské hlášení.  Ku dni  22.  listopadu 1944. se celou situací  na 
Podkarpatské Rusi důkladně zabývalo. Hned v úvodu je vysvětleno, že území nebylo dosud 
do správy formálně odevzdáno. Navíc 4. ukrajinský front vidí operační pásmo i tam, kde 
československá strana už vidí hluboký týl, z čehož plyne, že hlavní roli má Rudá armáda a ta 
může kdykoliv cokoliv nařídit nebo změnit a nemusí se vůbec ptát československé strany. 
          Zpráva uvádí několik  případů nepřátelského chování  RA vůči VOÚ: sovětský 
důstojník  nazval  čs.  delegaci  svoloď355 a  nejmenovaný  velitel  nejmenovaného  města 
prováděl předběžnou cenzuru tisků čs. vládní delegace, tiskárnu nakonec nechal zavřít. O 
legitimacích zde vytištěných pro čs. finanční stráž řekl: Kdo tuto legitimaci podepíše, toho 
zavřu.
          Co se týče Národních výborů byly jednoduše dosazeny Rudou armádou a jsou 
přinejmenším prokomunistické, pokud už nejsou zcela v komunistických rukách. K tomuto 
místy napomohla i skupina npor. Reicina. Komunisté na svoji stranu získali osoby, jež do té  
doby byly známy jako Ukrajinští fašisté a někde dokonce maďarští kolaboranti. Zkrátka nic 
nového - posílení vlastních řad poraženými protivníky, kteří se nyní stanou nejhorlivějšími 
partajníky.  Nelze  se  tedy  divit,  že  NV podporovaly  nábor  do  RA a  připojení  k  SSSR. 
Pozadu nezůstali ani pravoslavní popové. Jako velikou nevýhodu čs. strany je ve zprávě 
spatřována  absence vlastního  tisku a  rozhlasového vysílání.  Účast  sovětských vojáků na 
agitaci se děje s vědomím, nebo i s instrukcemi velitelství 4. UF. Ostatně se ve zprávě píše, 
že Petrov opravňuje nábor čs.  občanů do RA  podle zákonů války,  neboť se tak děje na 
obsazeném území. 
          Nábor se provádí pod těmito hesly:

1) "Vás  osvobodila  Rudá  armáda  a  ne  československá.  Proto  je  Vaší  povinností  
vstupovat do RA."

2) "Vstoupíte-li do RA zůstanete zde a  v československé musíte na Slovesnko."
3) "V naší armádě se budete míti dobře a v československé špatně."
4) "Každý dobrovolec dostane mouku, chleba a jeho rodina bude zabezpečena na zimu.  

Mimo to dostane rodina 300.- R měsíčně v českov. armádě jen 25.- Kč."
5) "Ten kdo vstotpí do československé armády nedostane žádné produkty."
6) My vás osvobodili a my Vás živíme."
7) "Právě přišel telegram z Moskvy, že Karp. Ukrajina se připojuje k SSSR. Nechoďte  

do žádné čsl. armády. U nás dostanete 300.- R a 4 q pšenice."

354 Němec, Jaroslav: Generál Ludvík Svoboda z jiného zorného úhlu. In: Duben: Na všech frontách, s. 212-217.
355 Zřejmě nějaký místní dialekt. Slovník rusko-český sestavený V. T. Gontarem a T. V. Vittorfovou (Praha 
1945) nabízí na straně 351 pouze сволочь, což v souhrnu znamená tyto přátelské výrazy: luza, sběř, sebranka. 
Dalším možným překladům se meze nekladou.
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8) "Zakarpatská Ukrajina se už právě připojila k SSSR. U nás dostanete chleba, dobrý  
oděv  a  bude  postaráno  o  Vaše  rodiny.  V  čsl.  armádě  nedostanete  žádnou 
podporu."356

          Co se týče výstavby čs. branné moci, tak Velitel IV. UF povoluje nyní jen nábor voj.  
osob pro doplnění čsl. sboru. O nových jednotkách,357 které se podle čsl. programu zde mají  
stavět a pro než by zde lidi byli – prý nic neví a nechce v tomto smyslu vyjíti vstříc. A je 
vypočítáno několik naschválů a šikan ze strany sovětské armády. Ve zprávě se sice pléduje 
za vznik plánované vojenské mise, ale je otázkou, zda by se něco na sovětském chování 
změnilo – viz výše uvedené propagandistické výroky náborářů, kteří často zverbují brance i 
násilím (dokonce i z čs. kasáren!), ač někteří již byli odvedení do čs. armády. Proto existují i 
případy útěku ze sovětské armády do československé. 
          Narozdíl  od pozdějšího hodnocení  vládního  delegáta  Němce  se tato  zpráva  o 
Reicinově  činnosti  vyjadřuje  nepříznivě.  Turjanica,  skupina  asi  10  českoslovesnkých  
komunistů vedených Weisem přibyvší  z  Moskvy,  Reicinova skupina se pravidelně  radí  v  
Užhorodu a Mukačevě. Mají podporu většiny předsedů NV. Uvedení se netají, že jednají na  
rozkaz. Předpokládalo se, že tyto skupiny jsou také v úzkém styku a spolupráci s politickou  
skupinou /voj. sovět. gen. plk. MECHLIS/ 4. UF.358

          Vedení  propagace  je  hodnoceno  jako velice  tvrdé,  ale  přesto  údajně  většina 
obyvatelstva je proti připojení k SSSR a proti vstupu do RA – velikou podporu v tom mají 
od místních vojáků z čs. armádního sboru, kteří zde jsou na dovolené či na léčení. Z kruhu 
Ukrajinců je často slyšet hlasy, že v případě připojení k SSSR se vystěhují do Čech a na  
Moravu.
          Pozornost se věnovala i obnově infrastruktury (dopravní, zásobovací, bezpečnostní), 
ale silniční i železniční komunikace byly místy zničeny tak důkladně, že se opravy viděly na 
několik let. Veškeré sklady spravovala RA a čs. strana do nich neměla přístup a zakázány jí 
byly i rekvizice (povolené podle zákona na obranu státu č. 131/1936 Sb. z. a n.), kterými 
Rudá armáda celé okresy téměř vybrakovala, resp. leckdy vykradla. K tomu se připojovali i 
nacističtí,  maďarští  a  banderovští  záškodníci,  který  také  po  civilistech  žádali  podporu. 
Finanční stráž, četnictvo a vojáci se snaží ochránit místní obyvatelstvo alespoň před těmito 
nájezdníky, ale od RA dostalo VOÚ jen minimum zbraní, které spolkli četníci a finanční 
stráž. Na armádu, resp. nové jednotky už nic nezbylo. Slíbenou výstroj Sověti nedodali a 
sbor mohl vyčlenit jen něco. Zjištěná minová pole se snažili zlikvidovat čs. ženisté od sboru 
a od záložních útvarů.359          

Vývoj situace v     prosinci 1944  

         Hned první den v měsíci obdržela československá delegace požadavek Národní rady 
Karpatské Ukrajiny,  aby do tří dnů odešla. Tato výzva obsahovala imperativní tón, který 
spíše vedl k výkladu, že se jedná o vyhnání.360 Hasal a ani jeho nadřízený Němec se nemohli 
(oficiálně) spojit s Londýnem a prodiskutovat situaci. Hasal mohl na rozdíl od Němce použít 
přísně tajnou vysílačku, ale jak by pak vysvětlil nezasvěcenému okolí, že se jedná o vládní 
příkaz a nikoli o jeho vlastní soukromou iniciativu? 
          Vládní delegát Němec zažádal sovětskou stranu o možnost letět do Moskvy, odkud by 
bylo možné se lépe dorozumět s československou exilovou vládou v Londýně. Této jeho 
žádosti bylo vyhověno a 8. prosince odletěl se svým poradcem J. Való do Moskvy. Takto 
356 Přektickvy celé citáty jsou v originále podtrženy.
357 Od "Velitel" až po "nových jednotkách" podtrženo.
358 Celý citát v originále podtržen. ABS, sign. 302-1-457/2, fol. 15-26.
359 ABS, sign. 302-1-457/2, fol. 15-26.
360 VOÚ válečný deník prosinec 1944, s.1. Němeček: Zpráva, s. 173. Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 
362-363.
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byla doručena jedna z Hasalových zpráv ohledně situace na Podkarpatské Rusi a přeposlána 
s Píkovým komentářem do Londýna. Hasal informoval o veškerých obtížích a žádal, aby 
došlo  k  co  nejrychlejšímu  předání  území  do  československé  správy,  Vyjasnění  článku 
úmluvy  pokud  jde  o  znovuvytvoření  čs.  armády  na  OÚ,  zastavení  sovětského  náboru, 
ujasnění  organizace  a  počtů  armádního  sboru,  materiální  a  personální  zajištění  svého 
velitelství  a  letecké  spojení  se  Spojeným  královstvím,  zajištění  přijímání  vojáků  tzv. 
Slovenského štátu a povyšovací pravomoci velitele osvobozeného území.
          Píka v připojeném komentáři souhlasil s nutností zásahu československé vlády a 
doporučoval,  aby se českoslovenští  komunisté dlící  v Moskvě vložili  do celé záležitosti. 
Dále píše, že stav na Podkarpatsku byl směle a násilně vyvolán sovětskými orgány NKVD, 
trpěn  a  podporován  armádním  velitelstvím  a  prakticky  veden  komunisty  a  sovětskými  
agitačními důstojníky a poddůstojníky.
          Reicinovo působení na tomto území kupodivu Píka hodnotí podobně jak ministr 
Němec. Píka sice píše, že lidé z Reicinovy skupiny (ppor. Hopovič, rtm. Vaš, rtm. Ledney, 
čet.  Kackanuk, vojín Rušnák a další  přešli  k místním komunistům a někteří  z nich byli 
dokonce zvoleni do centrálního komitétu komunistické strany Karpatské Ukrajiny. Reicin se 
prý snaží pomáhat min. Němcovi, ale je jisto, že se to již vymklo s rukou našich čs. kom.  
politiků. Konečné  hodnocení  bylo  katastrofální  pro  československou  svrchovanost.  Píka 
vyjádřil přesvědčení, že vše bylo již předem domluveno a připraveno /jak jsem upozorňoval  
v r. 1942 a letos v létě/ a ještě vyjádřil přesvědčení, že ministr Němec určitě pošle i svoje 
hlášení. Nemýlil se.361

Z právního  hlediska  už  vstoupil  4.  prosince  1944  v platnost  dekret  o  národních 
výborech, který výslovně určil, že se národní výbory musí podřizovat vládě. Komunisté už 
článkem Klementa Gottwalda z 15. května 1944 také jasně deklarovali, že se národní výbory 
musí podřídit vládě nebo tomu, kdo bude presidentem zplnomocněn výkonem funkce vlády 
na osvobozeném území.362Ale již slovenský demokrat Ján Ursíny ještě v průběhu SNP, když 
jednal v Londýně s čs. exilovou vládou, v soukromém rozhovoru s Feierabendem řekl,  že 
Podkarpatská Rus nebude součástí Československa. Tak to tvrdí komunisté, a ti jsou nejlépe  
informováni o sovětské politice a jejích úmyslech.363

          V prosinci pak Němec skutečně poslal z Moskvy vládě vlastní depeši o situaci na 
Zakarpatské Ukrajině.  Vedle poradců vládního delegáta  se tak Hasal stal  zřejmě nejvýše 
postaveným oficiálním zástupcem Československa na území Podkarpatské Rusi. 
          František Němec, ve své zmíněné depeši z konce prosince 1944 pro československou 
vládu v Londýně o situaci na Podkarpatské Rusi, překvapivě charakterizuje akci za připojení 
k SSSR jako hnutí lidové a živelné. SSSR to respektuje, zároveň se cítí vázáno dohodami, 
jak  to  také  postupem  svých  vůdčích  vojenských  orgánů  na  našem  osvobozeném  území 
prokázal. 
          Toto svérázné konstatování si zaslouží menší úvahu na vysvětlenou. Buď byl vládní 
delegát několik posledních týdnů duševně mimo, nebo hovořil zvláštní diplomatickou řečí, 
popřípadě  nedůvěřoval  Fierlingerovu  úřadu,  proto  otevřeně  hovořil  až  v pasážích 
obsahujících možné řešení vzniklé situace. Němec snad také spoléhal na to, že se z jiných 
zdrojů do Londýna donese, jak situace doopravdy vznikla a jaký je její průběh (o Hasalově 
tajné vysílačce ale nevěděl).
          Zatímco  postoj  příslušníků Rudé armády k úřadu vládního  delegáta  a  velitele 
osvobozených  území  hodnotil  zcela  neadekvátně,  návrh  řešení  ohledně  budoucnosti 
Podkarpatské Rusi  už byl  zcela  realistický a navrhoval  v podstatě  logický postup,  který 

361 NA, AHR, sign. 1-44-8-5, fol. 92-95.
362 Gottwald, Klement: O některých opatřeních na osvobozeném území republiky. In: Klement Gottwald. Spisy 
XI. 1943-1945. Praha 1954, s. 331. (Československé listy, roč. II, č. 9, Moskva, 15. května 1944)
363 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 204-206. 
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prodebatoval s Fierlingerem, Való, SNR a moskevskými komunisty: vyhovět požadavkům 
obsaženým  v mukačevském  manifestu  a  jednat  na  dané  téma  se  Sovětským  svazem. 
Oddálení jednání o tomto problému až na mírovou konferenci, nebo dokonce po ní je po 
mém soudu naprosto nemožné. Zároveň varoval před tím, aby se události na Zakarpatské 
Ukrajině líčily jinak než jako výsledek lidového hnutí a národního uvědomění. 
          Němec  věděl,  že  Podkarpatská  Rus  je  ztracena.  Zcela  otevřeně  žádal,  aby 
československá strana převzala v tomto tématu iniciativu, neboť z jeho hlediska šlo o to, či  
využijeme vůle karpatského lidu pro zlepšení našeho postavení, anebo budeme čekat, že si  
karpatský lid to provede bez našeho souhlasu, anebo dokonce proti naší vůli. 364  
          Politická reprezentace si uvědomovala poměr sil i stav sporného území a bylo ji zcela 
jasné, že o ni přišla. Šlo o to, aby to nevypadalo natolik drasticky, jako to ve skutečnosti 
bylo.  Převzetí  iniciativy mohlo  úspěšně uchránit  Slovensko a  české  země a naopak jim 
zajistit četné výhody, např. ve sporu o Těšínsko. Jednání mohla zajistit snesitelný postup při 
dalším řešení této otázky a zabránit vybíjení energie na zcela zbytečném směru. 
          Českoslovenští komunisté si toho byli velmi dobře vědomi. Věděli, že se už nic nedá 
děla  a  dokonale  se  s tím smířili.  Svému osvětovému  důstojníkovi  u  prvního  armádního 
sboru 21. prosince 1944 přímo napsali, že pokud by měli být Rusíni ze sboru převedeni do 
Rudé armády,  tak by se proti  tomu nikdo neměl stavět.  Otázka vlastního názoru Rusínů 
nosících československý stejnokroj a výrazné podvázání akceschopnosti a velikosti sboru se 
zcela opomněla.365

          Na slovenské a ostatní české území už sovětská moc chuť neměla, tudíž mohla 
koncem  roku  ujistit  české  a  slovenské  představitele,  že  se  nábor  do  Rudé  armády  na 
slovenském území už opakovat nebude. Obě strany se shodly na tom, že se situace vyřeší 
později a že vládní delegace a k ní připojené VOÚ už na území Zakarpatské Ukrajiny sehrají 
pouhou kulisu, aby se ani jedna z vlád nedostala kvůli "lidovému" hnutí do potíží.366      
          Kolik toho Hasal věděl o Němcově prosincové zprávě, nebo nejnovějším postoji 
politiků  ve  vztahu  k Podkarpatské  Rusi  nevíme.  Určitě  věděl  mnohé,  ale  prozatím  měl 
formovat novou československou brannou moc a podporovat stávající armádní sbor. Navíc, 
dokud se na podkarpatoruském území snažila prosadit svoji autoritu československá moc, 
tak  šlo  o  kartu  do  hry  o  budoucí  výhody  pro  Československo  jako  takové,  neboť 
českoslovenští  vyjednávači  vždycky mohli  svým sovětským partnerům říci:  hle,  my tam 
ještě stále vykonáváme jakousi moc a máme tam podporu. Ať už z těchto, nebo zcela jiných 
důvodů, musel Hasal nějak ve své činnosti pokračovat. Výše popsaný postoj zaujali politici 
až koncem prosince, do té doby pro Hasala platilo původní úkolové zadání.
          Hasal si ve svém osamění na nepřátelském území vedl velmi dobře. Přes všechny 
zmíněné a mnohé nepopsané potíže se podařilo VOÚ pod Hasalovým velením zmobilizovat 
téměř  5500 branců a  2633 jich odeslat  sboru.  Část  vojáků si  velitelství  ponechalo  nebo 
převedlo k jiným československým bezpečnostním sborům. Podplukovník Kokrda z VOÚ 
začal  už  plně  fungovat  jako  styčný  důstojník  u  4.  UF,  ale  výsledek  tohoto  rozumného 
opatření byl kalen a doslova anulován Národní radou Zakarpatské Ukrajiny. 
         Následující dva citáty z deníku Velitelství  osvobozených území budou dokonale 
ilustrovat situaci, kdy Hasal a jeho lidé dokázali pracovat pod značným tlakem i strachem. 
Byla zrušena jakákoliv spolupráce s Národními výbory, což brzdí práci hlavně pokud jde o  
prověřování prezentovaných osob a zásobování.367 Z této ukázky vysvítá, že se mezi brance 
dostávali  i  národnostně  a  politicky  nespolehliví  jedinci,  čemuž  rezistence  ze  strany NV 
napomáhala,  a tím brzdila transfer nováčků k bojovým útvarům. Zápis ze 4. prosince již 

364 Cesta ke květnu I/2, s. 469-471. Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 417-418.
365 Cesta ke květnu I/2, pozn. 4, s. 470-471.
366 Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 417-426, 451-454.
367 VOÚ válečný deník prosinec 1944, s. 1.
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obsahuje  prvek  puče:  Kolují  zprávy,  že  bude  násilím  obsazena  vládní  budova,  pakliže  
neopustí delegace Chust.368 
         Ochrana úřadu vládního delegáta byla nyní do jisté míry závislá na zkušenostech gen. 
Hasala. Za 1. světové války a v průběhu anabáze se zúčastnil několika takových přepadů, 
tedy znal, jakou taktiku by mohli  nespokojenci použít a jak se jí bránit.  Byl i seznámen 
s ochranou  prezidenta  republiky  na  otevřených  prostranstvích  ve  městě,  nepřehledných 
uličkách – předcházející 4 roky zajišťoval Benešovu bezpečnost. Tyto své poznatky mohl 
skvěle zužitkovat, a zlikvidovat případný útok. 
         Před Hasalem i Němcem však nastala otázka výhodnosti takového počinu. Mohli 
masakrem části rebelů ukončit celé hnutí za odtrhnutí se od Československa a ukázat, že i 
demokracie zná tvrdé prostředky ke své ochraně? Mohl také ovšem nastat případ, že by se 
z mrtvých útočníků stali mučedníci národního boje za připojení k původní vlasti. Pak by se 
Zakarpatská  Ukrajina  nedala  už  nijak  udržet,  vzhledem  k množství  zbraní  mezi 
obyvatelstvem a terénním podmínkám.
         Hasal měl problémy s plněním svých základních povinností, neboť mu branci z pěších 
transportů utíkali (a jeden transport se rozutekl celý) a měl málo paliva a jídla pro podřízené 
útvary vojenské, ale i policejní. Národní výbory přestali zásobovat finanční policii. Alespoň 
se mohl spolehnout na částečně zlepšené vztahy s Mechlisem, který jej v přátelsky laděném 
rozhovoru 3. prosince informoval o tom, že zakázal prohlídky vládní budovy pro podezření 
fungování tajné vysílačky. Jediné výtky byly adresovány na důstojníky z Anglie.369

         Sedmého prosince 1944 se Hasal spolu s Němcem a Valem vydali na velitelství 4. 
ukrajinského frontu v Michalovcích. Cílem bylo vyjasniti poměr čs. vládní delegace k NV,  
neboť za stávajících poměrů je nějaká plodná práce vyloučena, jak konstatuje válečný deník 
VOÚ.370 Hasal  na  této  schůzce  upozornil,  že  NRKU nařídila  přerušit  všechny kontakty 
s vládní delegací. Mechlis odpověděl, že o ničem neví. Hasal mu okamžitě slíbil překlad 
onoho  zákazu  do  ruštiny.  Mechlis  byl  po  právu  rozhořčen  informací,  že  Národní  rada 
Zakarpatské  Ukrajiny  sabotuje  činnost  finanční  stráže  a  nařídil  provést  kroky  vedoucí 
k potlačení nepříznivého zásahu ze strany Národní Rady Zakarpatské Ukrajiny vůči finanční 
policii. 
         Probíraly se i požadavky a potřeby československého armádního sboru, konkrétně 500 
koní  pro  tento  útvar  (zamítnuto  pro  nevyplnitelnost),  dále  minovací  rotu  a  všechny 
mobilizované důstojníky ukrajinské národnosti. Hasal za svoje velitelství vznesl požadavek 
na  zřízení  vlastní  superarbitrážní  komise.  Vládní  delegát  dostal  povolení  odcestovat  do 
Moskvy za účelem konzultací  s vládou v Londýně. Českoslovenští zástupci mohli  být po 
tomto setkání vcelku spokojení, protože se jejich sovětští partneři přeci jen vyslovili svou 
zřejmou a rezolutní podporou pro československou finanční policii řízenou vládní delegací 
proti autoritě NRKU.
          Toto souznění bylo jen dočasné. Druhého dne ve tři hodiny odpoledne předseda 
okresního NV vyvěsil  manifest  za  připojení  Karpatské Ukrajiny k SSSR. Pobočník gen. 
Hasala,  podporučík pěchoty v záloze  Jiří  Lalo,  se  s pohlavárem ONV Sikurou dostal  do 
ostrého  sporu.  Lalo  Sikuru obvinil  z  maďarofilského  chování a  provokační  plakát  strhl. 
Lalo  byl  pak  ve  své  kanceláři  vyzván  sovětským  poručíkem  doprovázeným  čtyřmi 
vyzbrojenými vojáky RA, aby s nimi šel za sovětským velitelem města, mjr. Kruckichem. 
Tento sovětský důstojník řekl, že neuznává žádného vládního delegáta a že je pravda, že tu  
nemáme  co  hledat.371 Československého  důstojníka  po  tomto  poučném  projevu  zavřel, 

368 VOÚ válečný deník prosinec 1944, s. 2.
369 Němeček: Zpráva, s. 193.
370 VOÚ válečný deník prosinec 1944, s. 2.
371 VOÚ válečný deník prosinec 1944, s. 3-4. Můžeme jen litovat, že nebyl požádán, aby to československým 
představitelům dal písemně, a kochat se přesdstavou, co by následovalo, kdyby tak vskutku učinil.
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ačkoli  nad  ním  neměl  podle  platných  příslušných  smluv  žádnou  soudní  autoritu.372 

Následující  snaha  podplukovníka  Hrabovského  dostat  Lala  z káznice  byla  neúspěšná. 
Československý  styčný  důstojník  u  4.  Ukrajinského  frontu  Kokrda   nemohl  stejně  jako 
předtím Elovič pomoci, neboť si musel žádat i o povolení vycházky...373

          Devátého v měsíci se  opilí sovětští důstojníci a vojáci pod rouškou tmy pokoušeli 
vniknout do bytu čs. důstojníků, tedy i Hasala.  Mimoto si Čechoslováci kriticky všímali 
svévolných sovětských zásahů do složení NV a dále na zatýkání čs. příslušníků branných sil 
sovětskými orgány.  Velitelství osvobozených území nakonec, donuceno těmito praktikami, 
spravilo sbor, že na jeho území se nemohou trávit dovolenky. Generál Hasal se snažil svých 
i sborových československých vojáků diplomaticky ale s vervou a energií zastávat, úspěchů 
však bylo poskrovnu. Desátého prosince se konali protičeské demonstrace, což si vyžádalo 
zrušení vycházek a zavedení ochranných opatření. Ve snaze o udržení klidu a spolupráce 
s Rudou  armádou  bylo  připomenuto  vojákům VOÚ,  že  jejich  povinností  je  zdravit  své 
soudruhy z RA. Hála Šrámkovi situaci v telegrafické zprávě zhodnotil jednoznačně: Všecko 
prohráno.374

          Dvanáctého prosince zažil Hasal další šok, který přes jistou otrlost neočekával.  Na 
štábu 4. UF se měl setkat s velitelem frontu Petrovem a generálem Svobodou. Ti dva se 
ovšem dohodli o náboru dobrovolníků v přífrontovém pásmu bez Hasala, ačkoli už byl na 
cestě a měl  ze své funkce vyšší  postavení  než Svoboda (alespoň pro čs.  stranu to mělo 
platit).  Je  však  možné,  že  kdyby  se  zúčastnil  jednání  Hasal,  tak  Svoboda  by  nedosáhl 
kýženého výsledku. Nepochybně znal informace o místní situaci, kdy čs. a sovětská správa 
spolu nevycházejí. Hasal však o své setkání s Petrovem a Mechlisem nepřišel a dobře jej 
zúročil. 
          Mechlis si stěžoval na podplukovníka Střelku a požadoval jeho přeložení. Hasal se 
pohotově a velice rýpavě optal kam má jmenovaného odeslat, jelikož předpokládá, že jsme 
doma a že by jej musil odeslati do zahraničí. Hasal se tedy ptal:  Je Zakarpatská Ukrajina 
ještě československá, nebo už je jistá její budoucnost v SSSR? Přítel Mechlis si ale stěžoval 
na  dalšího  podplukovníka  československé  armády,  pplk  Hrabovského,  který  měl  údajně 
hrozit  násilím,  aby  osvobodil  uvězněného  čs.  důstojníka  Lala,  kterého  zavřeli  Sověti 
neoprávněně, a ještě v budově československého úřadu, ačkoli spadal pod čs. jurisdikci. Šlo 
o  hrubé  překročení  čs.-sovětské  smlouvy.  Lalo  strhl  uvnitř  čs.  správní  budovy  plakát 
hlásající odtržení Podkarpatské Rusi od Československa a dostal se do rozepře se s místním 
komunistickým funkcionářem z NV.
          Následující vyšetřování proběhlo z obou stran, ale zcela odděleně. Mechlis se opíral 
pouze o sovětské výpovědi a Hasal o výpovědi čs. důstojníků, které byly připraveny pro 
sovětskou  vyšetřovací  komisi,  aby  mohla  zhodnotit  postoj  druhé  sporné  strany.  Petrov 
nakonec akceptoval  po Hasalově obhajobě a  dokumentaci  čs.  variantu  událostí.  Hasal  si 
mohl a nemusel oddechnout. Několik důstojníků uhájil před křivou výpovědí a pošpiněním 
cti, ale mohl počítat do budoucnosti jen se vzrůstajícími obtížemi všeho druhu i ze sovětské 
spojenecké země. Druhý den si tuto svou vnitřní představu ověřil na výroční oslavě uzavření 
čs.-sovětské  smlouvy.  Sovětský  velitel  města  se  jí  pro  nemoc  nezúčastnil  (pobýval 
v kanceláři). Následující dny byly vyplněny řešením všedních problémů, jako byla například 
doprava.375

          Přes uvedenou Svobodovu nepřístojnost z 12. prosince, měl být vztah mezi Svobodou 
a Hasalem velmi bratrský. Hála se v telegrafické zprávě Šrámkovi domníval,  že je mezi 
generály  bratrská shoda, přinejmenším v názoru na řešení situace na Podkarpatské Rusi. 

372 Viz 7. článek dohody ze dne 8. 5. 1944. Jednalo se o flagrantní porušení československé suverenity.
373 VOÚ válečný deník prosinec 1944, s. 2-5.
374 Československo-sovětské vztahy, díl. 2, s. 370.
375 VOÚ válečný deník prosinec, s. 5-8.
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Budovat týlovou armádu je nemožné. Z toho důvodu se mělo dále stavět na prvním sboru a 
důstojnících,  kteří  projdou  frontou.  Hasal  měl  zůstat  velitelem  osvobozeného  území  a 
Svoboda se stát jeho zástupcem. Sbor by převzal Klapálek,  jemuž by pomáhali  Boček a 
Satorie.376 
          Patnáctého v měsíci předal Hasal k dalšímu projednání několik poznámek pro MNO, 
náčelníka vojenské mise a další, resp. jmenovitě pro Píku. Hasal žádal okamžitý politický 
zákrok  nemá-li  se  stávající  poměry  a  iredenta  přenésti  jako  průvodní  zjev  na  celý  náš 
osvobozovací boj. Jinak  nikdo věc nezvládne. Mimoto si stěžoval na nevhodné rozhlasové 
projevy z  Londýna,  které  měly stěžovat  situaci  na Podkarpatské Rusi.  Proto žádal  větší 
uvážlivost a domýšlení důsledků.
          Co se týče samotného poslání VOÚ, tak konstatoval, že velitel fronty s nedůvěrou 
hledí na nějaké budování nových jednotek a kromě toho je patrná určitá nelibost nad tím, že  
bychom tyto nové jednotky chtěli stavět a dokonce by to pokládali za neochotu. Jim jde o to,  
aby to vše co tu bude získáno bylo co nejdříve dáno na frontu.377 Budování armády se musí 
proto dojednat  do všech podrobností ... s objasněním, že nechceme v žádném případě tyto  
nové jednotky si snad uchrániti a nezasadit je do boje, ale právě naopak chceme s největším  
počtem se zúčastniti bojů za osvobození zbývající části republiky. To odvisí od toho, aby co  
nejdříve bylo vše vyřešeno a my získali čas a možnost jednotky organisovat,  vyzbrojit  a  
vycvičit.
          Vysvětluje,  že  sovětská  mobilizace  místy  znemožnila  (Volové)  nebo narušila 
mobilizaci i pro čs. armádní sbor. Navíc území nebylo stále předáno do čs. rukou. Toto vše 
ovlivňuje  názory  obyvatelstva.  Podle  Hasalova  názoru  RA  dělá  vše,  aby  se  dokázala 
neschopnost  naše. Závěr  je  pesimistický:  Jednou  řečená  věc  sov.  orgány  je  jediná  a  
konečná.378

          V další části zprávy (psaných opět podle poznámek předaných 15., ale zpráva jako 
taková je datována 23. prosince) Hasal požadoval podřízení všech čs. útvarů (bojových i 
nebojových, záložních a nově se tvořících) pod jednoho velitele – kohokoliv (hlavní velitel 
– pokud se přemístí do SSSR, nebo hlavním velitelem ustanovený zástupce anebo Hasala).
          O mravním charakteru Hasala i ostatních čs. důstojníků svědčí následující sdělení 
určené Zvláště pro p. gen. PÍKU:
          Tuto věc budování naší brané moci je nutno projednat – jinak jsme zde zbyteční a 
situace naší přítomností by se jen zhoršovala.
          Jestli někdo z nás, nebo z důstoj. z Anglie je na překážku /i gen. Hasala v to počítaje/  
ať to otevřeně řeknou a my půjdem. Nikdo si nechce vzíti na svědomí, že by svou přítomností  
znemožňoval spolupráci a společný boj.
          Naléhavěji než kdy jindy žádal vyjasnění pojmu operační pásmo. Půjde-li to tak dále  
bude celá ČSR v operačním pásmu. Vymezit blíže. Použil naléhavá a burcující slova. Dále 
požadoval,  aby  úřad  vládního  delegáta  mohl  pracovat  i  ve  válečném  pásmu,  uvolnění 
sovětské censury a naopak zavedení cenzury mukačevského separatistického tisku. Žádal o 
čs. diplomaty a zástupce sovětského velvyslance od čs. vlády. Obzvláště silně Hasala trápila 
neexistence (oficiálního) spojení s Londýnem. Všechny depeše poslané přes 4. UF jsou dány 
na  vědomost Mechlisovi a nemůže se proto vždy napsat plné čs. stanovisko.
          Vyjádřil se i k budování čs. letectva v SSSR, které chtěl jako samostatnou složku, byť 
zasazenou do sestavy 4. UF, kde již působil  armádní  sbor. Jako velitele  doporučil  pplk. 
Pernikáře,  které  znal  ze  štábu VOÚ (viz.  dok.  č.  1  v příloze).  Opětovně žádal  vyřešení 
otázek hodností slovenských vojáků a doporučil z politických důvodů, aby jedním z velitelů 
brigád byl právě důstojník slovenské národnosti. Rozhodně se postavil, aby na Slovensku 

376 Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 385.
377 Od slov "s nedůvěrou" po "nových jednotek" a Nové jednotky chtěli stavět" podtrženo.
378 ABS, sign. 302-1-457/2, fol. 31-32.
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vzniklo cosi jako slov. MNO a tím autonomní slovenská armáda. Také urgoval vyznamenání 
sovětských vojáků a zejména nejvyšších velitelů 4. UF – zlepší to poměr. Marná naděje – 
ostatně  Hasal  hlásil,  že  všechno  na  4.  UF  musí  projednávat  sám,  protože  se  Kokrda 
neosvědčil.  Je otázkou, jak interpretovat  žádost o cigarety pro gen.  Hasala – pro vlastní 
spotřebu nebo na úplatky?379

          22. prosince 1944 přišla z velitelství 4. ukrajinského frontu neuvěřitelná depeše 
nařizující rozpuštění štábní a ženijní roty VOÚ. Tyto jednotky nebyly ve štábu považovány 
za legální z toho důvodu, že se nenacházely ve svazku 1. čs. sam. armádního sboru v SSSR. 
Hasal napsal Petrovovi Velevážený pane generále – nebylo to ovšem ironické oslovení, jak 
plyne  z  celkového  vyznění  psaní.  Hasal  osvětlil,  že  štábní  rota  je  pro  VOÚ  naprosto 
nezbytná  k  existenci:  Rozpuštění  této  jednotky  znamená  prakticky  úplné  znemožnění 
činnosti velitelství osvobozeného území a rovná se ve skutečnosti jeho likvidaci. Poukázal na 
to, že jeho úřad je podřízen vládní delegaci, a tudíž musí vyčkat návratu Františka Němce z 
Moskvy. Závěrem poprosil, aby uvedené důvody vzal laskavě na vědomí  a vyčkal návratu 
vládního  delegáta.  Zakončil  Zůstávám  s  hlubokou  úctou  k  Vám.  Kopii  svého  vzkazu 
Petrovovi poslal přes Píku Benešovi, MNO a Němcovi. Zejména se podle Hasalova mínění 
měla prozkoumat ve smlouvě z 5. května 1944 článek 2, litera b a pojem pásmo válečných 
operací.380

          Na druhý den je Píkovi odeslána depeše shrnující výstižně nynější stav věcí:  Naše 
vojensko-politická a vojenská situace zde [se] stala skoro neudržitelnou. Nadále se však 
usilovalo o sjednocení všech sil pod velitelem osvobozených území, kromě sboru, který měl 
i nadále operovat v rámci rudé armády a podílet se tak na vytlačení okupantů ze země.
          O Vánocích dostali vojáci dárky, které vyvolaly zajímavou reakci – plakali a hrdě se 
hlásili k ČSR... Sovětští důstojníci se svým čs. kolegům omluvili ze slavnostní večeře...
          4. UF nařídil 28. prosince 1944, aby se štábní a ženijní rota přesunula nejpozději k 1. 
lednu 1945 k náhradnímu pluku. Němec doporučil podvolit se kategorickému požadavku a 
rozpustit  obě zmíněné jednotky.  Hasalova snaha vysvětlit  Sovětům, že se jedná pouze o 
správní  útvary,  nebyla  korunována úspěchem.  Opravy mostů,  likvidace  minových polí  a 
umožnění praktického řízení a obhospodařování VOÚ nebylo zapotřebí. Sověti už jen dále 
nabourávali činnost čs. úřadů.
          Prosincové události roku 1944 na osvobozeném území dávaly mnohé tušit. Sám Hasal 
se  mohl  přesvědčit,  že  sovětská  strana  má  něco  v plánu  a  umí  si  své  zájmy  prosadit 
násilnými způsoby dokonce i vůči vlastnímu spojenci. Hasal se těmto sovětským a místním 
separatistickým  tendencím  snažil  čelit  poctivou  precizní  prací  spojenou  se  slušným 
vystupováním.  Jiných prostředků kromě této  mírnosti  ani  použít  nemohl.  Jednak byl  už 
zkušeným štábním důstojníkem, který dokázal myslet i politicky, tudíž chápal, že by jeho 
rázné  jednání  či  tvrdé nařčení  z neloajálnosti  a  nespolupráce  ze sovětské  strany ublížila 
československé  exilové  politické  reprezentaci,  konkrétně  nejvíce  prezidentu  Benešovi,  a 
také viděl svoji reálnou moc na svém působišti. Musel se stát jakýmsi inhibitorem pro své 
vojáky.  Realita  je  sváděla  k projevům  nepřátelství  proti  RA,  která  podporovala  místní 
vlastizrádce.  Několikráte  připomněl  svým  podřízeným  povinnost  zdravit  rudoarmějce, 
protože  čs.  vojáci  nečiněním toho  dávali  najevo  svůj  odpor  proti  praktikám,  jichž  byli 
svědky. Stabilizující role ve vlastních řadách byla celkem úspěšná. 
          Pokusy o plodnou spolupráci, narovnání vztahů a umožnění normálního fungování 
VOÚ  z jeho  strany  nenašly  a  už  nemohly  najít  pochopení  u  jeho  partnerů.  Vysoká 
československá  vyznamenání  určená  pro  nejvyšší  členy  štábu  4.  ukrajinského  frontu 
přinesly jen mizivý výsledek, dá-li se o nějakém vůbec hovořit. Lze konstatovat, že vládní 

379 ABS, sign. 302-1-457/2, fol. 33-35.
380 White, Lewis M.: Generál Antonín B. Hasal (Velitel osvobozeného území), In: Duben: Na všech frontách, 
s. 234-235.
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delegace  spolu  s VOÚ  měla  podporu  od  Rudé  armády  jedině  tehdy,  když  se  její  cíle 
náhodou shodovaly s plány československými.  V takovém případě se mohlo postupovat i 
proti Národní radě Zakarpatské Ukrajiny (NRZU). 
          Hasal se této nevděčné role zhostil dobře, svým lidem šel příkladem v sebeovládání a 
sebekázni, kterou vyžadoval i od jiných. Netušil však ještě, že on i jeho muži budou muset 
svoji trpělivost a rozvahu prokázat v budoucnu ještě ve větší míře než dosud. Rok 1944 tak 
pro něj končil s obavami a do nového se jinak dívat nemohl. Přestože jsme si výše povšimli, 
že  některými  důstojníky  byl  považován  za  naprostého  obdivovatele  prezidenta  Beneše, 
mohly  dosavadní  zážitky  v něm  vyvolat  pochybnosti  o  správnosti  nastaveného  kurzu. 
Prozatím se však musel plně věnovat zvládnutí nynější náročné situace, u které hrozilo, že se 
ještě dále vyostří. 

VOÚ v     lednu 1945, vrchol krize a odsun/ústup vládní delegace  

          Leden posledního roku 2. světové války mohl v zázemí vypadat a probíhat příjemně. 
Porážka mocností Osy se zdála být již jistou, dala se odhadovat na měsíce. Konec vraždění, 
ničení a nekonečné surovosti se s vytrvalostí blížil. Rozpory mezi západními a východními 
spojenci  se  veřejně  neprojevovaly,  a  naopak  se  prezentovala  svornost  mezi  všemi 
antinacistickými bojovníky. Hasal se sice nacházel se sice v zázemí, ale v době, kdy právě 
bouřilo. Nikoli však ze své vlastí vůle se Podkarpatská Rus stala takto neklidnou. Hasal stál 
v čele přetíženého a špatně vybaveného úřadu, který musel kromě svých primárních funkcí 
ještě  suplovat  činnost  nikdy  nevzniklé  vojenské  mise,  doplňovat  nebo  plně  obstarávat 
agendu NV a ještě opravovat  poničené komunikace,  aby po nich pak mohli  být vysláni 
branci  za  bojovými  útvary  čs.  armádního  sboru.  Celou  vzniklou  přetěžkou  situaci 
komplikovala  podvratná  činnost  NRKU  a  přinejmenším  problematický  přístup  místních 
nejvyšších činitelů RA, jmenovitě generálů Mechlise a Petrova.
           Hned na Nový rok vyjeli Hasal, Šrobár a msgre. Hála navštívit velitelství 4. UF. 
Jednalo se o posilách pro čs. sbor. Hasal Petrova informoval o tom, že odvody určené pro 
sbor brzdí a sabotuje nařízení  NRZU zakazující  vstup do čs. armády.  Petrov trvá však i 
nadále trval na odvodech ke sboru a o dva dny později opět nařídil přesun všech vojenských 
jednotek k 1. čs. sboru, tedy i štábní roty VOÚ. Hasal poukázal na potřebu udržovat v týlu 
klid, k čemuž nějaké ozbrojené síly potřebuje. 
            Hasalova snaha nepadla na úrodnou půdu a v odpovědi se dočítá:  Pořádek na 
uvedeném území je zajištěn sovětskými veliteli a místní milicí.381 Na spolupráci sovětských 
velitelů  nebylo  spolehnutí,  jak  konkrétně  ukázal  případ  ppor.  Lala  a  milice  byla  sama 
v podezření z vysoké zločinnosti. Tato ukázka bude v dalším textu velmi důležitá a vyzní 
v budoucím kontextu přímo komicky, možná jako i jako špatný vtip, jehož se Hasal a celé 
jeho VOÚ s vládní delegací stanou obětí a přímými aktéry. Prozatím jsou jen překvapeni 
tím, že rudoarmějský velitel Chustu si vyžádal seznam a funkci všech důstojníků VOÚ.382

          V první čtvrtině ledna nábor do sovětské armády ustal, neboť už místní zdroje nebyly 
s to vyprodukovat další nováčky. Sověti se na rozdíl od Čechoslováků potýkali s masovou 
dezercí  Rusínů.  Československé  útvary  s tímto  jevem  neměly  tak  velké  problémy. 
Dvanáctého  ledna  1945  se  Hasal  s dvěma  kolegy  z vládní  delegace  vydal  k 1.  čs. 
samostatného armádního sboru, ohledně vzájemné výpomoci.
          Situace se začínala pomalu vyostřovat a možnost silové konfrontace se počala jevit 
jako v blízké budoucnosti pravděpodobná, snad i téměř jistá. NV omezily svobodu projevu, 
protože  v opačném  případě  se  mohlo  dostat  do  centra  dění  skutečné  smýšlení  Rusínů. 

381 Válečný deník VOÚ leden 1945, s. 1.
382 Válečný deník VOÚ leden 1945, s. 1.
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Obyvatelstvo  si  přeje,  aby  KU  zůstala  součástí  ČSR  a  aby  československé  státní  a  
bezpečnostní orgány převzaly zde veškerou moc a zavedly pořádek.383

          V polovině ledna, přesně 14. toho měsíce, se situace dostala do nejzávažnější krize, 
kdy mohlo dojít i k hrubým skutkům mezi spojenci  a také i příslušníky jednoho státu. Toho 
dne milicionáři obsadili budovu čs. vojenského oblastního velitelství (VVO)384 a při stržení 
poničilo československou státní vlajku. Příslušníci milice vtrhli i do vládní budovy, odkud 
vyháněli úředníky s hrozbami krveprolití.385 Sovětský velitel odmítl jakkoli zasáhnout (přes 
opakované vybídky od československých představitelů) s tím, že se jedná o věc národního 
výboru. 4. UF byl požádán o ochranu, ale pomoci se Čechoslováci nedovolali nikde. 
           Hasal zakázal svým podřízeným použít zbraně i v případě sebeobrany a to je jediný 
důvod, proč při tomto incidentu netekla krev. Milice obsadila i čs. kasárna, které zaneřádila 
a ukradla, co se jen dalo (zbraně, munice, osobní věci vojáků). Sovětský styčný důstojník 
nebyl  k zastižení a sovětští  pohlaváři byli  ve svých činech velmi laxní.386 Vzpomínka na 
ujištění, že bezpečnost zajistí sovětští velitelé měst a milice zněla jako urážka a výsměch. 
Jak to připadalo Hasalovi? Musel být rozčílen tím, že mu bylo poskytnuto ujištění, dán slib, 
u  kterého  už  předem  jeho  skladatel  věděl,  že  jej  nesplní.  Důstojnické  slovo  už  nic 
neznamenalo. Petrov následujícího dne nařídil zkrocení milice a prošetření dohadovaného 
výstřelu čs. vojáků do hloučku milicionářů – teroristů.387

           Tato událost byla vyvrcholením všech provokací, ústrků i nedodržování smluv ze 
sovětské strany. Činnost Hasala i jeho úřadu už od této chvíle provází nádech úpadku ve 
smyslu příprav na stažení se. Opakované a stále pokračující pokusy o uplatnění své autority 
a splnění vlastních úkolů a slibů byly i nadále neúspěšné. Jednou z mála věcí, které mohlo 
vlastenecky smýšlejícího Hasala a nejen jeho trochu potěšit a osvěžit po velkých duševních 
vzepětích,  bylo,  že  se  do  řad  československé  armády  v této  chvíli  hlásily  „celé  třídy“ 
místních středních škol, zejména maturitní a předmaturitní ročníky.388

            Ve dnech 17. a 18. ledna 1945 opět Hasal a následně už i Němec, který se vrátil 
z Moskvy, opět vedl další jednání se čtvrtým ukrajinským frontem. Hasal nejprve upozornil 
Petrova, že VOÚ má málo lidí, a tím pádem nestačí na své povinnosti. Pak mu připomněl 
(nebo dal elegantně najevo jeho vlastní chybu?),  že bez ženijní čety téměř ustala oprava 
místních  komunikací  a  NV  jsou  naprosto  v tomto  hledisku  neschopné.  Hasal  si  také 
postěžoval, že Sověti vykonávají jurisdikci nad čs. vojáky. Nakonec zopakoval skutečnost 
nespolupráce národních výborů a dokonce i RA (ne/vyšetřování dopravních nehod s čs.-sov. 
účastí ze sovětské strany).

O den později (18. 1.) se Hasal spolu s Němcem opět vydali na štáb 4. ukrajinského 
frontu.  Řešili  přesuny  a  opět  radiospojení.  Zatímco  Moskva  podle  ministra  Němce  čs. 
vysílání povolila, Mechlis tuto otázku smetl ze stolu s odůvodněním, že on sám o ničem 
neví, a tak nic nepovolí.389 Zlovůle, potměšilost, neúmyslné neplnění příkazů z vyšších míst, 
ignorace příkazů a další nedorozumění, přílišné lpění na své prestiži nebo řádech? 
          Poslední lednová třetina se nesla už ve znamení duchu omezování nejen ze strany NV 
a RA, ale  i  Čechoslováci  sami  omezují  svoji  práci.  22.  ledna  se  konala  porada VOÚ o 
omezení  činnosti  a  zajištění  správy  Podkarpatské  Rusi.  Němec  sice  hlásil  Benešovi,  že 
Moskva chce dodržet smlouvu, na druhou stranu jsou v sovětském hlavním městě vnímány 
rusínské hlasy volající po připojení k SSSR. Beneš poděkoval za práci a další osud tohoto 

383 Válečný deník VOÚ leden 1945, s. 4.
384 Spadalo pod velení VOÚ.
385 Válečný deník VOÚ leden 1945, s. 4.
386 Válečný deník VOÚ leden 1945, s. 5.
387 Ke střelbě z čs. výzbroje skutečně došlo.  Ve chvíli, kdy byl čs. voják odzbrojován spadla jeho zbraň na zem 
a samovolně vystřelila. Válečný deník VOÚ leden 1945, s. 5.
388 Válečný deník VOÚ leden 1945, s. 6.
389 Válečný deník VOÚ leden 1945 , s. 7.
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území byl na bedrech Beneše a vlády. Hasal a jeho lidé už nyní výrazně neúřadovali, zato 
plánovali evakuaci osob spolupracujících s Velitelstvím osvobozených území. Vojáci sice 
mají povinnost plánovat a očekávat to nejhorší, ale zde se jednalo již jednalo o realitu. Od 
24. ledna se řeší otázky přesunu a od 29. nastává samotný přesun vládní delegace i VOÚ do 
Košic.390

Pro  čs.  stranu  byla  situace  na  Podkarpatské  Rusi  krajně  nepříjemná,  protože 
potvrzovala  některé názory,  které  Beneše odrazovaly od cesty do Moskvy.  Podrývalo to 
pozici prezidenta, ale jak se Ripka na zasedání vlády vyjádřil 12. ledna 1945, aspoň bouře v 
západním  tisku  podpoří  čs.  pozici  vůči  Kremlu.391 Navíc  se  zálešitost  komplikovala  i 
s usilováním Moskvy, aby čs. představitelé uznaly prosovětskou lublinskou vládu a otočily 
se tak zády k londýnským Polákům. Jak Beneš napsal Fierlingerovi, měla by Moskva uvážit,  
že  jiného,  tak  opravdového  a  upřímného  přítele  jako  jsme  my  ani  dnes  nemá,  ani 
v budoucnosti mít nebude a že to, co se stalo s Podkarpatskem, je a bude pro všecky naše 
lidi zde i doma ohromný otřes. Bude to míti vliv i na situaci doma. Že se to dnes už zde,  
v Americe  a v celém světě  –  nemluvě  o Praze,  Bratislavě  a Berlíně  – úžasně využívá  a  
zneužívá, snad už v Moskvě víte.392

          Ať už Sověti znali text této instrukce z tajných zdrojů jakoukoliv cestou, anebo jde jen 
o časovou shodu či reakci na jinou událost, každopádně se krátce na to (23. ledna 1945) 
Stalin  obrátil  s  osobním dopisem na  Beneše  s  tím,  že  SSSR uznává  Československo v 
předválečných  hranicích,  ale  zároveň  citlivě  vnímá  vůli  obyvatel  Zakarpatské  Ukrajiny. 
Stalin vyjádřil přesvědčení, že se obě vlády mohou na této otázce dohodnout buď v průběhu 
války, anebo až po jejím skončení. Československá strana to viděla jako snahu udržet dobré 
vztahy a dále nehrotit nepříjemnou situaci.393

          Benešova odpověď napsaná 29. ledna vyjadřovala díky za dopis, jeho upřímnost a za 
vůli řešit daný stav. Beneš totiž věřil, že Stalin o dění na Podkarpatské Rusi nemá ponětí a 
že  jde  o  dílo  ukrajinských  vlastenců  zaujímajících  vysoká  postavení  v Rudé  armádě  na 
Podkarpatsku, kteří snad ani neví o čs.-sovětské smlouvě a jež nejsou schopni potlačit své 
národnostní  cítění.  Prezident  byl  Stalinovým  dopisem  spokojen.  Beneš  připustil,  že 
v některých  kruzích  vyvolal  vývoj  na  Podkarpatské  Rusi  neklid,  ale  ujistil,  že  si  spolu 
s vládou nemyslí,  že by  sovětská vláda zamýšlela jednostranně řešit  otázku Zakarpatské 
Ukrajiny nebo měla v úmyslu porušit dohodu mezi našimi státy.  Prezident napsal, že jde o 
bilaterální záležitost mezi dvěma státy, do které žádné třetí zemi (velmoci) nic není. Kvůli 
dlouhodobě  a  tvrdošíjně  hájené  konstrukci  o  předmnichovských  hranicích  a  vzhledem 
k Německu a Polsku, se přikláněl proto, aby se obě země dohodly až po skončení války a 
sám mohl ještě seznámit se stavem věcí politiky v Praze.394  

Na posledním vystoupení před Státní radou (23. února 1945) a před cestou domů 
vedoucí  přes  Moskvu  prezident  Beneš  zdůraznil  likvidaci  a  nulitu  Mnichova,  jakož  i 
restauraci republiky v původních hranicích: Mohu dnes jasně znovu konstatovat, že velmoci  
zásadně [spíše v „v zásadě“ – pozn. D. H.] uznávají naše předmnichovské hranice, i když 
právně395 poslední  slovo  o  tom  může  být  řečeno  teprve  podepsáním  mírových  smluv.396 

Poslední slovo tedy bude mít – zcela nediplomaticky vyjádřeno – reálná vojenská síla mezi 

390 Válečný deník VOÚ leden 1945, s. 8- 9.
391 Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 1961, s. 463.
392 Štovíček, Ivan: Diplomatické pozadí uznání polské lublinské vlády. (Dokumenty). In: SAP, č. 1, 1993, roč. 
XLIII, s. 33. AMZV, LA, TO-T, 1945, č. 227 (Mos. 51).
393 Československo-sovětské vztahy, díl 2., s. 470-471 (rusky) a Cesta ke květnu I/2, s. 476-477 (česky).
394 Cesta ke květnu I/2, s. 481-482. Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 
1988, s. 214-215, 229.
395 Slovo právně v originále zvýrazněno kurzívou.
396 Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45. Třetí doplněné 
vydání. Praha 1946, s. 408-409.
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jednotlivými velmocemi, které budou rozhodovat o novém míru. O Podkarpatské Rusi už 
nepadlo vyjma této nepřímé a nepříjemné zmínky ani slovo.
          Beneš snad hořce v duchu zalitoval, že dal sovětským představitelům při různých 
příležitostech poznat svoji ochotu zříci se Podkarpatské Rusi, protože anexe Podkarpatska 
byla podle Vojty Beneše nejtěžší rána, kterou dr. Beneš utrpěl od Mnichova.397 Také neměl 
radost  z volby  Františka  Němce  jako  vládního  delegáta,  který  se  podle  jeho  mínění 
nedostatečně zhostil své funkce. Šrámek si myslel, že inteligencí na svoji funkci nestačí a 
Ripka dospěl k názoru, že se Němec stal obětí Fierlingerových intrik.398 Podkarpatská Rus se 
tak z toho, co mělo býti darem pro milované osvoboditele, se nyní stalo něco, co si Sověti 
uloupili a dodatečně si ještě řekli o potvrzení, že se nejednalo o loupež, nýbrž o přátelský 
akt.  Přátelské překvapení  pro Sovětský svaz v podobě zaostalého území,  aby se zajistila 
zbývajícímu území Československa bezpečnost a hospodářská spolupráce, se nekonalo. Cíle 
bylo  z československé  strany  dosaženo,  ale  způsobem,  který  již  nešel  podle 
československých notových partitur a navíc naznačujícím, že SSSR dá jen to, co bude chtít a 
vezme si vždy to, po čem zatouží. 

Ripka před britským velvyslancem Nicholsem krátce po Stalinově dopise, 29. ledna, 
prohlásil,  že  Stalinův dopis nás přirozeně velmi uspokojil.  Sověti  dali  najevo,  že si jsou 
vědomi  komplikovanosti  otázky,  jakož i  toho,  že je  nutno,  aby se všechny podobné věci  
vyřizovaly přátelskou shodou s československou vládou ve smyslu smlouvy. Jestli  to byla 
póza před cizím představitelem, byť silně čechofilským, nebo skutečný názor vyjadřující 
hluboké uklidnění a uspokojení, je otázka.399 
          Leden 1945 se pro Hasala vyvinul asi takto: do půlky měsíce běžné fungování jeho 
úřadu (dá-li se o něčem takovém kdy vůbec hovořit), útok ozbrojenců na de facto čs. stát 
podpořený pasivně přihlížejícími představiteli RA a plánování přesunu a vlastní odchod. 
          Díky svému předvídavému rozkazu nedošlo ke krveprolití, a nevyhrotil tak situaci, 
anebo právě prokázal slabost? Měl se dostat do boje se separatisty? Jak by se zachovala rudá 
armáda? Dal by pomoci potlačit případný partyzánský boj komunistických sil, zcela jistě 
tiše nebo i otevřeně podporovaných SSSR? Boje by se vedly dlouhá léta,  obě strany by 
utrpěly  vysoké  ztráty  na  životě  a  povstalci  by  do  budoucna  mohli  přistoupit  i  k 
teroristickým aktům po celé republice. Tato situace by po válce (kdyby nastala nějaká krize 
mezinárodních vztahů v ose Východ – Západ) mohla vést k vpádu sovětských sil do ČSR 
pod záminkou pacifikace území a podporou národněosvobozeneckého boje. 
          Šlo tu především o budoucnost českých zemí a Slovenska. Hubert Ripka si po 
jednáních v Moskvě v červnu 1945 myslel, že šlo o rozumný a prospěšný krok, když se čs. 
strana  vzdala  Podkarpatské  Rusi,  čímž  se  zřejmě  i  zabránilo  tomu,  aby  rozhořela 
separatistická  tendence  i  v některých  východoslovenských  okresech,  kterou  by  snad  byl 
Kyjev ochoten propagovat i proti vůli Moskvy.400 Britové, a zdá se, že i celý Západ, měl o 
Podkarpatské Rusi jen mlhavé představy a v dané chvíli ani neznal skutečnou situaci, která 
se na Podkarpatsku vytvořila, i když vytušili, že ČSR, možná s ohledem i na některé zvěsti, 
které se o postoji Beneše k Podkarpatské Rusi šířily,  se nakonec tohoto problematického 
území dobrovolně vzdá.401

397 Dejmek,  Jindřich:  Představy  prezidenta  Edvarda  Beneše  o  poválečném  mezinárodním  zajištění 
Československa v době druhé světové války (nástin problémů). In: Československá armáda 1939-1945 (Plány 
a skutečnost). Praha 2003, s. 75.
398 Feierabend, Ladislav: Soumrak československé demokracie. Díl 2. Purley 1988, s. 222-225.
399 Štovíček, Ivan: Diplomatické pozadí uznání polské lublinské vlády. (Dokumenty). In: SAP, č. 1, 1993, roč. 
XLIII, s. 43-44.
400 Kaplan, Karel: Moskevské dojmy Huberta Ripky z června 1945. In: Slezský sborník, č. 1-2, 2000, roč 98, 
2000, s. 124.
401 Brown, s. 131-132.
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          Hasal nanejvýš pravděpodobně znal Benešovy úvahy o budoucnosti  KU a také 
celkovou dřívější a rozhodně i nynější posílenou nejistotu ohledně státoprávní příslušnosti 
Podkarpatí, a tak nejspíše nechtěl ohrozit jádro československé myšlenky ozbrojenou akcí 
s nejistým výsledkem a nejistou podporou ze strany velmocenských spojenců. Snad i sdílel 
dojem, že pokojným předáním podkarpatoruského ocásku republiky stát pouze získá koncesi 
u  Sovětského  svazu  na  podporu  poválečných  požadavků  –  snad.  Hasal  byl  bezesporu 
profesionálním  vojákem,  který  všechna  tato  rizika  tušil  a  znal.  Několik  let  se  stýkal 
v londýnském exilu s předními čs. politiky a tak musel leccos nasát z tamějšího prostředí a 
zároveň  přijít  o  politickou  neposkvrněnost  raženou  v prvorepublikové  armádě.  Hasalův 
rozkaz o nepoužití  zbraní ani v případě sebeobrany byl  jistě vydán se sebezapřením,  ale 
zároveň s vědomím jeho nutnosti.

Odumření VOÚ

          Počátkem února se Hasal a štáb přesunuli do osvobozených Košic, kde, jak válečný 
deník výstižně poznamenává, s příchodem do Košic veškerá činnost VOÚ odumírá. Hasal a 
jeho lidé skutečně nemají co na práci, protože Slovenská národní rada si veškeré záležitosti 
– i vojenské – vyřizuje sama – svými vlastními prostředky a zdroji. SNR svým rozhodnutím 
z 8. února  1945 rozhodla, že pravomoci vládního delegáta se budou vztahovat pouze na 
zprostředkovatelskou  úlohu  mezi  slovenskými  představiteli  na  jedné  a  československou 
vládou a Rudou armádou na straně druhé. 
          Pátého února 1945 požádalo  předsednictvo Delegace SNR pro osvobozené území 
Františka Němce,  aby rozpustil  VOÚ, protože u vládního delegáta  má být  len vojenská 
misia  a nijaké  „veliteľstvo  oslobodeného územia“.  SNR pochopitelně  využila  oslabené 
pozice  vládního  delegáta  i  velitele  osvobozených  území,  aby  se  pomstila  VOÚ  za 
nesouhlasný postoj k poverenictvu obrany a aby si zároveň zajistila co největší vliv předtím, 
než  zde  bude  opět  silná  vláda  s centralizujícími  sklony,  resp.  silná  SNR  chtěla  zajistit 
Slovensku co nejvíce autonomie. Likvidace VOÚ byla dobrým prostředkem i testem svých 
možností. Svoji žádost SNR zopakovalo 12. února. Zdůvodňovali ji záměrem zabezpečit si 
pořádek svými národními výbory a jejich ozbrojenými složkami.  SNR se obávala, že by 
existence  VOÚ  mohla  skaliť  dobrý  pomer  českoslovesnko-sovietský,  což  pochopitelně 
nebylo ve slovenském a československém zájmu.
          Němec se požadavkům Slovenské národní rady nebránil. 10. února informoval vládu 
o dohodě se SNR o předávání slovenského území pod její správu a o tom, že vládní delegát 
bude  zajišťovat  styk  mezi  Londýnem,  Moskvou  a  Rudou  armádou.  Požádal  o  likvidaci 
Velitelství osvobozených území a chtěl, aby byl generál Hasal jmenován vrchním velitelem,  
Svoboda jeho zástupcem a velitelem zasazených vojsk, Boček náčelníkem štábu.  Žádal, aby 
podle úmluvy z 8. května vznikla vojenská mise v čele s Píkou.
          Paradoxně s nulovou činností  a  změnou  působiště  se  vztah  mezi  Velitelstvím 
osvobozených území a Rudou armádou zlepšil. Na KU se v průběhu února nic nezměnilo, 
jen v březnu nastalo mírné zlepšení. V březnu vznikla ilegálně, bez souhlasu 4. UF, ženijní 
četa, aby zlikvidovala minová pole bránící jarním zemědělským pracím.402

          Sedmého března Hasal na Benešovu žádost odletěl do Moskvy, odkud se vrátil až 2. 
4.  1945,  den  před  Benešovým  příjezdem.  Beneš  chtěl,  aby  Hasal  vyčkal  prezidentova 
příchodu,  dokud  s londýnskou  vládou  nedorazí  do  Moskvy.  Hasal  velmi  podrobně 
informoval  o  čerstvých  poznatcích  z Podkarpatské  Rusi  a  Slovenska  o  chování  i 
důvěryhodnosti  sovětských  činitelů  a  Rudé  armády.  Hasal  vyjádřil  obavy  z budoucího 

402 Lewis M. White naopak uvádí, že ani v Košicích nezlepšil poměr mezi vládní delegací a Rudou armádou. 
White, s. 235. Srovnej s VOÚ válečný deník únor-březen 1945, s. 1-2. Program revoluce, s. 230, 233. Cesta ke 
květnu I/2, s. 489-490, 496-497.
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chování RA také na zbytku osvobozovaného Československa. Neopomněl zdůraznit nutnost 
jasných formulací ve smlouvách, aby nemohly být vykládány silnější stranou dle potřeby.
          Politici Hasalovi oznámili, že bude jmenován ministrem dopravy v chystané vládě. 
Odmítl. Nejdříve chtěl mluvit s Benešem. Přijal, když jej prezident Beneš výslovně požádal. 
Pátého dubna vznikla vláda a úřad vládního delegáta a VOÚ zanikli.403 

* * *

          Hasal se v průběhu své sovětské anabáze a následně v době své práce na území 
Podkarpatské Rusi snažil o prosazení československého vlivu a správy na čs. území. Setkal 
se však s úmyslným podkopáváním své mise ze spojenecké sovětské strany, která využila 
neexistence  oficiálního  výkladu  československo-sovětské  smlouvy  a  zřetelně  porušovala 
některé  konkrétní  ustanovení  (články 5  a  7).404 Lze  s jistotou  napsat,  že  problémy mezi 
československými  a  sovětskými  úřady  nebyly  způsobeny  vzájemnou  animozitou  mezi 
Hasalem a Němcem na jedné a Petrovem a Mechlisem na druhé straně. Hasal byl  příliš 
dobře vyškolený ve společenském vystupování a podle názoru Františka Moravce to byla 
výkonná  kancelářská  „šedá  myš“.  Jeho  úkolem  byla  pouze  správní  práce,  tedy  svoje 
povahové rysy nemohl nijak zřetelně projevit. 
          Je neuvěřitelné, že by jeho případná nevraživost k některým jeho sovětským kolegům 
byla  vůbec s to vést  například k události  ze 14. ledna 1945. Naopak v československých 
řadách  usiloval  o  dobrý  poměr  k Rudé  armádě  a  snažil  se  klidnit  horké  hlavy  ve  své 
podřízenosti. 
          Není možné vyloučit, že kdyby někdo jiný zastával Hasalovu funkci, případně kdyby 
býval  byl  Hasal  jednal  energičtěji,  mohla  by  situace  s nejvýchodnější  výspou  ČSR 
dopadnout  jinak.  Byl-li  však  separatistický  odboj  podporován  místními  mocenskými 
strukturami (národní výbory, milice) a pohlaváry RA, situace se nemohla vyvinout jinak, ať 
by  byl  ve  funkci  kdokoli.  Nepočítáme-li  už  s  masou  Rudé  armády,  tak  na  ovládnutí 
Podkarpatské Rusi  bohatě  stačili  sovětští  partyzáni,  kteří  by se  třeba vydávali  za  místní 
obyvatelstvo  anebo  za  sovětské  dobrovolníky,  za  které  přeci  sovětská  vláda  nenese 
odpovědnost. Vždyť koncem roku 1944 disponoval štáb 4. ukrajinského frontu asi 11 000 
partyzány  a  v  lednu  1945  už  více  než  15  000!  Kdo  by  byl  schopen  je  rozeznat  od 
místních?405

             Hasalův úřad byl poddimenzován a přetížen, nejen původní, naplánovanou činností, 
ale  i  prací,  kterou  měla  původně  vykonávat  čs.  vojenská  mise,  jež  se  nakonec   nikdy 
neustanovila,  a  Velitelství  osvobozených  území  bylo  sovětskou  stranou  dotlačeno  do  té 
pozice, kdy muselo zastat činnost této neexistující instituce. Za situace, kdy mohly branné 
síly ČSR provést mobilizaci jen na části původně plánované územní rozlohy, činil rozdíl 
mezi plánem a výsledkem pouhých 1800 mužů (plán byl 8100 a výsledek z pěti okresů byl 
7000 branců a k tomu ještě dobrovolníci z Rumunska a středních škol).406

          Poúnorová tvorba Hasalovu činnost silně kritizovala a viní jej z mnoha špatností a 
nedobrých pohnutek, ale již za války měli komunisté na jeho osobnost vyhraněný názor: Je 
krajně  reakční,[...]  nenávidí  pokrok,  [...]  špatný  charakter,  podlý  a  zlý.  Má  hladké  
vystupování, když chce dovede se chovat pouze k společensky výše postaveným, neb těm, o  
nichž předpokládá, že mají další spojení a vliv.407 – a konkrétně na Podkarpatské Rusi měl 
podporovat špionáž proti RA a podkopávat místní orgány. Jako zcela neopodstatnělé se jeví 
403 On all fronts ....  , s. 264 –280. White, s. 236. VOÚ válečný deník, s. 1. List  je značen jako první, ale 
fakticky se jedná až o třetí stranu.
404 VOÚ válečný deník leden 1945, s. 10.
405 Dějiny Velké vlastenecké války Sovětského svazu 1941-1945. Sv. 5. Praha 1966, s. 260.
406 VOÚ válečný deník leden 1945, s. 10.
407 ABS, sg. 302-1-483, fol. 189.
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obvinění generála Hasala, že úmyslně vyvolával rozbroje s milicí a že organizoval špionáž 
proti Rudé armádě. Poslední obvinění se dá vysvětlit vysíláním tajné vysílačky do Londýna, 
kterou  přivezl  ze  Slovenska  člen  delegace  F.  Krucký.  Samotný  vládní  delegát  ministr 
František Němec se o vysílačce dozvěděl dokonce až  po skončení druhé světové války.408 

Éterem mohli  ovšem létat  i  zprávy nacistických  zpravodajců  a  banderovců,  kteří  mohli 
právě v horském terénu způsobovat Rudé armádě vážné potíže,409 a jejich vysílaní mohla RA 
rovněž přičíst  na rub činnosti  čs. vládní mise.  Co se týče místních mocenských struktur, 
měly povinnost se podřídit  československé vládní  delegaci  a ve sporných otázkách byly 
povinné uposlechnout výnosů tohoto úřadu.

Citát  z propagandistických  poválečných  prací  o  činnosti  vládní  delegace  na 
Podkarpatské Rusi říká:  Lze se pak divit,  že živelné hnutí ukrajinského lidu za připojení  
k SSSR, které tehdy na Zakarpatské Ukrajině den ze dne mohutnělo, vzplanulo hněvem proti  
takovéto  „reprezentaci“  českého  národa,  která  mu  připomínala  zašlé  časy  agrárních 
guvernérů, četníků a persekucí?410 
          Tato reprezentace se neprávem ponižovala a o oné  živelnosti hnutí za připojení  
k SSSR lze s úspěchem pochybovat, i když některé novější práce se staví kriticky k práci 
vojenské části delegace, která se měla projevovat jako málo citlivá, popřípadě tvrdí, že čeští  
důstojníci  a  úředníci  zastrašovali  obyvatele,  tvrdili,  že  po  skončení  války  Zakarpatská  
Ukrajina zůstane součástí Československa. 411

          Zjistili jsme, že Hasalova práce z přelomu let 1944/1945 nebyla z již dříve uvedených 
důvodů  zcela  úspěšná.  Přesto  se  zánikem  Velitelství  osvobozeného  území  nepřestala 
Hasalova služební kariéra i nadále stoupat. Prezident Beneš i vláda považovali Hasala za 
nevinného situací na KU, a proto mu byl jako nestraníku nabídnut resort dopravy v první i 
druhé vládě Národní fronty (dále NF). Kariérní růst záležitost s Podkarpatskou Rusí nijak 
neovlivnila. Plnohodnotnou demokracií však nový stát nebyl. Například byl omezen počet 
politických  stran  a  také  jejich  působnost.  V těchto  třech  letech  dosáhl  Hasal  nejvyšších 
postů, jaké kdy zastával.
          V  prvních  dvou  vládách  osvobozené  republiky  působil  od  jejich  ustanovení 
v Košicích 4. dubna 1945. Post ministra přijal až po rozhovoru s Benešem v Moskvě, kam si 
ho Beneš v březnu pozval. Dokládá to důvěrnější vztah mezi Benešem a Hasalem a hlavně 
skutečnost, že Hasal byl vždy v první řadě podřízeným vojákem vůči svému politickému 
představiteli.  Beneš jistě oceňoval Hasalovu loajalitu a pracovitost (sám Beneš byl velmi 
pilný) i věrnost demokratickým ideám. Hasal se dokonce zúčastnil jednání o vzniku nové 
vlády. Prezident mohl počítat s generálovou podporou ve vládě, která snad bude muset činit 
obtížná rozhodnutí  a  která  nemusela  plně fungovat.  Bylo  také možné,  že  se nová vláda 
nebude  podřizovat  Benešovým  představám  a  požadavkům.  Prezident  viděl  Hasala  jako 
svého exponenta anebo nástroj ve vládě. 
          Navíc bylo politicky výhodné mít v armádě ještě dalšího vojáka, vždyť armáda byla 
viditelným nástrojem, který umožnil politické reprezentaci vydobít uznání československé 
státnosti.  Stojí  za  připomenutí,  že  i  generál  Alois  Eliáš  býval  také  ministrem  "modré 
armády" a snad lze i říci: "A kdo jiný by měl dopravu organizovat než voják?"

408 Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha 20005, s. 92. Němeček: Zpráva, s. 130. 
Batrtovský, Josef: Štáb pro rozbití 1. čs. sboru v SSSR. In: Válka a revoluce, sv. 1, roč. 1949, s. 148.
409 Karpov, Vladimír: Generál. Poslední bitvy. Praha 1987, s. 83-84.
410 Bartovský: Cesta, s. 51. Batrtovský, Josef: Štáb pro rozbití 1. čs. sboru v SSSR. In: Válka a revoluce, sv. 1, 
roč. 1949, s. 148.
411 Hrbek, Jaroslav a kol.: Encyklopedický slovník českých dějin 1938 - 1945, s. 253. Staženo v září 2007 z 
adresy:  http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Slovnik38_45.pdf. Rubcov, Jurij:  Mechlis.  Fanatický 
přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku. Brno 2008, s. 247.
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          Každá politická strana Národní fronty (jiné politické strany než v Národní frontě 
neexistovaly,  resp.  vyloučení  z NF  rovnalo  se  zánik  strany,  stejně  tak  vznik  kterékoliv 
strany Národní fronta povolovala a dotyčná strana se musela ihned do ní zapojit a souhlasit 
s Košickým vládním programem) měla ve vládě několik svých zástupců. Některé resorty 
však spravovali  nestraníci  a odborníci  – například Ludvík Svoboda měl  MNO (de facto 
komunista)  a  zase  Hasal  dopravu.  Zatímco  u  Svobody nebo  u  Jana  Masaryka  (MZV a 
Benešův spojenec) je odbornost jasná, tak u Hasala nikoliv, pomineme-li, že jeho otec se 
živil u železnice, ale v nijak významné funkci. Motivy musely být čistě politické.
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Kapitola 5
Formování vlády na moskevských jednáních v březnu 1945

Za tímto účelem se Beneš a představitelé všech politických stran sešli v Moskvě na 
konci března 1945. Benešovi však šlo také o jiný cíl: co nejdříve dostat na čs. území čs. 
vládu, která by snad byla s to se lépe vyrovnat či zamezit opakování vývoje z Podkarpatské 
Rusi,  jehož  se  ve  vztahu  k Slovensku  a  zejména  východní  části  logicky  obával  nejen 
prezident, který se v soukromí na spolupráci s komunisty díval přinejmenším skepticky.412 

Na  jednání  v Moskvě  chyběli  jen  agrárníci,  na  jejichž  zániku  se  zhruba  před 
měsícem dohodly ostatní politické strany. Delegace SNR dorazila do Moskvy 12. a o pět dní 
později přibyla i londkýnská emigrace. Jednání proběhla ve dnech od 22. do 29. března, před 
tím však proběhly ještě předběžné rozhovory (18.-21. března) delegací  o komunistickém 
návrhu, procedurálních otázkách a personálním složení vlády.
          Beneš se také ještě před zahájením hlavního jednání setkal 21. března s Molotovem za 
přítomnosti  Masaryka,  Fierlingera,  Vyšinského  a  Zorina.  Sověti  slíbili  plnou  podporu 
železniční a lodní dopravě (koneckonců také ve svém vlastním zájmu), mluvilo se také o 
válečné kořisti a Podkarpatské Rusi. Beneš byl těmito rozhovory a jejich výsledky potěšen. 
Rovněž se setkal  se Stalinem,  který navrhl  přebudovat  1.  armádní  sbor na armádu a že 
Sovětský svaz by mohl dodat výzbroj pro 10 divizí gardového typu. Stalin rozhodl, že tato 
výzbroj bude předána zdarma.413 
          Beneš  se  spolu  s  Janem  Masarykem  několik  týdnů  (24.  února  1945)  před 
moskevskými jednáními setkal s Churchillem a Edenem v Chequers. Churchill měl tehdy 
zdůrazňovat, že Rusové zůstanou v mezích svých sil a možností. Kdyby je přešli, narazí na  
Brity a Američany. Za budoucnost Evropy neručí, jen Britové se zase uhájí, i kdyby Rusové  
všecko  sebrali  a  došli  až  k  Atlantickému  oceánu  na  území  francouzská. Britskému 
premiérovi  se  také  zdálo,  že  Československo  příliš  spolupracuje  se  SSSR.  Vzhledem k 
rozložení  politických  i  mocenských  sil,  ale  československé  vládě  prakticky  jiná  cesta 
nezbývala, nechtěla-li zažít podobné potíže jako na Podkarpatské Rusi i na ostatním území 
republiky.  Tři  dny před  touto  schůzí  odeslala  československá  vláda  na  sovětské  vedení 
sdělení, že učiní vše, aby budoucí čs. obchodní a hospodářská politika byla orientována tak,  
aby hospodářské styky mezi ČSR a SSSR se staly nejdůležitějším prvkem československé 
obchodní  politiky.  Toto  samotné  oznámení  bylo  pro  komunisty  samo  o  sobě  výhodné, 
protože to slibovalo, že se ze Sovětského svazu stane hlavní obchodní partner, ba že nabude 
postavení poraženého Německa, a výměna dosáhne přinejmenším 15-20 procent. Poválečná 
realita  pak  vypadala  poněkud  jinak.  I  když  ve  vládě  byli  komunisté  a  Sovětský  svaz 
Československu  pomáhal  ve  všech  možných  oblastech,  aby  si  tento  stát  zavázal,  tak  v 
období 1945-1948 měla vzájemná obchodní výměna sestupnou tendenci.414 

          Za lidovce se jednání o nové vládě zúčastnil Hála, hrající podřadnou a spíše jen 
pozorovací roli,  a nemocný Šrámek.  Nakonec bylo zapotřebí Šrámkova silného osobního 
vlivu,  aby  lidová  strana získala  ve  vládě  tři  křesla –  původně měla  jen dvě.  Popravdě, 
Šrámka programová jednání vůbec nezajímala a odvolával se proto na svůj věk a nemoc, 
kdežto na pro politika nejdůležitější jednání, totiž o rozdělovaná funkcí 26. března 1945, 
dorazil.  Národní  socialisté  zde  měli  Stránského,  Davida,  Uhlíře  a  Drtinu.  Sociálně 
412 Němeček, Jan: Likvidace československé exilové vlády v Londýně. In: Rok 1945 v českých a evropských 
dějinách. Sborník referátů z vědecko-osvětové konference Českého svazu bojovníků za svobodu 4. října 2000. 
Praha 2002, s. 72, 76.
413 Voráček, Emil: Československo-sovětské hospodářské vztahy 1945-1948. Praha 1985, s. 52-53.
414 Voráček, Emil, s. 47-50, 90-91.
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demokratické  barvy hájili  Fierlinger,  Laušman,  Majer  a  Pacák.  "Domácí"  reprezentovali 
Gottwald,  Kopecký,  Slánský,  Nosek  a  Laštovička.  Jednáním  předsedal  Gottwald  a 
místopředsedy se stali David s Laušmanem. Za zápis odpovídali Laštovička a Drtina.415

          Za základ jednání byl vzat návrh KSČ, Svobody, Nejedlého a Procházky vycházející z 
dohod  z  prosince  1943.416 Charakteristické  však  bylo,  že  konkrétní  programové  návrhy 
komunistů nebyly formulovány jen jako úzce stranický program, ale vždy jako celonárodní  
programové požadavky a úkoly nové lidové moci.417 Bylo to podivné, protože jak sociální 
demokraté,418 tak národní socialisté měli  připraveny své vlastní  návrhy,  ale vůbec s nimi 
nevyrukovali.  Snad  byli  zaskočeni  komunistickým  programem,  nebo  projevili  lidskou 
slabost a zaváhali a následně už nedokázali předložit své vlastní myšlenky. Všichni však 
věděli, že Československo bude potřebovat výrazné reformy v oblasti politické, hospodářské 
a sociální. Snad právě proto se demokraté nepokusili prosadit svoje návrhy.419

          Češi a Slováci od 22. března probírali předložený komunistický návrh kapitolu po 
kapitole od sebe separovaně, ale rozhodující úlohu měli Češi, protože představovali větší z 
obou národů a v emigraci byli početnější. K tomu se družila i nevyslovená nedůvěra díky 
zkušenosti s luďáky a 14. březnem 1939 vůči slovenským představitelům a požadavkům na 
samosprávu a autonomii vůbec. 
          Stalin  koncem ledna 1945 Gottwaldovi  radil,  aby byl  v jednání  s  Benešem o 
slovenské otázce citlivý, protože si nepřál roztržku.420 Beneš se zase bál, aby československá 
exilová vláda neskončila stejně bezmocně, jako polská londýnská vláda po vzniku lublinské 
polské vlády, kterou iniciovali a ovládali Sověti prostřednictvím polských komunistů.
          Národní socialisté viděli svoji oporu ve středních a nižších vrstvách českého, resp. 
československého národa, protože národní socialisté nikdy nepřekonali čechoslovakistickou 
myšlenku Masaryka  a  Beneše.  Chtěli  budovat  státní  i  soukromou ekonomiku,  jež by se 
vzájemně doplňovaly, a zároveň by tak zajišťovala ochranu soukromého majetku.421 
          Jednání byla povětšinou až překvapivě snadná – na probrání jednotlivých kapitol 
programu většinou stačilo několik minut, takže už 24. března, kromě VI. kapitoly, zástupci 
zúčastněných stran celý návrh schválili.  Největší střety proběhly kvůli armádě, národním 
výborům  a  soužití  českého  a  slovenského  národa  ve  společném  státě.  Nejdramatičtější 
průběh měly závěrečné dny,  25.  a 26. března,  kdy národní  socialisté  po komunistických 
provokacích a urážkách dokonce dočasně opustili, ale pak přijali omluvu a jednání se smírně 
zakončila.

Podle  Jana  Rennera  se  Nejedlý  a  Svoboda  stali  ministry,  aby  vyvážili  vliv  
nekomunistických  nestraníků,  kteří  byli  bližší  dr.  Benešovi  a  národním socialistům.422 S 
tímto závěrem lze souhlasit,  přinejmenším zcela nepochybně v Hasalově případě. Možná 
komunisté  chtěli  i  nepřímo  vyjít  vstříc  Benešovi  –  hleďte,  ve  vládě  budete  mít  svého 
věrného exponenta, sice ne na silovém resortu, ale o všem důležitém budete vědět přímo od 
svého zdroje.

415 Cesta ke květnu I/1, s. 391. Program revoluce, s. 258. Renner, Jan: Československá strana lidová 1945-
1948. Brno 1999, s. 20. Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha 
1961, s. 546-547.
416 Kubů,  Eduard:  Březnová  jednání  v  Moskvě  r.  1948  a  Košický  vládní  program.  In:  Osvobození 
Československa Sovětskou armádou /referáty a stati z konference katedry československých dějin FF UK a 
ČSHS při ČSAV - 17. 4. 1985/ Zrpávy o činnosti Československé historické společnosti při ČSAV. Praha 
1986, s. 71
417 Kocian,  Jiří:  Československá  strana  národně  socialistická  v  letech  1945-1948.  Organizace,  program, 
politika. Brno 2002, s. 35.
418 Programové představy sociální demokracie viz  Cesta ke květnu I/1, s. 358-366.
419 Kocian,s. 38.
420 Kubů, s. 74.
421 Kocian, s. 38.
422 Renner, s. 22.
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          Během jednání (22. a 23. března) se také projednala otázka zahraniční orientace a 
Podkarpatské  Rusi.  Všichni,  včetně  komunistů,  se  vyslovili  proti  jakémukoliv  se 
podřizování  komukoliv,  ač  se  předpokládala  silná  orientace  na  SSSR v  tom smyslu,  že 
budeme stát po boku SSSR (zejména kvůli německé menšině a Německu jako takovému a 
ještě  otázce  Těšínska).  V  rámci  diskuze  se  díky  trvale  prosazované  podmínce  na 
předmnichovské hranice, které exil od počátku válku hájil, rozpoutala i rozprava na téma 
Podkarpatské Rusi, když si Fierlinger povzdychl:  Je ale těžké mluvit o předmnichovských 
hranicích,  když  jsme  se  smířili  se  ztrátou  Zakarpatské  Ukrajiny. Po  Stránského  doušce 
zareagoval  Gottwald,  který se  domníval,  že  otázka Zakarpatska do toho nespadá. SSSR 
nečiní ani na tu naše hranice sporné. Nesmyslnost tohoto výroku je zřejmá.423

          Následující den, 24. března, se probírala otázka předání Podkarpatska Sovětskému 
svazu. Komunisté Gottwaldovými ústy chtěli záležitost vyřídit už teď, kdežto pan president  
vyslovil  mínění,  že  by  bylo  lepší  učinit  tak  až  po  svolání  provisorního  Národního  
shromáždění. Národní socialista David souhlasil s Benešovým stanoviskem právě kvůli tezi 
o předmnichovských hranicích. Stranický kolega Stránský svým vystoupením na toto téma 
krásně  zdůvodnil,  proč  Beneš  mohl  uvažovat  už  od  počátku  války  o  odstoupení  území 
Sovětskému svazu a proč se s touto nevyhnutelností exilové reprezentace tak snadno smířila: 
mně nezajímá, zda většina je pro připojení, mně stačí menšina. Stránský projevil absolutní 
lhostejnost, resp. cynismus vyplývající z chápání mocenské reality, k tomu, zda je hnutí za 
odtržení na Podkarpatské Rusi živelné, menšinové, většinové anebo umělé a řízené násilím 
cizí  mocí.  Hlavním bylo,  aby se Československo tohoto území  zbavilo  a zavděčilo  se a 
zároveň se zabezpečilo záštitou Rudé armády proti Německu. Dnes snad nepochopitelné, ale 
Německo,  ať už císařské nebo nacistické,  dokázalo během jedné generace rozpoutat  dvě 
světové války a nikdo nestál o to, aby musel za dalších dvacet let znovu utíkat do emigrace.
          Stránského argumentace však má i jistou slabou stránku, kterou sice v danou chvíli 
nemohli nepřátelé Československa použít, ale do budoucna zavdával Stránského postoj jistý 
precedens: když českému politikovi stačí, aby „menšina“ Rusínů požadovala samostatnost a 
on této menšině ochotně vyhoví, tak proč by „menšině“ Slováků nebo sudetských Němců 
nemělo být vyhověno zcela stejně? Ostatně, ona „menšina“ separatistických Rusínů měla 
podporu velmoci, tak také sudetští Němci měli posilu ve své velmoci. Jen Slováci neměli 
tuto mocenskou oporu.
          Stránskému šlo hlavně o to, aby nezhoršovali psychologicky doma důsledky Mnichova 
další ztrátou území ve prospěch nějaké velmoci a přímo to i kolegům vyčítal:  Vy to celé  
stavíte jen na rozhodnutí ukrajinského lidu. To se bude vykládati jako důsledek postupu a po  
případě ingerence velmoci,  která Karpatskou Ukrajinu osvobodila. Přeloženo do obecné 
češtiny: spojenectví se SSSR je důležitější než vůle místního lidu a musíme se postarat, aby 
národy  správně  nepochopily,  že  Podkarpatská  Rus  byla  násilím  odloučena  z 
československého státu.  Koneckonců, sám Stránský to řekl explicitně, když připomněl, že 
Beneš čeká s oddělením až dorazí vláda do Prahy, aby se to před Západem jevilo jako krok  
svobody.
         Gottwald příslušnou diskuzi shrnul s tím, že všichni souhlasí s odstoupením území a 
dodal,  že  na  východním Slovensku  se  objevilo  hnutí,  aby  se  i  tamější  Ukrajinci  mohli 
připojit k Ukrajině. Naštěstí toto hnutí už Sovětský svaz nepodporoval. Gottwald žádal, aby 
se  těmto  záležitostem  předešlo  právě  urychleným  podstoupením Podkarpatska,  které  by 
Moskvu  ujistilo  o  dobré  vůli  čs.  vlády.  Následovala  rozprava,  kdy  území  předat  a  jak 
stylizovat příslušnou kapitolu vládního prohlášení. 
         Na téže schůzi se projednávala i otázka struktury vlády. Referentem k této záležitosti 
byl  Slánský.  Komunisté  navrhovali  vládu  o  celkem  25  členech.  Premiér  spolu  s  pěti 
náměstky  bez  portfeje  měli  vytvářet  předsednictvo  představující  politické  vedení  vlády. 

423 Cesta ke květnu I/1, s. 403-404.
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Čtyři zástupci měli být Češi a dva Slováci. Ostatní strany to považovaly za novinku, s níž 
neměli dost času se seznámit, proto se o těchto záležitostech pokračovalo i později.424

          V následujících dnech se projednávaly otázky strukturální a personální. Referující 
Slánský  navrhl  několik  nestraníků,  přičemž  Hasalovo  jméno  spojil  s  novým 
superministerstvem  dopravy,  i  když  původní  komunistický  návrh  z 22  února  1945, 
prezentovaný vůči prezidentovi jako základ k jednání o rámcovém rozdělení postů, počítal 
s Viliamem Širokým. Komunisté zřejmě chtěli potěšit prezidenta Beneše navrhnutím jeho 
člověka,  anebo  dát  schopného  organizátora  na  odpovědné  místo?  Případně  spojit  obě 
možnosti a zabít dvě mouchy (volné ministerské místo a získat si přízeň Beneše) jednou 
ranou?  Anebo  dosadit  svého  člověka  na  mnohem zajímavější  místo  náměstka  předsedy 
vlády a Hasal by tak pouze zaplnil uprázdněný post spojený s mnoha obtížemi?
           Sociální demokracie v následujících ještě usilovala o zisk čtvrtého ministerstva, 
přičemž nejvíce pošilhávala právě po dopravě. Mimoto chtěla vyměnit sice užitečnou, ale 
nikoliv  mocenskou  důležitou  výživu  za  vnitro  nebo  ministerstvo  informací.  Kýženého 
výsledku však již nedosáhla.
          Všechny politické strany se nakonec na kandidátce shodly a v následujících dnech 
podepsali vyhlédnutí adepti souhlas s programem vlády. Politici se prakticky jenom kvůli 
tomu sešli  29.  března,  aby osobnosti  celostátně  významné  a  někteří  další  politici  mohli 
stvrdit vládní program. Někteří z nich se přitom trochu rozpovídali, avšak vojáků, kteří se 
dostali do vlády, se to netýkalo. Svoboda prostě a vojácky řekl: S programem i s návrhy na 
složení  vlády  souhlasím. Hasal  řekl  totéž.  Snad ho nic  jiného ani  nenapadlo.  Možná se 
předem spolu na této formulaci dohodli.425

Podle vzpomínky Ludvíka Svobody, se Hasal stal ministrem kvůli paritě. Sdělil mu 
to  Gottwald,  když  se  Svoboda  ptal  na  své  přijetí  do  KSČ.  Z Gottwaldova  výkladu 
vyplynulo,  že odborníci  ve vládě,  včetně  Hasal,  jednoznačně Benešova člověka,  kterého 
však navrhla KSČ, získala strana čtyři  hlasy při bojových hlasováních. Ostatně například 
Jan Masaryk se zcela záměrně podobných akcí neúčastnil a vždy se vzdaloval.426

          KSČ se podařilo prosadit, že partyzánská činnost bude uznána za službu v armádě, 
přičemž se i hodnost po případném krátkém kurzu uznávala. Oprávněně lze tvrdit, že toto 
opatření patřilo k nejvýznamnějším úspěchům KSČ v boji o obsah vojenské části KVP. Šlo o 
vítězství, jehož váha se měla projevit mnohem později, protože z řad partyzánů v SNP se 
rekrutovalo mnoho důstojníků z osvětové služby a OBZ, kteří prošli náležitým školením v 1. 
československém armádním sboru v SSSR.427 
          Všichni zúčastnění sankcionovali tento veliký úspěch KSČ, která měla dále ve svém 
triumfálním tažení za mdlé rezistence demokratických stran pokračovat až do konečného 
únorového vítězství. A KSČ si tohoto úspěchu byla dokonale vědoma, jak například svědčí 
zpráva  londýnským  členům  strany  z 30.  března  o  průběhu  jednání  i  o  prezidentově 
nespokojenosti s výsledkem.428

424 Cesta ke květnu I/1, s. 414-418, 423-425, Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 
1939-1945. Praha 1961, s. 522-525.
425 Cesta ke květnu I/1, s. 440-441, 445-448, 452-453. Kocian, Jiří: K mechanismu vzniku první vlády Národní 
fronty  Čechů  a  Slováků  na  počátku  roku  1945.  In:  Rok 1945 v českých  a  evropských  dějinách.  Sborník 
referátů z vědecko-osvětové konference Českého svazu bojovníků za svobodu 4. října 2000. Praha 2002, s. 62-
63.
426 Drtina, Prokop: Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Emigrací 
k vítězství. Svazek 2, kniha 1. Praha 1992, s. 16, pozn. pod čarou.
427 Drška, Pavel: Československá armáda v národní a demokratické revoluci 1945-1948. Praha 1979, s. 20-21.
428 Kocian, Jiří: K mechanismu vzniku první vlády Národní fronty Čechů a Slováků na počátku roku 1945. In: 
Rok 1945 v českých a evropských dějinách. Sborník referátů z vědecko-osvětové konference Českého svazu 
bojovníků za svobodu 4. října 2000. Praha 2002, s. 66-67.
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Ministr dopravy

           Ministerskou funkcí dosáhla Hasalova kariéra svého vrcholu. Nyní už nebyl pouhým 
vojákem  plním  cizí  rozkazy  a  ani  úředníkem,  nýbrž  tvůrčím  jedincem  rozhodujícím  a 
formujícím  svůj  resort.  Dosavadní  služebné  postavení  v  armádě  sice  jistě  poznamenalo 
Hasalovu osobnost a musel vyjít s kolegy ve vládě, ale prakticky už nad ním nikdo nestál. V 
této funkci se zúčastnil prvních dvou vlád osvobozené republiky (první ministerské období 
od 5. dubna do 6. listopadu 1945 a posléze od 6. listopadu 1945 do 2. července 1946). 
           Hasalovou velkou výhodou bylo, že se do funkce dostal až po vystoupaní určitého 
žebříčku,  třebaže  šlo  o  vojenskou  hiearchii.  Umožňovalo  mu  to  si  uvědomit  možnosti 
podřízených a mít alespoň přibližnou představu úřednické praxe a reálných schopností, ale i 
toho, jak to mezi podřízenými vůči představeným chodí. Navíc to byl už několikátý úřad, 
který zastával a který navíc nemusel na rozdíl od předcházejícíh budovat zcela od základů, 
nýbrž mohl  navázat  na již existující,  třebaže oslabené struktury a kádry.  Situace se sice 
zlepšila,  když  mohl  v  osvobozené  Praze  převzít  profesionální  aparát  a  strukturu  již 
zavedených institucí, ale i válka a čas si vyžádaly nějaké ztráty na odborném prostředí, jeho 
dorostu a zejména tvůrčí samostatnosti.
           Je naprosto nutné si uvědomit, jakou funkci v chodu ministerstva a vůbec při jeho 
řízení a fungování může mít takový ministr. Co je vůbec schopen ovlivnit takový ministr? 
Navíc na Slovensku výkonnou moc držela příslušná povereníctva.                 

Dopravní cíle košické vlády a předpoklady domácího odboje

          Zformovaná nová vláda v Košicích vydala teprve v druhý den své existence svoje 
programové prohlášení, které vstoupilo ve známost jako tzv.  Košický vládní program z 5. 
dubna 1945.  K dopravní  problematice  se  vyjadřuje  ve  své druhé  hlavě  velmi  stručně  a 
celkem  vágně,  když  říká,  že:  vláda  bude  podporovat  všemi  dostupnými  jí  prostředky  
postupující  Rudou armádu – bude provádět rychlou opravu rozrušených železnic,  silnic,  
mostů, jakož i telegrafních a telefonních spojů a bude podporovat válečný transport [...] a 
přispívat k zásobování částí Rudé armády. Z tohoto hlediska můžeme považovat jmenování 
generála  Hasala-Nižborského ministrem dopravy za účelný,  byť  stále  kontroverzní  krok. 
Jako generál  zcela  jistě rozumí problematice vedení  bojových operací a jejich logistické 
podpoře,  včetně  přepravy  vojsk  a  zásob  a  proto  bude  s  to  efektivně  spolupracovat  se 
sovětskými  silami.  Na druhé straně můžeme jeho jmenování  snad chápat  i  jako políček 
sovětské straně za její postup na Podkarpatské Rusi. Ukázat, že tady už jsme pány my, byť 
zprostředkovaně  přes  Slovenskou  národní  radu  a  její  jednotlivá  povereníctva,  ale  která 
doopravdy drží moc na dosud osvobozeném území. 
          Nejprve se však krátce seznámíme s tím, jak na hospodářství, jíž je doprava integrální 
součástí,  a samotnou dopravu a její směřování  nahlížel  domácí  odboj, resp. jeho nejlépe 
propracovaný program Za svobodu! z první třetiny války. V něm nacházíme požadavek na 
řízené  hospodářství  ve  smyslu  hospodářské  demokracie,  kde  budou  zveřejněny  obory 
základní  důležitosti  obecné  (státní).429 Mezi  důležité  veřejné  obory  par  exellence  patří  i 
doprava a jí se týkala samostatná, přestože velmi skromná a povšechná kapitola nazvaná 
Doprava rozkládající se na dvou stranách (s. 92 a 93). Nosná konstrukce je vystižena hned 
na začátku, kde se praví, že doprava bude sjednocena plánovitou reorganisací a kontrolou,  
po případě zveřejněním soukromých prostředků dopravních. Bude soustředěna v jediném 
úřadě dopravním, který obsáhne dopravu železniční, silniční, lodní a leteckou.430

429 Citáty zvýrazněny kurzívou už v původním textu. Za svobodu! Do nové Československé republiky. Ideový 
program domácího odbojového hnutí vypracovaný v letech 1939-1951. Praha 1945, s. 63, 85
430 Od slova bude do dopravních v původním textu zvýrazněno kurzívou. Tamtéž, s. 92.
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          V  tomto  smyslu  nová  vláda  splnila  očekávání  domácího  odboje  a  Hasalovo 
superministerstvo dopravy toho je dobrým dokladem. Uvedená centralizace měla ještě jednu 
okamžitou  výhodu:  v jednom jediném úřadě se  nacházela  veškerá doprava,  která  mohla 
posloužit k postupu Rudé armády. Z tohoto hlediska se jednalo o zcela logický a rozumný 
krok, ačkoliv šlo mimořádně rozsáhlý úřední moloch. Úřad však svoje úkoly soustavně už 
od dubna 1945 zvládl.431

Rozsah škod, náprava a vyčíslení

           Škody, které československá infrastruktura v důsledku pomnichovských událostí 
utrpěla,  byly  značné.  Stačí  vzít  v  úvahu  používání,  opotřebení,  neudržování  a  ničení 
materiálu  i  budov,  stejně  tak  i  to,  že  nacisté  snášeli  druhé  koleje (tj.  demontovali)  a 
používali  k stavbě – podle nich – důležitějších tratí.432 Nedostatečná impregnace nových 
pražců a životnost kolejnic utrpěla nízkým podílem manganu, který se zvláště přidává do 
kusů určených na vytížené směry. Stejně tak i zmenšení průměru pracovních sil na 1 km ze 
tří  v  roce  1938  na  0,6  v  závěru  války  se  podepsala  na  kvalitě  dopravní  obslužnosti  a 
bezpečnosti vůbec.  Poměry v udržování pozemních staveb a objektů byly ještě horší a ke 
konci války bylo udržování budov vůbec zakázáno.433 Smutný materiální stav podtrhovala 
pokleslá  produktivita  práce,  která  se v závěru války pohybovala  mezi  40 a  60 procenty 
předválečné výkonnosti.434

          Ztráty vozového parku jsou zvláště dobře patrné na případě ČSD. Dráhy v roce 1938 
vlastnily 12 256 vagónů pro osobní dopravu, 93 818 nákladních vozů volného oběhu, 6 487 
pracovních a speciálních vozů. Další 4 307 vagónů neslo značku ČSD, ačkoliv se jednalo o 
soukromé  nákladní  vozy.  K  tomu  patřilo  přes  4  000  parních  lokomotiv  (4  010)  a  536 
motorových vozidel. Po 30. září 1938 byl stát nucen nacistům předat přibližně 29 000 až 30 
000 nákladních vozů, 887 parních lokomotiv a 154 motorových vozidel. Vídeňská arbitráž 
podarovala  Maďarsko  několika  tisíci  nákladními  vagóny,  282  lokomotivami  a  51 
motorovými  vozidly.435 Tento  vozový  park  nebyl  po  válce  Československu  navrácen.436 

Ztráty na vozovém parku (zavlečení, poškození, zničení) ukazuje tabulka č. 1 v přílohách. 
           Je pochopitelné, že takové početní oslabení stavělo příslušného ministra a dopravu 
vůbec do kritické a nezáviděníhodné situace. Navíc i Rudá armáda měla své potřeby, které 
neváhala uspokojovat podle osvědčené zásady "voják se stará, voják má". To ovšem nemůže 
být  použito  k  tomu,  aby  se  takovéto  jednání  Rudé  armádě  módně  otloukalo  o  hlavu. 
Sovětské  území  bylo  podstatně  více  zdevastováno  a  vypleněno,  než  československé. 
Gigantické lidské i materiální škody způsobené nacisty SSSR dosahovali stovek zničených 
měst  a  desetitisíců  vypálených  vesnic  a  v samotné  dopravě  rozbití  více  než  4000 
železničních stanic a 65 000 kilometrů železničních kolejí.437 Ba více, bojové operace se 
stále ještě vedly a pokud jde o potřeby svých jednotek, tak vojáci a ani jejich velitele zrovna 
příliš nezajímá a nezajímalo, zda-li mají právní povolení dotyčné věci použít či ne. Je-li to k 

431 Voráček, Čeněk a kol.: 30 let socialistické dopravy ČSSR. Praha 1975, s. 30. 
432 Voráček, Čeněk,  s. 29.
433 Chmela,  Leopold:  Hospodářská  okupace Československa.  Její  metody a důsledky.  Znalecký posudek v 
procesu s K. H. Frankem. Praha 1946, s. 118-119.
434 Dějiny Komunistické strany Československa. Praha 1961, s. 483.
435 Údaje o počtu předaných nákladních vagónů se v literatuře liší. Zatímco Dějiny hospodářství českých zemí 
sv. III. uvádí  7 000, tak práce Leopolda Chmely Hospodářská okupace Československa uvádí 5 000. Lacina, 
Vlastislav  -  Pátek,  Jaroslav  a  kol.:  Dějiny  hospodářství  českých  zemí  od  počátku  industrializace  do 
současnosti. Sv. III.  Období první Československé republiky a německé okupace 1918-1945. Praha 1995, s. 
193. Chmela, s. 118.
436 Lacina - Pátek, s. 193.
437 Ruděnko, R. A.: Obviňujeme! Obžalovací řeč hlavního sovětského žalobce gen. R. A. Ruděnka u soudu 
s německými válečnými zločinci v Norimberku. Praha 1946, s. 78.
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dispozici a může-li to poskytnout veliteli výhodu nebo zachránit životy jeho vojáků, je zcela 
nesmyslné se zabývat uživatelskými či vlastnickými právy. Nesmíme ani zapomenout, že se 
Sověti po zničení nacistického Německa (podle zásady Germany first) ještě zavázali pomoci 
potřít  imperialistické Japonsko, k čemuž,  pokud chtěli  dosáhnout svých cílů,  potřebovali 
rychle přesunout své útvary z evropského válčiště do dálněvýchodního prostoru.  Toto pak 
vyvolávalo napětí a komické situace, kdy si Sověti něco přivlastnili a pak Československu 
prodávali nebo poskytovali československý materiál. Na druhou stranu, ale RA poskytovala 
ložný prostor svých vlaků vracejících se z východu na západ pro nové oddíly nově směřující 
na dálněvýchodní frontu. Československo je mohlo používat pro dopravu zásilek UNRRA z 
Rumunska.438

           Své škody si také vyžádalo Slovenské národní povstání, bojové operace Rudé armády 
a  československého  armádního  sboru,  stejně  jako  ústupové  demoliční  akce  nacistických 
branných  sil.  Nejvíce  v  tomto  směru  utrpělo  severní  Slovensko  a  východní  Morava. 
Dopravní infrastrukturu českých zemí naopak nejvíce postihlo letecké bombardování, které 
zlikvidovalo  např.  tyto  železniční  uzly:  Ústí  nad Labem, Most,  Chomutov,  Cheb,  Plzeň, 
Klatovy, České Budějovice. Jednalo se o náročnější opravy.439  
           Na Slovensku bylo z celkové délky 3506 kilometrů tratí přes 2490 km běžných tratí a  
310 km staničních kolejí zničeno (tedy 71 % rozoráno, vychozeno do vzduchu apod.) a 31 
ze 71 tunelů poškozeno nebo zcela zdevastováno: Tunely sú zničené priam vedecky. (Srážka 
vlaků naplněných výbušninami v tunelu atd.) K tomu nutno přičíst poškození nádražních a 
železničních  staveb,  jejich  vybavení,  dorozumívacích  a  zabezpečovacích  aparátů  běžně 
přesahujících  50  %.  Zatímco  v  srpnu  1944  bylo  na  Slovensku  asi  8000  funkčních 
motorových vozidel, tak v květnu 1945 jich bylo pouhých 900, přičemž se leckdy udržovaly 
provozuschopnéstroje kanibalizací nefunkčních vozidel.440

Z původních 665 slovenských lokomotiv zbylo po válce pouhých 22 strojů (394 kusů 
bylo zničeno a 249 odvlečeno). Podobná katastrofa potkala i vagóny: z 1551 osobních vozů 
zbylo 449 a u nákladních to bylo ještě horší,  protože z 15 245 jednotek jich setrvalo na 
slovenském území 3 500. Přes 2500 nákladních vagónů bylo ukradeno a zbytek zničen nebo 
těžce poškozen. České země na tom byly lépe: pro představu V Čechách potřebovalo opravu 
106 mostů, což se během prvních čtyř měsíců také podařilo uskutečnit.441          

Katastrofální nedostatek železničních i silničních dopravních prostředků vedle Rudé 
armády a MNO pomáhala řešit i UNRRA, která Československu dodala do konce roku 1945 
sedmdesát pět lokomotiv a 2052 nákladních vagonů (celkem hotových 2300 a součástky na 
dalších téměř 1500 nákladních vagonů, plus 21 služebních vozů). Takto získaný železniční 
materiál byl označen nápisem hlásající jeho zapůjčení od UNRRA. V roce 1947 je UNRRA 
přenechala ČSD. Navíc dodala 11 273 nákladních automobilů vysoké průchodivosti typu 
Chevrolet,  Ford  a  Dodge.442 Zřejmě  nejvíce  se  využily  v  zdevastovaných  okresech 
východního Slovenska.          

V souladu s Košickým vládním programem i vlastními potřebami Rudé armády se 
rychle  přistoupilo  k obnově některých důležitých  tratí.  Sovětští  ženisté  takto zprovoznili 
tratě Legina – Michaĺany – Medzilaborce – Pobeda a Čop – Kysak – Košice. Po osvobození 
Košic v lednu 1945 vedla opravy železniční správa, ale jak již bylo uvedeno výše, teprve od 
dubna mělo toto snažení soustavnou podobu. Za pomoci rudoarmějců ještě opraveny tratě 

438 Sommer, Karel: UNRRA a Československo. Opava 1993, s. 22.
439 Krejčiřík, Mojmír: Po stopách našich železnic. Praha 1991, s. 204-205.
440 Rekonštrukcia Slovenska. Bez místa vydání 1945, s. 8. Voráček, Čeněk, s. 29. Hons, Josef: Dejiny dopravy 
na území ČSSR. Bratislava 1975, s. 258. Chmela, s. 119. Voráček, Emil, s. 59.
441 Drška, s. 113, pozn. 14, s. 128-129.
442 Sommer, Karel: UNRRA a Československo. Opava 1993, s. 47-49.
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Kysak – Margecany – Štuba, Szob – Bratislava – Kúty – Břeclav a Galanta – Jablonice – 
Kúty.443  
           V létě 1945 se obnovilo spojení Banské Bystrice s Bratislavou a v srpnu s Košicemi; 
téhož měsíce se navázalo přímé propojení Bratislavy a Žiliny a ještě trati Žilina – Čadca – 
Bohumín. Na podzim Púchov – Horní Lideč a v prosinci Nové Mesto nad Váhom – Myjava. 
Do konce posledního válečného roku se podařilo zprůchodnit všechny hlavní magistrály a 
do dubna 1946 všechny slovenské tratě. Nutno ovšem podotknout, že cenou bylo nezměrné 
úsilí  modré  armády  železničářů,  příslušného  slovenského  povereníctva  a  Hasalova 
ministerstva. 

Na  opravě  úseku  Žilina  –  Strečno  přispěchalo  vydatně  na  pomoc  i  městské 
obyvatelstvo  Žiliny  a  místní  zemědělci  vypomohli  svými  povozy.  Jejich  pomoci  bylo 
opravdu třeba, protože daný úsek prakticky přestal existovat. Destrukce postihla 7 mostů, 3 
tunely o délce 1438 m, 30 000 m kolejí, 26 výhybek a 40 000 pražců. Přesto spojenými 
silami byla trať Žilina – Strečno otevřena již 10. září 1945.444  
          V červenci 1945 se podařilo, byť provizorně, opravit skoro 2 400 km tratí, tedy téměř 
dvě třetiny železnice na Slovensku, ale spojení s východem republiky stále vázlo, protože na 
mnohých místech se nepodařilo opravit mosty. 
          Velikou pomocí poničenému hospodářství představovaly dodávky pocházející od 
United  Nations  Relief  and  Rehabilitation  Administration  (UNRRA),  která  své  dodávky 
poskytovala zdarma a podle toho, o kolik si která vláda řekla a UNRRA rovněž zajišťovala i 
dopravu pomoci.  Československo si  jako  jediné  přebíralo  svoje  zásilky  již  v  přístavech 
(Rumunsko,  Hamburg).  Toto  spojení  však  bylo  náročné,  jednak  z  důvodů  destrukce 
místních drah, jednak z důvodů zajištění bezpečného dopravení zásilek do Československa. 
MD proto  poslalo  do  Rumunska  šest  lokomotiv  a  dostatečné  zásoby uhlí,  aby  dodávky 
mohly nerušeně proudit.  Navíc společně s MNO vytvořilo  Strážní prapor UNRRA,  resp. 
Dopravní a strážní prapor, které poskytovaly eskortu jednotlivým ešalonům.445 
                    Do dubna 1946 se na všech důležitých tratích podařilo obnovit pravidelnou 
železniční dopravu. Pouze na Slovensku zůstávalo opravit ještě asi 100 km vedlejších tratí. I  
v zahraničí se s uznáním psalo o tom, že se právě Československu podařilo jako první zemi  
v Evropě uvést železniční dopravní síť do provozuschopného stavu. 
          Zásluha na této pochvale patřila také z části československé armádě, která vyložila 
stovky vagónů – často zaminovaných – s  municí.  Armáda  také  pomohla  s  rekonstrukcí 
nejnáročnějších úseků, protože na jejich opravu nešlo získat civilního kontraktora. Své vedle 
sovětské a československé armády, jejíž útvary se hlásily do práce i dobrovolně, vykonala i 
rumunská branná moc, která opravila přes sto mostů a 300 kilometrů silnic.446

           Rekonstrukční úspěchy umožnili, aby se Hasal mohl reprezentovat jako úspěšný 
ministr,  když se například 20. srpna 1945 zúčastnil oslavy 100. výročí dráhy z Prahy do 
Olomouce,447 kde vystoupil spolu s prezidentem Benešem, 3. února 1946 s Fierlingerem a 
dalšími členy vlády byl u předání mostu přes Dunaj v Bratislavě,448 nebo 14. dubna 1946 
proběhlo za jeho přítomnosti slavnostní zahájení dopravy na trati u Hodonína. Nezapomněl 
ani  na  to,  že  nosí  uniformu,  a  spolu  s  Benešem,  Svobodou,  Fierlingerem,  Nejedlým, 
Zenklem a mnohými dalšími  se zúčastnil  slavnostního otevření  Vysoké válečné  školy v 

443 Hons, s. 258.
444 Krejčiřík, Mojmír: Po stopách našich železnic. Praha 1991, s. 203.
445 Sommer, Karel: UNRRA a Československo. Opava 1993, s. 10, 21, 29.
446 Jde o pozoruhodnou poklonu železničářům, ministerstvu dopravy a tedy i resortnímu ministrovi z roku 
1979! Drška, s. 113, 120-129.
447 K tomuto výročí vyšla rovněž výroční publikace Jindřicha Nygrína nazvaná  100 let železnice Olomouc -  
Praha a město Ústí nad Orlicí. Ústí nad orlicí 1945. Vyklad však zasahuje maximalně do první republiky a 
nezmiňuje tak období nacistické okupace a poválečnou obnovu.
448 NA, f. Ministerstvo vnitra – nová registratura, sg. E 1130, ka. 11948.
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lednu 1946.449 První svátek práce v osvobozené republice oslavili  železničáři slavnostním 
zahájením dopravy na trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom. Hasal tehdy 
jménem  své  modré  armády  odeslal  Benešovi  telegram,  kde  hlásil,  že  byla  odstraněna 
poslední překážka železničního spojení zemí České a Moravskoslezské se Slovenskem. Text 
prezidentova  poděkování  byl  později  publikován.  Odpověď je  však  až  ze  14.  května  – 
zřejmě kvůli volbám a souvisejícím politickým otázkám.450 
            Práce ovšem nebyla definitivní, protože ještě v roce 1947 dosahovala výkonnost 
železnice sedmdesáti procent roku 1938.451 Kupříkladu nedostatek kolejí se řešil rozřezáním 
poničených kolejnic na použitelné části nebo po "vzoru" nacistů se snesly kolejnice z méně 
důležitých  úseků.  Krátké  kolejnice  pochopitelně  z  dlouhodobého  hlediska  naprosto 
nevyhovovaly. U mostů šlo často o provizória s dřevěnými částmi konstrukce, případně se 
zcela stavělo bez projektů a jen na základě vlastní zodpovědnosti a zkušenosti!452 
           Po válce ze strategických (vojenských i logistických) i politických důvodů vzrostl 
ještě více význam propojení s východem. Nejen českých zemí se Slovenském, ale vůbec 
Československa s se Sovětským svazem. Konkrétně se jednalo o trasu Žilina – Košice – 
Čierná nad Tisou. Tato Trať družby, jejíž první části byly zprovozněny již už v roce 1946, 
získala druhé koleje a jako celek byla dobudována o deset let později. Slavnostně se otevřela 
5. listopadu 1955. Potřeba a význam této tepny se prokázal  v průběhu roku 1947, když 
vyvstala potřeba dopravy sovětského obilí (a kdy zároveň Sovětský svaz mohl dokázat, že 
Československu  je  Marschallova  plánu  údajně  netřeba).  Navíc  se  nesměla  opakovat 
nesmyslná  situace  z  první  republiky,  kdy  Československo  mělo  se  svým  jediným 
spřáteleným sousedem (Rumunskem) mizerné a nevýkonné železniční spojení.453    
           Železnice,  ač  nejrozsáhlejší  a  nejvýkonnější  dopravní  aparát,  nebyl  jediným 
odvětvím, které utrpělo škody v důsledku okupace a války. Hasalovo ministerstvo se muselo 
zabývat  i  opravou  nebo  zcela  novou  výstavbou  zničených  silnic  –  zejména  utrpěly  při 
dlouhodobém provozu  těžké  vojenské  techniky  válcované  a  nátěrem opatřené  vozovky, 
naopak se výborně osvědčily vozovky dlážděné, betónové, gensalové a asfaltované – nejen 
silnic, ale i mostů, plavebních komor, průplavů a letišť. I v těchto případech šlo o vysoká 
čísla,  konkrétně u silniční  sítě,  jak prozrazuje tabulka č.  2 (viz přílohy).  V tabulce ještě 
chybí osobní vozy a autobusy (ty byly kořistěny i s řidiči!),  jejichž ztráty se pohybovaly 
kolem  padesáti  procent.  Ostatně,  jen  opravy  silnic  předpokládaly  osm  miliard  korun  a 
desetileté úsilí. Vodní doprava utrpěla škody ve výši přes 1 500 000 000 korun a letiště přes 
100 000 000 Kčs.454

           Celkové škody vyčíslila jen samotná železnice na 20,4 miliard Kčs, dále odhadovaly 
ČSD  necelých  šest  miliard  retribučních  nároků,  předpokládaných  10  miliard  Kčs  na 
rekonstrukce (tunely,  mosty) a minimálně pět let práce. Avšak celkové škody v dopravní 
sféře dosáhly v odhadu  na 25,1 miliard Kčs.455  

Železniční věstník ze 6. dubna 1946 informoval o přijetí delegace železničářů vedené 
Hasalem u prezidenta republiky. Šlo jednak o jakýsi hold věrnosti železničářů Benešovi, ale 
i o jakousi slavnostní rozlučku Hasala se svým ministerstvem a určitým složením počtů ze 
svého úřadování.  Při  setkání  byl  zdůrazněn podíl  statisícové  modré  armády na odboji  v 
podobě  narušování  nacistické  přepravy nebo převodu  vojáků za  hranice,  přičemž  Hasal 
neopomněl  připomenout,  že  je  sám  jedním  z těch  [...],  kdož  se  za  pomoci  věrných  

449 Vondrášek, Václav - Chrastil, Sylvestr - Němec, Petr: Příprava vyšších velitelů a štábních důstojníku v čs. 
armádě v letech 1918-1993. 2. vydání. Brno 1999, s. 40, 177, (VHA, MNO, NHŠ 1946, k. 23).
450 Úřední věstník ministerstva dopravy – dopravní správy, č. 1, roč. 1946. Nepaginovaný list.
451 Sommer, Karel: UNRRA a Československo. Opava 1993, s. 48.
452 Voráček,  Čeněk, s. 30. 
453 Voráček, Čeněk, s. 15-16, 31.
454 Chmela, s. 120-121. Rekonštrukcia Slovenska. Bez místa vydání 1945, s. 11.
455 Chmela, s. 119, 178.
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železničářů dostali z protektorátní železné klece a dosud obdivuji jejich odvahu a obratnost,  
s níž  to  prováděli.  S hrdostí  uvedl,  že  pracovníci  státních  drah  vyhrabali  takřka  holým 
rukama zbytky dopravních prostředků ze ssutin stanic a výtopen,  upravili  trati  a již 11.  
května, dva dny po skončení revoluce vyjely z Prahy první vlaky do nejbližšího okolí pro 
nejnutnější potraviny. A ani ne za měsíc nato byla československá železniční síť v hlavních 
linkách schopna provozu. Beneš poděkoval za vykonané dílo, ocenil činnost železničářů za 
války a uvedl, že i když je na tom ČSR zdaleka nejlépe ze všech sousedních států, musí se 
leccos  ještě  změnit,  a  že  dojde  ještě  k mnoha  hospodářským,  sociálním  a  politickým 
konfliktům.456 

Jak je vidět,  již tehdy panovalo přesvědčení,  že obnova dopravní infrastruktury a 
spojů proběhla neobvykle rychle a úspěšně, ač bylo i nadále co zlepšovat. S vědomím toho 
úspěchu se i  zvláštním poselstvím  Všem zaměstnancům veřejné  dopravy Hasal  rozloučil 
s MD a  především  zdůraznil,  že  úspěchu  bylo  dosaženo  zásluhou  všech  pracovníků.  3. 
července 1946 předal svůj rezort svému nástupci Ivanu Pierotovi, který oznámil, že dále se 
bude pracovat na zdokonalení dopravní sítě státu.457

                      
Organizace dopravy na Slovensku za druhé světové války

          Ucelenější situaci o dopravní infrastruktuře na Slovensku si mohl budoucí ministr 
dopravy Hasal, prozatím Velitel osvobozených území, utvořit během svého pobytu na území 
ovládnutém Slovenskou národní radou v průběhu Slovenského národního povstání. Zároveň 
na popud vládního delegáta Františka Němce vznikl ve Lvově slovensky psaný elaborát z 8. 
listopadu 1944 pojednávající o vývoji a stavu slovenských železnic.  
          Po vzniku tzv. Slovenského štátu v březnu 1939 se přikročilo k osamostatnění tamější 
železniční správy. Podle pražského vzoru a za jeho pomoci vzniklo slovenské ministerstvo 
dopravy,  které  do  roku 1940 převzalo  úlohu dřívějších  a  rychle  zrušených  železničních 
ředitelství  v  Košicích  a  Bratislavě.  Jejich  kompetence  převzalo  ministerstvo,  anebo část 
pravomocí přeneslo na nižší stupně. Pokračovalo se v předpisech ČSD.
          V průběhu války se postavilo několik spojek a došlo k zdvojkolejnění některých tratí 
(př. Bratislava – Leopoldov, úsekovitě trať košicko-bohumínská, která se zároveň v průběhu 
války postátnila, avšak bývalí majitelé byli odškodnění; a nové stavby stanic v Trenčíně a 
Žilině).  Pokud  to  situace  umožňovala,  nakupoval  se  železniční  materiál  zejména  u 
protektorátních firem, ale ke konci války hlavně v Říši a Maďarsku.458   
          Po SNP, průchodu fronty a útěku nebo zatčení některých kompromitovaných úředníků 
pochopitelně  došlo  k  podstatnému  ztížení  obnovení  funkčního  úřednického  aparátu. 
Povereníctvo Slovenskej  národnej  rady pre dopravu a verejné práce v té  době vedl  ing. 
Kornel Filo (demokratická strana) a od poloviny září dr. Gustáv Husák.459

Záměry ministerstva dopravy 

456 Železniční věstník ministerstva dopravy, č. 16, 1946, s. 111-114.
457 Po čas, který jsem spravoval ministerstvo dopravy, vždycky jsem nacházel u zaměstnanců dopravy 
všech kategorií vřelé porozumění pro úkoly, které veřejné dopravě byly svěřeny.

Bez tohoto porozuměni by se nebyla podařila rekonstrukce dopravy v tak krátké době a proto, louče  
se s Vámi,  oceňuji  Vaši  pracovitost  a národní vyspělost  jako jeden z nejvýznamnějších činitelů při obnově 
osvobozené republiky. Úřední věstník ministerstva dopravy – dopravních správy, č. 7, roč. 1946, s. 69.
458 NA, f. Klement Gottwald, 100/24, a. j. 1572, sv. 175.
459 Rákoš, Elo - Rudohradský, Štefan: Slovenské národné orgány 1943-1968. Bratislava 1973, s. 353-354, 498-
499.
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           Program MINISTERSTVA DOPRAVY v prvém údobí pro osvobozené území S l o v e  
n s k a 460, který zároveň reflektoval skutečnost, že první nejvážnější problémy bude muset 
úřad řešit  s omezenými  zdroji a že bude nucen zároveň podpořit  operační  činnost Rudé 
armády. Nový úřad pohltil stávající agendu ministerstva železnic a z pravomoci ministerstva 
veřejných prací si přivlastnil odbory silnic, mostů, říční plavby a letectví. Tato centralizace 
měl vést k tomu, aby komunikace přispěly k válečnému úsilí dopravou pro potřeby armád, 
ale i k dopravě první pomoci ze zahraničí.
           Program byl rozčleněn do několika kapitol pojednávajících o jednotlivých druzích 
dopravy (železnice, silnice, vodní toky, letectví). Každá z jednotlivých kapitol pojednávala o 
nejbližších  nutných  úkolech.  Nejmenší  důraz  se  položil  na  letectví,  kde  mezinárodní 
dopravě  mělo  postačit  jedno  letiště.  Nejlépe  vyhovoval  Prešov,  kde  se  po  dohodě  se 
sovětskými orgány měla prodloužit  přistávací a vzletová plocha, aby snesla i nové těžké 
dopravní letouny. Jinak se předpokládalo, že letiště poslouží k rychlé dopravě první pomoci. 
Dalším fungujícím letištěm byly Košice.
           Největší pozornost se z pochopitelných důvodů věnovala železnici a silniční síti. V 
civilním i vojenském životě hráli největší roli. Oprava tratí měla navazovat na dráhy vedoucí 
z Rumunska a Maďarska. Za nejdůležitější se považovaly dvě magistrály vedoucí z východu 
na západ:  Čop – Legiňa – Michalany – Košice – Poprad – Vrútky – Žilina odtud dále na  
Čadcu – Bohumín –- Mor. Ostravu – Olomouc a Szob – Nové Zámky – Bratislava – Kúty – 
Břeclav – Brno a dále na Německý Brod. Druhá uvedená se měla opravit jednak s hlediska  
potreb  fronty,  jednak  proto,  aby  mohly  býti  po  ní  dopravovány  náklady,  které  budou  
dovezeny vodní cestou po Dunaji.  V úvahu ještě připadala možnost spojky údolím Váhu 
mezi  uvedenými  magistrálami.  Počítalo  se  i  s  připojením Handlové  alespoň na  jeden z 
hlavních tahů kvůli  palivu.  Předpokládalo  se  také  napojení  jižní  magistrály  na přístav v 
Komárně.
           U silniční dopravy se přikládala obdobná důležitost na dálkové komunikace vedoucí z  
východu na západ. Jednalo se o tři následující koridory:  Bratislava – Trenčín – Žilina –  
Kralovany – Lipt. Sv. Mikuláš – Poprad – Levoča – Prešov – Košice, druhý průtah ve směru 
Bratislava – Nitra – Žarnovica – Hronský – Sv. Kríž – Baňská Bystica – Brezno n/H  –
Červená Skála – Dobšina – Rožňava – Košice" a nakonec Bratislava – Levice – Rimavská  
Sobota –  Tornala – Rožňava – Košice.   
         S plavbou po Dunaji se opět počítalo s dopravou první pomoci, ale také se projevila 
poněkud nereálná ambice, aby se  Dunaj [...] stal jednou z hlavních dopravních tepen pro  
celý  náš  stát  a  dokonce  splavnění  jeho  toku  mělo  položit  základ  poválečného 
hospodářského rozvoje ČSR.  Předpokládalo se proto zabezpečení  přístavů v Bratislavě a 
Komárně  a  zejména  lodní  tonáže.  Upozornilo  se  rovněž  na  potřebu  vyslat  zástupce  do 
podkomise pro dunajskou plavbu u KOMISE PRO PŘÍMĚŘÍ v BUKUREŠTI.
         V závěru Programu se oznamovala nutnost zřízení rekonstrukčních odborů pro každé 
odvětví dopravy. Voják v čele resortu se projevil požadavkem vyhlásiti pracovní povinnost  
podle  zákona  na  obranu  státu  a  zříditi  pracovní  oddíly  vojensky  organisované a 
předpokládal i využití pracovních sil nestátotvorných občanů 461

          Pracovní povinnost mínil Hasal vyhlásit podle zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. o obraně 
státu, jehož osmý umožňoval všeobecné povolání  k osobní účastni [...] i jinou součinnost,  
podporu nebo omezení a požadovati věcné prostředky. Dále zákon v § 60 říká: Za branné 
pohotovosti státu může býti na potřebnou dobu stanoveno, že se ukládá pracovní povinnost  
osobám  zaměstnaným  v  těch  oborech  práce,  kterých  je  nevyhnutelně  třeba,  aby  byly  
zamezeny  poruchy  pravidelného  chodu  života  v  státě,  zejména  v  [...]  zabezpečení  
zásobování  předměty  spotřeby a p.,  stane se  tak  vládním nařízením,  jež  určí,  v  kterých 

460 NA, f. Klement Gottwald, 100/24, a. j. 1572, sv. 175.
461 Od pracovních až po občanů červeně podtrženo.
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oborech práce se tato povinnost ukládá. Paragrafy 62 a 66 pravily, že z pracovní povinnosti  
podle  tohoto  zákona  nelze  vyvozovati  proti  státu  žádné  nároky a  že  tyto  úkony  lze  
požadovati i pro účely spojeneckých států.

 Dočasná organizace Ministerstva dopravy 

          V  Košicích  se  nemohlo  přistoupit  k  okamžitému  budování  stálé  organizace 
ministertsva  s  logického  důvodu,  protože  úřady,  které  se  měli  do  ministerstva  dopravy 
sloučit, se nacházely v stále ještě okupované Praze. Za rodný list ministerstva dopravy lze 
považovat  ústavní  dekret  prezidenta  republiky  1/1945  Sb.,  ze  dne  2.  dubna  o  nové 
organisaci  vlády  a  ministerstev  v  době  přechodné (vydáno  4.  dubna).  Z  těchto  důvodů 
potřeboval tento "úřední novorozenec" jen ty nejnutnější orgány a zejména schopnost vést 
rekonstrukční práce – nic víc. Přesto šlo o rozsáhlý úřad. Pro představu lze uvést následující 
části:  prezídium pro čtyři  základní  okruhy dopravy,  referáty personální,  sociální,  právní, 
správní,  rekonstrukční,  plánovací,  propagační,  motorových  vozidel,  účtárna,  podatelna, 
písárna, knihovna, archiv, správa budov a některé další. Rekonstrukční a plánovací oddělení 
měla společné úkoly:  aby boly hladke prevádzané pre včasné umožnenie dopravy všetky  
práce  rekonštrukčné  a  súčasne,  aby  sa  táto  činnosť  hodnotila  s  ohĺadem na  dlhodobé 
plánovanie,  t.  j.  prechod  z  obdobia  vojnového  na  miarové. Tohoto  cíle  se  nepodařilo 
dosáhnout a po celé období existence 1. vlády osvobozené republiky měl ministr generál 
Hasal ve vládě jisté potíže právě kvůli dopravní situaci, zejména na východním Slovensku, i 
když jinak šlo o výkonný rezort. 
           Organizace ministerstva připomínala pyramidu o čtyřech základních sloupech a na 
nich stojící společné nadstavbě, jíž vévodí ministr. Ministra zastupoval tajemník – pobočník 
a  dále  následovalo  prezídium,  Úkolem prezídia  bylo  projednávat  interpelace,  iniciativy, 
obstarávat ministrovu korespondenci a zajišťovat styk s ostatními úřady.
            Činnost většiny oddělení lze snadno pochopit podle jejich názvu, např. referát 
motorových  vozidel  vedl  ústrednú  evidenciu  všetkých  motorových  vozidile,  osobných, 
nákladných, ďalej parných kotlov, válcov, ale kromě toho dokonce disponuje s nimi podľa 
skutočnej potreby. 
            Velké odbory byly členěny na tato oddělení: 1. rekonstrukční, 2. stavební, 3. strojní, 
4. dopravní. U třetího a čtvrtého oddělení se objevila nejednotnost v názvosloví. Zatímco 
železniční a silniční odbor měl 3. oddělení nazvané  strojní, zbývající dva odbory je vedly 
jako  dopravní.  K tomuto základu měl železniční  odbor vedle 3. strojního, 4. dopravního 
ještě 5. komerční a finanční a jako poslední 6. plánovací oddělení. Ostatní odbory vedly svá 
čtvrtá oddělení jako plánovací. 
            Strojní oddělení mělo na starost příslušný strojový park, dopravní zajišťovalo 
spojení,  spolupracovalo  s  armádou  a  u  železnic  spravovalo  telegraf.  Finančně-komerční 
oddělení  železničního  odboru  se  zabývalo  tarifními  otázkami,  jejich  výší  a  sjednáváním 
příslušných  dohod.  Plánovací  oddělení  všech  odborů  měla  shodný  cíl:  uspokojovalo 
výstavbu infrastruktury z hľadiska potrieb a požiadaviek fronty, celoštátného plánu dopravy 
v období prvej pomoci a maximální efektivity zdrojů. 462

S platností  od  prvního  výročí  začátku  pražského  povstání  zavedlo  ministerstvo 
dopravy  své  nové  rozčlenění,  jak  o  tom dodatečně  informoval  nový  oficiální  tisk  MD 
nazvaný  Úřední věstník ministerstva dopravy – dopravní správy z 25. května 1946. Nový 
věstník zároveň nahradil starší Železniční věstník. 

Pod ministra dopravy nyní spadal jeho kabinet a oddělení nazvané Revoluční očista.  
Dále existovala  Dopravní správa, kam spadal např.  Generální ředitel drah,  Správní výbor 

462 Veškeré citáty pocházejí z NA, f. Klement Gottwald, 100/24, a. j. 1572, sv. 175.
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Československých  aerolinií a  Zaměstnanecká  rada.  Dále  existovaly  odbory  presidiální, 
civilního letectví, plavby, silniční dopravy, komerční (př. přepravní právo, tarify, plánování) 
a dopravní (doprava osob a nákladů, jízdní, staniční a vozová služba, studium a plánování 
dopravně-technických zařízení). K ministerstvu dopravy dále přiléhaly např. tyto instituce: 
Československý plavební úřad, Státní ústavy hydrologické a hydrotechnické T. G. Masaryka 
a  Státní  meteorologický  ústav,  Čedok,  Společnost  dunajsko-oderského  průplavu  a 
Československý národní aeroklub.463

Normotvorná a sociální činnost ministra Hasala

O obtížích spojených s řešením dopravní situace svědčí i velmi zvláštní prezidentský 
dekret,  který  se  přepravy,  konkrétně  oběhu  železničních  nákladních  vagónů,  bytostně 
dotýkal. Nalezneme jej ve Sbírce zákonu 1945 pod číslem 77 – Dekret presidenta republiky  
ze  dne  21.  září  1945  o  některých  opatřeních  k  urychlení  nakládky  a  vykládky  zboží  v  
železniční dopravě, který dokonce platil i na území Slovenska. Jedná se o velmi stručný a 
jasný dokument – paragraf první čtenáři říká, že železniční vůz se má naložit ihned, jakmile 
je za tímto účelem přistavěn. Druhý paragraf praví totéž, ale týká se vykládky a uvolnění 
míst sloužících k dopravě. Jak již bylo výše uvedeno, československá doprava se potýkala s 
katastrofálním nedostatkem vagónů, přičemž mnohé z použitelných vagónů byly vyloučeny 
z oběhu kvůli  tomu, že na nich byla  naložena nacistická munice (vozy samy byly často 
zaminovány), anebo špatnou koordinací prací na nádražích či prostě lajdáctvím. Aby se §§ 1 
a 2 v realitě vůbec uplatnily, pravil paragraf čtvrtý, že kdo se úmyslně nebo z neplněním 
povinnosti  zpronevěří  těmto  příkazům,  bude  odměněn  příslušným  Okresním  národním 
výborem  pokutou  100  000  K  a  vězením  na  šest  měsíců.  Norma  se  nemohla  minout 
účinností.

Na přelomu září a října 1945 proběhla také jednání mezi Československem a SSSR 
ohledně potřebné sovětské pomoci v železniční otázce.  Hasal o těchto otázkách jednal v 
Koněnově  štábu  a  podařilo  se  dosáhnout  shody  ohledně  většiny  československých 
požadavků, resp. těch, jež mohly být projednány na sovětském velitelství. Šlo o vytvoření 
společné komise,  která prověří využívání všech vlakových  souprav na československých 
železnicích a zvýšit obrat vagónů (k tomu už směřoval dekret 77/1945 Sb.). Sovětský svaz 
velkoryse přislíbil dočasně zapůjčit k užívání svých 40 000 vagónů, 2000 cisteren, které se 
nacházejí  na  území  republiky  a  245  sovětských  parních  lokomotiv,  jež  byly  v  ČSR 
opraveny.464

Na  závěr  ministerské  kariéry  Hasal  ještě  prosadil  novelizaci  tvrdého  zákona  o 
zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné č. 304 z roku 1921 (novelizace 112/1946 
Sb., de facto šlo jen o nahrazení původních termínů jako třeba ministerstvo veřejných prací 
pojmem  ministerstvo  dopravy  a  podobně),  protože  ze  své  funkce  měl  za  úkol  spolu  s 
ministerstvem vnitra postarat se o ubytování státních představitelů, úředníků, hostů a cizích 
diplomatů a zajištění prostor pro státní úřady.  Nově znění zákona pak ministerstvo dopravy 
zveřejnilo  pod  číslem  113/1946  Sb.  Kromě  toho  ještě  vláda  schválila  balíček  několika 
norem týkajících se platů na železnici (146-148/1946 Sb.)

Zřejmě  ještě  za  Hasala  v  úřadu ministra  dopravy došlo  k  přípravám a  jednáním 
ohledně smluv o leteckém a železničním spojení, které pak podepsala Gottwaldova vláda 
vzešlá z jarních voleb roku 1946.465

463 Úřední  věstník ministerstva  dopravy – dopravní  správy,  č.  1,  roč.  1946.  Organisace  československého 
státního zřízení. Přehled státních úřadů a veřejných institucí s rozvrhem jejich agend. Praha 1946, s. 345-398.
464 Československo-sovětské vztahy 1945-1960. Dokumenty a materiály. Praha 1971, s. 40-41.
465 Smlouva o  leteckém spojení  byla  podepsána  25.  července  1946 a  smlouva o  železničním spojení  26. 
listopadu 1946. Československo-sovětské vztahy 1945-1960. Dokumenty a materiály.  Praha 1971, s. 81-82, 
84-88.
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Oficiální periodikum Hasalova ministerstva dopravy,  Dopravní věstník, se v letech 
1945 a 1946 hemží různými výběrovými řízeními na dodávku materiálu, ale i personálními 
konkurzy a hojnými nabídkami na pronájem nádražních hostinců. Kromě toho se ještě rušila 
některá  okupační  nařízení  a  naopak  se  vydávala  nová,  která  měla  za  úkol  ochránit  a 
zmapovat použitelný dopravní materiál. 

Ústředna  obchodních  a  živnostenských  komor  v Praze  byla  například  pověřena 
zjištěním  škod  na  civilním  automotoparku.  Osobní  automobily  se  měly  vrátit  okamžitě 
původním  majitelům,  ale  nedostatkové  nákladní  vozy  a  traktory  pouze  tehdy,  když  to 
umožnil veřejný zájem.466

Oběžník ministra dopravy o nové evidenci motorových vozidel a jejich vlečných vozů 
ze 14. prosince 1945 si kladl za cíl urychleně vyřešit problém celkové evidence, technické 
kontroly i přezkoušení správnosti a právní čistoty nabytí prostředků silniční přepravy. Úřady 
vyzvaly majitele, aby se tito přihlásili o novou poznávací značku motorového vozidla, příp.  
novou popisnou (připouštěcí) značku vlečného vozu. Neuposlechnutí mohlo stát 5 000 Kč 
nebo 14 dní pobytu ve vězení. Za změnu značky nemuseli majitelé nic platit,  ježto nová 
evidence  se  provádí  v zájmu  veřejném.  Naopak  technická  kontrola  za  účelem  doplnění 
technické  dokumentace  již  byla  běžně  zpoplatněna.  Nová  poznávací  značka  skládá  se 
z rozeznávací  značky  (velká  latinská  písmena jednoduchých  tvarů,  svislá)  a  evidenčního 
čísla  (nejvýše  z pěti  arabských  číslic).  Automobilům  ČSD  připadlo  písmeno  A, 
bezpečnostním  orgánům B,  poště  C,  pražským řidičům  písmeno  P  a  ostatní  značky  se 
skládaly  ze  tří  písmen.  První  písmeno  značilo  zemi  (Č  –  Čechy,  M  –  zemi 
moravskoslezskou a  S Slovensko).  Zbývající  písmena  patřila  obvodu evidenčního  úřadu, 
např.  Rakovník  měl  Č-RA.  Značky byly  vyvedeny  černým písmem na  bílém podkladě. 
Výměna značek měla skončit k 31. lednu 1946, ale kvůli nedostatku pohonných hmot, ale i 
obtížím s výrobou příslušných tiskopisů byla lhůta prodloužena k 31. březnu 1946.467

Dalším oficiálním periodikem byl  Železniční věstník  ministerstva dopravy, kde se 
informovalo  o  volných  místech,  odchodech  do  penze  (často  s poznámkou,  že  ministr 
dotyčným poděkoval za jejich službu), ceníky náhradních součástek, ale třeba i Postup při  
nálezu  mrtvol  v železničních  vozech.468 Hasal  výnosem  z 1.  března  1946  nazvaným 
Prominutí  trestů  za  provinění  ve  věcech  dopravní  služby  spáchaná  v době  nesvobody 
vynuloval  všechny  tresty  pořádkové  a  disciplinární,  jakož  i  jejich  následky,  uložené  za  
služební  provinění  spáchaná  v době  od  30.  září  1938  do  4.  května  1945  porušením  
služebních předpisů vydaných pro zajištění bezpečnosti jízdy vlaků a vozidel, uznávaje tím 
záměrnou činnost československých státních drah proti okupační moci za doby nesvobody. 

Finanční  pokuty  měly  být  vráceny  a  tresty  vymazány  ze  služebních  výkazů. 
Zaměstnanci  propuštění  z práce  se  mohli  po  případném  zrušení  odsuzujících  rozsudků 
navrátil  do služby.  Amnestie  se pochopitelně vztahovala  jen na osoby,  které tak nečinili 
z pohnutek  nízkých  a nečestných  a pochopitelně  jen pro osoby s osvědčením o  národní,  
státní a občanské spolehlivosti.469 

Dvanácté číslo ze 16. března 1946 Železničního věstníku přineslo informace o vzniku 
instituce  nazývané  –  vzhledem  k celé  Hasalově  osobnosti  překvapivě  až  šokujíce 
egocentricky  –  na  počest  a  trvalou  památku  prvního  ministra  dopravy  v osvobozené 
republice  Československé.  Oficiální  název  zněl  Hasalův  fond  sociální  péče 
československých státních drah,  jak hrdě hlásá první paragraf stanov Hasalova fondu. Je 
tedy pochopitelnou otázkou nakolik šlo o Hasalovu vlastní iniciativu a nakolik se prosadili 
snaživí ministerští a jiní úředníci, kteří se zřejmě takto chtěli se svým ministrem – vzhledem 

466 Dopravní věstník, č. 3, roč. 1945, I., s. 1.
467 Dopravní věstník, č. 1, s. 1-3, č. 2, s. 1, roč. 1946, II.
468 Železniční věstník ministerstva dopravy, roč. 1946, č. 9, s. 74.
469 Železniční věstník ministerstva dopravy, roč. 1946, č. 10, s. 79.
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k blížícím se volbám – rozloučit.  Fond byl součástí státní železniční správy a poskytoval 
svým členům a jejich pozůstalým sociální a hospodářskou pomoc v nezaviněné tísni. Kromě 
toho přispíval na výchovu, vzdělání, výbavu a zabýval se i poskytováním zápůjček na mírný 
úrok, který se splácel srážkami z měsíční mzdy. Cílem fondu bylo zajištění hospodářských a 
rodinných  poměrů  zaměstnanců,  jednoho  z hlavních  předpokladů  jejich  uspokojivého  
služebního  výkonu. V mimořádných  případech  mohla  být  pomoc  poskytnuta  i  těm 
železničářům,  kteří  nejsou  členy  fondu,  a  jejich  pozůstalým.  Na  druhou  stranu  nebylo 
právních nároků na poskytnutí plnění fondu. 

Členy fondu se mohli dobrovolně stát činní a bývalí pracovníci železnice. Členství 
začínalo prvním dnem měsíce, za který byl zaplacen členský příspěvek. Naopak vystoupení 
z fondu  se  dělo  písemným  oznámením,  propuštěním  od  státních  drah,  pozbytím 
zaopatřovacího platu, vyloučením (kvůli poškozování či zneužívání fondu), anebo smrtí. 

Vedením fondu byl  pověřen ústřední výbor a jeho komise,  jemuž byly podřízeny 
oblastní  komise  a  jejich  užší  komise.  Ústřední  výbor  se  skládal  z deseti  členů  a  devíti 
náhradníků. Z toho dva členy a dva náhradníky jmenovalo MD. Ostatek jmenovala Ústřední 
podniková rada, přičemž jeden člen a jeden náhradník vždy musel pocházet z řad důchodců. 
K vyřízení konkrétních žádostí se zřizovaly komise, které řídil předseda či místopředseda 
ÚV, ústředního referenta a dvou členu nebo náhradníků ÚV, z nichž jeden byl jmenován 
podnikovou  železniční  radou  a  druhý  státní  železniční  správou.  Správní  záležitosti 
vykonávala železniční správa v intencích příkazů a pravidel vydaných vedením fondu.

Oblastní komise byly tvořeny předsedou, šesti členy, stejným počtem náhradníků a 
úředního  referenta  ředitelství  státních  drah.  Běžné  záležitosti  vyřizovala  užší  komise 
v podobě předsedy, jednoho člena oblastní komise a referenta.

Správní orgány se měly jmenovat na 4 roky. Veškeré funkce byly čestné a bezplatné, 
avšak za  účast  na  schůzích  byl  členům hrazen  ušlý  výdělek.  Řídíc  orgány rozhodovaly 
prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodoval předseda, který se 
jinak  hlasování  neúčastnil.  Usnášeníschopnosti  výbor  dosahoval  v počtu  sedmi  osob,  tj. 
předsedajícího a šesti členů. Pokud se zasedání neúčastnil předseda a místopředseda, vedení 
se  ujímal  věkem nejstarší  přítomný  člen,  pokud výbor  nerozhodl  jinak.  Na fond a  jeho 
vedení dohlíželo MD. V případě rozporů mezi ÚV a železniční správou rozhodne po slyšení 
obou stran ministr dopravy.

Zánik  fondu  mohl  nastat  absencí  členstva  a  rozhodnutím  ÚV  posvěceného 
ministerstvem dopravy.470 Hasal  stačil  ještě  výnosem z 20.  dubna 1946 jmenovat  novou 
ústřední komisi „svého“ fondu sociální péče.471

Prvá zasedání vlády a její situace v Košicích 472

           Na vůbec první schůzi první vlády 5. dubna 1945 v Košicích vláda schválila svůj 
program  obecně  známý  jako  Košický  vládní  program,  dále  pozdravné  texty  Stalinovi, 
Churchilovi,  Rooseveltovi,  Jeremenkovi  a  Malinovskému.  Stejně  tak  se  odsouhlasila 
likvidace úřadu vládního delegáta, jehož představitel František Němec měl do 7 dnů podat 
písemnou zprávu a vyúčtování. Ministertvo vnitra mělo tento úřad rovněž "zlikvidovat" do 

470 Železniční věstník ministerstva dopravy, roč. 1946, č. 10, s. 85-88.
471 Úřední věstník ministerstva dopravy – dopravní správy, č. 6, roč. 1946, 59.
472 NA, f. Klement Gottwald, 100/24, a. j. 1494, sv. 137. Veškeré informace o jednáních vlády budou pocházet 
z tohoto svazku a stejně tak i citace, nebude-li uvedeno jinak.
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sedmi dnů. Ministři dostali za úkol do dvou dnu vypracovat bezprostřední úkoly  a úplný 
pracovní plán pro celé území republiky do 6-ti dnů. 
           Podivuhodné bylo, že vláda, stejně jako předtím vládní delegace, neměla přímé 
radiotelegrafické  spojení  na  Londýn.  Komunikační  linka  vedla  oklikou  přes  Moskvu, 
přičemž spojení Košice-Moskva nezajišťovala československá strana, nýbrž Rudá armáda. 
Jedinou  existující  diplomatickou  misí  u  vlády  se  stala  sovětská.  Zástupci  Spojeného 
království  a  USA nebyli  z  prostorových a  bezpečnostních  důvodů připuštěni,  i  když  se 
zástupci západních zemí již podle původní plánu již připravili k odjezdu a prakticky nalodili, 
což způsobilo nejen, že se československá vláda dostala do izolace od okolního světa, resp. 
ostatních spojenců, ale způsobilo to i praktické potíže jednotlivým západním diplomatům, 
kteří však chápali,  jak si to poznamenal úředník MZV Ivo Ducháček:  na nás se nezlobí,  
protože prý my za nic nemůžeme a také nezmůžeme – naznačují naši závislost na Rusech. 
Sovětský zástupce této situace také náležitě využil, aby se setkal s jednotlivými ministry. Za 
tímto  účelem  vznikl  protokolární  pořadník.  Z  neznámých  důvodů  velvyslanec  Zorin 
vynechal SNR a několik ministrů, včetně Antonína Hasala.473 
           Během tohoto zasedání nedošlo k ničemu výjimečnému. Ve vládě panovala shoda a 
nový ministr dopravy se nijak neprojevil. Jedním z prvních produktů ministerstva byl jeho 
Program, který zjevně vznikl na podnět z prvního vládního zasedání.  

Pokračování zasedání První vlády osvobozené republiky

          Následující vládní schůze se zabývaly především vojenskými záležitostmi, ale pro 
budoucí  vývoj  československé  demokracie  klíčovými.  Za  zmínku  stojí,  že  počáteční  a 
rozhodující  akty  nevyvolaly  žádných  větších  sporů.  Možno říci,  že  komunisté  během 2 
týdnů  od  vzniku  vlády  dosáhli  několika  strategických  vítězství,  jejichž  váha  se  plně 
projevila za tři roky. Ministr Hasal a ani žádný demokratický zástupce ve vládě nepozvedl 
proti tomu hlas. Nebo to aspoň není zaznamenáno v zápisech ze schůzí.
          Už druhá schůze schválila návrhy předsednictva vlády prezidentovi: jako hlavního 
velitele armády vláda navrhla Svobodu, velitelem 1. čs. arm. sboru se stal brig. gen Klapálek 
a jeho zástupcem Satorie,  náčelníkem generálního štábu byl  určen brig.  gen Boček. Pak 
ovšem  následovala  nepochopitelná  politováníhodná  opatření  –  generálům  Ingrovi, 
Neumanovi (chybně zapsanému jako Najmanovi) byly uděleny zdravotní dovolené a Gak-
Mézl byl odvolán z funkce zástupce u nejvyššího velitele spojeneckých vojsk na západě. V 
Gakově případě se nelze divit, protože se jednalo o nesnesitelného člověka, ale zdravotní 
dovolená Ingrovi je naprostý nesmysl. Hasal, jehož Ingr byl zástupcem za mnichovských 
událostí u III. brněnského sboru, ve vládě proti tomuto opatření neprotestoval, přestože se 
Ingr a Hasal už znali z legií a dlouho ve třicátých letech spolu dlouhodobě sloužili.474   
          Čtvrtá schůze, 17. dubna, schválila akty předsednictva vlády: zproštění funkcí Ingra, 
Miroslava-Neumana  a  Františka  Moravce.  Hasal  mlčel.  Právě  tuto  schůzi  můžeme 
považovat za jednu z největších strategických chyb demokraticklých stran, pomineme-li už 
komunistu na ministerstvu vnitra a člověka jim blízkého na obraně, totiž odvolání Moravce 

473 Prečan, Vilém: "Izdnevnika V. A. Zorina". Záznamy orozhovorech  sovětského velvyslance s českými a 
slovenskými politiky v dubnu 1945 v Košicích. In: Česko-slovenská  historická ročenka 2000. Brno 2000, s. 
248,  251-252.  Za  upozornění  na  děkuji  prof.  Janu  Kuklíkovi  (FF  UK).  Němeček,  Jan:  Likvidace 
československé exilové vlády v Londýně.  In:  Rok 1945 v českých a evropských dějinách. Sborník referátů 
z vědecko-osvětové konference Českého svazu bojovníků za svobodu 4. října 2000. Praha 2002, s. 78-79.
474 Patrně mezi Hasalem a Ingrem panoval chladnější vztah, jak lze usuzovat z Hasalova neosobního příspěvku 
do sborníku sepsaného k Ingrově úmrtí. Srovnej Hasalův chladný projev s ostatními vřelými vzpomínkami v 
Generál Ingr. Washington 1957. Viz níže.
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z čela zpravodajství a uskutečnění návrhu ministra obrany, který se projednával jako bod 
číslo 9:
         Vláda ustanovuje na návrh ministra Národní obrany náčelníkem Hlavní správy  
obranného  zpravodajství  při  ministerstvu  Národní  obrany  kapitána  pěchoty  Bedřicha  
Reicina.
          Nikdo se nad tímto jmenováním nepozastavil. Z tehdejšího hlediska patrně neměli 
důvod. Je podivné, že se připustilo, aby zpravodajství, které na počátku války bylo trumfem 
v ruce prezidenta Beneše a západního odboje vůbec, padlo do rukou lidí, kteří byli věrní jiné 
ideologii  než  je  demokracie.  Lze  pochopit,  že  Moravec  asi  nebyl  oblíbený,  pokud sám 
Moravec měl vůbec někoho v oblibě, ale byl to státu věrný a schopný rozvědčík, který své 
práci rozuměl, kdežto Reicin byl komunista,  dlouhou dobu žil v Sovětském svazu a měl 
kontakty pouze na jeho tajné služby. Pokud ho tedy někdo mohl mít pod kontrolou, tak to 
byli komunisté a Sověti. Demokraté patrně byli raněni zázračnou slepotou, když neviděli, že 
všechny mocenské složky státu ovládli komunisté nebo lidé přišlí z východní jednotky. Na 
obranu  členů  armádního  sboru  je  nutno  říci,  že  ne  všichni  lidé  s  východní  armády 
poslouchali Moskvu, nýbrž Prahu, ale vedoucím funkcionářům hlavní město sídlilo daleko 
na východě.
          Za úvahu také stojí názor, že postupné ovládnutí československé armády komunisty 
po druhé světové válce bylo způsobeno jistou tradicí z předmnichovské armády, která měla 
zejména v období po skončení první světové války programovou profrancouzskou orientaci 
(Francouzi dlouho stáli v čele hlavního štábu) a armáda se budovala a vnímala jako projev 
vládnoucího  politického  systému.  Komunisté  francouzský  vzor  prostě  vyměnili  za  vzor 
sovětský.475 Z toho důvodu snad ani nepřišlo demokratům na těchto krocích něco divného  –
vždyť  ani  Sověti  nerozhodovali  o  tom,  kdo  bude  zastávat  jakou  funkci  a  ani  neveleli 
hlavnímu štábu. Pochopitelně šlo v první řadě o zajištění ochrany před Německem. Tuto 
snahu nelze tehdejším demokratům nijak vyčítat.     
          Demokratičtí  představitelé  ve vládě neměli  ani tu výhodu, kterou máme my s 
odstupem několika desetiletí, ale o bezpečnostní útvary a názorovou orientaci jejich velitelů 
a  samotných  příslušníků  branných  složek  se  příliš,  pokud  vůbec,  nestarali.  Nutno  také 
připomenout, že i František Němec ve své zprávě o Podkarpatské Rusi (a to patrně ve shodě 
s Hasalem) zastával názor, že Reicin plnil své úkoly během tamější krize dobře. Zřejmě až 
moc.
          Gottwald se během své schůzky se Zorinem ze14. dubna 1945 pochlubil, jak se KSČ 
(a chuťovému ocasu KSS) ve vládě skvěle daří. Sovětský velvyslanec do Moskvy nahlásil, 
že Gottwald hovořil o tom, že pro komunisty, kteří jsou členy vlády, byly pro první období  
nejdůležitější některé otázky, z nichž na prvním místě uvedl vojenství, ve kterém víceméně 
svých cílů dosáhli.  Gottwald neopomněl připomenout,  že všechny tyto změny neproběhly  
zcela hladce a že Beneš i někteří ministři nebyli příliš rozhodní. 476 
          Během čtvrté schůze došlo také k převzetí nového území na východ do hranice 
Slamnica,  Tvrdošín,  Hůty,  Lipt.  Sv.  Mikuláš,  Lipt.  Hrádek  od  4.  ukrajinského  frontu. 
Ministerstvo vnitra toto území neprodleně předalo SNR. Území ve správě státu, resp. SNR, 
se postupně zvětšovalo a už se později jeho předávání ani neprojednávalo.
          O týden později se konala další schůze, kde se opět přebralo území od Rudé armády a 
schválil se I. Petruščák jako zástupce u Národní Rady Zakarpatské Ukrajiny. 

Přesun vlády z Košic do Bratislavy a následně do Prahy

475 Kříž, Zdeněk: Vztah armády a politiky na území České republiky v letech 1918-1992. In: Politologická 
revue, č. 1, roč. IX, 2003, s. 83.
476 Prečan:  "Iz dnevnika V. A. Zorina", s. 258. AVP RF 06/7/51/821/9-12.Vyhotovení č. 1 z 25. 5. 1945.
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          Na 6. schůzi (3. května) premiér Fierlinger navrhl přesun vlády a prezidenta do 
osvobozené  Bratislavy.  Zorganizování  přepravy  se  logicky  na  vládní  pověření  ujalo 
ministerstvo dopravy. Právě během této schůze ministr dopravy Hasal také prvně promluvil. 
Referoval  o brzkém obnovení železničního spojení do Košic a o dopravě zásilek UNRRA,  
které jsou již v bezprostředním sousedství Košic.  Vedle úkolu přepravy vlády do Bratislavy, 
dostal za úkol na schůzích zastupovat Hálu vyslaného do delegace pro osvobozené území na 
Moravě. V této delegaci měl svého zástupce i resort dopravy.    
          Během odpolední části zasedání vlády Hasal informoval o svém dopoledním jednání s  
činiteli SNR ve věci přestěhování do Bratislavy. Tlumočí přání těchto činitelů, aby 2 členové  
vlády zajeli s presidentem republiky do Báňské Bystřice. S takovou žádostí neměla vláda 
žádné potíže a snadno rozhodla, že 8. května tam spolu s Benešem zavítá i David a Široký.  
          Čtvrtého května se opět probíral plánovaný přesun do Bratislavy. David, který měl 
doprovodit Beneše na cestě do Bánské Bystrice, byl přesměrován do Moravské Ostravy a 
nahradil  ho msgre.  Šrámek Naplánovalo se,  že  druhý den přes  Bratislavu  odjede vládní 
delegace pro osvobozené území (Nosek, Stránský, Laušman a Hála).
           Ministři měli odcestovat vlakem a úředníci autobusy. Žádalo se, obvykle je to marné 
a ani tady tomu tak zřejmě jinak nebylo, aby jel jen nejnutnější personál. Ministerstvům se 
určila na dobu přesunu částka až do 1 000 000 K, ministerstva sociální péče a vnitra dostala 
dvojnásobek a předsednictvo vlády dokonce 10 000 000 K. Zároveň se probírala otázka 
platu  ministrů  –  dostali  15  000  K  jako  zálohu  na  měsíc  květen,  dokud  se  definitivně 
nerozhodne jejich platové postavení.
            Druhý den, 5. května 1945, by se ze zápisu schůze vlády nikdo nedozvěděl o tak 
důležité věci jako bylo povstání v Praze; koneckonců po dobu jeho trvání se vláda na svých 
jednáních vůbec Prahou nezabývala. Vzhledem k tomu, že si ve svém programu vytknula za 
cíl všemožně pomáhat v boji proti nacistům, lze kousavě poznamenat, že tuto záležitost snad 
ani  nevzala  na  vědomí,  i  kdybychom  respektovali  její  omezené  pravomoci.  Mohla 
přinejmenším vyslat pozdravný vzkaz bojující Praze.
            Za to  se pilně věnovala  otázce přesunu do Bratislavy.  Hasal se této  schůze 
nezúčastnil.  Podle zpráv sovětského velvyslance Zorina se na 7. květen připravovaly dva 
vlaky  pro  přesun.  Zároveň  žádal,  aby  se  termín  odjezdu  dodržel  a  aby  byla  pověřena 
konkrétní osoba, která by měla celý transfer za úkol. Potřebu  ústředního vedení dopravy, 
kterou  na  základě  zkušeností  londýnského  transportu zdůrazňoval  především  ministr 
Procházka, vláda uznala a pověřila tím právě nepřítomného Hasala. Nejen to, nařídila, aby 
zůstal v Košicích tak dlouho, dokud nezabezpečí hladký přesun celého vládního aparátu.     
          Devátá  schůze  vlády  byla  z  důvodu  malého  počtu  přítomných  ministrů 
neusnášeníschopná. Hasal se jí opět neúčastnil a znovu se probíralo stěhování vlády. Dá se 
říci,  že  to  pro  vládu  na  počátku  května  bylo  nejdůležitějším  tématem  vůbec.  Ministr 
Procházka  se vřele přimlouvá za vznik ústřední kanceláře  pod odpovědným min. dopravy 
pro  organisaci  tohoto  a  všech  dalších  transportů. Gottwald  žádal,  aby  se  stěhovala  jen 
nejnutnější zavazadla a ostatní se bezpečně uskladnilo ve vagónech (z hlediska dopravy to 
byl  nevhodný  nápad  pro  zoufalý  nedostatek  vagónů)  anebo  ve  skladištích  na  dráze  s 
důvěryhodnou ostrahou. 
          Na schůzi si chtělo vládní torzo pozvat odpovědného úředníka z MD477 Srpa, ale toho 
nezastihli v hotelu. Premiér svolal na devátou hodinu večerní schůzi do hotelu Carlton pro ty 
ministry, kteří mají čas, aby se projednalo ubytování, doprava zavazadel a jejich uskladnění 
a pozdější přesun do Prahy. Zároveň se měl dostavit představitel vojenské správy, která má 
k dispozici  dopravní prostředky a pohonné látky. Z toho je vidět,  že ministr  dopravy je 
neměl a také to, že celý přesun "skřípal".

477 MD = Ministerstvo dopravy
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          12. schůze vlády se už konečně uskutečnila v Bratislavě. Celá Evropa už slavila mír  –
byl  9.  květen  a  sovětské  tanky  už  dorazily  do  Prahy.  Mírové  smlouvy  byly  znovu 
podepsány. Rozhodlo se, že se vláda na další přesun vydá letadlem, což měl zařídit sám 
Fierlinger a úřednictvo se dostalo do péče MD.
          Druhý den se Hasal po delší pauze konečně zúčastnil zasedání a ihned poreferoval o 
provedení  přesunu.  Následovala  výměna  názoru  z  podnětu  min.  předsedy  o  přípravě  a  
organizaci dalšího přesunu do Prahy. Bohužel, zapisovatel se řídil úřednickou etikou, která 
říká, že zápis z jednání nemá podávat přesný popis událostí, nýbrž má chránit zúčastněné 
před pozdějšími útoky.
          Jako důkaz, že přesun nebyl podle představ vlády, svědčí, že dalším přesunem byl 
pověřen vyslanec Dr. J. Friedmann, který si k tomu účelu měl zřídit vlastní dočasný úřad. V 
něm měl pracovat ještě zástupce předsednictva vlády Dr. Kafka a již uvedený Dr. Srp z 
Hasalova rezortu.  
            Desátého května 1945 už vláda zasedala na Hradě. Co selhalo během dopravy vlády 
z Košic do Bratislavy,  velmi diskrétně vypovídá zápis ze 20. schůze (19. května), kdy se 
probíral příjezd vládního aparátu z Bratislavy. Nutno podotknout, že tak rychle naplánovaný 
přesun,  jako  byl  ten  z  Košic  do  Bratislavy  se  musel  někde  zaseknout.  Jen  naznačená 
rozsáhlost aparátu ministerstva dopravy dokládala, jak velký nárok na dopravu byl kladen a 
to  se  jednalo  o  úřad  ministerstva  v  provizorních  počátcích!  Vynásobeno  několika 
ministerstvy,  z  nichž  každé  vidí  jen  svoje  cíle  (to  jim  nelze  vyčítat)  a  nechce  se  při 
transportu nijak omezovat, špatnou dopravní situaci a krátký čas k naplánování přesunu, je 
pro začínajícího ministra dopravy zaděláno na velkou úvodní blamáž. Nyní však zpět ke 20. 
schůzi, kde se jedním z bodů jednání stal příjezd úřednictva z Bratislavy:
            Ministr dopravy gen. A. H a s a l referuje o přípravách pro tento příjezd, který se má  
uskutečnit dnes večer a vláda bere jeho zprávu na vědomost s tím, aby se postaral podle  
připomínek  nám.  předsedy  vlády  Msgr.  Dr.  J.  Šrámka  o  náležitou  stráž  ve  skladišti  
zavazadel.
            Logicky se můžeme domnívat, že se msgre. Šrámkovi během prvního přesunu cosi 
"ztratilo", když tak usilovně naléhal na tuto záležitost, že i zapisující úředník to považoval 
za nutné zvěčnit. O kolárky se patrně nejednalo. Šrámek byl veliký milovník francouzského 
vína a  dokonce i  při  moskevských jednáních v březnu 1945 pominul  programovou část 
jednání,  právě  kvůli  pěti  láhvím dobrého  vína,  ale  zavčas  se  dostavil  k  přerozdělování 
funkcí. Zlý jazyk tvrdí, že s tímto měl již velikou zkušenost z dob první republiky.478

Příjezd vlády a prezidenta do Prahy  

          Po kratičkém bratislavském pobytu se vláda vydala do Prahy. Své dočasné sídlo 
nalezla  v  moderně  vybaveném hotelu  Alcron  na Václavském náměstí.  Jeho majitel  ing. 
Alois  Krofta  jej  ještě  za  první  republiky  nechal  špičkově  vybavit  státním  i  místním 
telefonem  a  světelná  signalizace  dokonce  vedení  hlásila,  v  jakém  pokoji  právě  uklízí 
pokojská. Hoteliér  Alois Krofta nebyl  v příbuzenském poměru s historikem a někdejším 
ministrem zahraničních věcí Kamilem Kroftou.479

          Desátého května se vláda sešla na Pražském hradě. Bezpečnostní situace ve městě se 
hodnotila jako dobrá, ale zvýšená opatrnost se doporučovala v parcích a vilových oblastech. 
Ministři byli  vyzváni,  aby se ihned ujali  úřadování v příslušných budovách za asistence 
MNO a MV. Na schůzi Hasal poreferoval o přípravách na Benešův příjezd vlakem tak, aby 
se přijetí mohlo stát na nádraží. Vláda také přemýšlela, jak se zbavit České národní rady 

478 Nevydaný třetí díl pamětí Eduarda Táborského. Za tuto informaci vděčím panu prof. Janu Kuklíkovi st.
479 Blíže k osobě Aloise Krofty v článku Ivana Jakubce: A. Krofta, J. V. Najman, J. Urban. Tři podnikatelské 
osudy. In: Na pozvání Masarykova ústavu 3.  Praha 2007, s. 102-109.
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(ČNR),  jejíž  činnost  sice  ocenila,  ale  neměla  pochopitelně  zájem,  aby se  emancipovala 
podobně jako SNR. Fierlinger dojednal s Pražákem na druhý den společné zasedání vlády a 
ČNR.
          Druhý den, 11. května na 15. schůzi vlády, se v Alcronu sešla vláda s ČNR. Vláda 
nejprve schválila  Gottwaldovy návrhy na provolání  vlády a přetvoření  ČNR na Zemský 
národní  výbor.  Své  vystoupení  měl  i  Hasal,  který  přítomné  informoval  o  možnostech 
železniční  dopravy.  Podrobněji  se zabýval  i  situací  na Moravě,  ale  z ní  neměl  prozatím 
dostatek  zpráv.  Mluvil  i  o tom,  že se zachránila  souprava presidentova vlaku,  který on 
hodlá vyslat v sobotu večer do Brna, aby popř. president republiky mohl v neděli  přijet  
vlakem. Spojil se s úřady Rudé armády,  aby umožnily našim železničním orgánům převzetí  
železniční služby v území odtrženém Mnichovem, a to v součinnosti se sovětskými orgány.
          Premiér nařídil, aby se tyto akce raději dojednávaly přes MZV. Šrámek, zřejmě stále 
cítící  poškození  své menáže,  žádal  zajištění  stráží.  V tomto  ohledu se  MD už spojilo  s 
ministerstvem obrany. Slovenští zástupci také žádali okamžitou pomoc pro Slovensko. Bylo 
jim vysvětleno, že první kroky se již provádějí a že doprava se musí vést přes Moravskou 
Ostravu a Krakov. Příslušná jednání se vedou s RA. S ministerstvem výživy probral dopravu 
pomoci na východní Slovensko. 
          Tuto schůzi můžeme považovat za bod zrodu Hasala jako politika. Po výše uvedené 
rozpravě  ještě  Clementise  napadlo,  že  by se  dodávka  nákladních  automobilů  z  Moskvy 
mohla dodat na střední Slovensko. Hasal odpověděl jako pravý politik: podal zprávu o tom,  
jak daleko pokročily práce na reorganisaci a obnově železničního spojení v této oblasti a 
svůj únik z nepříjemného návrh ukončil informací o dohodě s ministerstvem zemědělství o 
účelné distribuci semen (z UNRRA). 
          Hasal na tomto jednání nejprve věcně poreferoval, pak se ocitl pod palbou návrhů a 
dotazů  rezortních  kolegů,  které  úspěšně  odrážel  a  zodpovídal,  až  nakonec  po  položené 
otázce mluvil o tom, co se mu právě hodilo. Nakonec přešel do ofenzívy, co už všechno stihl 
udělat.
          Na téže schůzi se vláda dozvěděla, že ČNR je pro Rudou armádu nepřijatelným 
partnerem. Fierlinger vyjádřil přesvědčení, že se jedná o nedorozumění, ale k ČNR se raději 
vláda  bude  chovat  zdrženlivě,  a  proto  odvolá  společné  slavnostní  zasedání.  Šrámek 
připomněl, že ČNR přeci předělají na Český zemský národní výbor a do něj se uskuteční 
volby  co  nejdříve  – elegantní  řešení,  které  však  poskytlo  jeden  precedens  –  napříště  to 
zřejmě bude Moskva, kdo bude rozhodovat, kdo je pro ni v Československu přijatelným a 
hodnověrným partnerem? 
          Činnost vlády se již pomalu rozběhla a zápisy ze schůzí vlády jsou toho důkazem  –
přibližně od 15. schůze jsou zápisy čím dál tím více mocnější a na zasedání se opravdu 
diskutuje – věci se neřeší tak svorně a rychle jako během několika prvních jednání. Na 18. 
schůzi (15. května) vláda probrala plánovaný příjezd prezidenta Beneše. Vláda jej plánovala 
uvítat  spolu  se  Zorinem (na  jeho  vlastní  přání)  přímo  na  nástupišti  Wilsonova  nádraží, 
nynějším Hlavním nádraží. Od zvažované možnosti uvítání v salónku se opustilo. Pořádek 
má zajistit na 3000 sovětských vojáků a 1000 příslušníků československých bezpečnostních 
složek. Vláda se dohodla, že se sejde na nádraží ve 13:30.

Slavnostní návrat hlavy státu byl  podrobně naplánován, včetně délky jednotlivých 
zastávek při jízdě vlakem. Právě ministr dopravy Antonín Hasal jel Benešovi vstříc do Brna 
a  doprovázel  jej  po  cestě  do  Prahy.  Ministr  tak  z vlaku  zároveň  kontroloval  výzdobu 
nádraží,  kterými  prezidentův  vlak  projel  krokem  nebo  i  zastavil.  Hasal  však  asi  spíše 
informoval prezidenta o vývoji ve vládě, situaci v Praze a o dalších věcech. Prezidentovi 
vyjeli  do bližších  stanic  vstříc  i  další  ministři  a  postupně přisedali  do zvláštního  vlaku. 
Příjezd  na  slavnostně  vyzdobené  Wilsonovo  nádraží  a  další  ceremonie  byly  pečlivě 
rozplánovány, včetně pořadí vozů jednotlivých pohlavárů, např. prezidentův vůz byl osmý 
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v pořadí a Hasal jel společně s Hálou v devatenáctém automobilu. Kolona měla celkem 34 
aut (dalších pět bylo připraveno v záloze, všechny vozy obstaralo ministerstvo dopravy) a 
vyrazila po předem připravené trase na Hrad.480 

Otázce bezpečnosti nejvyšších ústavních činitelů se v poválečném Československu 
věnovala  zvýšená  pozornost.  Na  rozdíl  od  dnešní  praxe  měl  každý  ministr  své  strážce 
(průměrně  5  střídajících  se  policistů),  kteří  neustále  hlídali  jeho  bydliště,  kancelář  a 
doprovázeli  jej  na  cestách.  Ministra  dopravy  zásadně  doprovázel  jeho  pobočník  a  jako 
osobního  strážce  dodalo  Ředitelství  národní  bezpečnosti  v Praze  kriminálního  asistenta 
Karla Strnada. Po určitou dobu snad tuto službu vykonávali dva muži. Hasalovo bydliště ve 
Slunné ulici č. 15 Na Ořechovce bylo střeženo od 21. července 1945. Od toho dne se zřejmě 
počítá i přidělení Karla Strnada k Hasalovi.481 
          Hasal do vládních debat o řádech, dekretech apod. příliš nezasahoval – povětšinou šlo 
o nudné slovíčkaření. Pouze se občas optal, když mu nebylo něco jasné. Bedlivě dohlížel, 
aby v každé komisi, která mohla mít něco společného s jeho resortem měl svého zástupce. 
Jistě velmi prestižní záležitosti bylo, když spolu s ministerstvem vnitra dostal na starost, aby 
zajistil kolegům a úřadům ubytování i úřední budovy. 
          V průběhu zasedání vlád uplatňoval následující taktiku: několik zasedání mlčel a pak 
podal výčet  zpráv,  zlepšení,  opatření a návrhů,  které  někdy za něj četl  legionářský druh 
Fierlinger.  Nepochybuji  o tom,  že své kolegy během svých vystoupení  odzbrojil  hutnou 
faktografií.  Nejčastěji na něj útočili slovenští ministři – Slovenskem se převalila fronta a 
zákonitě  tam probíhala  obnova mnohem pomaleji,  než  v  relativně  nezasaženém českém 
prostoru. Na adresu slovenských zástupců nutno dodat, že by to byli špatní zástupci svého 
lidu,  kdyby vehementně neusilovali  o co největší  benefity pro své voliče.  Hasal později 
vyrazil  na  Slovensko,  aby  přímo  na  místě  dojednal  koordinaci  se  SNR  a  příslušným 
pověřencem – pravda, po dlouhodobějších atacích ve vládě.

Nedostatek  osobních  archivních  pramenů jako jsou například  dopisy rodině nebo 
deník  neumožňuje  živé  vylíčení  osoby  Antonína  Hasala  jako  člověka.  Jednou  z mála 
výjimek představuje případ průkazky člena Fierlingerových vlád. Průkaz obdrželi všichni 
členové  vlády  18.  října  1945.  Po  volbách  1946  byli  bývalí  ministři  22.  července  1946 
vyzvání  k navrácení  ministerských průkazů.  Někteří  je vrátili,  jiní  na výzvu nereagovali. 
Devátého srpna se Hasalův pobočník mjr.  Rozsypal dostavil  za příslušným úředníkem  a 
žádal jménem pana gen. Hasala, aby mu na památku byla ponechána tato legitimace. Hasal 
si zřejmě dobře uvědomoval, že rolí ministra dosáhl kariérního vrcholu. Jeho žádosti bylo 
vyhověno.482 
          

Československé poválečné hranice

Formální potvrzení záboru na Podkarpatské Rusi a jeho využití v     otázce Těšínska  

           Ještě i v roli ministra se Hasal po válce potýkal s problematikou Podkarpatské Rusi 
V červnu  1945  se  vláda  sešla,  aby  několikrát  jednala  o  předání  Zakarpatské  Ukrajiny 
Sovětskému svazu. Vláda na své osmnácté schůzi, 18. června, živě diskutovala o sporu s 
Polskem ohledně hranic na Těšínsku a státoprávních otázkách ve vztahu k Podkarpatské 
Rusi. Msgre Šrámek rozpoutal debatu o Podkarpatsku svojí připomínkou, že pouze Národní 
shromáždění  je oprávněno jednat  o  změně hranic.  KSČ, Gottwaldovým prostřednictvím, 

480 NA, f. Ministerstvo vnitra – nová registratura, sg. E 1122, Návrat presidenta republiky do Prahy dne 16. 
května 1945, ka. 11947.
481 NA, f. Ministerstvo vnitra – nová registratura, sg. E 1130, ka. 11948.
482 NA, f. Ministerstvo vnitra – nová registratura, sg. P-1130/1, ka. 12130.
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pochopitelně nemohla připustit, aby se snad předání území oddálilo, či aby se vyvolal hněv 
Kremlu. Gottwald proto připomněl dopis prezidenta Beneše z konce ledna 1945. Poselství 
prezidenta Stalinovi uvádělo jen to, že se otázka projedná až hlavním městě republiky, aby 
mohli být náležitě informováni domácí představitelé.
          Šrámek však tuto faktograficky správnou repliku odmítl  s poukazem na ústavu 
121/1920 Sb. z. a n. a odmítl i Clementisův debatní příspěvek, že v případě Podkarpatské 
Rusi  nejde  o  historické  hranice  – jde  o  hranice  roku  1938.  Na  těch  trval  i  Beneš,  ale 
předpokládal, že po obnovení státu se Podkarpatská Rus podstoupí východní velmoci. Nyní 
šlo jen o to, jak faktický stav převést do roviny právní a ústavní.
          Hubert Ripka správně poukázal na to, že nerozhoduje ve věci Podkarpatské Rusi v  
první řadě vůle lidu, nýbrž pro Československo jest směrodatný mezinárodní aspekt. Dodal, 
že však hájí  oficiální názor, že se má vyhovět vůli lidu.  Ripka pragmaticky navrhl, aby se 
otázka se SSSR projednala s tím, že se ještě nemusí zcela dojednat. Benešův dopis označil 
za přirozeně politicky závazný, nikoliv však za ústavněprávní akt.
          Komunisté několikrát poukázali na výměnu dopisů mezi Benešem a Stalinem až 
nakonec poukázali na jemnou souvislost mezi Podkarpatskou Rusí a Těšínskem. Kopecký v 
diskuzi  vyjádřil  reálný  stav:  faktická  československá  svrchovanost  nad  Zakarpatskou 
Ukrajinou již neexistuje a  [...] jde vlastně jen o právní provedení tohoto faktického stavu.
          Ministr Majer zastával kompromisní řešení – Zakarpatská Ukrajina už je sovětská a 
Národní shromáždění už jen musí formálně tuto situaci potvrdit. Nedomníval se, že by se 
měla  podkarpatská  a  těšínská  otázka  před  Moskvou  spojovat.  Ripka  mu  vysvětlil,  že 
Podkarpatská Rus opravdu je už sovětská,  ale  že jde jen o právní pochybnosti  a otázku 
celkové taktiky v otázce hranic.
          Výsledkem rozpravy bylo, že se Fierlinger, Nejedlý, Svoboda, Ripka, Procházka a 
Clementis spolu s příslušnými odborníky vydají do Moskvy. Usnesení ještě pravilo, že se v 
Moskvě budou hájit předmnichovské hranice, zejména na Těšínsku.483 
          Hájit  předmnichovské  hranice  na  Podkarpatsku  už  nešlo.  Nevyřčeným cílem 
reprezentace  bylo,  aby se ztráta  jednoho území  pragmaticky využila  k zamezení  dalšího 
umenšení  území  republiky.  Podkarpatská  Rus  tak  měla  opět  posloužit  jako  nástroj 
československé reprezentace k ochraně jádra československého území. Nejprve se využili 
tamější  branci  k  posílení  československé  branné  moci  k  osvobození  ještě  okupovaných 
(jistojistě  do  budoucna  trvale  československých)  částí  státu  a  nyní  jako  objekt 
diplomatického  jednání,  který  slouží  k  posílení  československé  argumentace  v celkově 
citlivém sporu se severním sousedem. Jak k němu vůbec došlo?
          Když na začátku června 1945 zabírala Československá samostatná tanková brigáda 
pozice kolem Moravské Ostravy,  tak se  během informační  schůzky (10.  června)  setkala 
s velitelem  sovětské  posádky  v Ratiboři,  podplukovníkem  Nědorazovem.  Podle  všeho 
špatně  zakreslený  průběh  státní  hranice  v sovětské  štábní  mapě  pak  vedl  k následujícím 
peripetiím. 
          Velitel čs. jednotky, pplk. Vladimír Janko, po této návštěvě vydal příkaz, aby čs. síly 
postoupily  dále  na  čáru  Kudawa-Zabelków,  čímž  už  překročil  státní  hranici.  Toto 
pochopitelně vyvolalo polskou diplomatickou ofenzívu podpořenou přísunem posil do místa 
konfliktu.  14. června se sešli pplk. Janko, mjr. Koutný, genenerálové Stanislav Poplawski, 
Andrej  Ivanovič  Jeremenko  a  nechvalně  známý  Lev  Zacharovič  Mechlis,  aby  situaci 
vyřešili. Českoslovenští vojáci argumentovali jen snahou zabezpečit železnici z Bohumína 
do Šilhéřociv, ale RA dala jasně najevo, že se musí okamžitě vrátit na původní hranice, které 
stejně polská strana zpochybňovala.

483 NA,f. Klement Gottwald, 100/24, a. j. 1494, sv. 137. Jech, Karel - Kaplan, Karel (ed.): Dekrety prezidenta 
republiky 1940-1945. Dokumenty. Díl I. Brno 1995, s. 427-433.
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          Podstatné bylo i to, že čs. vláda zpočátku vůbec nevěděla co se děje a dostala se tak 
do nevýhodné situace, kdy už Poláci rázně jednali, aby dosáhli minimálně statu quo ante. 
Válečnému střetnutí bránila jen mezi znesvářenými stranami stojící Rudá armáda, se kterou 
si ani jedna ze zúčastněných stran rozhodně nechtěla dostat do konfliktu.
          Oficiálně sice na sebe celou vinu vzal nejprve ve zmatek uvedený podplukovník 
Janko a posléze i čs. vláda, ale i RA, byť potají, ale přeci potrestala viníky: pplk. Nědorazov 
byl odvolán ze své funkce a převelen do zálohy. Tvůrce vadné mapy, pplk. Jepifanov, dostal 
deset dní domácího vězení.484

          Mezitím se již československá delegace, pozvaná do Moskvy, pustila do energické a 
neústupné obhajoby československého stanoviska, ač se zpočátku obávala, že Moskva bude 
chtít, abychom ve věci těšínské Polákům ustoupili. To se nestalo, jak si poznamenal Hubert 
Ripka.  Chování  svých odpůrců  přirovnal  k Beckovi  a  polské  emigrantské  vládě  z druhé 
světové války, čímž si zřejmě nepomohli. Dospěl rovněž k závěru, že se podařilo Sovětský 
svaz přesvědčit  o důležitosti Těšínska pro ČSR. Anebo SSSR usoudil,  že Poláci už toho 
dostali dost a že Čechoslováci se už dále nemusí umenšovat, zvláště když českoslovenští 
představitelé  nezapomněli  vhodně podotknout,  že  delegace  je  zmocněna,  aby  dojednala 
odstoupení Zakarpatské Ukrajiny sovětské vládě a sovětská vláda chtěla tuto věc okamžitě 
projednat, aby neměla potíže s USA a Spojeným královstvím.485 
          O několik dní později, 29. června, na mimořádné schůzi vlády se jednalo o smlouvě o 
podstoupení  Podkarpatska.  Gottwald  informoval  přítomné  členy  vlády  o  vzkazu  vládní 
delegace  v  Moskvě,  kterou  dostal  přes  sovětské  velvyslanectví!  Přečetl  text  smlouvy  a 
dodatkový protokol (opět ze sovětského velvyslanectví! – naskytuje se otázka, k čemu měla 
republika ministerstvo zahraničí), jak jej schválila vládní delegace, která by chtěla zítra ráno 
odletět domů už s podepsanou smlouvou. Zároveň informuje, že stanice Čop se podstupuje 
Zakarpatské Ukrajině, ale že ČSR ji bude moci přiměřeně využívat. Detaily a jednotlivosti 
se měly dojednat později. Datum 29. června 1945 nese i samotná smlouva.
          Hasal pouze připomněl, že se ztratí přímý kontakt s Rumunskem, a ministr Pietor 
vyjádřil obavu, zda cesty vedoucí severojižním směrem a různě se klikatící na východ i na 
sever ve skutečnosti nezpůsobí, že se podstoupené území ještě zvětší. Hasal pak ještě dodal, 
že  se  bude  muset  vyřešit  komplikovaná  otázka  dopravy.  Šrobár  otevřel  otázku  vojáků 
rusínské národnosti. Gottwald si myslel, že budou moci optovati, ale Hasal ho upozornil, že 
optovat  mohou  jen Češi a Slováci a  dodal,  že  máme určité  morální  závazky vůči  těmto 
lidem. Pouze ministr  Kopecký neprokázal  v této  rozpravě  duševní  potenciál  nebo dobré 
způsoby. Podle něj mnozí z těchto Rusínů jsou protisovětští živlové, kteří se oprávněně po 
útěku před maďarskými okupanty dostali do sovětských internačních táborů. Proto nemají 
SSSR rádi. Na tento výlev hlouposti už nikdo nereagoval, anebo se to do zápisu neuvedlo 
(třeba jej ani nikdo neposlouchal kromě pozorného úředníka) a jeho názor se v usnesení 
vlády nijak neprojevil.
          Všichni přítomní členové vlády schválili text smlouvy a protokolu, ale vymínili si 
potvrzení  dopravního spojení do Rumunska a  Sovětského svazu,  dále  možnost  opce pro 
příslušníky československé armády, pokud s tím SSSR bude souhlasit a nakonec se rozhodla 
doporučit prezidentovi zmocnění Fierlingera a Clementise k podpisu smlouvy.486

          Smlouva byla uveřejněna jako zákon č. 186/1946 Sb., Smluva medzi Československou 
republikou a Sväzom sovietských socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine spolu s 
Protokolem  ku  smluve  medzi  Československou  republikou  a  Sväzom  sovietských 

484 Kokoška, Stanislav – Friedl, Jiří: Neznámé pozadí ratibořského incidentu v červnu 1945. In: Svět historie – 
historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. Liberec 2007, s. 426, 427, 431-433.

485 Kaplan, Karel: Moskevské dojmy Huberta Ripky z června 1945. In: Slezský sborník, č. 1-2, roč. 98, 2000, 
119, 120, 124.
486 NA,f. Klement Gottwald, 100/24, a. j. 1494, sv. 137. Jech, Karel - Kaplan, Karel (ed.): Dekrety prezidenta 
republiky 1940-1945. Dokumenty. Díl I. Brno 1995, s. 427-433.
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socialistických  republík  o  Zakarpatskej  Ukrajine.  První  článek  smouvy  hlásal,  že 
Zakarpatská  Ukrajina  sjednoťuje  sa  v  súhlase  so  želáním,  prejaveným  obyvatelstvom 
Zakarpatskej Ukrajiny a na základe priateľskej dohody [...] so svojou odvekou otčinou -  
Ukrajinou a vteľuje sa do rámca Ukrajinské sovětské svazové republiky. 

Při  podpisu  smlouvy  sovětský  ministr  zahraničí  Molotov  vysoce  ocenil  celkový 
postoj jak 1. ČSR, tak i současné politické reprezentace. Uznal, že se po 1. světové válce 
díky čs. správě zlepšilo celkové postavení Zakarpatských Ukrajinců, kteří ale zůstávali dále 
odtrženi  od  svého  národa,  od  Ukrajiny,  leč  díky  druhé  světové  válce  a  Rudé  armádě 
Zakarpatoruský národ dostal možnost, aby sám rozhodl o svém osudu. Molotov byl tedy ve 
svém projevu cynicky otevřený, ale dále již čs. politické představitele  jen chválil  a jeho 
hodnocení událostí na Podkarpatské Rusi se stalo pro sovětské historiky de facto závazné:

President  a  vláda  Československé  republiky  vyšli  vstříc  jednomyslnému  přání 
zakarpatoukrajinského národa. Sovětská vláda, vyjadřujíc mínění všeho sovětského lidu a 
především  mínění  a  city  lidu  ukrajinského,  bere  s  vděčností  na  vědomí  přátelský  čin 
Československé republiky,  v němž vidíme vzor bratrského řešení otázky,  která se dotýká  
zájmů dvou sousedních slovanských národů.487

Novou mezistátní hranici mezi ČSR a SSSR měla tvořit hranice mezi Podkarpatskou 
Rusí  a  Slovenskem z 29.  září  1938.  Protokol  říkal,  že  přesné  vytyčení  hranice  provede 
Rozhraničovací komise. Opční lhůta pro ČSR či SSSR, v případě Ukrajinců a Rusínů ve 
slovenských okresech,  se stanovila  do 1.  ledna 1946. Ti,  kdož obdrželi  potvrzení,  že se 
stávají  občany  vytoužené  země,  měli  dvanáct  měsíců  na  přestěhování  svého  movitého 
majetku.  Stěhující se byli  zproštěni vývozní cel a poplatků. Za nemovitosti  měli  obdržet 
odškodnění. Likvidační komise dostala za úkol vyřešit majetkové, finanční a právní otázky. 
Tento protokol podléhal ratifikaci jako smlouva.488

          Aby se vládě ulehčilo plnění všech jejích úkolů souvisejících s naplněním smlouvy z 
29. června 1945, byla ústavním dekretem č. 60 z 24. srpna zmocněna k jejímu praktickému 
naplnění,  zejména aby upravila výkon opce pro státní občanství Československé republiky, 
jak dí první paragraf. Druhý paragraf rušil ustanovení ústavy a zákonů, která by odporovala 
vládním nařízením vydaným podle tohoto dekretu, v den vstoupení smlouvy v platnost.
          Ihned za tímto dekretem bylo ve stejné částce Sbírky zákonů zveřejněno 1. září vládní 
nařízení 61/1945 Sb. z 24. srpna, které podle § 1 stanovilo, že do 1. ledna 1946 mohou pro 
československé státní občanství optovat Češi a Slováci s trvalým bydlištěm či domovským 
právem k 29. červnu 1945 na Zakarpatské Ukrajině. Toto právo se dalo i vojákům ruské a 
ukrajinské národnosti bojujícím za války v československé armádě a jejich rodinám žijícím 
na podstoupeném území. 
          Opční práce musely zjevně začít co nejdříve, aby se stihl velmi krátký termín udaný v 
Protokolu,  tedy ještě  před schválením  Smluvy Národním shromážděním,  jak 2.  července 
vládu upozornil státní tajemník Clementis. Vláda proto pověřila ministerstvo zahraničních 
věcí, aby připravilo materiály k opci a likvidační komisi. Rychlost celého procesu vedla k 
tomu, že vláda musela z praktických důvodů prodloužit vládním nařízením č. 21 z 5. února 
1946 opční období do 1. března 1946 (vydáno až 16. února).489

         K příslušným právním normám se vláda ještě několikrát vrátila, aby je precizovala. 
Právníci  ministerstva  vnitra  dospěli  k  závěru,  že  k  ratifikaci  smlouvy  stačí  Prozatímní 
národní  shromáždění  (PNS),  tedy že  souhlasu  Ústavodárného  národního shromáždění  je 

487 Molotov, V. M.: Otázky zahraniční politiky. Řeči a projevy. Duben 1945 - červenec 1948. Praha 1949, s. 
11-12.
488 Vedle citované Sbírky zákonů, byly  tyto dokumenty publikovány v Jech - Kaplan: Dekrety, s. 433-436.
489 S předáním Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu souvisely později ještě tyto právní normy: 8/1947 Sb. (§ 3 
stanovil, že se československý majetek sepisuje podle stavu k 30. lednu 1946 - autor nechápe důvod, proč 
vláda zvolila právě toto datum, snad aby ušetřila? - pozn. D. H.), 183/1950 Sb., 278/1951 Ú. l. (304/1951 Ú. 
v.), 42/1958 Sb., 43/1959 Sb., 89/1959 Ú. l., 159/1959 Ú. l., viz. Jech - Kaplan: Dekrety, s. 423, pozn. 3.
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netřeba. Oponoval Šrámek a připomněl Mnichov a názory exilové vlády.  Vznikla z toho 
bouřlivá debata, která PNS připodobnila k Revolučnímu národnímu shromáždění po první 
světové válce,  ale  Šrámkův názor zůstal  více méně ojedinělý.  Zápisy ze schůzí vlády v 
tomto případě neobsahují Hasalovo stanovisko. Ani nevíme, jak hlasoval.490

          Prozatímní  národní  shromáždění  potvrdilo  ztrátu  Karpatské Ukrajiny ústavním 
zákonem z 22. listopadu 1945 (vydán 21. ledna 1946 a toho dne nabyl účinnosti). Nikdo 
nehlasoval proti.  Rusíni, nebo alespoň jejich intelektuálnější složka, považují tento akt za  
"rusínský Mnichov". Jednalo se skutečně o nich bez nich.491 
           Skutečnost, že odevzdání území schválili všechny parlamentní strany, postavilo tento 
smutný akt na úroveň ústavy. Tato úmluva o předaní území byla přijata jako ústavní zákon 
2/1946 Sb.,  čímž se tedy pozměnila  ústava  z  roku 1920,  kterou  koneckonců také  přijal 
nevolený parlament. Navíc Podkarpatská Rus pro naše politiky vždy představovala pouhý 
nechtěný  obtížný  přívěšek,  nikoli  integrální  součást  státu.  Ostatně  nejdůležitější  v 
mezinárodních vztazích není právo, ale mocenská realita a zájmy mocných.492 
          Rudolf Ströbinger ve svém příspěvku ve sborníku Střední Evropa a Podkarpatská 
Rus uvádí,  že to nebyl jen Sovětský svaz, jeho diktátor Stalin a jeho ministr zahraničních  
věcí  Molotov,  kteří  na  prezidenta  Beneše  činili  nátlak,  aby  poválečné  Československo  
odstoupilo  Sovětskému  svazu  Podkarpatskou  Rus,  ale  že  to  byl  prezident  Beneš,  který 
Sovětům  Podkarpatskou  Rus  doslova  nabídl.   O  tom,  že  se  s  předáním  území  SSSR 
počítalo, víme, ale rozhodně odmítám interpretaci, že Beneš doslova dokonce prosil, aby si 
Sověti to území přivlastnili.493 
          Sovětský svaz tušil, že Československo na Podkarpatské Rusi nelpí a že by bylo v 
rámci ochrany před německým nebezpečím ochotno toto území dobrovolně podstoupit, ale v 
březnu 1945 už byla situace taková, že i kdyby si Československo postavilo hlavu a s ním 
všichni  obyvatelé  Podkarpatské  Rusi,  tak  by  se  nic  na  mocenských  plánech  SSSR 
nezměnilo.  Jak již bylo uvedeno, nevnímalo se to jako ztráta,  nýbrž jako vítané posílení 
proti  Německu,  byť  za podivných podmínek.  Z tohoto důvodu i  mínění  Podkarpatských 
Rusínů bylo vedlejší, protože za nejdůležitější se považovalo zajistit existenci státu a jeho 
hlavních dvou národů vůči německé hrozbě. Bohužel, v otázce státní bezpečnosti obecná 
morálka a ohledy nehrají a nesmí hrát roli. Jediné, co se dalo udělat, bylo vytěžit z dané 
situace, co nejvíce se dá, a proto ani nesmělo přijít v úvahu, že by ČSR bylo pobouřeno 
skandálním chováním Sovětského svazu vůči svému spojenci a ochránci proti obávanému 
Německu.
          Důkazem může být i to, že třicátého června 1945 udělila městská správní komise v 
Košicích Petrovovi čestné občanství, pojmenovala po něm ulici, sad a druhý den otevřeli 
Pamätník hrdinov.494 Hasal, jako ministr, Petrova také navrhl na vyznamenání. Z toho, že 
"opomněl"  Mechlise,  můžeme odvodit,  kdo nejvíce  poškozoval  československou věc  na 
Podkarpatské Rusi. Snad to byla také satisfakce určená Petrovovi, který byl opravdu stíhán 
Stalinovou nepřízní (prapočátek asi bude opět u Mechlisova příklonu k radikálním řešením) 
a byl zbaven vedení 4. ukrajinského frontu.

Naplnění dohody o možnosti opce obyvatelstva495

490 NA, f. Klement Gottwald, 100/24, a. j. 1494, sv. 139. Jech - Kaplan: Dekrety, s. 437-445.
491 Střední Evropa a Podkarpatská Rus. Praha 1997, s. 62. Kaplan, Karel: Pravda o Československu 1945-1948. 
Praha 1990, s. 23-42.
492 Střední Evropa a Podkarpatská Rus. Praha 1997, s. 77.
493 Ströbinger, Rudolf: Dvakrát o Podkarpatské Rusi. In: Střední Evropa a Podkarpatská Rus. Praha 1997,s. 42-
44.
494 Sabadoš, s. 51.
495 Sepsáno na základě: Vaculík, Jaroslav: Optanti z Podkarpatské Rusi v letech 1945-1948. In: Slezský 
sborník, č. 1-2, roč. 95, 1997, s. 140-146.
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          Za účelem naplnění druhého článku Protokolu připojeného k předávací smlouvě, tj. 
v otázce  opce,  vznikla  Smíšená  československo-sovětská  likvidační  komise  pro 
Zakarpatskou Ukrajinu, která zahájila činnost v listopadu 1945.  
          23. listopadu přijel člen komise za ministerstvo vnitra, Ervín Polák, do Užhorodu, aby 
s Turjanicou  projednal  zorganizování  a  realizaci  opce  (informování  obyvatelstva  o  této 
možnosti, vytištění formulářů o opci, potvrzení o podání opčních žádostí) a samozřejmě, aby 
předal  své  pověření.  Možno  říci,  že  místní  komunistické  úřady s Turjanicou  v čele  této 
příležitosti využily,  aby svérázným, ba cynickým způsobem oslavily prvé výročí zahájení 
své separatistické snahy a připomněly československým úřadům, že s ukrajinskými kolegy 
nejsou žádné hrátky.
          Ukrajinské úřady se odvolaly na absenci instrukcí z Moskvy a brzy se tato výmluva 
měla  stát  chronickou.  Kromě toho byl  blokován  pohyb  čs.  opčních  důstojníků,  nesměli 
vylepit opční přihlášky a jako vrcholový bod těchto „oslav“ byly uzavřeny československo-
sovětské hranice tak důkladně, že ani čs. vojáci, kteří přijeli na dovolenou za příbuznými 
nebo i civilisté z českého a slovenského vnitrozemí,  kteří  se z nějakého důvodu ocitli  na 
Zakarpatské Ukrajině, se nemohli dostat. To se podařilo až po dlouhých jednáních.
          Příjem opčních přihlášek započal až v lednu 1946 a místní orgány pochopitelně činily 
potíže a intervence u Turjanici nepomohly – ten se zásadně odvolával na chybějící příkazy 
z Moskvy. Tam si navíc MZV usmyslelo, že seznamy optantů musí schválit Nejvyšší sovět 
SSSR,  resp.  jejich  propuštění  ze  sovětského  občanství,  které  nikdy  neobdrželi  a  přijetí 
optantů podle smlouvy bylo zcela československou záležitostí! Stejné právo si na mnohem 
nižší  úrovni  dovolil  požadovat  i  Turjanica,  jenž  nechtěl  např.  připustit  odstěhování 
řeckokatolických  Slováků  (nakonec  se  mohli  vystěhovat).  Později  zase  sovětská  strana 
nechtěla proplatit zanechanou půdu, protože ta je v SSSR státní…
          Když na podzim 1946 přijela čs. komise, aby zajistila a zorganizovala dopravu 
optantů do Československa, tak zjistila, že chtějí být odstěhováni prakticky všichni.  Opční  
psychóza zachvátila […] téměř všechno obyvatelstvo Podkarpatské Rusi. Kromě tzv. nových  
lidí […] a několika jedinců jsou všichni rozhodnuti optovat pro ČSR. Místní úřady takovou 
situací  samozřejmě nadšeny nebyly  a  svévolně chtěly povolit  odtransportování  jen 10 q 
movitého majetku městské rodiny a u venkovské 20 q. Situace se ještě více zhoršila, když 
Turjanica 22. listopadu 1946 oznámil, že nikdo neodjede, dokud nebudou ukončeny veškeré 
přípravné práce.
          Tato zdržení způsobila optantům těžkou hospodářskou situaci a někteří se ji pokusili 
řešit útěkem do ČSR – na 150 osob však bylo chyceno a odsouzeno, někteří dokonce do 
pracovních táborů. Počátkem srpna Turjanice oznámil, že veškeré opční práce musí skončit 
do 10. srpna a odmítl uznat opční žádosti podané v Praze a Bratislavě. – údajně se zájemci 
měli přihlásit u ukrajinských úřadů.
          Po skončení tohoto martýria se optanti ani nedočkali adekvátní náhrady…

* * *

          Po volbách v roce 1946 podala Fierlingerova vláda oficiálně demisi 19. června 1946. 
Nová, Gottwaldova, vláda byla jmenována 2. července 1946. Tím také skončilo Hasalovo 
úspěšné ministerské působení. Gottwald zřejmě chtěl svoji vládu více politicky profilovat a 
zbavením  se  některých  osob,  jako  například  právě  Hasala,  zároveň  uvolnil  posty  pro 
zástupce politických stran.496 Ministerská židle byla nejvyšší meta, které kdy Hasal dosáhl. Z 
ministerstva dopravy zamířil opět na Hrad, kde se ujal jiné vysoké funkce, i když v obecném 

496 Drtina,  Prokop:  Československo  můj  osud.  Kniha  života  českého  demokrata  20.  století.  Emigrací 
k vítězství. Svazek 2, kniha 1. Praha 1992, s. 185.
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povědomí  méně  známé  a  nepříliš  viditelné,  přednosty  Vojenské  kanceláře  prezidenta 
republiky.
   
          V roce 1946 zaznamenal Antonín Hasal vyznamenání, která ho rozhodně musela 
potěšit. Dostalo se mu cti stát se čestným občanem dvou měst: Nového Města na Moravě497 

a  zejména  Rakovníka.  Nemůže  být  pochyb,  že  mu  taková  pocta  zalichotila.  Už  z čistě 
lidského hlediska. Město, do kterého chodil na školu jej jmenovalo svým čestným občanem, 
ač kromě uvedené školy s Rakovníkem neměl  nic společného. To bychom ale pominu-li 
citovou vazbu, jež někdy vzniká u žáka ke svým školním letům, ústavu, městu nebo kraji. 

Poválečné pocty

          Když Rakovničtí plánovali v roce 1946  první oslavy dne vítězství a osvobození, tak 
si také vzpomněli na slavného rodáka z blízkého okolí. Na schůzi pléna MNV 15. dubna 
1946  navrhl  jeden  z přítomných,  aby  jako  pilný  bod  pořadu  byl  projednán  návrh  na 
jmenování generála Ant. Hasala, ministra dopravy, čestným občanem města Rakovníka [...]. 
V odůvodnění  [navrhovatel]  uvádí,  že  generál  Hasal,  který  jest  rodákem  Rakovnicka  –  
pochází z Nové Huti pod Nižborem – má stále živý zájem o Rakovník a jeho okolí. Generál 
Hasal  má  velké  zásluhy  v osvobozovacím  boji  naší  vlasti,  jakož  i  při  budování  nové  
republiky. V důsledku toho navrženo jeho jmenování čestným občanem.498 Návrh na zařazení 
tohoto bodu byl posléze schválen a okamžitě se přistoupilo k hlasování o udělení čestného 
občanství, které bylo taktéž přijato. Proti nehlasoval nikdo.499

          V Rakovníce byla přichystána veliká sláva, ale z rodného Nižboru se funkcionáři 
omluvili, protože sami pořádali vlastní oslavy.500 Dopoledne byl Hasal uvítán na hranicích 
města,  pak  na  náměstí  přednesl  projev,  ve  kterém  vyjádřil  víru  ve  vůdčí  schopnosti 
prezidenta republiky a vyzdvihl Benešovo moudré vedení v průběhu právě uplynulé války. 
Zmínil se o činnosti vlády, kterak se potýkala s poválečnou obnovou, a co vše se jí podařilo 
vykonat.  Jako  správný  politik  nezapomněl  vládu  pochválit  a  vyjmenovat  a  vypočítat 
všechny oblasti života státu, kde došlo k zlepšení, včetně dopravy.  Naznačil také, že přijde 
nové ústava a pěl ódy na Košický vládní program jako základní ukazatel směřování nynější i 
následujících vlád.
          O pražském květnovém povstání řekl, že Praha takřka holýma rukama uhájila svou 
historickou půdu, ba že Nacisté si hlavu o Prahu rozbili. Z toho lze usuzovat, že Praha se 
osvobodila sama, ale později v průběhu své řeči dodal, že:  Díky rozhodnému a rychlému 
zásahu slavné Rudé armády, která přispěchala na pomoc bojujícímu pražskému lidu,  9.  
května Praha a území republiky, na němž se ještě bojovalo, byly osvobozeny. 
          V řeči  také plně podpořil  odsun Němců a Maďarů z ČSR:  Němci [...]  musí z  
Československa a  odmítl  jako nepodstatné námitky některých,  co poukazovali  na úbytek 
pracovních sil. Pochválil lid a poděkoval mu za jeho namáhavou práci a pomoc vládě při 
obnově země. Dále ukázal, že věří ve vyřešení všech otázek týkajících se rovnoprávného 
soužití  Čechů a Slováků. K závěru své řeči předvídavě dodal, že  v Německu není dosud 
konec nacismu a že stále ještě tam máme a budeme mít tisíce nepřátel, z nichž Němci, které  
nyní od nás vystěhováváme budou nejzavilejšími.501

497 Město  spadalo  do  působnosti  6.  divize  a  III.  sboru.  Oběma  útvarům  velel  v  druhé  polovině  30.  let. 
Nepodařilo se mi zjistit žádný bližší vztah.
498 SOkA Rakovník, f. MěNV, neuspořádáno, Zápisy ze schůzí pléna MěNV r. 1946-1947, s. 57-58.
499 Tamtéž.
500 SOkA Rakovník, f. Místní osvětová rada Rakovník, neuspořádáno, Oslavy Květnové revoluce z roku 1945 a 
Dne vítězství v Rakovníku. Dopis z 2. 5. 1946.
501 SOkA Rakovník, f. Hasal Antonín – osobní fond, neuspořádáno.
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          Zřejmě měl na mysli vysídlenecké svazy, které ilegálně vznikaly již několik týdnů po 
bezpodmínečné kapitulaci Třetí  říše a které chtěly co nejrychleji obnovit dřívější stav na 
vysídleném území a tam rovněž zřídit svoji "vlast", aby jí mohli dát opět reálnou německou  
budoucnost. 502

          Po projevu před nedělním dopolednem předal Válečné kříže 1939 In memoriam 
pozůstalým z Rakovnicka. Následoval armádní rozkaz, hymna a defilé místní posádky.503 
          Odpoledne byl Hasal oficiálně jmenován čestným občanem a měl druhou řeč, v níž 
vyjádřil  obavy,  zda  si  vůbec  takové  ocenění  zasluhuje.  K  místní  reálce,  nynějšímu 
gymnáziu,  dodal:  nemohu  nevzpomínat  na  časy  minulé  [...]  kdy  jsem  jako  studen 
navštěvoval zdejší proslavenou reálku [...] Ale stejně musím doznat, že jsem brzo, už před  
maturitou,  cítil,  že  dobrý  a  klidní  svět  Rakovníka  je  pro  mne  úzký  Škola  mně,  dík  
profesorům, rozšířila obzory. Zatoužil jsem dále a výše. Stručně zmínil své životní osudy a 
pohovořil  o  slavných  rodácích,  kteří  mu  byli  vzorem.  Upozornil,  že  se  vrhl zcela  ve 
vlasteneckém duchu rakovnické reálky do víru práce. [...] Tvrdá školní výchova mě dostatek  
připravila  k  novým úkolům  a  dala  mi  opravdu  výborný  základ  pro  vojenské  povolání.  
Neváhal ani přímo vyslovit: mám Rakovník rád. 504 
          Bohužel důvod, který uvedl, jako příčinu odchodu do ciziny, nemohu dost dobře 
považovat za hlavní, protože si lze jen s obtížemi představit,  že by Volyňsko a Ukrajina 
vůbec  byla  oproti  Rakovníku nějakým vzestupem nebo přímo  vstupem do širého světa, 
pokud tím nemyslel geografickou rozlohu, v níž Rusku nelze konkurovat.     
          Po celou dobu oslav jej doprovázela manželka Josefa, která stejně jako všechny jejich 
děti  v pořádku  přežila  nacistické  věznění.  Téhož  dne  navštívil  v doprovodu  místního 
národního  výboru  sbírky  městského  muzea  na  Staré  poště.  Šlo  tak  o  první  významnou 
návštěvu v obnoveném muzeu.505

          Do Rakovníka se podíval ještě o rok později, v říjnu 1947. Tehdy se sešli septimáni, 
kteří ukončili své studium na rakovnické reálce v roce 1912. Navštívili místní hřbitov, kde 
položili u příležitosti vzpomínky kytice na rovy svého bývalého spolužáka Urbana a pak na 
rov prof. S o u k u p a. Následovala prohlídka muzea a  S úctou pak vcházeli do ústavu,  
z něhož  si  odnášeli  do  života  tolik  zkušeností.  Když  vešli  po  prvním,  stále  vrzajícím  
dřeveném schodišti na meziposchodí, stanuli u dlouhé tabule, připomínající oběti poslední  
války z řad těch,  kteří  tento ústav navštěvovali. Obdobná tabule se v útrobách Gymnázia 
Zikmunda Wintra nachází stále. Posléze je ředitel  školy vzal k sobě do ředitelny,  kde se 
podepsali do pamětní knihy ústavu.506

          Také hlavní město se chtělo odměnit významné představitele odboje. Na 28. schůzi 3. 
vlády  z  8.  října  1946  se  vedoucí  představitelé  státu  tímto  úmyslem  zabývali.  Ústřední 
národní  výbor  hlavního  města  Prahy  chtěl  uděliti  všem  členům  první  vlády  na  území 
osvobozené republiky,  t.  j.  členům t.  zv.  vlády košické,  čestné občanství  hlavního  města 
Prahy. Ministr Šrámek se celkem nechápavě zeptal, jestli se to udělí také těm členům první  
vlády, kteří dnes již nejsou ve vládě. Dostalo se mu kladné odpovědi s ujištěním, že ÚNV 
bude vyzván,  aby tyto  pozval  na slavnostní  schůzi,  připravovanou na 25.  říjen 1946 ve 
Smetanově síni Obecního domu, přímo. Gottwaldova vláda se k záměru pražského ÚNV 
postavila blahosklonně a rozhodla, že kdo z nynější vlády byl už v první vládě, může se 
slavnostní akce zúčastnit, chce-li.507

502 Salzborn, Samuel: Vlast bez hranic. Zahraničněpolitické koncepty německých vysídleneckých svazů. In: 
Politologická revue, č. 1, roč. IX, 2003, s. 89.
503 SOkA Rakovník, f. Hasal Antonín – osobní fond, neuspořádáno.
504 Tamtéž.
505 SOkA Rakovník, f. Muzejní spolek Rakovník, neuspořádáno, Zápisy ze schůzí 1938-1952. Za upozornění 
na tento pramen děkuji archiváři Luboši Smitkovi z rakovnického archivu.
506 Svobodné slovo (Poohří), 22. 10. 1947, Rakovničtí studenti vzpomínali. In: SOkA Rakovník, f. Reálka. 
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           Shodou okolností 33. schůze vlády se právě 25. října 1946 zabývala úpravou 
Hasalových požitků. Jak praví úřední zápis z jednání, v této otázce jde pouze o náklady na 
udržování přiměřeného úředního bytu včetně otopu, osvětlení a o náklady na potřebné síly  
pro udržování bytu podle usnesení první vlády ze dne 24. července 1945.508 Ministři svému 
bývalému kolegovi a předchůdci  na návrh svého předsedy Gottwalda odsouhlasili, aby se 
Hasalovi  ještě  přiznal  vedle  nároku na plat  činovní  a  reprezentační  přídavek,  který  mu  
přísluší po dobu tří měsíců po jeho vystoupení z vlády. Hasalovi se tak dostalo vynikajícího 
zabezpečení. Nutno dodat, že i kdyby na tyto požitky neměl nárok, patrně by mu je ministři 
už z pouhé solidarity k exkolegovi stejně přidělili.
          Finančním zabezpečením členů vlády se zabýval dekret 57/1945 Sb.  o platu  a o 
činovním a representačním přídavku členů vlády. Hasal si jako ministr ročně vydělal 80 000 
K a stejnou sumu na rok obdržel v  podobě činovního přídavku. Representační přídavek 
představoval  100  000 korun  ročně  (celkem ministr  vydělal  260 000  K ročně).  Na  tyto 
výhody měl nárok ještě tří měsíce po ukončení funkce. 
          Gottwaldova vláda na svém 7. zasedání probírala dary z milosti. Mezi obdarovanými 
se objevila i Růžena Hasalová – vdova po telegrafním dělníkovi a byl jí přiřčen příspěvek ve 
výši 2 400 Kčs ročně na dobu života nebo dřívějšího zaopatření. Lze s určitostí tvrdit, že to 
nebyla Hasalova příbuzná, protože by už jenom s politických důvodů nemohl připustit, aby 
členka jeho rodiny trpěla  naprostou nouzí.  Nesměl  si  to  dovolit  jako ministr  a  ani  jako 
přednosta VKPR, kdy by se toho okamžitě mohlo zneužít vůči prezidentovi s poukazem, 
jaké podivné lidské charaktery má kolem sebe.509

          V souvislosti s hmotným zabezpečením členů vlády lze zmínit i dopravní prostředky 
ústavních  činitelů.  Na  přelomu  let  1945/1946  ministerstvo  dopravy  potvrdilo  svému 
ministrovi oprávněné nabytí ojetého Mercedesu Benz od svého úřadu (původní poznávací 
značka PC 80095, později PD-1746 a nakonec nové P-1746) za odhadní cenu 18 200 K k 
služebním účelům. Je poněkud překvapující, že ministr dopravy jezdil německým vozem, 
třebaže v poválečném období, kdy byl reprezentativních vozů zřejmý nedostatek, ale také to 
chtě  nechtě  připomínalo  nacistickou  okupaci.  Nepochybně  kdyby  chtěl,  tak  by  se  mu 
podařilo získat vůz československé provenience.510 

Od září 1945 bydlel Hasal s rodinou v luxusní vile na Ořechovce v Slunné ulici č. 15 
po  úspěšném  lahůdkáři  Josefu  Lippertovi.  Lippertovu  rodinu  čs.  úřady  zařadily  do 
transportu,  protože  Lippertův  syn  Viktor  podporoval  Henleina  a  dokonce  vstoupil  do 
NSDAP a v roce 1939 získal říšskoněmecké občanství. V průběhu války dodával potraviny 
K. H. Frankovi a po válce nějaký čas dlel v terezínském vězení, než byl odsunut do sovětské 
okupační zóny. Sám Josef Lippert zemřel v roce 1937. Vilu získalo v roce 1952 ministerstvo 
národní  obrany.511 Ještě  předtím  ji  po  svém úředním předchůdci  zabral  nový  přednosta 
VKPR Josef Bulander. V šedesátých letech vilu zřejmě používala vojenská rozvědka. 
          Není jisto, zda to Hasal věděl a zda nešlo o jednu z příčin útěku, ale v blízkém domě, 
Slunná ulice č. 12, byl na jaře 1948 zadržován a vyslýchán Heliodor Píka.512  
          Od počátku třetího tisíciletí vilu obývá český prezident.513

507 30.  schůze 3.  vlády z  18.  října  ještě  dodala,  že vzhledem k tomu,  že schůze  ÚNV bude kolidovat  se 
zasedáním ÚNS a pak se schůzí  vlády.  Proto se dohodli, že vláda pak svoje zasedání na potřebnou dobu 
přeruší.
508 Dále je rukou připsáno "na dobu tří měsíců".
509 NA, f. Klement Gottwald, 100/24, a. j. 1494, sv. 141.
510 NA, f. Policejní ředitelství Praha II. - všeobecná registratura (1921-1950).
511 Šimek, Robert: Muž za pultem. 6. 6. 2004.
http://www.profit.cz/archiv.php?iEd=200523&iArt=12976&iSearch=   
512 Eminger, Václav – Catalanová, Hana: Střešovické otazníky. Únor 2004. 
http://www.25-17.com/hanacatalanova/text/otazniky.htm  
513 Počátkem roku 2003 se do zmíněného domu nastěhoval český prezident Václav Klaus. Tato skutečnost 
vyvolala povyk sudetoněmeckých organizací. Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 24, s. 3: Klaus bydlí ve vile po 
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Přednostou  Vojenské kanceláře prezidenta republiky 

Obnovení Vojenského ústavu vědeckého

          Od 4. července 1946 přešel už jako armádní generál do staronové funkce přednosty 
Vojenské kanceláře  prezidenta republiky,  kde setrval až do léta 1948. Současně zastával 
pozici  přednosty  Vojenského  ústavu  vědeckého  (VÚV),  který  vznikl  v  květnu  1936 
přejmenováním z  Vědeckého ústavu vojenského  s tradicí  od počátku republiky.  Za první 
republiky se jednalo o nezávislou vědeckou instituci s dobrovolným členstvím. Organizace 
vydávala časopis Vojenské rozhledy (jeho vydávání pokračuje dodnes) a vlastnila knihovnu. 
Sídlila v budově Vojenského technického a leteckého ústavu v Praze. V roce 1938 měla přes 
5 000 členů všech kategorií. Čestné členství náleželo i prezidentům TGM a Benešovi.514 Už 
od první republiky se táhla i jakási tradice, že přednosta VKPR je zároveň i prezidentem 
VÚV.
          Vojenský ústav vědecký zažil svůj vrchol co do vlivu i činnosti ve  třicátých letech. 
Po druhé světové válce se jeho práce  nestihla výrazněji rozběhnout. Zhruba od května 1945 
do  července  1946  probíhala  rekapitulace  dosavadní  činnosti  a  objevila  se  i  snaha  o 
kontinuitu.  Dokonce  i  v  londýnském  exilu  Vojenské  rozhledy  dále  vycházely  jako 
právoplatný nástupce. Od konce léta 1946 se působení VÚV opravdu podařilo zahájit, ale 
pouze do poloviny  roku 1949.
          V červenci schválil Armádní poradní sbor znovuvybudování Vojenského ústavu 
vědeckého. Hasal obdržel pověření jakožto předseda správní komise VÚV. Tuto komisi sám 
vytvořil z veteránů předválečného ústavu i nových zájemců o spolupráci. Komise musela 
zejména rozhodnout, zda se práce rozjede na  spolkovém či institucionalizovaném základě. 
Pro větší  demokratičnost, vědeckou nezávislost  a možnost spolupráce civilních odborníků 
se Hasalova komise přiklonila k spolkovému uspořádání. VÚV se oficiálně ustavil 1. ledna 
1947.
          V organizační struktuře i spolkovém řádu se vyjma několika málo změn zcela 
navázalo na prvorepublikovou tradici. V roce 1948 už  měl spolek téměř tři tisíce členů. Po 
Hasalově odchodu  z VKPR se VÚV ujal Boček. Vojenský ústav vědecký byl bezesporu 
exkluzivním spolkem,  jak před  druhou světovou válkou (členem byl  mimo jiné  i  Karel 
Čapek), tak i po válce, kdy mezi  jeho činovníky nalezneme kupříkladu prezidenta národní 
banky  Leopolda  Chmelu  nebo  Heliodora  Píku.515 Vojenský  ústav  vědecký  disponoval  i 
vlastní knihovnou.516

Opět přednostou VKPR
. 

odsunutých  Němcích.  V této  souvislosti  odkazujeme  jako  na  možnou  reakci  generála  Hasala  jeho  výše 
uvedený projev z Rakovníka o nejzavilejších nepřátelích.
514 Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006, 
s.  704 -  705. Vojenské osobnosti  československého odboje 1939-1945. Praha 205, s.  92.  Pejskar,  Jožka: 
Poslední pocta. Památník na zemřelé českoslvenské exulanty 1948-1981. Díl 1. Curych 1982,s. 178. 
515 Sedlář, Miloš: Nástin historie Vojenského ústavu vědeckého 1919-1949. In: HaV, roč. XLI, 1992, č. 2, s. 
47-77.
516 Přinejmenším jedna položka z ústavní  knihovny se později  dostala  do knihovny Historického kabinetu 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy . Jde o publikaci: Havelka, F. J.: Zápisky z vyhnanství. Ilustrované 
dokumenty 1914-1916. Praha, úvod napsán 15. listopadu 1916. Kniha měla ve VÚV signaturu 7 A 279. V 
Historickém kabinetu má inventářní číslo 373/79 (to naznačuje, že byla zapsána v roce 1979, ale mohla na 
zapsání do stavu knihovny čekat i několik let) a k 17. říjnu 2007 platnou signaturu 53 B 235a.
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          Se zapracováním se do funkce přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky 
nemohl  mít  generál  Hasal  nejmenších  potíží,  protože  povinnosti  znal  už  ze  Spojeného 
království a možnosti plnění úkolu měl nyní ještě mnohem větší. 
          Jako do určité míry pravdivé a symptomatické by bylo možné hodnotit Hasalovo 
působení ve funkci přednosty VKPR, tak že  mohlo dokládat oslabení pozice prezidenta,  
neboť armádní generál Hasal jako nositel nejvyšší generálské hodnosti mohl aspirovat na 
nejvyšší místa v armádní hierarchii.517 Hasal na nějakou funkci v armádě nebo na MNO 
mohl mít nárok a určitě by i nějakou významnou pozici získal, kdyby ovšem takové aspirace 
nebo ambice měl – a ty neměl. 
          Ostatně věc může mít i zcela jiné vysvětlení, než politicko-mocenské: mezilidské 
vztahy. Prezident se přeci nebude obklopovat lidmi, kterým nevěří a které nemá v oblibě. 
Navíc Hasal v průběhu skončeného konfliktu nevelel  žádné bojové operaci,  pomineme-li 
hroutící se Francii v roce 1940 a Podkarpatskou Rus v letech 1944-1945, přičemž by se mise 
na Podkarpatsku dala v současné vojenské terminologii  zhodnotit  jako "operace jiné než 
válka", čímž se myslí udržení míru, stability a umožnění vzniku civilní správy a převedení 
území na normální poměry - obecně se taková akce považuje za nebezpečnější než válka, 
protože nejsou zřejmé bojové linie, ale to je nynější názor, který tehdejší doba neměla a 
takové operace ani neznala.  Kromě toho tu byli  frontoví velitelé,  kteří  nyní  samozřejmě 
usilovali o svůj kariérní růst a proti nim by stál generál, který většinu války strávil za psacím 
stolem a nehrozilo  mu vyjma  leteckého bombardování,  které  ohrožovalo i  civilisty,  jiné 
nebezpečí, než že mu dojdou svorky. 
          Funkce  přednosty  Vojenské  kanceláře  prezidenta  republiky  v  sobě  spojuje 
diplomatickou  funkci  s  vojenským poradcem.  Nutno si  uvědomit,  že  Hasal  byl  předtím 
ministrem. Jakákoliv funkce v rámci MNO nebo armády by tedy znamenala prestižní sestup. 
Jako vojenský poradce  prezidenta  měl  náležitou  prestiž  a  vliv,  který  mu  jeho  vojenská 
kancelář zajišťovala.
          Poválečná VKPR disponovala deseti důstojníky a pomocným personálem ze sesterské 
Kanceláře  prezidenta  republiky.  Mnozí  důstojníci  VKPR  měli  zpravodajský  výcvik  a 
praktické zkušenosti z válečného i předválečného období – vzhledem k tomu, že všechny 
bezpečnostní složky ovládli komunisté, tak Vojenská kancelář prezidenta republiky možná 
hrála ještě větší roli zpravodajské ústředny pro Beneše ve věcech vojenských, než za první 
republiky. VKPR zároveň velela Hradní stráži.518 VKPR nepředstavovala nijak veliký orgán 
a početně byla zcela přečíslena civilní částí kanceláře prezidenta. Za Hasalova vedení se 
vojenská kancelář i nepatrně rozrostla.519 

Z  jeho  všední  činnosti  nebo  úředního  zvyku  lze  zjistit  jen  nemnohé.  Návštěvy 
zásadně přijímal přes svého pobočníka pplk. gšt. Petra Vlčka, který po Únoru 1948 rovněž 
uprchl.520          
          V roce 1947 se kupříkladu úřad VKPR podílel  na cestě  prezidenta  Beneše do 
západních Čech, kde mimo hlava státu navštívila i Rakovník. Je zřejmé, že povinnosti byly 
téměř  shodné  s úkoly  ve  Spojeném  království.  Jeho  úřad  spolupracoval  při  pořádání 
vojenských  večeří  (plánoval  i  otázky  prezidenta  pro  představitele  jednotlivých  zbraní  a 
útvarů),  budování  armády,  informoval  o  činnosti  banderovských  band  na  Slovensku, 
vysídlování  a  osidlování  pohraničí  a  vojenských  oblastí  a  rukama  mu  též  procházeli 

517 Buchtele, Pavel: Vojenská kancelář prezidenta republiky 1918-1945. Rigorózní práce. Uloženo v HK FF 
UK. Praha 2004, s. 107.
518 Buchtele, Pavel: Vojenská kancelář prezidenta republiky 1918-1945. Rigorózní práce. Uloženo v HK FF 
UK. Praha 2004, s. 110-111, 116.
519 Organisace československého státního zřízení. Přehled státních úřadů a veřejných institucí s rozvrhem jejich 
agend. Praha 1946, s. 65.
520 ABS, f. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky, sg. 302-96-1, fol. 237.
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zpravodajské  materiály  o  vývoji  v sousedních  státech,  o  dění  na  mezinárodním  poli  a 
především o vzrůstajícím antagonismu vítězných mocností. 
          V roce 1947 se Hasal zúčastnil akcí na IV. manifestačním sjezdu Československé 
obce  legionářské  z  prvních  červencových  dní.  Tehdy  se  konala  přehlídka  obou  odbojů. 
Během tříhodinové přehlídky prošlo před tribunami 60 000 mužů a žen. Hasal vedl svůj 2. 
pěší pluk Jiřího z Poděbrad. Generál tak symbolizoval sepětí bojovníků z dvou světových 
válek.
          Právě  v hodnosti  přednosty  vojenské  kanceláře  prezidenta  republiky  se 
zprostředkovaně dostal  i  k přípravě nové ústavy (150/1948 Sb.),  na připomínku příjezdu 
Rybalkových tankistů do Prahy 9. května 1945 nazývanou  ústavou devátého května, která 
měla nahradit prvorepublikovou ústavní normu (121/1920 Sb. z. a n.). 
          S oběma událostmi se podrobněji seznámíme: nejprve se IV. manifestačním sjezdem 
legionářů a posléze vybranými částmi nové ústavy dotýkajících se prezidenta a jeho vztahu 
k branné moci státu.

IV. manifestační sjezd bojovníků za československou samostatnost 521    

          Jednou  z  největších  akcí  a  oslav  třetí  republiky  byl  IV.  manifestační  sjezd 
Československé  obce  legionářské.  Měla  navázat  na  předchozí  oslavy  a  demonstrovat 
kontinuitu demokratického života a idejí první republiky s tehdejší současnosti. Nejen to, 
nýbrž více: měla poukázat na vztah obou odbojů z obou světových válek, na identitu jejich 
snažení a rovněž vštípit a připomenout, že svoboda a samostatnost byly tvrdě vybojovány a 
vzdát bojovníkům hold za jejich snažení a utrpení. Pro mnohé bojovníky první války šlo o 
poslední možnost setkat se se svými druhy a vůbec se zúčastnit slavnostního pochodu. Dny 
mladosti a svěží síly nenávratně uplynuly, ale byli tu noví bojovníci, příslib do budoucna.
          Pořadatelé původně předpokládali, že sjezd bojovníků by uskutečnili v roce 1948 u 
příležitosti třicátého výročí republiky, ale z praktických důvodů (pro množství podobných 
oslavných pořadů) a z úmyslu, aby setkání vojáků opravdu mělo mimořádné a významné 
postavení  i  patřičně  mohutnou  účast  jak  bývalých  a  aktivních  bojovníků,  tak  široké 
veřejnosti, rozhodli se oslavit třicáté výročí bitvy u Zborova.
          Na přelomu let 1946-1947 legionáři generálové Antonín Hasal, Matěj Němec a 
plukovník Karel Teringl napsali dalšímu "bráškovi" z legií ministru národní obrany Ludvíku 
Svobodovi dopis dotýkající  se podoby oslav třicátého výročí  Zborova a  založení  třetího 
pluku  ruských  legií  Jana  Žižky  z  Trocnova.  Obstarali  nový  památník  ve  Slezských 
kamenolomech náhradou za zničenou Mohylu u Zborova. Ačkoliv jej zaplatili a zbývalo ho 
pouze umístit na místo, nestalo se tak.
          Plukovník  JUDr.  Adolf  Bičiště  jednal  ohledně  jeho  umístění  se  sovětským 
velvyslanectvím, ale hovořil pouze s neznámým majorem, který nebyl ochoten legionářské 
žádosti  vyhovět ani v případě shození věnce z letadla,  zájezdu ke Zborovu a vyzvednutí  
ostatků nového Neznámého vojína. [...] Vyzvedněte si Neznámého vojína na Dukle, kde byly  
větší  boje  než  u  Zborova! odsekl  drze  neznámý  sovětský  major  a  tímto  také  podnik  u 
Zborova padl. Mohutné a zdařilé připomínkové akce proběhly alespoň v republice.522

          Oslavy trvaly prakticky celý týden. Předehrou legionářského týdne bylo otevření 
výstavy o této významné bitvy v budově Památníku osvobození v deset hodin (1. července) 
za účasti Svobody a dalších. O dvě hodiny později se na Staroměstském náměstí u hrobu 
Neznámého vojína od Zborova shromáždili lidé, aby spolu se Svobodou, Bočkem, Hasalem 
a dalšími pohlaváry a legionáři vzdali úctu padlým kamarádům. Ve stejnou chvíli se položili 

521 Není-li  uvedeno  jinak,  informace  a  citace  pocházejí  z  Památníku  IV.  manifestačního  sjezdu  Čs.  obce 
legionářské. Praha 1948.
522 Němec, Matěj: Návraty, s. 205-206.
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věnce k hrobu TGM v Lánech a k mohyle M. R. Štefánika na Bradlech a na Olšanech k 
hrobům popravených italských legionářů (rakousko-uherská moc je oprávněně považovala 
za vlastizrádce) a vojákům rudé armády padlým na našem území. Večer ještě následoval 
koncert.
          Druhý den následovala přehlídka na Státním Masarykově stadionu. Při této příležitosti 
prezident  Beneš  obdržel  od  zástupců  první  brigády  ruských  legií  (tj.  prvních  tří  pluků 
ruských legií) zborovskou medaili. Následně prezident dekoroval zástavy brigádních pluků, 
dále  TGM  a  Štefánika  in  memoriam  a  živě  přítomné:  Svobodu,  Fierlingera,  Bočka, 
Klapálka, Hasala, Kutlvašra a ti pak dekorovali nižší velitele a takto pyramidově se dostalo 
na  všechny.  V  následujících  dnech  probíhali  všelijaké  schůze,  ať  už  pracovní  anebo 
slavnostní, např. 5. července ve Smetanově síni Obecního domu. Toho dne také proběhly 
plukovní  srazy ve 24 zahradách a  restauracích.  Na Slovanském ostrově  se  sešly zbytky 
brigády od Zborova. 
           Šestého července, ve výroční den upálení Mistra Jana Husa v Kostnici roku 1415, 
oslavy vyvrcholily pochodem útvarů prvního i druhého odboje. Jako první šli starodružiníci, 
1. pluk Mistra Jana Husa vedený generálem Kutlvašrem, následoval 2. pluk vedený Hasalem 
a další pluky a útvary, italské legie, dobrovolníci z let 1918-1920, francouzské legie, letci z 
druhé  světové  války  atd.  Legionáři  z  první  světové  války  překvapili  organizátory,  kteří 
nepočítali s tak hojnou a masovou účastí, vždyť věk, zdraví a nacistická okupace si vyžádali 
svou daň! 
           Pro přítomné vojáky bylo vrcholným bodem vystoupení a projev prezidenta Edvarda 
Beneše. Uvedl, že oba odboje jsou si blízké, že vlastně představovaly jen dvě etapy na jedné 
jediné  cestě  za  splněním  a  splňováním  cílů  odboje  prvního. Varoval  před  extrémním 
stranictvím,  neboť  přehnané  a  vášnivé  stranictví  osudově  žene  k  užití  method 
nedemokratických. Dále  vyjádřil  nutnost zabránit  vzniku privilegované  strany,  skupiny a 
třídy. Není třeba zdůrazňovat kdo byli ti, o nichž se mluvilo.523 
            Účastníci manifestu rovněž odpřísáhli věrnost demokracii a československé ideji. 
Pro mnohé z nich to měl být programový manifest  v dalším boji,  pro některé z nich už 
potřetí během života. Oslavy byly zakončeny v zahradách Hradu. 
                                               
Vojenské pravomoci prezidenta republiky v     ústavách 1920 a 1948  

           První československý prezident  T.  G. Masaryk přispěl  svojí  váhou, že  funkce 
prezidenta republiky disponovala nejen zákonným, ale i neoficiálním, osobním vlivem ve 
všelijakých  oborech  státního  života.  Beneš,  Masarykův  politický  i  funkční  dědic  a 
souputník,  pochopitelně  měl  tentýž cíl.  Ostatně,  všechny instituce  mají  tendenci  a sklon 
rozšiřovat svůj vlastní organismus i rozsah svých zájmů a kompetencí.524 Obzvláště v rámci 
a  období  přípravy nové  ústavy tomu nemohlo  a  ani  nikdy nemůže  být  jinak.  Pokud je 
nereálné rozšířit  dosavadní práva a pravomoci,  je nutné je přinejmenším uhájit.  Všechno 
ostatní by pak touto optikou viděno bylo nutně vnímáno jako prohra. Hasal, jak z jeho života 
vyplývá, neabsolvoval právnickou fakultu. Právní a legislativní záležitosti nepatřily k jeho 
specializaci. Významné je však to, že za vojenskou kancelář a prezidenta dbal na dodržení 
prezidentových  vojenských  pravomocí,  případně  i  jejich  expanzi,  z titulu  organizátora 
příslušných odborníků. Vhlédněme proto do tohoto zákulisního boje skrze zprávu vojenské 
kanceláře prezidenta republiky (VKPR) o vývoji práce na nové ústavě, změnách, které se 
podařilo prosadit, nebo také se nezdařilo.

523 Památník IV. manifestačního sjezdu Čs. obce legionářské. Praha 1948, s. 5-16.
524 Tzv.  Parkinsonovy  zákony.  Dokonalým  příkladem  je  italské  ministerstvo  kolonií,  které  mělo  nejvíce 
úředníků po skončení druhé světové války, kdy Itálie už žádné kolonie neovládala.

141



          Nejdříve se seznámíme s vojenskými ustanoveními ústavy 1920. K vypovězení války 
se  vyžadovala  třípětinová  většina  všech  členů  obou  sněmoven.  Dvěma  třetinám 
z přítomných  dvou  třetin  poslanců  poslanecké  sněmovny  se  umožňovalo  obžalovat 
prezidenta (§§ 33 a 34). Branný zákon se nejprve předkládal poslanecké sněmovně (§ 41) a 
senát se k němu musel vyjádřit do jednoho měsíce (§ 43). V době mezi zasedáními komor 
parlamentu na vládní moc dohlížel výbor z 16 poslanců a 8 senátorů. Tento výbor byl volen 
na jeden rok a nebyl oprávněn rozšiřovat brannou povinnost a vyhlašovat válku (§ 54, odst. 
8, body C a D). 

Třetí hlava pojednávala o vládní a výkonné moci, které se podle § 55 povolovalo: 
Nařízení vydávati lze jen ku provedení určitého zákona a v jeho mezích.  Toto ustanovení 
stálo  před  částí  vymezující  pravomoci  prezidenta  republiky i  vlády,  tudíž  umožňovalo  i 
hlavě  státu  vydávat  jistá  nařízení.  Prezident  k ujednání  mezinárodní  vojenské  smlouvy 
potřeboval souhlas parlamentu (§ 64, odst. 1) a s jeho požehnáním prohlašuje válečný stav a 
předkládá ke schválení sjednaný mír (§64, odst. 3 a 8). Jmenoval důstojníky (§ 64, odst. 8).  
Podle tohoto hojně zmiňovaného paragrafu a jeho desátého odstavce  má vrchní velitelství  
veškeré branné moci. Paragraf 69 přiděloval prezidentovu náměstkovi tytéž pravomoci, jaké 
měl samotný prezident. Vláda určovala, které důstojníky prezident povýší (§ 81, odst. C). 
Prezident  uděloval  amnestii,  promíjel  a  zlehčoval  tresty  (§  103,  odst.  1).  Obě  ústavy 
obsahovaly povinnou vojenskou službu525. 

Podle  ústavy  1948  je-li  prezident  neschopen  vykonávat  svojí  funkci,  tak  vrchní  
velitelství  branné moci  má v této  době předseda vlády  (§ 72,  odst.  2).526 Avšak není  už 
řečeno, kdo nahradí vládu, nastane-li případ, že vláda bude třeba zasažena nepřátelským 
útokem.527 Prezident jmenoval  důstojníky a udílel  československá vyznamenání i souhlas 
k přijetí zahraničních řádů. Stejně jako podle předcházející ústavy měl právo amnestovat a 
zmírňovat tresty a nezahajovat trestní řízení (§ 74, odst. 8-11). Na základě usnesení vlády 
vyhlašoval válečný stav a po schválení Národním shromážděním i válku (§ 74, odst. 12). O 
vypovězení války rozhodovala třípětinová většina všech poslanců a stejný počet vyslovoval 
odsuzující rozsudek v trestním řízení proti prezidentu republiky (§ 54, odst. 2). Vláda opět 
rozhodovala o důstojnících, které bude prezident jmenovat (§ 89, odst. 2).

Vojenská kancelář528 upozornila na to, že prezident je v nové ústavě postaven jen a 
jen do pozice hlasatele rozhodnutí vlády a Národního shromáždění a činí z něj pasivního 
účastníka529. Podařilo se jí spolu s ministerstvem národní obrany prosadit formulaci, která 
prezidentovi  formálně  ponechávala  toto  rozhodnutí,  ač  vláda  vydávala  k tomu  patřičné 
usnesení.  K tomu,  že  národní  shromáždění  vypovídalo  válečný  stav  VKPR  neměla 
připomínek. 

Například  v jedenáctém  odstavci  §  74  VKPR  žádala,  aby  možnost  amnestovat, 
odpouštět,  zmírňovat sankce od trestních soudů, jak stojí v ústavě,  ale i  veřejnoprávními 
disciplinárními a kárnými orgány.  Reálně to tak sice fungovalo, avšak považovalo se za 
vhodnější, aby to bylo přímo ústavně zakotveno. Tento požadavek se nepodařilo prosadit.530 

U § 73 zazněl požadavek ze strany vojenské kanceláře, aby vláda neurčovala, je-li prezident 
neschopen vykonávat svojí funkci, nýbrž aby tak činilo předsednictvo. Dále se prezidentské 
525 121/1920 Sb, § 127, odst. 1: Každý způsobilý státní občan republiky Československé je povinen podrobiti se  
vojenskému výcviku a uposlechnouti výzvy k obraně státu.  a 150/1948 Sb., § 34, odst. 1 a 2: (1) Obrana státu 
a jeho lidově demokratického zřízení je vrcholnou povinností každého občana. Služba v lidově demokratické  
armádě Československé republiky je pro každého občana nejvyšší ctí. (2) Každy občan je povinen účastnit se  
branné výchovy, konat vojenskou službu a uposlechnout výzvy k obraně státu.
526 MNO prosadilo explicitní jmenování premiéra jako velitele branných sil. VÚA, f. VKPR 1945-1977, k. 13, 
s. 4.
527 VÚA, f. VKPR 1945-1977, k. 13, čj. 1135/1948, s. 2.
528 Následující odstavce jsou zpracovány na základě VÚA, f. VKPR 1945-1977, k. 13, Čj.  1135/1948.
529 Tamtéž, s. 2.
530 Tamtéž, s. 3.
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vojenské  kanceláři  podařilo  protlačit  návrh,  aby  místo  vlády  žalovalo  prezidenta 
předsednictvo národního shromáždění. Snaha vytlačit zmínku o vypovídání války z § 74 a 
jeho odstavce dvanáct do samostatného paragrafu neoslavila úspěch.531  Hasalovi podřízení a 
také on sám však považovali své snahy za úspěšné.532

Vývoj v armádě a přednosta VKPR v období kolem Vítězného února

          Na podzim 1947 fungování  Národní  fronty  výrazně  zaskřípalo,  ba  skončilo. 
Komunistické obvinění slovenské Demokratické strany z tzv. ĺuďáckého spiknutí a pokusy o 
atentáty  na  Zenkla,  Drtinu  a  Jana  Masaryka  pocházející  rovněž  z  komunistické  dílny 
ukončily  izolaci  Demokratické  strany  a  zapříčinily,  že  se  do  osamění  dostaly  obě 
komunistické strany. 
          Komunisté už od formování čs. jednotek v Sovětském svazu organizovali tajně svojí 
síť v armádě. Prosadili, že za základ poválečné armády bude vzat armádní sbor z východu a 
to, že se do armády dostali mnozí partyzáni i se svými hodnostmi, kteří se orientovali právě 
na tuto stranu. Komunisté měli nejlépe zvládnutou propagaci i organizaci svých straníků v 
armádě a v SNB. V čele strany armády stálo  ústřední důstojnické vedení a v jednotlivých  
jednotkách  shora  jmenovaní  důvěrníci  s  aktivem  komunistů. Velikou  výhodou  bylo,  že 
osvětovými důstojníky byli prakticky pouze komunisté. 
          Komunisté se na jaře 1946 zasadili o přijetí zákona 72/1946 Sb. o postavení vojáků a 
také o vznik prověrkových komisí, aby mohli lépe regulovat personální obsazení armády, 
protože  velitelský  sbor  po  roce  1945  se  z  osmdesáti  procent  skládal  z  důstojníků 
předválečné armády s příslušným demokraticko-masarykovským duchem tehdejší armády. 
Při  květnových  volbách  do  parlamentu  v  roce  1946 dosáhla  KSČ mezi  vojáky velkého 
úspěchy, kdy počet hlasů pro KSČ vysoko překračoval celostátní průměr. 
          V armádě podle komunistických odhadů v období únorové krize bylo asi pouhých 10 
procent tzv. reakčních důstojníků. Komunisté měli 15,4 % důstojníků.533 

          Přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky měsíce před Vítězným únorem 
dělil svoji pozornost mezi svůj úřad, politické dění a Kurs pro vyšší velitele. Školení bylo ve 
skutečnosti  určeno  vrcholným  představitelům  ozbrojených  sil  a  nikoliv  pouze  "vyšším 
velitelům". Vždyť první tři povinní účastní uvedení na příslušném rozkazu ministra národní 
obrany generála Svobody byl sám Svoboda, dále náčelník generálního štábu Boček a jako 
třetí v pořadí Hasal. Výuka probíhala od 3. prosince 1947 do 28. února 1948. V souladu s 
orientací  výstavby  československé  armády,  měla  mít  za  účel  seznámit  frekventanty  s 
sovětskou vojenskou doktrínou aplikovanou ke konci velké vlastenecké války.534 
           Všichni zúčastnění se s fungováním Rudé armády a jejím operačním uměním mohly 
seznámit  přímo na frontě,  ale  nyní  se jim mělo  dostat  hlubšího poučení  o strategických 
rozměrech  vedení  války  ve  velkém měřítku.  Hasal  v  průběhu  války  sepsal  pochvalnou 
zprávu o Rudé armádě, již jen proto se musel těšit na nové školení.    
          25.  února  1948  MNO navrhlo,  aby  Hasal  mohl  získat  velmi  vysoké  britské 
vyznamenání  Honorary Commander of the Military Division of the Order of the British  
Empire. Žádost šla přes úřad vlády do Ústředny státní bezpečnost. V březnu MV hlásilo, že 
nemá námitek proti přijetí výše známého vyznamenání.535

531 Tamtéž, s. 4.
532 „Naše stanovisko bylo […] uhájeno“ Tamtéž, s. 5.
533 Drška, s. 32, 37, 42-43, 46, 168.
534 Vondrášek, Václav - Chrastil, Sylvestr - Němec, Petr: Příprava vyšších velitelů a štábních důstojníků v čs. 
armádě v letech 1918-1993. 2. vydání. Brno 1999, s. 184-185, (VHA, MNO, GŠ 3 odd. 1947, k. 108).
535 ABS, 305-41-5, fol. 19v, 20.
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Hasalův útěk za hranice
   
           V červnu  1948 armádní  generál  Hasal  odstoupil  s pozice  přednosty  VKPR. 
Nesouhlasil s poúnorovým uspořádáním a také tušil, že brzy vítězní komunisté zatouží po 
jeho svobodě a možná bude novými vládci odsouzen i k trestu smrti. 18. června mu ministr 
obrany Svoboda řekl: Víte, můj milý, že nemůžete dále zastávati vaše nynější funkce a že se  
v  tom nenechá nic  dělat...536 Ještě  téhož  měsíce  ministerstvo  vnitra  informovalo  Obrané 
zpravodajství o Hasalově plánu emigrovat. Padl návrh, aby byl pod policejním dohledem, 
ale přistoupilo jen o agenturním střežení.537 To, že nebyl střežen několika bezpečnostními 
pracovníky,  mu  umožnilo,  aby  druhého  července  1948  opustil republiku  a  uprchl  do 
americké okupační zóny v Německu. 

Koncem  června  František  Toufar,  člověk  mající  zkušenosti  se  zpravodajskou 
činností pro Brity, přivedl generály Hasala a Ferjenčíka do bytu Františka Kalkuse, kde se 
setkali s předákem převaděčů Josefem Krausem. Vojáci zjevně byli ochotní pro útěk udělat 
cokoliv,  klidně  se  i  prostřílet  a  nemínili  se  stát  ani  obětí  nějaké  provokace.  Krausova 
vzpomínka na jejich vystupování do jisté míry připomínalo trochu kovboje, ale oprávněně. 
Vzhledem ke  svým pozicím a minulosti  se  o  ně  komunistická  bezpečnost  musela  přeci 
přednostně zajímat:  Při tomto setkání byla mapa pohraničí rozprostřena na stole. Hasal a  
Ferjenčík vytáhli krásné colty ,45´, práskli s něma na rozloženou mapu a chtěli vědět, kdy a 
jak budou převedeni. Obávali se zrady. Kde budou převedeni, jsem stejně nemohl říci a i já 
jsme měl obavy.538 
          Bezpečnost i MNO reagovali vlažně a pomalu, přihlédneme-li k funkcím a znalostem 
prchajících, ale i ke zprávě, že se zmínění chystají utéci. 

Druhého července hlásila hlídka StB z ruzyňského letiště, že se Hasal chystá vydat 
do zahraničí na cizí doklady. Ale jak na to přišla hlídka StB na letišti, když útěk proběhl přes 
zelenou hranici? Hlavní štáb začal dělat vlastní opatření a Ústředna StB 3. července zažádala 
o zjištění současného pobytu jmenovaného, jeho nenápadné sledování a o podání urychlené  
zprávy o získaných poznatcích.539 Druhý den večer zavolal na StB anonym, že viděl generály 
Hasala a Ferjenčíka poblíž hranice u Chebu. Bezpečnost se otázala V. oddělení Hlavního 
štábu,  které potvrdilo,  že už po obou mužích pátrá.  Stb a její pobočka v Chebu se nyní 
zapojily540 Bezpečnost rychle usoudila, že generálové i s rodinami  a to pravděpodobně 4. 
července.  Podle zanechaných stop v bytě se oba na útěk připravovali  a snad se měli  5. 
července  objevit  v Selbu,541 ale  téhož  dne  MNO  oznámilo  StB,  že  podezřívá  Hasala 
z přípravy útěku a že Hasal byl naposledy spatřen 1. července večer.542 Není divu, že StB 
nebyla příliš úspěšná, ba dokonce se 14. července dotazovala u MNO, zda generálové utekli, 
jestli vzali s sebou své rodiny a co už vojáci zjistili!543 Komunikace mezi bezpečnostními 
složkami  zjevně  nijak zvlášť  nefungovala  a  příslušníci  bezpečnosti  v daném případě  ani 
nebyli přiliš ve formě.

Jak proběhl  samotný útěk na zelené  hranici?  Bořivoj  Čelovský otiskl  vzpomínku 
Ludmily Horové, která se připojila ke skupině, v níž prchal Hasal a jeho družina. Jak na 
setkání s ostatními uprchlíky později Horová, která prchala s malým synem, vzpomínala? 

536 Vališ, Zdeněk: Armádní generál Antonín Hasal-Nižborský. In: VR 1993, s. 113.
537 Hanzlík, František: Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945-1950. Praha 2003, s. 
349.
538 Čelovský,  Bořivoj  (ed.):  „Emigranti.“  Dopisy politických  uprchlíků z prvních let  po „Vítězném únoru“ 
1948. Šenov u Ostravy 1998, s. 78, pozn. 12.
539 305-41-5-fol. 16v, 17
540 ABS, sg. 305-41-5, fol. 15
541 ABS, sg. 305-41-5, fol. 10v.
542 ABS, sg. 305-41-5, fol. 14v
543 ABS, sg 305-41-5, fol. 12.
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Setkání s dalšími běženci, zvláště paní Hasalovou neproběhlo přátelsky: Z šera se vynořuje  
postava, postava ženy, přichází přímo ke mně a sykavým hlasem vykřikuje: „Co tady dělá to 
dítě?“ Dech se mi zatajil.  Povykovat na hranicích a ještě se rozčilovat, že matka s sebou 
vzala dítě, je od trojnásobné matky a manželky vojáka, která prošla Svatobořicemi, opravdu 
podivné. Na zprávu, že dítě půjde, reagovala opět nepřátelsky:  „Strašné […] to dítě bude 
křičet  […] To dítě  s námi  nesmí“ syčí  opět  ona osoba. Velitelé  útěku,  ale  rozhodli,  že 
vhledem k tomu, že dítě nijak nezlobilo a bylo i před tímto výstupem tiché a klidné, tak 
nedostane ani uspávací prášek. O tom, že by dítě nešlo, vůbec nemínili uvažovat. „Když já  
se tolik bojím,“ říká už resignovaným hlasem mně neznámá paní, můj muž v uniformě, náš 
syn také, generál Ferjenčík také v uniformě, vždyť by je všechny zastřelili za vlastizradu. 
[…] Paní Hasalová mi podala ruku: „Odpusťte, když já se tolik bojím.“ „Já se také bojím,“  
odpověděla jsem a cítila jsem ve stisku ruky přátelství. Skupina měla celkem 17 členů,544 

přičemž ve výzbroji uprchlíků vedle pistolí nechyběl ani samopal, který měl Josef Kraus, 
jeden z velitelů skupiny převaděčů. Skupina se přeskupila do zástupu a vydala se na cestu 
přes bramborové pole, pak přes obilí, které sahalo po kolena. „A zde se to stalo. Hrůza nás 
pojímá, všichni slyšíme zuřivé štěkání psa. A již náš průvodce se samopalem letí kolem nás  
a tiše velí: „K zemi!“ Všcihni se vrháme k zemi. Obilí nás obkoloopuje a naši průvbodci  
stojí nad námi ozbrojeni.[…] Zuřivé štěkání psa je ustavičné, nabývá ještě větší zuřivosti,  
snad se přibližuje. „Klid,“ velí skoro neslyšně náš průvodce se samopalem. „Je to hlídka,  
psa nepustí.“ Hrůzou snad ani nedýcháme. Štěkání zuří nočním tichem, znovu a znovu. […]  
„Psa nepustí,“ šeptal znovu nášp růvodce, „ví, že by to byla jejich smrt. Musíme čekat.“ Za  
chvíli se štěkot psa vzdaloval, až pak úplně přestal.

Během  útěku  došlo  ke  změně  trasy,  protože  uprchlíkům  spojka  sdělila,  že  do 
plánované trasy se dostavilo asi 80 vyzbrojených mužů, kteří na skupinku zřejmě chystali 
léčku. Nyní průvodci začali hledat novou trasu a běženci se nyní zastavili. Mohutná postava 
generála Hasala je jasně viditelná a v měsíčním svitu s lesknou hvězdičky na rameně jeho 
uniformy, právě tak jako letecká uniforma generála Ferjenčíka. Kapitán Hasal stojí s ním, 
oba se zbraní v ruce. Jako záběr z filmu, proběhne mi hlavou. Ale film to není, je to tvrdá 
skutečnost. Dále už cesta proběhla bez potíži a za svítání došli na česko-bavorskou hranici. 
Všem tekly slzy – i statečným mužům v uniformách. 545

Útěk se tedy zdařil,  byť byl  doplněn i  napínavými a nervy drásajícími náhodami 
nebo událostmi, ale proběhl úspěšně a nedošlo ani k použití arsenálu, který si vojáci vzali 
s sebou. Je otázkou, zda pohraničníci  se psem plnili  svoji úlohu úmyslně ledabyle,  když 
nereagovali na zuřivý štěkot psa, anebo zda nechtěli riskovat noční přestřelku. V Hasalově 
případu to však nebylo jediné selhání. Koncem listopadu 1948 měli podle jedné zprávy StB 
používat údajní agenti CIC i vozidlo již dávno uprchlého generála Hasala!546 StB v tomto 
období zjevně vůbec nebyla ve formě, protože nebyla s to zjistit si ani tyto údaje. V případě 
vojáku zřejmě plně spoléhala na to, že armáda všechno zajistí sama. Přesto proběhlo šetření, 
ze kterého vyplynulo, že Hasal měl dva Mercedesy – jeden z nich dokonce pancéřovaný, ale 
ten začal již používat zvláštní oddíl SNB ve Vršovicích, a druhý vůz garážoval v zařízení 
Hlavního štábu v Bubenči.547 V cause Hasal se prostě StB vůbec nedařilo. 

* * *

544 Velitelé: Josef Kraus a Luděk Kořínek. František Toufar, Ludmila Horová a syn Ota, Mikuláš Ferjenčík a 
jeho žena Milada, Hasal s manželkou, synem a dvěma dcerami, studenti Josef Hajda, Vratislav Štafl, Felix 
Pešina,  Zdeněk  Hruban,  Mirek  Heler.  Čelovský,  Bořivoj  (ed.):  „Emigranti.“  Dopisy politických  uprchlíků 
z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948. Šenov u Ostravy 1998, s. 78, pozn. 12.
545 Čelovský, Bořivoj (ed.): „Emigranti.“ Dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 
1948. Šenov u Ostravy 1998, s. 61-78 (samotný popis útěku).
546 305-41-5, fol. 21.
547 305-41-5, fol. 22.
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          Skutečnost, že po Únoru zůstaly hranice otevřené, nebyla náhodná. Patřilo a patří 
k dobrým tradicím českého národa, že poražená vládnoucí elita odevzdá nové nastupující 
elitě moc bez krveprolití a očekává za to pak slušné zacházení, jak na jedné z podnětných 
přednášce prohlásil profesor Jan Rychlík. Tato džentlmenská nepsaná dohoda se skutečně 
poměrně  dlouhou dobu dodržovala.  Po februari boli  hranice dlho otvorené.  Utiekal  kdo 
chcel.  548 Tento citát je zcela charakteristický a osvětluje nám, proč mohl bez potíží utéci 
generál  Hasal,  případně s větším úsilím generál  František Moravec.  Kdyby nevyužil  této 
příhodné konstelace, kdy vítězové velkomyslně umožnili poraženým, aby odešli, bezesporu 
by  se  stal  jednou  z dalších  obětí  zákona  č.  231/1948  ze  6.  října  na  ochranu  lidově 
demokratické republiky. 
           Tato přitvrzená verze prvorepublikového zákona číslo 50/1923 Sb. z. a n. na ochranu 
republiky  přejala  „gumové“  paragrafy  a  nově  v mírové  době  zavedla  trest  smrti,  který 
naděloval státní soud vzniklý podle sesterského zákona č. 232/1948 Sb. o státním soudu ze 
stejného dne (opět inspirováno prvorepublikovou předlohou 51/1923 Sb. z. a n. – nutno ještě 
poznamenat, že za první republiky proti zákonu na ochranu republiky nejvíce protestovali 
komunisté, kteří se obávali, že jej stát zneužije proti nim; nikdy se tak nestalo).
          O samotné vycestování ze země po druhé světové válce ostatně stát neměl vůbec 
zájem.  Důvodem  bylo,  aby  se  nevyvážely  cenné  valuty.  Československo  před  válkou 
zabraňovalo vycestovat jen v ohrožení státního zájmu. Po válce se dalo cestovat do zahraničí 
jen ve státním zájmu (a z humanitárních důvodů – např. pohřeb, svatba, léčení). Po únoru se 
objevila snaha kriminalizovat emigraci za využití zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., i když sám 
zákon takový zločin neznal.  Žalovalo se proto aspoň  pro pokus trestného činu úkladů o 
republiku (§ 2) s trestní sazbou jednoho do pěti let. V průběhu 50. let se objevilo několik 
amnestií,  z  nichž některé  byly  poměrně  úspěšné,  ale  jiné zase méně.  Hasal  samozřejmě 
moudře ani jednu z nich nevyužil.549

          Cynicky řečeno, kdyby generál zůstal v republice a přišel o život díky výše uvedeným 
zákonům, nebo by se nerozvážně v průběhu padesátých let vrátil, existovala by o něm jistě 
poměrně  bohatá  literatura  a  jeho  jméno  by  nebylo  neznámé  ani  pro  odborníky 
českých/československých dějin dvacátého století.

Po útěku za železnou oponou

Kam jít a jak pomoci republice?

          V Německu,  resp. v americké okupační zóně,  nebo ještě doma musel  usilovně 
přemýšlet,  kam bude v útěku pokračovat.  Zůstat  v Německu nepřipadalo zjevně v úvahu. 
Jak obvykle vypadala situace po překročení hranice? Emigranti se snažili dostat na policii, 
která prověřila, zda to nejsou hledané osoby, zločinci či pašeráci a pak je předala okupační 
správě,  jež  je  poslala  dále  do  prověřovacích  táborů  –  německého  Zirndorfu,  nebo 
rakouského  Traiskirchenu.  Koncem  července  uznala  Mezinárodní  uprchlická  organizace 
IRO československé běžence za politické uprchlíky. To vytvořilo několik možností dalšího 
jednání. Hlavně následovala registrace uprchlíků, zdravotní prohlídka a nejdůležitější věc – 
zahájení azylového řízení. Status uprchlíka umožnil bydlet v táboře a zároveň vyjíždět za 

548 Jirásek, Zdeněk: Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno 1999, s. 11.
549 Rychlík,  Jan:  Cestování  do  ciziny  v  habsburské  monarchii   a  v  Československu.  Pasová,  vízová  a 
vystěhovalecká politika 1848-1989. Praha 2007, s. 27, 49-53.
Jako  zajímavost  lze  úvést,  že  jakýsi  Antonín  Hasal  působil  v  padesátých  letech  dvacátého  století  na 
Rakovnicku  jako  okresní  plnomocník  Ministerstva  výkupu.  Zda  jde  jen  o  shodu jmen  nebo  něktérého  z 
příbuzných jsem nezjistil. SOkA Rakovník, f. Hruška Jaroslav a rodina.
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prací mimo brány tábora, než sedotyčný  vystěhuje. Po přiznání azylu následoval přesun do 
jiného tábora. Celé azylové řízení se však táhlo měsíce.550

          Několik možných cílových zemí mělo na případné nové obyvatele celkem zajímavé 
požadavky: např. Kanada požadovala po imigrantech, aby to byli fyzicky zdatní technici, 
což testovala vytrvalostním během a dřepy (nesporně by bylo zajímavé, kdyby se generál 
Hasal takové proceduře podrobil). Austrálie měla též zájem o techniky, ale první dva roky 
pobytu museli pracovat manuálně. Jižní Afrika chtěla jen finančně zabezpečené osoby, de 
facto skoro nikoho, kdo byl na útěku. Francie byla ochotna někoho vpustit na své území pod 
podmínkou, že několik let bude pracovat jako zemědělský dělník nebo klasicky přes službu 
v Cizinecké legii. To pro vojáka nemuselo být špatné, ale hodnost by mu těžko ponechali. 
Navíc úroveň legie, byť po válce zocelené přílivem schopným nacistických vojáků (zejména 
z SS), nebyla nikdy nejvyšší. Spojené království chtělo jen určité profese, např. pracovníky 
psychiatrických léčeben.551 
            Konečně se dostáváme ke Spojeným státům. USA po zásahu dr. Jána Papánka u 
prezidenta  Trumana  stanovily  pro  československé  uprchlíky  kvótu  2000  osob.  USA 
požadovaly pouze doklad o zabezpečení práce, ale naštěstí pro Hasala a jeho rodinu, spadal 
do kategorie strategicky důležitých osob s přehledem o československé, sovětské a dalších 
východních armádách díky  svému dosavadnímu působení a dennodennímu seznamování se 
s tajnými a důvěrnými dokumenty. Po měsíčním pobytu v Německu odcestoval v srpnu do 
USA. 

Spojené státy

          O Hasalově útěku do emigrace se přinejmenším ve Spojených státech poměrně široce 
rozepsali tamní novináři. Významným uprchlíkem se zabýval např. časopis Time z 2. srpna 
1948, který ve svém článku Plain Words (Prostá/jednoduchá/upřímná slova) líčí Hasala v 
celkem poetických barvách:  Jemný,  vlídně hovořící  generál  Antonín Hasal,  55 (He was  
slight,  soft-spoken  General  Antonin  Hasal,  55) a  je  poukázáno  na  to,  že  jde  o 
nejdůležitějšího vojenského uprchlíka z Československa od komunistického převratu (The 
most important military refugee from Czechoslovakia since the Communist coup). 
          V připojeném útržku interview Hasal vyslovil názor, že čeští představitelé trvají na 
tom, že nebude válka. Stejně tak Sověti a myslím si, že budou velmi opatrní, aby jim nebyla 
přisuzována zodpovědnost za válku (Czech officials insist there will not be a war. So do the 
Soviets, and I think they will be very careful to avoid the responsibility for war), přičemž 
jisté přípravy na možnost konfliktu připustil a dodal, že těžký průmysl pracuje převážně pro 
Rusy (heavy industry is now working mostly for the Russians) na zbrojení. Upozornil,  že 
celá oblast uronového dolování na Jáchymovsku je více méně v ruských rukách. Narazili na  
nové žíly rudy. (The whole uranium-mining area of Jáchymov is now more or less in the  
hands of the Russians. They have struck new veins of ore.) Podle jeho údajů, tam pracují 
výhradně němečtí vězni v počtu kolem 70 000.      
          Situaci v armádě, kterou nazval  českou (Czech army) a vůbec nebyla nazývána 
československou - je otázka, zda šlo o chybu novinářů, nebo zda ji Hasal sám tak viděl –, 
líčil tak, že 70 procent ze 140 000 branců může být považováno za antikomunisty. (can be 

550 Jeřábek,  Vojtěch:  Českoslovenští  uprchlíci  ve studené válce.  Dějiny American  Fund for  Czechoslovak 
Refugees. Brno 2005, s. 132-133.
551 Nejoriginálnějším byl požadavek Nového Zélandu. Uprchlický výbor v Německu byl požádán, aby do této 
země bylo vysláno 40 mladých,  svobodných  mužů s vysokým počtem spermat.  Prý „k oživení  krve“ státu. 
Jirásek, Zdeněk: Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno 1999, s. 36-39. Hasal samozřejmě 
tomuto požadavku vyhovět  nemohl,  protože již  manželku měl a nebyl  mladý.  Na tomto místě  si  dovoluji 
projevit překvapení, ba dokonce zděšení, že by vůbec mohl existovat  mladý, svobdoný muž bez nadbytečně 
vysokého počtu spermatu.
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counted  as  antiCommunist.) Většina  demokratických  důstojníků  už  byla  propuštěna  a 
hovořil o čísle 1200, včetně 25 ze 120 generálů (okolo 14 generálu uteklo). Prohlásil, že 
západní hranici státu střeží 45 000 policistů, což je ale v jistém rozporu s výše uvedenou 
Husákovou  poznámkou  o  tom,  že  mohl  utéci  ten,  kdo  chtěl,  včetně  vlastní  Hasalovy 
zkušenosti, kdy mu bezpečnost nijak zvlášť nebránila. O letectvu (opět použil české letectvo  
– Czech air force) mluvil jako o rozpadající se síle, díky odchodu stovek jeho příslušníků do 
ciziny.
          Na Benešovu adresu řekl toto: Benešovi není po zdravotní stránce dobře; potřebuje  
ticho a klid. Nepředpokládám, že by v blízké budoucnosti udělal nějaké prohlášení. Věří, že 
jeho mlčení hovoří samo za sebe. (Benes is not well; he needs peace and quiet. He is not  
likely to make any kind of statement in the near future. He believes his silence speaks for 
itself.)552  
          K Hasalovi v emigraci se i nepřímo a tajně vyjádřil prezident Beneš. Prezident 
Zenklovi a Mnohem víc vytýkal však Provazníkovi a zvláště Hasalovi, co oni povídali. Řekl,  
že "že my jsme tu  chybu dělali  často v  době války v  Londýně,  ale  když  jsme se potom  
dozvěděli, kolik jsme tím uškodili, věci i lidem doma, měli by ti, kteří teď emigrují, si na to  
vzpomenout a byli opatrnější – zvláště proto, že jsou všude obklopeni špióny. Je to divný  
psychologický fenomén, že jakmile naši lidé, i ti nejchytřejší, se dostanou za hranice, jako 
by zapomněli, jaké jsou poměry doma. Tím oni zbytečně komplikují věci pro ty, kteří tam 
pracují v odboji, a vystavují je největším těžkostem a nebezpečí." 553 Nepodařilo se mi dosud 
identifikovat, které prohlášení Beneše tolik rozhořčilo, zvláště když mu vlastně i v této výtce 
vysekl poklonu a uznání. 
          List  The Washington Post  z 22.  července  rovněž hovořil  o uprchlém  českém 
generálovi (Czech Gen.), který o československém letectvu a armádě tvrdí, že jsou zatíženy 
dezercí a přes propuštění stovek důstojníků, ozbrojené  síly stále nejsou důvěryhodné pro 
Rusy. (still  is not trusted by  the Russians.) Z článku také vyplývá, že jeho vystoupení a 
rozhovor proběhly v Heidelbergu 21. července.554

          Hasal nevěřil, že by se domov mohl sám zbavit komunistické vlády. Naopak tuto 
možnost viděl ve válce nebo přitažlivosti Marshallova plánu.555 Dále se tvrdil, že v případě 
války by elementy české armády usilovaly o kooperaci se Západem (that in case of a war  
elements of the Czech army would certainly try to operate).556 Jeho útěk se vysvětloval i jako 
další projev nejistoty v Československu jakožto sovětském satelitu.557

          Lze uvažovat nad tím, zda nešlo o předem naplánovanou propagandistickou záležitost, 
aby se zpráva do novin dostala druhý den, 22. července, na výročí, kdy byla nacisty poprvé 
bombardována  Moskva.  Tentokrát  by  však  šlo  o  nepřímý  úder  vedený  propagandou  za 
použití významného uprchlého generála ze spojenecké země.

          Americká vláda v následujících měsících přiměla emigranty,  aby překonali  své 
rozmíšky a vytvořili pod její kuratelou reprezentativní orgán, a tak 20. února 1949 spatřila 
světlo  světa  Rada  svobodného  Československa  (RSČ).  Svědkem  jejího  založení  byl  i 
552 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,888396,00.html 
553 Ze strojem psaného dopisu Amelie Posse-Brázdové Petru Zenklovi, bez udání jeho adresy. Stockholm, 28. 
listopadu 1948. Posse-Brázdová, Amelie: Tajné dopisy z Prahy 1948. Praha 1994, s. 74-75.
554 http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/access/149584442.html?
dids=149584442:149584442&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=JUL+22%2C+1948&author=&pub=The+
Washington+Post&desc=Reds+Distrust+Czech+Army+Despite+Purge&pqatl=google
555 http://www.newspaperarchive.com/LandingPage.aspx?type=glpnews&search=antonin
%20hasal&img=4190153
556 http://www.newspaperarchive.com/LandingPage.aspx?type=glpnews&search=antonin
%20hasal&img=19290735
557 http://www.newspaperarchive.com/LandingPage.aspx?type=glpnews&search=antonin
%20hasal&img=\\na0009\375784\4019834.html
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Antonín Hasal.  Rada sdružovala  Čechy,  Slováky a Podkarpatské Rusíny.  V podstatě  šlo 
Národní frontu s agrárníky a bez komunistů. Ve dvanáctičlenném předsednictvu měli Češi i 
Slováci šest křesel. Na Rusíny se nedostalo, nebo nebyli k dispozici? Předsedou rady byl 
Zenkl a podpředsedou Lettrich. Až do roku 1974 organizace sídlila ve Washingtonu, pak se 
přestěhovala  do  New  Yorku.  V  průběhu  let  organizací  otřásaly  rozpory  a  došlo  i  k 
několikaletému rozkolu.558

          Hasal spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa a pracoval jako poradce americké 
vlády  (úřad  pro  otázky  východní  Evropy).  Zde  se  stal  prezidentem  organizace 
Československých  důstojníků  v exilu.  V tomto  sdružení  se  podílel  na  vydání  pamětního 
spisečku o generálu Ingrovi.559

           V tomto útlém, zhruba dvacetistránkovém, jednostranně potištěném sešítku formátu 
A4  je  Hasal  autorem nejdelšího  příspěvku  (celých  7  stran).  Spis  je  pojat  jako  sborník 
oslavných vzpomínek na zesnulého generála Ingra. Autoři v uvedeném pořadí: Eret (úvodní 
slovo),  Hasal  (jeho  příspěvkem  se  budeme  podrobněji  zabývat  níže),  Jindřich  Nosek 
(Vzpomínka na generála Ingra. Projev pro Voice of America), Jaroslav Němec (Za věrným 
vojákem) a Karel J. Staller (Portrét mrtvého přítele) na Ingrovi pochopitelně nenašli žádnou 
chybu a pěli pouze chválu. Hasalův příspěvek se však i přesto odlišuje. Je totiž nejméně 
vroucí, bez jakékoliv osobní vzpomínky na cokoliv, ať už na společné působení z armády, 
ze soukromí, oblíbený vtip, společný zážitek, nějaká zajímavá myšlenka nebo debata, která 
jednoho nebo druhého obohatila, ovlivnila, zaujala. Nic takového.
           Hasal připomněl, že Ingr byl jako podporučík přidělen k 2. střeleckému pluku Jiřího z 
Poděbrad, doslova uvádí:
           Zde jsem se s Ingrem osobně poznal a od toho času po celou dobu naší služby v 
československé armádě jsme se nejen velmi často služebně stýkali,  nýbrž i delší dobu na 
různých velitelských místech spolupracovali.560

           Ale ani zmínky o osobním přátelství. Vždyť spolu často pracovali, během ohrožení 
republiky nacisty byl Ingr Hasalovým zástupcem a přece – ani zmínka o osobním vztahu, 
náklonnosti, zkrátka přátelství. Kolegové z práce se buď mají rádi, jsou si lhostejní anebo se 
z nich stanou přátelé. Velitel a jeho zástupce musejí být obzvláště sehraní a musí souznít, 
naprosto si důvěřovat. 
           Všechny ostatní  příspěvky obsahují  vzpomínku nebo jsou přímo postaveny a 
zaměřeny na Ingrův lidský rozměr. Tato jakási neosobnost nemůže být způsobena tím, že 
Hasalův  příspěvek  je  textem  jeho  projevu  na  vzpomínkové  večeři  uspořádané  Radou 
Svobodného Československa z 12. 10. 1956 ve Washingtonu, jak napovídá podtitul hrdého 
článku  Legionář – voják – státník.  Nebýt toho,  mohli  bychom soudit,  že bylo  záměrem 
autorů sborníčku, aby první článek seznámil čtenáře s základními fakty Ingorva života, aby 
je uvedl a dále se mohlo už konkrétněji vzpomínat na skvělého člověka, politika atd. Právě 
večeře na počest  zesnulého je vynikající  příležitostí  přednést něco osobního, niterného a 
dobrého na nebožtíkovu adresu a ne pouhý služební biogram nebo slovníkové heslo.
          Exilová důstojnická organizace vznikla počátkem padesátých let  ve Spojených 
státech. V září 1952 se ustavil přípravný výbor Svazu československých důstojníků v exilu. 
Předsedou byl generál Ján Ambruš a tajemníkem kapitán Antonín Bartoš. Spolkové stanovy 
byly schváleny na valné hromadě 25. dubna 1953 a prvním předsedou se po zvolení stal 
Hasal.  Členem se mohl  stát  každý,  kdo získal  důstojnickou hodnost  do 24.  února 1948. 
Jednalo  se  o  společnost  s  celosvětovou  působnosti,  ale  ne  významem.  V USA měla  tři 
odbočky  (Washington,  New  York,  Chicago),  z  nichž  každá  měla  na  starost  ještě 

558 Jeřábek,  Vojtěch:  Českoslovenští  uprchlíci  ve studené válce.  Dějiny American  Fund for  Czechoslovak 
Refugees. Brno 2005, s. 14-15.
559 Generál Ingr. Vydal Svaz Českoslov. důstojníků v exilu, odbočka Washington, D. C. r. 1957.
560 Generál Ingr, s. 2.

149



mimoamerické území. Svaz pravidelně vydával Zprávy československých důstojníků v exilu/
Zprávy Svazu čs. důstojníků v exilu (New York, 1953–1963).  Organizace měla několik cílů: 
boj  proti  komunismu,  obnova  občanských  a  lidských  práv  ve  vlasti  a  obnova 
Československa v předmnichovských hranicích, tj. i s Podkarpatskou Rusí.561 
          Jakkoli se nám představa obnovy Československa v předválečných hranicích může 
zdát chimérická, nezasluhuje si posměch, vždyť kdo v roce 1914 mohl s určitostí tvrdit, že 
vznikne Československá republika? Z pohledu vojáků byla  Podkarpatská Rus okupována 
Sovětským svazem a to,  že  došlo k přátelskému předání  území,  nehrálo roli,  protože to 
území bylo již de facto ztraceno a tehdejší vedení se snažilo situaci nevyostřit, nýbrž využít. 
Avšak  v  podmínkách  Studené  války,  která  mohla  kdykoliv  přerůst  v  horkou  (a  místy 
opravdu otevřeně zuřila,  konkrétně na Korejském poloostrově) umožňovala  do budoucna 
předpokládat  i  získání  tohoto  ztraceného  území.  V  této  souvislosti  snad  také  můžeme 
hovořit v Hasalově případu o jakési obdobě Benešova "mnichovského komplexu" s tím, že 
se  jedná  o  "podkarpatskoruský  komplex".  Prvý  ztratil  stát  a  druhý  část  jeho  území.  Z 
příkladu Rady svobodného Československa zároveň vidíme,  že i  civilní  složka emigrace 
počítala s Rusíny.
           Antonín Hasal přinejmenším jednou (v roce 1952) vystoupil v rádiu Svobodná 
Evropa. Reagoval na tehdy nový sborník  Třicet let bojů KSČ za lidovou československou  
armádu.562 Jedná se o vědeckofantastický  oslavný pamflet  o neomylnosti  strany a  jejích 
čelných představitelů z pera ministra obrany Alexeje Čepičky, služebného historika Václava 
Krále a některých dalších osob. Čepička ve svém úvodním článku  Třicet let KSČ a naše 
armáda563 obvinil jmenovitě Hasala a Píku jako špiony angloamerických imperialistů, kteří 
se v únoru snažili zneužít armády pro připravovaný kontrarevoluční puč, avšak své špinavé 
záměry nedokázali uskutečnit díky Klementu Gottwaldovi a straně.564 Konečně, nebylo se 
čemu divit, vždyť už v roce 1936 soudruh Gottwald při rozpravě o zákonu o obraně státu 
odhalil,  že generalita je u nás skrz naskrz prolezlá reakcionáři a fašisty.565 Nepřímý útok na 
Hasala,  pomineme-li  celkovou  pasivitu  a  váhavost  celého  západního  československého 
odboje  za  druhé  světové  války,  jehož  byl  Hasal  příslušníkem,  je  i  zmínka  o  tom,  že 
prvorepubliková  armáda  k  1.  dubnu  1920  hlásila  pokrytí  všech  možných  středisek 
komunistického hnutí spolehlivými útvary, povětšinou legionářskými, přičemž právě měl do 
oblasti  Most-Duchcov-Děčín  docházet  po  částech  2.  pluk  Jiřího  z  Poděbrad,  který  tak 
posiloval již rozmístěný 33. legionářský pluk.566

           Hasal v radiovém vystoupení hájil existenci svého Velitelství osvobozeného území. 
Zdůrazňoval, že mobilizovaní branci měli být po patřičném výcviku nasazeni pod vedením 
československé vlády do boje proti  nacistům.  Dále ve svém projevu uvedl,  že  povolaní 

561 Hanzlík, František: Voják. Příklad Oskara Pejši. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. - Vykoupil, L. (eds.): 
Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006, s. 295-297.
562 Třicet let bojů KSČ za lidovou československou armádou. Praha 1951. Lewis White ve svém článku (s. 
236)  mylně  uvádí,  že  šlo  o  knihu  Alexeje  Čepičky  "Třicet  let  boje  komunistické  strany  za  lidovou  
československou armádu".  Čepička byl  pouze jedním z přispěvatelů do sborníku. Hasal se buď zaměřil na 
Čepičkův text, anebo spíše využil některé z četných lží a polopravd k obraně západního druhoválečného exilu, 
protiútoku na komunistickou politiku a kritice režimu vůbec.
563 Čepička, Alexej: Třicet let KSČ a naše armáda. In: Třicet let bojů KSČ za lidovou armádu. Praha 1951, s. 7-
12.
564 Čepička, Alexej: Třicet let KSČ a naše armáda. In: Třicet let bojů KSČ za lidovou armádu. Praha 1951, s. 
10.
565 Gottwald, Klement: Deset let. Sbroník statí a projevů 1936-1946. Třinácté, doplněné vydání. Praha 1949, s. 
35. V probíraném sborníku o KSČ a armádě je tato pasáž např. citována v článku Čeňka Hrušky: Klement 
Gottwald a lidově demokratická armáda. In: Třicet let bojů KSČ za lidovou československou armádu, s. 18.
566 Král, Václav: Československá armáda v revolučním období 1918-1920. In: Třicet let bojů KSČ za lidovou 
československou armádu. Praha 1951, s. 52. 
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Rusíni byli posíláni na frontu nedostatečně vycvičení, což zákonitě vedlo k jejich vysokým 
ztrátám.567

          Útoky na VOÚ a její  obhajoba vede k závěru,  zda-li  nebylo  účelem Velitele 
osvobozeného  území  vybudovat  nekomunizovanou  armádu,  která  by  přišla  spolu  s 
komunisty  ovládaným sborem,  resp.  početně  by  nově  zbudovaná  síla  převýšila  původní 
korpus, jenž by se v nové mase rozpustil. Není to důvodem k pozdějším útokům na VOÚ, že 
budovalo týlovou armádu? Z 1842 záložních důstojníků v 1. čs. armádním sboru bylo po 
válce aktivováno 508 důstojníků – na tak velký rezervoár zkušených důstojníků podezřele 
málo.  Z 5100 partyzánů se do důstojnických kurzů dostalo jen necelých 250.568 Nešlo-li 
londýnské vládě o vybudování velké armády, v níž by se komunisté ztratili, neměli pak sami 
příznivci  KSČ  zájem  na  tom,  aby  sbor  zůstal  sborem,  resp.  ozbrojenou  avantgardou 
revoluce?
          Dvacátého devátého března 1954 informoval list  Chicago Daily Tribune o tom, že 
republikánský kandidát  na senátora,  John B.  Crane,  požádal  o  den dříve,  tj.  28.  března, 
svého spolustraníka, nechvalně známého senátora z Wisconsinu – Josepha R. McCarthyho – 
aby prošetřil Hasalovo zaměstnání jako poradce ministerstva obrany. Zdá se, že se v tomto 
ohledu už McCarthy mnoho neučinil, nebo alespoň nic, o čem by se dále v novinách psalo. 
Možná,  že Crane chtěl  využít  svého slavného partajníka,  aby se zviditelnil  při  obhajobě 
americké bezpečnosti, ale zdá se, že se dál, než za tento pokus, nedostal.569 McCarthymu, 
jenž  byl  roku  1951  zvolen  Sdružením  parlamentních  novinářů  "nejhorším  členem 
parlamentu",  se  tato  žádost  mohla  celkem hodit.  Od podzimu 1953 útočil  na  armádu  - 
zpočátku ještě jen na civilní zaměstnance, ale pak překročil únosnou mez a začal obiňovat  
generály z nekompetentnosti570 a mimo to ještě prosazoval fantastickou myšlenku, že slabost  
pro komunisty má sama americká armáda.  Od 22. dubna do 17. června 1954 McCarthy 
v televizi předváděl svoji obhroublost a duševní omezenost i vůči armádním představitelům, 
což nakonec umožnilo či uspíšilo v prosinci téhož roku jeho potrestání ze strany senátu za 
pohrdání. McCarthy se pak do tří let upil k smrti.571

          Zatím není jisté, jak McCarthy s požadavkem na prověření Hasala naložil, ale podle 
všeho,  si  jej  nechal  zatím  do  zálohy,  aby  s tím  vyrukoval  jako  s nějakou  smyšlenou 
„faktickou poznámkou“, nebo si připravoval nějakou větší kauzu Hasal. Tak či onak, kromě 
této jedné novinové zmínky se nic dalšího nepodařilo zjistit.
          Rozhodně však nešlo o příjemnou záležitost. Vždyť v průběhu tohoto honu bylo 
zničeno mnoho kariér, dobrých pověstí a došlo i k několika úmrtím – vlastní i cizí rukou. 
Právní normy byly přísné: zákony o evidování cizinců z roku 1940 (Allien Registration Act), 
o vnitřní bezpečnosti z roku 1950 (Internal Security Act/McCarran Act) a o přistěhovalectví 
z  roku  1952  (Immigration  and  Nacionality  Act)  umožňovaly  kontrolvat  "cizince"  na 
návštěvě,  usídlence  a  ba  i  naturalizované  Američany  s  podvratnými  "tendencemi".  V 
prvních případech umožňoval zákon vyhoštění a v poslední variantě i denaturalizaci.572

          V letech 1955-1956 Hasal pomáhal spolu s dalšími Ladislavu Feierabendovi při psaní 
jeho vzpomínek.573

567 White, s. 237.
568 Drška, s. 43. 
569 http://pqasb.pqarchiver.com/chicagotribune/access/506336512.html?
dids=506336512:506336512&FMT=ABS&FMTS=ABS:AI&date=Mar+29%2C+1954&author=&pub=Chicag
o+Daily+Tribune&desc=PROBE+ASKED+BY+CRANE+OF+BENES+DEPUTY&pqatl=google
570 Toinetová, Marie-France: Hon na čarodějnice 1947-1957. Maccarthismus. Praha 1999, s. 28, 33, 34.
571 Tindall, George B. – Shi, David E.: Dějiny Spojených států amerických. Praha 1996, s. 669-670.
572 Toinetová, Marie-France: Hon na čarodějnice 1947-1957. Maccarthismus. Praha 1999, s. 39.
573 Feierabend, Karel: Soumrak československé demokracie. Díl 1. Purley 1986, s. 223.
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          Ve své další vynucené emigraci se Hasal opět zapojil do práce za obnovení svobody 
Československého státu. Na rozdíl od minulých odbojů to byla především činnost osvětová 
a politická. Vzhledem ke svému věku a funkcím, na něž dosáhl, to bylo logické pokračování 
kariéry. Do své vlasti se již nikdy nedostal.  Zemřel 22. dubna 1960 v hlavním městě USA – 
Washingtonu.        
          Zprávu o jeho smrti přineslo i několik novin, i když ne v takovém množství, jako když 
utekl z Československa. 23. dubna 1960 přinesl zprávu o jeho smrti The Washington Post.574 

List Fresno Bee Republican z 24. dubna dodal, že zemřel v Ft. Myer Hospital po srdečním 
infarktu.575

           V emigraci se objevila celá Hasalova rodina. Dcera Dagmar si vzala amerického 
diplomata  White.  Nějakou  dobu  působila  v  Bogotě  jako  profesorka  zpěvu  na  Státní 
konzervatoři.  Syn  Milan,  který  vystudoval  vojenskou  akademii,  později  pracoval  jako 
zaměstnanec  Světové  banky (World  Bank)  v  hlavním městě  USA.  Zemřel  v  den  svých 
pouhých čtyřiapadesátých narozenin (13. 8. 1979).576

Vzpomínka na generála Hasala v Československu

           Krátce po útěku za hranice byl 24. září 1948  zbaven čestného občanství města 
Rakovníka, protože  Jmenovaný generál zpronevěřil se českému národu a čsl. republice a 
unikl v minulých měsících za hranice československého státu, čímž vyřadil se z řad našeho 
národa, pracujícího k vybudování lidově demokratické republiky Československé.
          Tímto svým jednáním stal se bývalý generál čsl. armády Antonín Hasal nehodným  
požívati cti čestného občana našeho města proto usnesla se rada MNV [Městský národní  
výbor] doporučiti plénu, aby jmenovaný byl zbaven čestného občanství města Rakovníka,  
které mu bylo propůjčeno usnesením pléna ze dne 15.dubna 1945.577 Návrh byl přijat aniž by 
se muselo hlasovat. Nikdo nebyl proti.
          V listopadu 1948 mu byla odňata hodnost a v roce 1949 mu byla veřejně odejmuta i 
čest:  Hasal [...] slouží za jidášský groš angloamerickým špionážním centrálám a [Hasal a  
další] spřahují se s henleinovci a jakschovci proti vlastnímu národu.578

           Po roce 1989 začalo být jeho jméno očišťováno a občas i zmiňováno. V polovině 
devadesátých  let  20.  století  obdržel  posmrtně  Řád  bílého  lva  (za  přítomnosti  starosty 
Nižboru). 25. září 1995 byla  Hasalovi odhalena pamětní deska na budově školy v rodné 
vísce  za  přítomnosti  ministra  obrany,  Hasalových  dcer,  hudby Hradní  stráže,  legionářů, 
zástupců různých spolků a asi 150 občanů.579 O osm let později, roce 2003, se mu 28. května 
navrátilo  čestné  občanství  města  Rakovníka  při  příležitosti  oslav  170.  výročí  založení 
nejstarší  české reálky,  resp.  dnešního  Gymnázia Zikmunda Wintra  Rakovník.  Na budově 
školy  mu  byla  14.  června  2003  odhalena  pamětní  deska  a  uvnitř  v průchodu  do  šaten 
studentů umístěna  nevzhledná  a  nic  neříkající  beztvará  nasvícená  malá  skulptura  na zdi 

574http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/access/152093672.html?  
dids=152093672:152093672&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=APR+23%2C+1960&author=&pub=The+
Washington+Post&desc=Czech+Patriot+Hasal+Dies+Here+at+67&pqatl=google
575http://www.newspaperarchive.com/LandingPage.aspx?type=glpnews&search=antonin  
%20hasal&img=\\na0017\6790999\44242407.html 
576 Pejskar, Jožka: Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1981. Díl 1. 
Curych 1982, s. 179. White, s. 228.
577 SOkA Rakovník, f. MěNV Rakovník, neuspořádáno, Zápisy ze schůzí pléna MěNV r. 1947-1952, s. 84.
578 Bartovský: Cesta, s. 58. Batrtovský, Josef: Štáb pro rozbití 1. čs. sboru v SSSR. In: Válka a revoluce, sv. 1, 
roč. 1949, s. 155.
579 Topinka, Jiří: Nižbor. Nižbor 2001, s. 120.

152

http://www.newspaperarchive.com/LandingPage.aspx?type=glpnews&search=antonin%20hasal&img=%5C%5Cna0017%5C6790999%5C44242407.html
http://www.newspaperarchive.com/LandingPage.aspx?type=glpnews&search=antonin%20hasal&img=%5C%5Cna0017%5C6790999%5C44242407.html
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/access/152093672.html?dids=152093672:152093672&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=APR+23%2C+1960&author=&pub=The+Washington+Post&desc=Czech+Patriot+Hasal+Dies+Here+at+67&pqatl=google
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/access/152093672.html?dids=152093672:152093672&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=APR+23%2C+1960&author=&pub=The+Washington+Post&desc=Czech+Patriot+Hasal+Dies+Here+at+67&pqatl=google
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/access/152093672.html?dids=152093672:152093672&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=APR+23%2C+1960&author=&pub=The+Washington+Post&desc=Czech+Patriot+Hasal+Dies+Here+at+67&pqatl=google


s Hasalovým jménem od architekty Jany Pexové-Jirátkové580 (manželky tehdejšího ředitele 
gymnázia).581

Samotná pamětní deska má text:

NA TÉTO ŠKOLE STUDOVAL
V LETECH 1907-1912
ARMÁDNÍ GENERÁL
ANTONÍN B. HASAL

DIPLOMAT A VLASTENEC
ČESTNÝ OBČAN RAKOVNICKÝ

Exilové  období  nedávalo  Hasalovi  možnost  nějak  výrazně  ovlivnit  vývoj  národa 
doma a ani nemohl nijak zasáhnout do jeho vnitřních poměrů, kromě uvedené spolupráce se 
Svobodnou  Evropou.  Prací  pro vládu  USA  napomohl  k zhroucení  komunistického 
totalitního  systému  v Československu,  byť  toto  bylo  otázkou  ještě  několika  desetiletí  a 
Hasal se vítězství se nedočkal.

580 K oslavám 170. výročí  založení školy a odhalení Hasalovy pamětní desky: Smitka, Luboš: Rakovnické 
pomníky v lesku a bídě. Rakovník 2008, s. 29-30.
581 K odhalení pamětní desky může autor této práce dodat ještě některé podrobnosti, jichž se jako student 
GZWR zúčastnil. Ke 170. výročí školy se chystal sborník a já jsem navrhl, že do něj napíši něco o generálu 
Hasalovi, protože - ač se mu měla odhalit pamětní deska - tak fakticky o něm ve škole (ani profesorský sbor a 
o studenstvu pochopitelně ani nemluvě) nikdo nic nevěděl. Koncem dubna 2003 jsem byl dokonce požádán, 
abych  městu  do  konce  května  téhož  roku  dodal  Hasalův  stručný  životopis  kvůli  znovuudělení  čestného 
občanství, což jsem stihl do poloviny měsíce. V městském zastupitelstvu předtím totiž proběhlo menší zděšení, 
když nevěděli, zda mu náhodou nebylo čestné občanství odňato. V SOkA Rakovník jsem za pomoci archivářů 
Luboš Smitky a Jana Černého zjistil, že ano. Na radu přítele a spolužáka Tomáše W. Pavlíčka (tehdy se ještě 
nepsal s W.) jsem okopírované podklady o odnětí občanství předal řediteli gymnázia. Do deníku jsem si tehdy 
poněkud nadneseně zapsal: Vida, postarám se tak trochu, aby mu vrátili čestné občanství!  Zájem města také 
budila otázka, kdy vlastně generál zemřel. Ještě v pátek 30. května jsem musel na výslovné přání pana ředitele 
zjistit, kdy přesně školu navštěvoval oslavený generál, protože se moje (správné) údaje o rok lišily s dosud 
prezentovanými daty. Následující týden se totiž měla odlít pamětní deska. Hubený, David: Deník VII. a VIII.  
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Závěr
          Armádní  generál  Hasal  patří  bezesporu  k významným  aktérům  českých 
(československých) dějin 20. století. Můžeme říci, že ačkoli prošel třemi odboji a zažil dvě 
odbojové  emigrace,  tak  se  nikdy  nezpronevěřil  ideálům  demokracie  a  zájmům  národa. 
Úkoly plnil vždy svědomitě, ať již na bojištích 1. světové války, kde byl i vážně zraněn a 
přesto setrval u své jednotky,  tak i  v úřednických, ministerských a vysokých vojenských 
funkcí. Ukázali jsme si, že to byl zdatný úředník, ale poněkud nevýrazný, jak poodhalily 
úsudky Hasalových  prvorepublikových  nadřízených  nebo  názor  šéfa  čs.  zpravodajců  ve 
Spojeném království. Byl považován za zdatného velitele, který měl jen málokdy potíže, aby 
do své funkce dorostl a vrostl. Většinou od prvopočátků patřil k úspěšným jedincům. Jeho 
vlastnosti byly v rozporu s bojovými a velitelskými výkony – bez mužného vystupování, 
nevyrovnaný,  bez  vnitřní  jistoty.   Manželka  Josefa  byla  doma  rozhodující  silou  a  ve 
společnosti mu dělala potíže. Nedokázal její chování usměrnit.
          K dalším nevýhodám patřilo  jeho konzervativní  smýšlení  a jistá odměřenost  a 
autoritativnost  vůči  podřízeným.  Nakolik  jeho  povahové  rysy  ovlivnily  činnost  jím 
zastávaných funkcí,  se můžeme poměrně  dobře pokusit  odhadnout.  Odvaha,  rozhodnost, 
studijní  návyky  a  píle  mu  pomohly  dostat  se  velmi  brzy  nahoru  mezi  elitu  armády  a 
společnosti a i se tam udržet kvalitním plněním úloh. Naopak jeho nedostatek sebevědomí 
byl  možná  příčinnou  toho,  že  nedokázal  na  Karpatské  Ukrajině  čelit  separatistickým 
tendencím, nebo se stát známějším v širším povědomí. Ačkoli jsme si ukázali, že nikdo by 
v jeho pozici nedopadl lépe, snad právě nedostatek oné mužnosti vyvolal v jeho partnerech-
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soupeřích z Rudé armády dojem, že si mohou dovolit více, než by se jinak odvážili dělat, i 
když výsledek by byl stejný. 
          Svůj život zasvětil boji za českou a slovenskou svobodu a demokracii, a kdykoli se 
tato dostala do ohrožení, byl ochoten obětovat nejen své pohodlí, ale i život. Nepochybně 
byl  vlastencem  a  dokázal  také  pozorovat  a  vycítit  směr  mezinárodního  i  domácího 
směřování. To jej vedlo k útěku z protektorátu a později z Československa. Druhý útěk mu 
pomohl zachránit rodinu i sebe před komunistickou zlovůlí. Jistě by byl vězněn a možná i 
popraven. Protože však přežil, tak upadl do zapomnění a zmínky o něm jsou roztroušeny jen 
okrajově a většinou bývají nepravdivého či banálního charakteru. 
           Tento muž bezesporu sehrál pozitivní roli v dějinách nejen českých, ale i evropských 
a světových. Ovšem pouze pro české a podkarpatoruské (okrajově pro sovětské) dějiny má 
význam.  Nikdy  nepatřil  k absolutní  špičce  ve  smyslu  nejviditelnějších  nebo 
nejexponovanějších míst, avšak setkával se s ní a k elitní skupině vojáků patřil, pomáhal jí 
spolurozhodovat  a  plnil  její  příkazy.  Generál  Hasal   patrně  nikdy  nedosáhne  takové 
všeobecné známosti jako jeho kolegové Svoboda, Píka nebo Ingr, ale svoje úkoly plnil s 
opravdovostí a nasazením.

Resumé
          Práce se zabývá životem významného československého generála Antonína Hasala 
(1893-1960),  který  zanechal  významnou  stopu  jak  ve  vojenské,  tak  i  politické  oblasti 
československého státního života.
          První kapitola se zabývá jeho mládím, školním vzděláním a zráním. Střední školu 
vychodil v Rakovníku, odkud se krátce před první světovou válkou odstěhoval do Ruska, 
kde v průběhu světové války vstoupil  jako vojín  do České Družiny.  Kapitola  se věnuje 
pozornost růstu a vývoji československých sil v Rusku a sleduje i některé bojové akce, jichž 
se Hasal zúčastnil. Jednou ze sledovaných oblastí se stala i občanská válka v Rusku, do níž 
Hasal  zasáhl  již  jako  velitel  2.  pluku  Jiřího  z  Poděbrad.  Kapitola  končí  návratem 
československých legií do Československa.
          Celá druhá kapitola je věnována Hasalově kariéře v první Československé republice. 
Začíná popisem neklidného prosince 1920, kdy propuklo vření mezi umírněnými sociálními 
demokraty  a  státní  mocí  na  jedné  a  radikálními  sociálními  demokraty,  pozdějšími 
komunisty.  Následují  pasáže  věnované  kariérnímu  růstu,  včetně  studia  na  vysokých 
vojenských školách, a založení rodiny. 
          Od třicátých let sleduje autor Hasala jako velitele 6. pěší divize a později III. sboru v 
Brně, který měl zachytit  nacistický úder směřující k rozdělení československého území a 
odříznutí jeho bojujících armád v Čechách od ústupových tras na Slovensko. K tomu však 
vinou  Mnichovské  dohody  nedošlo.  Jako  závěr  této  části  slouží  otázka  likvidace 
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československé  branné  moci,  konkrétně  převedení  generality  do  civilní  správy  a 
soukromého sektoru. 
          Následující kapitola je zasvěcena druhé světové válce, v níž Hasal dosáhl nejvyšších 
funkcí  a  v  dějinách  Československa  sehrál  svoji  největší  úlohu.  Po  útěku  z  nacisty 
okupovaných českých zemí,  se Hasal dostává do Francie k nově tvořené československé 
armádě, kde se stává náčelníkem vojenské správy. Krátce na to se spolu s dalšími evakuuje 
do Spojeného království,  kde  si  jej  prezident  Beneš,  jako zcela  oddaného a  poslušného 
vojáka,  vybírá  do funkce přednosty Vojenské kanceláře  prezidenta  republiky.  V prosinci 
1943 se účastní podpisu československo-sovětské spojenecké smlouvy a o rok později je 
jmenován Velitelem osvobozeného území. V té chvíli začíná jeho vrcholové životní období. 
          Ve funkci Velitele osvobozených území se pokouší nastolit československou správu 
na nejvýchodnějším území Československé republiky – Podkapratské Rusi. Sovětská moc 
mu  však  v  tomto  snažení  zabránila.  Pozornost  je  věnována  historickému  vývoji  otázky 
setrvaní  Podkarpatské  Rusi  v  Československu,  právním  a  politickým  předpokladům 
československé emigrace, průběhu fungování Hasalova velitelství na Podkarpatské Rusi a 
příčinám neúspěchu československých snah, které lze vidět jednak v chuti Sovětského svazu 
získat prostor za Karpatami, jednak v kroku prezidenta Beneše, který v zoufalé situaci, kdy 
jeho stát byl okupován nacisty za klidného přihlížení západních velmocí, řekl sovětskému 
představiteli,  že  počítá  s  odstoupením Podkarpatské  Rusi  Sovětskému svazu,  protože  se 
Československo  na  toto  území  vždycky  dívalo  jen  jako  na  dočasný přívěšek,  který  mu 
svěřily západní mocnosti po první světové válce.
          Beneš  to  učinil,  aby zachránil  základ  československého státu  -  české  země a 
Slovensko a aby dosáhl jejich osvobozená v předmnichovských hranicích, kdy se západní 
velmoci  stále  ještě  cítily  být  vázány  Mnichovskou  dohodou.  Snad  se  koncem  války 
pokoušela  československá  emigrace  udržet  toto  území,  ale  vůči  moci  Sovětského  svazu 
neměla šanci. 
          Čtvrtá kapitola začíná formováním Košické vlády v březnu 1945, kde komunisté 
získali iniciativu v politickém životě, která vyvrcholila převzetím moci v únoru 1948. Hasal 
se v této vládě stal ministrem dopravy a do jara 1946, kdy proběhly řádné volby,  se mu 
podařilo obnovit nebo uvést do použitelného stavu drtivou většinu dopravní infrastruktury v 
Československu. 
          Od roku 1946 se stává opět přednostou Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V 
této  funkci  obdržel  několik  čestných  uznání,  zúčastnil  se  některých  význačných 
společenských událostí a zažil i převzetí moci komunisty v roce 1948. V létě téhož roku s 
rodinou odchází do emigrace v USA, kde se stává poradcem americké vlády a předsedou 
exilového  sdružení  československých  důstojníků.  Jeho  cílem  byla  obnova  demokratické 
vlády v Československu a opětné připojení Podkarpatské Rusi k Československu. V USA 
roku 1960 umírá.
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Summary
          The work deals with the life of important Czechoslovak general Antonin Hasal (1893- 
1960),  whose  activities left  a significant  vestige both in military and political  course of 
Czechoslovakian public life.
          The first chapter focuses on his youth, academic education and precocity. He finishes 
his  secondary school education in Rakovnik, from which he moves to Russia shortly before 
the beginning of the First World War. In the course of the First World war he enters Česká 
Družina (Czech Retinue) as a private. The chapter focuses on the growth and development 
of  Czechoslovak  forces  in  Russia  and studies  those  military  operations  in  which  Hasal 
participated. One of the fields of interest is also the Civil War in Russia, into which Hasal 
intervenes  already as  a  commander  of  2nd riflemen  regiment  of  Jiřího  z  Poděbrad.  The 
chapter terminates with the return of Czechoslovakian Legions to Czechoslovakia.
          The second chapter concentrates on Hasal's career in the first Czechoslovak Republic. 
The chapter begins with the characterisation of the restless events of December 1920, when 
the uproar between moderate social democrats together with the state powers and the radical 
social democrats, later to become communists, begins. Following are the passages dealing 
with  Hasal's career development, an account on his studies on several military universities 
and the foundation of his family.
          In the course of 1930s the author studies Hasal as a commander of 6th Infantry 
Division and later of III. Corps in Brno, whose assignment is to parry nacist attack which is 
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aimed to divide Czechoslovak territory and block retreat  routes of Czech fighting forces 
employed in Bohemia to Slovakia. This comes to a halt due to the Munich Settlement. The 
conclusion of this  part  is  the question of the liquidation  of Czechoslovak armed forces, 
specifically the redeployment of the corps of generals into civil administration and private 
sector.
          The following chapter deals with the Second World War, in course of which Hasal 
reaches his highest ranking functions and plays his most important role in the history of 
Czechoslovakia.  After  his  escape  from  nazi-occupied  Czech  territories  Hasal  reaches 
France, where he joins the newly formed Czechoslovak Army and becomes the Commander 
of the Military Board. Shortly after this he is evacuated together with other refugees into the 
United Kingdoms, where he is appointed to the function of the Chief of Presidential Military 
Office by president Benes, who recognises him as a fully devoted and competent soldier. In 
December 1943 he attends to the signing of Czechoslovak-Soviet alliance treaty and a year 
later he is appointed the Commander of Liberated Territories. This appointment marks the 
climatic point of his career.
          His main objective as the Commander of  Liberated Territories  is to establish 
Czechoslovak governmental rule in the most eastern part of the Czechoslovak Republic- in 
Sub-Carpathian Ruthenia. His effort are blocked by soviet intervention. The chapter focuses 
on the historic development of the matter of Sub-Carpathian Ruthenia being an integral part 
of  Czechoslovakia,  legal  and  political  preconditions  for  Czechoslovak  emigration,  the 
course of function of Hasal's command in Sub-Carpathian Ruthenia and the causes of the 
failure of Czechoslovak efforts to keep the territory united. These causes can be seen first in 
the ambition of the Soviet Union to acquire territory west of the Carpathian mountains and 
second in the action of president Benes, who, in a desperate situation when his country was 
occupied by nazi powers  and the western powers took no action to intervene in favor of 
Czechoslovakia,  tells  a  soviet  representative  that  Czechoslovakia  is  ready  to  cede  the 
territory of Sub-Carpathian Ruthenia to the Soviet Union, reasoning that Czechoslovakia 
always  perceived  this  territory  only  as  a  temporary  appendix,  which  was  vested  to 
Czechoslovakia by the western powers after the First World War. 
          The explanation of this promise of president Benes can be seen in his effort to save 
the core territories of the Czechoslovak Republic- the Czech lands and Slovakia from ceding 
to enemy power and in reaching their liberation in the extent of pre- Munich borders, when 
the western powers still felt to be bound by the Munich Settlement. It appears possible that 
the Czechoslovak emigration was making efforts to keep the territory as an integral part of 
Czechoslovakia, but they did not stand a chance against the power of the Soviet Union. 
          The fourth chapter begins with the formation of the Kosice government in March 
1945, in which the communists acquire main initiative in the political life, which later peaks 
in  the  coup  of  February  1848.  Hasal  is  appointed  Minister  of  Transport  in  Kosice 
government  and  he  manages  to  restore  or  fettle  most  of  the  transport  infrastructure  of 
Czechoslovakia by spring 1946, when the regular elections take place.
          In 1946 he is appointed the Chief of Presidential Military Office again. In the course 
of his function he obtains several  honourable mentions,  participates in several  important 
social events and witnesses also the overtake of the government by communists in 1948. In 
summer the same year he leaves with his family to emigration in the USA, where he is 
appointed  Advisor  to  the  US  Administration  and  Chair  of  the  Exile  Association  of 
Czechoslovak  Military  Officers.  His  objectives  are  the  reestablishment  of  democratic 
government  in  Czechoslovakia  and  the  reunion  of  Sub-Carpathian  Ruthenia  and 
Czechoslovakia. He dies in the USA in 1960.
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Přílohy:
Tabulky hmotných škod na československé dopravní infrastruktuře z druhé světové 

války:

Tabulka č. 1:

Vozový park Absolutní čísla Procenta
Parní lokomotivy 2 110 52,6 %
Osobní vagóny 8360 68,3 %
Motorové vozy 304 56,7 %
Nákladní vagóny 71 734 74,5 %
Sestaveno podle: Chmela, Leopold: Hospodářská okupace Československa. Její metody a důsledky. Znalecký 
posudek v procesu s K. H. Frankem. Praha 1946, s. 119.

Tabulka č. 2:

Poškozený majetek Absolutní čísla Procenta
Silnice 20 520 km 29,2 %
Mosty 218 33,7 %
Nákladní automobily 17 282 63,5 %
Sestaveno podle: Chmela, Leopold: Hospodářská okupace Československa. Její metody a důsledky. Znalecký 
posudek v procesu s K. H. Frankem. Praha 1946, s. 120
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Dokumenty:

Dokument č. 1

1944, přelom listopadu a prosince - Personální složení štábu VOÚ.

1.a                             
Pernikář,
Süsser,

Šťastný.b

SLOŽENÍ ŠTÁBU VOÚ

po příjedzu skupiny plk. gšt. Vrzáčka.

Náčelník štábu........................................................................................plk. gšt. J. Hrabovský,
podnáčelník štábu a současné předn. 1. odděl. ......................................pplk. gšt. V. Koutník,c 

zást. předn. 1. odděl. a osobní věci .......................................................... mjr. jezd. B. Beran,d

předn. právní skupiny a současně předn. just. služby .................................. por. just. M. Ježil,

a  Napsano rukou.
b Připsáno rukou.
c Připsán křížek.
d Připsáno "Praha - zavřen".
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přednosta 2. odděl.....................................................................................pplk. gšt. J. Pernikář,
přednosta 3. odděl..................................................................................škpt. pěch. L. Novák,e

                                                                /přidělen od 1. čs. sb./
přenosta 4. odděl....................................................................................mjr. děl. R. Tomička,f

spoj. důst. VOÚ současně zást. předn. 2. odděl./  g  .......................................kpt. tel. J. Štastný,  h

přednosta intendanční služby..................................................................mjr. int. B. Zapletal,ch

přednosta zdrav. služby......................................................................npor. MUDr. J. Liškutin.
          Plk. gšt. J. Vrzáček pověřen přípravou  DO 15,  plk. pěch. J. Satorie  i   určen jeho 
zástupcem a současné posádkovým velitelem v Chustu.
          Zařazení ostatních důstojníků, přibyvších z Anglie:
?plk. pěch. Č. Slezák určen vojenským velitelem okresu Rachovo,
?plk.pěch. A. Svoboda   "         "                 "             "      Ťačevo,
pplk. jezd. R. Kokrda určen styčným důstojníkem VOÚ u IV. ukraj. fronty,
kpt. stav. sl. Dobeš J. přiděl. pro věci stavební a ubytovací intend. VOÚ,
kpt. jezd. K. Nový předělen skupiněj plk. gšt. Vrzáčka,
npor. tel. J. Süsser přidělen k 2. oddělení štábu,
por. pom. zdrav. Š. Kunoši určen vojenským velitelem okresu Chust.  

ABS, sg. 302-1-457-2, fol. 14.

Dokument č. 2

1944, 8. květen – Dohoda o poměru mezi československou správou a sovětských vrchním 
velitelem po vstupu sovětských vojsk na československé území.

VLÁDA  REPUBLIKY  ČESKOSLOVENSKÉ  A  VLÁDA  SVAZU  SOVĚTSKÝCH 
SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK přejíce si, aby poměr mezi sovětským vrchním velitelem 
a československou správou na územi republiky Československé po vstupu sovětských vojsk 
na československé území byl upraven v duchu přátelství a spojenectví mezi oběma zeměmi, 
dohodly se na tomto:

Článek 1

Jakmile  sovětská  (spojenecká)  vojska  vstoupí  v  ůdsledku  válečných  operací  na 
československé území, nejvyšší moc a odpovědnost ve věcech, vztahujících se na vedení 
války,  bude připadat  v  pásmu válečných operací  po dobu potřebnou k provádění  těchto 
operací vrchnímu veliteli sovětských (spojeneckých) vojsk.

Článek 2

Bude jmenován československý vládní delegát pro osvobozené území, jehož úkolem 
bude:

a) uspořádat  a  vést  podle  československých  zákonů  správu  na  území  zbaveném 
nepřítele;

e Připsáno "prof. VVÚ".
f  Připsáno "v. v. v Praze".
g Dvakrát podtrženo "předn. 2. odděl.".
h Nad nečitelnou poznámkou připsáno "zavřen".
ch Připsáno "gen. in (b/f - nečitelné) MNO".
i  Připsáno "gen. kanc. (?) pres.".
j Doplněno vsuvkou slovo "skupině".
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b) znovu tam zřídit československou brannou moc;
c) zajistit  účinnou  součinnost  československé  správy  se  sovětským  (spojeneckým) 

vrchním velitelem a zejména dávat místním úřadům příslušné příkazy na základě 
potřeb a přátní sovětského (spojeneckého) vrchního velitele.

Článek 3

Československého vojska, které bude při vstupu sovětských (spojeneckých) armád 
na československém území v jejich svazku, bude ihned použito na československém území.

Článek 4

Na  zajištění  styku  mezi  sovětským  (spojeneckým)  vrchním  velitelem  a 
československým vládním delegátem bude u sovětského (spojeneckého) vrchního velitele 
ustanovena československá vojenská misse.

Článek 5

V pásmech  pod  vrchní  mocí  sovětského  (spojeneckého)  vrchního  velitele  budou 
československé vládní orgány v osvobozeném území ve styku se sovětským (spojeneckým) 
vrchním velitelem skrze československého vládního delegáta.

Článek 6

Jakmile některá část osvobozeného území přestane být pásmem vlastních válečných 
operací, československá vláda tam převezme plný výkon veřejné moci a bude poskytovat 
sovětskému (spojeneckému) vrchnímu veliteli  všestrannou spolupráci  a pomoc skrze své 
civilní a vojenské orgány.

Článek 7

Všechny osoby,  patřící  k sovětským (spojeneckým) vojskům na československém 
území,  budou  podléhat  jurisdikci  sovětského  (spojeneckého)  vrchního  velitele.  Všechny 
osoby,  patřící  k  československé  branné  moci,  budou podléhat  československé jurisdikci. 
Této jurisdikci podléhá rovněž civilní obyvatelstvo na československém území, ato i tehdy, 
jde-li  o  trestné  činy,  spáchané  proti  sovětským  (spojeneckým)  vojskům,  leda  že  byly 
spáchány v pásmu válečných operací. Tu spadají pod jurisdikci sovětského (spojeneckého) 
vrchního  velitele.  V  sporných  přdípadech  bude  věc  řešena  vzájemnou  dohodou  mezi 
sovětským (spojeneckým) vrchním velitelem a československým vládním delegátem.

Článek 8

O věcech finančních, souvisejících se vstupem sovětských (spojeneckých) vojsk na 
československé území, bude ujednána zvláštní dohoda.

Článek 9

Tato  dohoda  vstupuje  v  platnost  ihned  po  podepsání.  Byla  sepsána  ve  dvou 
vyhotoveních, každé v československém a ruském jazyce. Obě znění mají stejnou platnost.
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V Londýně, 8.května 1944.

Z plné moci                                                                                          Z plné moci
vlády republiky Československé                                                         vlády Svazu SSR
úřadující ministr zahraničních věci                                                     mimořádný a zplnomoc.
státní ministr                                                                                        vevysl. SSSR u ČSR,

dr. Hubert Ripka, v. r.                                                                          V. Lebeděv, v. r.

Beneš, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45.  
3. doplněné vydání. Praha 1946, s. 475-477.
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- KVP – Košický vládní program
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- MNO – Ministerstvo národní obrany
- MNV – Městský národní výbor
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- NV – Národní výbor
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- ONV – okresní národní výbor
- OSPR – Oddíl stráže prezidenta republiky
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- RA – Rudá armáda
- RAF –  Britské královské vojenské letectvo
- RGBL – Říšský zákoník 
- roč. – ročník 
- S., s. – strana (Seite)
- SA – součást nacistické strany
- SAP – Sborník archivních prací
- Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení
- sg. – signatura
- SNB – Sbor národní bezpečnosti
- SNP – Slovenské národní povstání
- SNR – Slovenská národní rada
- SOkA – Státní okresní archiv
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- Sv. – svazek
- Ú. l. – Úřední list
- v – versum (druhá strana fólia) 
- VHA – Vojenský historický archiv
- VKPR – Vojenská kancelář prezidenta republiky
- VR – Vojenské rozhledy
- VOÚ – Velitelství osvobozených území
- VÚA – Vojenský ústřední archiv
- VÚV – Vojenský ústav vědecký
- UNRRA  –  United  Nations  Relief  and  Rehabilitation  Administration,  agentura 
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