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ABSTRAKT
Obecná východiska
Jedním z důležitých fenoménů, zvláště aktuální v dnešní a budoucí Evropě, je problém osobní
sebeidentifikace jedince v multinárodním a multikulturním prostředí vyššího celku,
v konkrétním případě sebeidentifikace národnostní. Jako vhodný konkrétní model výzkumu
národnostní identifikace a sebeidentifikace je možné využít příklad československých
vojenských jednotek v zahraničí během druhé světové války. Ze všech armád, které tehdy
zformovaly různé exilové vlády okupovaných zemí, byly totiž československé jednotky po
národnostní stránce zdaleka nejpestřejším vojskem; přesto se problematika jejich
národnostního složení dosud nedočkala důkladného odborného zpracování, a to ani co se týče
jednotlivých národností, ani národnostní otázky v čs. jednotkách jako celku.
Národnostní otázka v zahraničním odboji byla determinována potřebami propagandy. Již
během války tak vznikl „obraz ideálního odbojáře“ – Čecha nebo Slováka, který se rozhodl
uniknout z okupované vlasti a se zbraní v ruce bojovat za osvobození Československa.
Jednalo se ale pouze o několik tisíc osob, a většinu početního stavu tak v průběhu doby
zaplňovali vojáci z jiných rekrutačních zdrojů, ať se již jednalo o krajanskou komunitu,
hospodářský a rasový exil, nebo čs. občany, donucené sloužit v německých ozbrojených
silách, slovenské armádě či protektorátním vládním vojsku. Velká část těchto vojáků se
ovšem od původních dobrovolníků lišila co do motivace k odboji, bojové morálky, důvodů k
odchodu do exilu a dalších aspektů – včetně aspektu národnostního. Nárůst počtů
zahraničních jednotek tedy do značné míry umožnili příslušníci národnostních menšin či
vojáci, kteří neodpovídali propagandistickému obrazu „ideálního odbojáře“; v žádném období
následujících desetiletí ovšem nebylo politicky žádoucí tyto skutečnosti zdůrazňovat.

Metodologické přístupy
Práce se pokouší hledat odpověď na otázku, zda a do jaké míry je možné aplikovat metody
statistiky v historickém výzkumu a jaké může tento přístup poskytnout konkrétní výsledky.
Práce proto nemá představovat vyčerpávající zpracování tématiky národnostního složení čs.
zahraničního vojska, naopak, je cíleně zaměřena na jediný aspekt, a sice „pouhé“ numerické
vyjádření. Právě to je však přínosnou metodou zkoumání problematiky, až příliš často
zatížené emotivními vlivy a osobními hodnotovými preferencemi.
Práce vychází především z dobových materiálů personální evidence čs. jednotek v zahraničí.
Údaje jsou komparovány s unikátní elektronickou databází příslušníků čs. zahraničního
odboje, která díky prakticky libovolným křížovým srovnáním a exportům umožňuje důkladné
faktografické zpracování celé řady různých aspektů, včetně souvislosti národnostních
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kategorií s některými kategoriemi sociologickými (věk, regionalita původu, povolání,
konfese, zdravotní stav apod.).

Cíle práce
Hlavním cílem práce je poukázat na možnosti využití základních statistických metod
v historii. Druhým cílem je faktické zachycení vývoje národnostní struktury v zahraničních
jednotkách. Vedlejším cílem je demonstrace problémů kompatibility exaktních a
humanitních věd na praktickém příkladu.

Poznatky a závěry
Čs. zahraniční jednotky se po národnostní stránce navzájem podstatně lišily, a to jak na
různých teritoriích, tak i na jednom teritoriu v průběhu času. Významným zjištěním je snaha
exilových orgánů o důsledné paritní rozčlenění příslušníků jednotlivých národností u jednotek
na Západě, a to včetně nejnižších stupňů organizační hierarchie.
V průběhu práce se potvrdila jedna z úvodních hypotéz, tedy nemožnost důsledné aplikace
statistických metod na otázku zkoumání národnostní struktury. Především se ukázalo, že není
možné ze zachycených osobních dat vyvozovat přesnou národnostní identifikaci jednotlivých
osob. Potvrdila se tak hypotéza o problematičnosti definic jednotlivých národnostních
kategorií.
V úvodní části, věnované historickým okolnostem vzniku kritérií statistického zjišťování
národnostní struktury v Československu, byly prokázány jasné politické vlivy, které působily
na zdánlivě čistě technický proces statistického cenzu.

Charakteristika
Disertační práce poukazuje na značný potenciál, jaký nabízejí metody kvantitativního
přístupu, za podmínky pochopení jejich reálných možností. Práce upozorňuje na výrazné
limity možností využití statistických metod v historii, na druhou stranu ovšem dokazuje, jak
dalece jsou exaktní vědy samou svojí podstatou založeny na virtuální realitě umělého
prostředí a jsou tedy pro použití v humanitních vědách příliš teoretické.
Především ale práce mapuje vývoj a proměny národnostního složení čs. zahraničních
vojenských jednotek za druhé světové války. Poskytuje tak nový náhled na otázky
vzájemného soužití několika národů a národností v jednom státě a na problémy, se kterými se
potýkali příslušníci menšin v meziválečném Československu a v zahraničním odboji za druhé
světové války.
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ABSTRACT
General background
One of the most important phenomena, which is important especially in current and future
Europe, is the problem of the personal self-identification of individuals in the multinational
and multicultural environment of higher (e.g., political) units, in particular national selfidentification. For research about the problems connected with this phenomenon, the sample
of the Czechoslovak units-in-exile during the World War II is an almost ideal historical
model. The Czechoslovak units were, by far, the most diverse armed forces among the all
exile-armies; yet this issue has not attracted the attention it deserves, neither in terms of
different nationalities, nor from the perspective of ethnic issues in the units as a whole.
The issue of the nationality in the resistance-in-exile was determined by the needs of
propaganda. A certain “picture of an ideal resistance fighter”, who was supposed to be a
Czech or Slovak who decides to escape from the occupied homeland and to engage in armed
struggle for the re-liberation of Czechoslovakia, was thus created already during the war.
While this group included only a few thousand people, most soldiers recruited over time came
from other recruitment sources, for example from compatriot communities, economic exiles
or Czechoslovak citizens who were forced to serve in the German Wehrmacht, Slovak, and
Hungarian Armies, or the so called Government Troops of the Protectorate. However, a large
part of these men did not correspond to the above mentioned propagandistic picture for
various reasons, such as their motivation to join the resistance, their fighting morale and also
their ethnicity. The rise in their numbers was, to a significant extent, made possible by
members of ethnic minorities or soldiers who did not correspond to the propagandistic picture
of the “ideal resistance fighter”. It was not politically desirable to emphasize these facts in any
of the ensuing decades.

Methodology
The main subject of the work became the question if and to what extent it could be useful to
apply the statistical processing methods to a historical research and what particular results we
could expect from such an approach. The objective of the work is not to present an exhaustive
work on the topic of the ethnic composition of the Czechoslovak exile units. To the contrary,
it has essentially focused only on a single aspect - “mere” numerical representation. It is the
plain numerical representation that is a very beneficial method for exploring this issue, too
often burdened with emotional influences and personal value preferences.
The work is mainly based on the files of the personal evidence of the Czechoslovak units-inexile. These data are compared with the unique electronic database of the members of the
Czechoslovak units-in-exile, which allows for random cross-comparisons of selected criteria
14

(e.g., mutual links of social origin, education or health, and their relationship with national
characteristics).

Objectives of the work
The main objective is to determine the possibilities of using basic statistical methods in
historical research. The second objective is to capture the development of the ethnic structure
in the exile units. The demonstration of the compatibility problems between empirical
research and the humanities for a particular case is a secondary objective.

Findings and conclusions
The ethnic composition of the Czechoslovak exile units varied significantly across different
territories as well as within any single territory over time. One of the important findings is the
effort of the exile authorities to divide evenly the number of members of individual
nationalities in the units in the West, including the lowest levels of their organizational
hierarchy.
The study has confirmed one of the initial hypotheses, i.e. the impossibility of using statistical
methods to explore the issue of ethnic structure. Most of all, it has been demonstrated that it is
not possible to exactly determine the ethnicity of individual persons based on the available
personal data. The hypothesis about the problematic nature of definitions of individual
national categories has thus been confirmed.
Apparent political influences were demonstrated in the initial part of the study, dedicated to
the historical circumstances of the origin of criteria for statistical determination of the
nationalistic structure in Czechoslovakia. These influences affected the seemingly purely
technical process of the statistical census.

Characteristics
The thesis shows the noteworthy potential offered by quantitative approach methods,
provided their real possibilities are understood. The study demonstrates significant limits for
using statistical methods in the discipline of history. On the other hand, it shows how much
exact sciences are, from their very nature, based on the virtual reality of a given artificial
environment, thus being too theoretical to be useful in the social sciences.
However, most of all, the study maps the development of and changes in the ethnic
composition of Czechoslovak exile units during World War II. It thus provides a new insight
into the question of mutual coexistence of nations and individual ethnic groups within a single
state and into the problems that the members of individual minorities faced in Czechoslovakia
during the interwar period and in the resistance abroad during World War II.
15
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ÚVOD
Je to nacionalismus, který plodí národy, a nikoli obráceně.1

1.1. Najít odpověď na své trauma:
Historici nacionalismu, jejich prožitky a vliv na profesní orientaci
Každého badatele, který se seznamuje s historiografií problematiky nacionalismu, zcela jistě
zarazí, kolik z nejproslulejších odborníků, kteří se tímto tématem zabývali, pocházelo ze
střední Evropy a dokonce přímo z českých zemí. V Praze se narodil Karl Wolfgang Deutsch,2
Hans Kohn,3 dětství a mládí (a posléze i závěr života) v ní prožil Arnošt Gellner.4 V Liberci
studoval Otto Bauer,5 který kromě své politické činnosti patřil také k předním teoretikům
austromarxismu. Během dokončování této práce zemřel Eric Hobsbawm,6 jenž se sice narodil
v egyptské Alexandrii, dětství a mládí ale prožil ve Vídni a Berlíně.
Je přitom pozoruhodné, že všichni výše jmenovaní byli židovského původu. S tímto vědomím
lze lépe porozumět základům jejich přístupů, ovlivněných bezprostředními životními
1

GELLNER, Arnošt: Národy a nacionalismus. Josef Hříbal, Praha 1993, s. 64.

2

Karl W. Deutsch (1912 Praha – 1992 Cambridge, Mass.). Z množství jeho prací na téma nacionalismu je třeba
zmínit zvl. DEUTSCH, Karl W.: Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of
Nationality. MIT Press, Cambridge (Mass.) 1966 a TÝŽ: Nationalism and Its Alternatives. Knopf, New York
1969.
3

Hans Kohn (1891 Praha – 1971 Philadelphia). Pro výzkum nacionalismu měla převratný význam zvl. jeho
válečná práce KOHN, Hans: The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background. Macmillan, New
York 1944.
4

Arnošt (Ernest André) Gellner (1925 Paříž – 1995 Praha). Z jeho prací mne pochopitelně nejvíce inspiroval
GELLNER, A.: Národy a nacionalismus.
5

Otto Bauer (1881 Vídeň – 1938 Paříž). Část jeho rodiny měla kořeny v Čechách, v Československu také Bauer
hledal azyl mezi lety 1934 a 1938. Pro výzkum národnostní problematiky v meziválečném období má význam
jeho práce BAUER, Otto: Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Verlag der Wiener
Volksbuchhandlung Ignaz Brand, Wien 1907.
6

Hobsbawm, Eric (1917 Alexandrie – 2012 Londýn). Otázky nacionalismu představovaly jen jednu část jeho
rozsáhlého díla, nicméně jeho Nations and Nationalism Since 1780: programme, myth, reality jsou jednou
z několika knih, které od tohoto předního světového historika vyšly v českém překladu: HOBSBAWM, Eric J.:
Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita. CDK, Brno 2000.
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prožitky. Právě židé totiž v době vzrůstajícího nacionalismu stáli často na hranici dvou, nebo
dokonce i více různých etnik, a zažívali tak obtíže spojené s požadavky na konkrétní
národnostní identifikaci (respektive sebeidentifikaci), navíc se setkávali se snahou odmítat jim
právo příslušnosti k vybranému národu či je z něho „vytěsnit“. Vzrůst nacionalismu ve
společnosti se tak vůči židům nezřídka projevoval dalším rozvinutím škály averze většinové
populace. Subjektivně nebo pod tlakem okolí (ať již tlakem skutečným nebo jen
potenciálním) se tak židé ocitali jaksi „na pomezí“ konkrétních národních celků. Na druhou
stranu, právě jejich pozice „na pomezí“ se stávalo vynikajícím místem vnějšího pozorovatele
procesů, který mohl lépe zachytit některé jevy, subjektivně skryté „přímému účastníkovi“.
Postupné vyhraňování národních celků současně vedlo k vytváření stále zřetelnějších hranic.
Ty se z centra jednotlivých národních pospolitostí zdály takřka jasně definované, stejně jako
příslušnost k vlastnímu národnímu kmeni. Na pomezí vznikajících národních celků (v
teritoriálním smyslu slova) ovšem situace již zdaleka tak samozřejmě nevyhlížela. Existovaly
celé oblasti, kde národnostní příslušnost ještě hluboko do 20. století představovala v podstatě
importovanou veličinu, s níž si místní obyvatelé často nevěděli rady, protože ji vůbec necítili
jako samozřejmou součást vlastní osobnostní sebeidentifikace. Podobné „ostrovy národní
vlažnosti“ však existovaly i ve vnitrozemí jednotlivých územních celků, kde byla dominance
jednoho národního celku nezpochybnitelná. Mezi ně patřila například část šlechty, ale také
židovská populace.
Za vynikající příklad vlivu životních okolností nejen na pozdější profesní orientaci může
sloužit život Erica Hobsbawma: jeho prarodiče přišli do Británie jako židovští vystěhovalci
z Varšavy, jeho otec se stal britským koloniálním úředníkem a v roce 1913 se v Egyptě
seznámil s dívkou z vídeňské židovské rodiny. Snoubenci ale, jako občané nepřátelských
států, museli uspořádat svatbu v neutrálním Curychu. Léta války strávili nuceně v Egyptě, kde
se narodil i Eric. Byl tedy oficiálně Angličanem, ale dětství prožil ve Vídni (kam se rodina
přestěhovala) a mládí v Berlíně, odkud po nástupu nacistů k moci odjel do Británie.
Arnošt Gellner prožil své dětství v Praze, kde ale koncem třicátých let byl svědkem stále se
stupňující krize ve vztahu českého a německého obyvatelstva českých zemí. V roce 1939,
tedy ve třinácti letech prchl i s rodinou do Británie, kde pokračoval ve studiu a posléze
vstoupil do čs. zahraničních jednotek. V roce 1945 se sice do Prahy vrátil, ale již o rok
později odešel zpět do Británie, znechucen politickým vývojem i národním šovinismem.
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Hans Kohn prožil bohatý život, plný vnitřních zvratů. Narodil se do česko-německo-židovské
pražské rodiny, během 1. světové války se dostal do ruského zajetí. Od mládí byl činný v
sionistickém hnutí, což ho v roce 1925 vedlo k emigraci do Palestiny, odkud však o pět let
později odjel do Spojených států.
Matka Karla Deutsche se v roce 1920 stala první poslankyní československého parlamentu
(za německou sociální demokracii). Jeho strýcem byl Julius Deutsch, rakouský sociální
demokrat, tvůrce a vůdce paramilitární organizace rakouské sociální demokracie
Republikanischer Schutzbund, přechodně státní sekretář pro vojenské záležitosti Rakouské
republiky a posléze jeden z velitelů mezinárodních brigád ve španělské občanské válce. Karl
Wolfgang Deutsch si z rodinného prostředí odnesl nejen zájem o sociální otázky, ale také
poznatek o složitém soužití a vzájemném prolínání židovské, německé a české komunity
v Čechách. Vzhledem k svému židovskému původu, ale hlavně pro silný odpor proti
vzrůstajícímu nacismu, odešel po státních zkouškách z právnické fakulty pražské německé
univerzity, aby v dalším studia pokračoval nejprve v Anglii a posléze na české Karlově
univerzitě, a v roce 1939 odjel do Spojených států, kde mj. pracoval pro Office of Strategic
Services.7
Pokus dohledat u výše jmenovaných historiků přímé vlivy životních zážitků na jejich
teoretickou práci by samozřejmě byl jen pouhou hypotézou, přesto se domnívám, že prostý
emotivní motiv touhy vyrovnat se s traumatem nelze pominout např. při snaze pochopit
okolnosti vzniku proslulé „kohnovské dichotomie“ či Gellnerových tezí o fenoménu národa a
národnosti jako umělých konstruktů, naopak opačný, extrémně chladný kvantitativní přístup
Deutschův může být jen jiným výrazem téhož.8 Podobně, dokonce i s dopady na výběr zcela
konkrétního tématu, je možné nahlížet i na dílo dalšího významného teoretika historie
nacionalismu, Elie Kedourieho,9 jenž ve své první slavné práci k tématu podrobil ostré kritice
britskou koloniální správu na Blízkém a Středním východě.10 Také on byl zcela nepochybně
7

MERRIT, Richard L. – RUSSETT, Bruce M. – DAHL, Robert A.: Karl Wolfgang Deutsch. July 21, 1912 –
November 1, 1992. Biographical Memoir. National Academies Press; dostupné na:
http://books.nap.edu/html/biomems/kdeutsch.html.
8

K vnímání Deutschových kybernetických modelů se velice vtipně vyjádřil HROCH, Miroslav: Three
Encounters with Karl W. Deutsch. In: Sociologický časopis, 2012, č. 48, s. 1116–1129, zvl. s. 1116.
9

Elie Kedourie (1926 Bagdád – 1992 Washington). Jeho přínos k výzkumu fenoménu nacionalismu viz zvl.
KEDOURIE, Elie: Nationalism. Frederic A. Praeger, New York 1962.
10

KEDOURIE, Elie: England and the Middle East. Bowes & Bowes, London 1956.
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zásadně ovlivněn vlastními zážitky, když se jako patnáctiletý mladík židovského původu stal
svědkem pogromu v bagdádské židovské čtvrti, k němuž došlo roku 1941 v souvislosti
s převratem v Iráku a zásahem britských imperiálních vojsk.11 Výčet dalších příkladů by mohl
pokračovat, a s jistou dávkou licence tak lze riskovat tvrzení, že historické zpracování
fenoménu nacionalismu je jednou z oblastí historiografie, které jsou skutečně výrazně
ovlivněny subjektivními postoji autorů a jejich konkrétními prožitky.

1.2. Ve víru národnostní otázky:
České země a „dlouhé“ století národnostních bojů
Prakticky celé půlstoletí existence Rakousko-Uherska provázely nepřetržité národnostní
spory, které zvláště v Předlitavsku několikrát opakovaně zablokovaly činnost vlády, Říšské
rady i zemských sněmů. Zánikem duální monarchie ovšem národnostní spory neutichly,
naopak. Zatímco oba „zbytkové“ státy, Rakouská republika a Maďarské království, se po
územních ztrátách, vyplývajících z mírových smluv v St. Germain a Trianonu staly
národnostně prakticky homogenními celky, všechny ostatní nástupnické, „vítězné“ státy, tedy
Československá a Polská republika, Rumunské království a Království Srbů, Chorvatů a
Slovinců, zahrnovaly ve své nové podobě velmi silné národnostní menšiny, z nichž mezi
nejpočetnější patřily příslušníci národů původních „nepřátel“, Němci a Maďaři.
Československo nebylo výjimkou. Teoreticky sice bylo v celé Evropě státem s nejpočetnějším
zastoupením národnostních menšin Polsko, a Československo bylo až na místě druhém, stalo
se tak ale pouze díky koncepci jednotného československého národa; pokud bychom
považovali Slováky za samostatný národ, pak by státem s nejpestřejší národnostní skladbou
bylo bezpochyby Československo. Nový stát se tak po národnostní stránce stal jistou
změnšenou karikaturou zaniklého Rakousko-Uherska.
Oficiální vztah nového státu k početným menšinám zásadním způsobem determinovala
ustanovení saintgermainské a trianonské smlouvy ohledně jejich ochrany, která byla takřka
doslovně převzata i do znění československé ústavy z roku 1920. Není zde místo porovnávat
ustanovení jako celek či jeho jednotlivé body se situací v Rakousko-Uhersku,
11

K pogromu došlo 1. a 2. června 1941. Postižena byla celá židovská čtvrť. GILBERT, Martin: The Atlas of
Jewish History. William Morrow & Co., New York 1993, s. 114.
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nepřehlédnutelná je ale zásadní změna koncepční. Republika se od počátku deklarovala jako
stát národní, a tento postulát vtělila i do základních zákonů včetně ústavy. Do té doby
oficiálně platila příslušná pasáž Říšského zákoníku z roku 1867, podle níž si veškeré
volkstämme byly oficiálně naprosto rovny,12 stejně jako všichni obyvatelé říše coby
jednotlivci. Československá ústava a následné právní dokumenty tento stav změnily, a vznikly
tak dvě kategorie národnostních celků – plně suverénní národ státní a tzv. národnostní
menšiny. Teprve tehdy, po vzniku Československa, se tedy po právní stránce oficiálně poprvé
objevil termín „národnostní menšina“.
Vzniklý stav měl celou řadu průvodních jevů, přičemž za příklad může sloužit otázka
jazyková. Oproti stavu za Rakousko-Uherska došlo k jednoznačné deklaraci jednoho
(českého, resp. československého) jazyka jako jazyka státního a ostatním jazykům byla
určena role minoritní13 – tuto skutečnost jasně deklarovaly příslušné soudní orgány dokonce
ještě před vydáním ústavy.14 Logickým důsledkem nových poměrů se stal i jazykový zákon,
přijatý dne 29. února 1920.15 Zjednodušeně řečeno, zákon (respektive znění jeho prováděcího
nařízení, které vyšlo teprve v roce 192616) přiznával národnostním menšinám možnost styku
s úřady v menšinovém jazyce, ovšem s mnoha omezeními. Především se jednalo pouze o tzv.

12

Text ústavy z roku 1867 nepřinášel žádnou definici těchto volkstämme (národních kmenů). Je to však do jisté
míry pochopitelné, neboť vzhledem k deklarované jejich naprosté rovnosti nebylo exaktní definice samotného
pojmu třeba (alespoň teoreticky).
13

Možnost zvolit jeden jazyk za oficiální jazyk státní předpokládala již saintgermainská smlouva.

14

Nejvyšší správní soud mj. v březnu 1919 vydal usnesení následujícího znění: Z povahy státu československého
jako státu národního založeného na všeobecné zásadě sebeurčení národa československého, kteráž byla
vyslovena v zákoně z 28. října 1918 č. 11, sb. z. a n., plyne jako logicky právní důsledek, že řeč česká (slovenská)
jest jazykem, v němž stát i jeho orgánové vůli svoji projevují a právo vykonávají. Usnesení NSS č. 73/18 ze dne
19. 3. 1919. BARTOŠ, Ondřej: Jazykové právo v první ČSR. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy
univerzity, Brno 2011, s. 70–73. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/210546/pravf_m/DIPLOMOVA_PRACE__ONDREJ_BARTOS.pdf, s. 31.
15

Zákon ze dne 29. února 1920 podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice
Československé, č. 122/1920 Sb.z. a n. Vyhlášen byl 6. 3. 1920.
16

Znění prováděcích nařízení viz PROKOP, Ladislav: Jazykový zákon s důvodovými zprávami, prováděcím
nařízením pro obor ministerstev vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu a živností, veřejných prací a
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, pro veřejné korporace podléhající těmto ministerstvům v republice
Československé, jakož i pro úřady místní samosprávy, spolu s ostatními předpisy jazykovými obsaženými
porůznu v zákonech, nařízeních a státních smlouvách: s poznámkami a úplnou judikaturou nejvyššího správního
soudu. Státní tiskárna, Praha 1926. Preference „oficiálního jazyka“ vedla až k prosazování nelogických
jazykových novotvarů. Např. oficiálně určené závazné podoby přepisu názvu republiky do němčiny zněly
Čechoslovakische Republik, resp. Čechoslovakei. Tamtéž, s. 92.

22

vnější úřadování.17 Mohlo se tak ale dít jen v okresech, kde počet příslušníků jedné konkrétní
menšinové národnosti přesáhl 20 % obyvatelstva. K podání v menšinovém jazyce byl navíc
oprávněn pouze občan, jenž byl příslušníkem této menšiny,18 podání navíc muselo příslušné
instituci příslušet i věcně. Po shrnutí všech podmínek a omezení tedy nezbývá než
konstatovat, že jazykový zákon z roku 1920 tedy německým občanům Československa (a
příslušníkům dalších jazykových minorit) neposkytoval ani ta práva, která Čechům vyplývala
ze Stremayrových jazykových nařízení z roku 1880.19 Ta umožňovala požadovat vedení
vnějšího úřadování v jazyce podání – ve styku s úřady tedy zrovnoprávňovala češtinu, a to na
celém území království (a markrabství). Pozdější opakované pokusy zástupců českých Němců
i Čechů změnit tento stav ve prospěch jedné či druhé strany selhaly, ať se již jednalo o
Badeniho či Gautschova jazyková nařízení nebo Thunův jazykový zákon. Čeští zástupci
programově nárokovali nejen vnější, ale i vnitřní úřadování v jazyce podání, a to na celém
území království, naopak odmítali německý požadavek teritoriálního dělení podle míry
jazykových preferencí obyvatelstva; proti němu protestovala i konzervativní část politické
scény, která se především obávala, že jde o útok na princip integrity království. Jazykový
zákon z roku 1920 tak paradoxně „vyšel vstříc“ nárokům na teritoriální dělení území Čech.
Požadavku teritoriálního dělení se ovšem mnohem více blížil tzv. národnostní statut,
připravovaný ve druhé polovině třicátých let.20 Od počátku však byl tvořen pod tlakem
bezprostředních politických okolností, a nemohl tak uspokojit ani jednu stranu.

17

Příslušný úřad nebo instituce mohly přijímat podání v menšinovém jazyce, v němž mohl být posléze
vyhotovena i odpověď, respektive konečné zpracování. Tzv. vnitřní úřadování, tedy celý proces zpracování
v rámci úřadu, však měl probíhat v jazyce státním, tedy českém (československém).
18

Diskriminační charakter tohoto nařízení se projevil nejen ve všeobecné rovině, ale i konkrétně –
terminologicky a definičně naprosto zmatečným smíšením jazykového a národnostního kritéria přinejmenším
teoreticky omezoval např. práva německy hovořících občanů, kteří se přihlásili k židovské národnosti.
19

Zákonník zemský království Českého, 1880, č. 14. Nařízení c. k. ministrů vnitřních záležitostí a práv, dané
dne 19. dubna 1880, o užívání zemských jazyků při jednání politických, soudních úřadů a státních zastupitelstev
v království Českém se stranami a samosprávnými úřady. Pro Moravu bylo znění publikováno Landesgeßetz- u.
Verorndungsblatt für die Markgraschaft Mähren, Jahrgang 1880, XII. Stück, 17. Verordnung der s. s. Ministers
des Innern und der Justitz vom 19. April 1880.
20

K historii jednání o národnostní statut zvl. TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš – STEHLÍK, Michal et al:
Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu. Univerzita
Karlova, Praha 2012, zvl. s. 331 a n. V okamžiku konečné redakce této práce vyšla zásadní práce KUKLÍK, Jan
– NĚMEČEK, Jan: Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o řešení menšinové
otázky v Československu v roce 1938. Karolinum, Praha 2013.
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Problémy s německou a maďarskou menšinou ovšem nebyly jediné. Vedle složité národnostní
situace na na Podkarpatské Rusi šlo zvláště o otázku slovenskou:21 Lpění na koncepci jednoho
státního národa, který má dvě větve, českou a slovenskou, se postupem doby ukazovalo jako
stále více kontraproduktivní.22 Nelze zapomenout ani na problematiku polské menšiny,
národnostní otázku ve Slezsku a některé další, které sice nebyly zásadní z celkového hlediska,
v konkrétních regionech ale vyvstávaly s plnou ostrostí.

Národnostní střety přetrvávaly po celou dobu tzv. první republiky, přičemž jejich intenzita
postupně rostla, aby od konce třicátých let přerostly v přímý boj o národní dominanci na
teritoriu českých zemí i Slovenska. Národnostní otázka se dočkala tragického vyvrcholení
v podobě násilné hegemonizace celého území, čímž prakticky skončila historie několika
staletí společného života více národních entit. I poté ale národnostní spor, zvláště ve vztahu
Češi – Němci a Slováci – Maďaři, ještě dlouho se značnou setrvačností reziduoval, přičemž
v českých zemích přineslo novou kvalitu až období po roce 1989. Domnívám se, že celý
časový interval od poloviny 19. století až do roku 1989 lze (nejen v kontextu českých zemí)
mj. chápat i jako „dlouhé“ století národnostních bojů.

V národnostních sporech se zprvu nedobrovolným nástrojem stala i statistika, která se v tomto
smyslu postupně měnila doslova ve „zbraň“. Historie vzniku obsahově jedinečného kritéria
„národnosti“, užitého při sčítáních lidu v Československu, která je představena v další
kapitole, jasně ukazuje snahu prakticky jakýmkoliv způsobem připoutat co největší počet
obyvatel k majoritní skupině a naopak co nejvíce oslabit největší „protivníky“. Zacházení se
„slezskou“ národností či takzvanými moravci, ale především naprosto nesystematický krok
v otázce subjektivní deklarace národnosti židovské jsou evidentním důkazem vstupu
politických tlaků do zdánlivě odborné diskuse statistické obce. Umělé statistické navyšování
počtu a podílu majoritního národa ale kromě čísel nepřineslo žádnou novou kvalitu –
v průběhu pozdějších let se většina takto „pro národ zachráněných“ opakovaně setkávala

21

Shrnutí národnostní otázky na Slovensku a Podkarpatské Rusi v kontextu vývoje v ČSR viz tamtéž, zvl. s.
112–176. Krátké shrnutí jazykové otázky z právního pohledu viz BARTOŠ, O.: Jazykové právo v první ČSR, s.
70–73.
22

TÓTH, A. a kol.: Národnostní menšiny v Československu 1918–1938, s. 12.
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s nedůvěrou, podezříváním i otevřenou averzí ze strany mnohých příslušníků většinového
národa, kteří jim vyčítali národní „vlažnost“ či je osočovali z pragmatismu.

1.3. Za demokratické principy, nebo v národním zájmu?
Zahraniční odboj za druhé světové války, národnostní otázka a cílená marginalizace
v procesu utváření historické paměti
Většina zemí, okupovaných před nebo v průběhu druhé světové války mocnostmi Osy,
dokázala vytvořit exilové reprezentace, které vyhlásily své cíle, především pak
znovuobnovení vlastní státnosti a porážku okupantů. Z pohledu spojenecké propagandy, ale
také vzhledem k potřebě legitimizovat vlastní existenci pak tyto reprezentace deklarovaly, že
jsou buď přímými právními nástupci svobodně zvolených vlád, nebo alespoň, že jsou
mluvčími většiny národa v okupované vlasti. Pro československou exilovou reprezentaci se
otázka legitimity stala tíživější než pro řadu jiných, o to důležitější ale bylo prokázat, že právě
ona je reprezentantem a mluvčím obyvatel bývalého státu či alespoň jeho rozhodné většiny.
Problematiku československých vojenských jednotek, formovaných v zahraničí po boku
armád protifašistické koalice, je tedy nutné chápat především v tomto kontextu. Pokud měl
československý exil zvláštní zájem na propagandistické stránce zahraničního odboje, není
divu, že se tato skutečnost hluboce odrazila při cíleném budování obrazu tohoto odboje, a to
od jeho samého počátku. Již v průběhu války tak především z těchto důvodů vznikl
propagandistický obraz jakéhosi „ideálního odbojáře“ – měl jím být etnický Čech nebo
Slovák, který se dobrovolně rozhodl odejít z porobené vlasti do zahraničí a tam bojovat se
zbraní v ruce za znovuobnovení Československa. Takovýchto dobrovolníků byla celá řada, ať
se již jednalo o vycvičené letce, profesionální důstojníky všech hodností či naopak o mladíky,
kteří ještě nedorostli odvodního věku. Beze vší pochyby vytvořili první organizační kádry
všech zahraničních jednotek, ať se již formovaly v Polsku, ve Francii, v Británii, na Blízkém
východě či v Sovětském svazu, a posléze si v nich až do konce války udrželi velitelské i
ideové vedení. Šlo ale jen o několik tisíc mužů, zatímco celkové počty zahraničního vojska do
konce války narostly na více než 80 000 vojáků.
Jednotky čs. legií za první světové války se v drtivé většině skládaly z Čechů, v tzv. druhém
zahraničním odboji ale personální složení vojska vyhlíželo zcela jinak. Dobrovolníci z vlasti
25

(především pak čeští důstojníci) sice obsadili naprostou většinu velitelských a instruktorských
funkcí, významnou část prostých vojáků ale představovali muži (i ženy) z jiných, vojenským
žargonem řečeno „rekrutačních zdrojů“: krajanských komunit, sezónních pracovníků či
dělníků a úředníků exportních firem, které válka zastihla v zahraničí, politických exulantů
z řad německých sociálních demokratů a komunistů, bývalých vojáků mezinárodních brigád
ve Španělsku i československých židů různého mateřského jazyka a národnosti, kteří do
zahraničí prchali před hrozbou rasové perzekuce. Od původních dobrovolníků se lišili nejen
motivací k odchodu do zahraničí, ale často také mateřskou řečí, národností či rasovým
původem.
Fakt, že do jednotek vstupovali Čechoslováci ze všech různých koutů celého světa,
propaganda samozřejmě využívala jako důkaz všeobecné podpory, jaké se dostávalo exilové
reprezentaci. Velice významný potenciál – právě z hlediska propagandy – mohli představovat
příslušníci neslovanských menšin, jejichž přítomnost ve vojsku by dokazovala, že myšlenku
znovuobnovení Československé republiky podporují všechny vrstvy, ale především všechny
národnostní skupiny obyvatelstva, tedy že boj československého exilu je především bojem
demokracie proti nacismu. Bohužel, exilové vedení této možnosti příliš nevyužilo. Jeho
vůdcům ani prostým aktérům se většinou nepodařilo vymanit se z paradigmatu „boje národa
proti národu“, respektive vidění války jako pokračování „odvěkého“ boje Čechů s Němci.23
Přístup k těm občanům vlastního státu, kteří se odlišovali od výše zmíněného obrazu
„ideálního odbojáře“, byl mírně řečeno rozpačitý. Přiznání jejich početné účasti v zahraničním
odboji by především opticky „umenšovalo“ podíl Čechů a Slováků a tím relativizovalo
předkládaný obraz odboje jako masové záležitosti těchto dvou národů. Odbojoví činitelé
nechtěli, aby účast zvláště neslovanských menšin prejudikovala nějaké jejich nároky, které
stály v rozporu se stále vzrůstajícími tendencemi k ráznému řešení národnostní otázky cestou
odsunu.
K vysvětlení podstaty problému válečné a poválečné propagandy se složením zahraničních
vojenských jednotek lze použít slova exilového politika Františka Klátila, který komentoval
problém, jejž měli mnozí Češi s vysokou účastí židů v zahraničních jednotkách a v západním

23

K problematice viz např. GEBHART, Jan: Češi a čechoslovakismus ve druhém odboji. In: KVAČEK, Robert
(ed.): Pocta profesoru Janu Kuklíkovi.Acta Universitatis Carolinae, 1998, č. 1. Karolinum, Praha 2000, s. 45–58.
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exilu vůbec, takto: „Důvody nespočívaly ani v tom, že židů bylo příliš mnoho, jako spíše
v tom, že nežidů bylo příliš málo.“24

Obraz zahraničního vojenského odboje se již za války stal propagandistickou zbraní a zůstal jí
i řadu let po válce. Během několika desetiletí docházelo k prakticky kontinuální marginalizaci
řady skupin, jejichž počty i procentuální poměry vzhledem k celku byly nepominutelné,
významné, či dokonce zásadní. V historickém vědomí české společnosti se tak vytvořil a
udržel především obraz Čecha či Slováka, ponejvíce letce RAF, pěšáka od Tobruku, tankisty
od Dunkerque či důstojníka, bojujícího o Dukelský průsmyk. V tomto vědomí sice zůstalo
místo i na účast židů, Rusínů, Němců, krajanů či bývalých vojáků wehrmachtu, doslova
marginalizován ale byl jejich skutečný význam. Důvody byly především politické, přičemž je
pozoruhodné, jak hluboce se uměle vytvořený obraz vryl do kolektivní historické paměti
společnosti.

1.4. Z osobního pohledu:
Vztahy mezi vojáky čs. jednotek v zahraničí
V řadách čs. zahraničních jednotek bojovali českoslovenští občané i krajané, ale také menší
počet dobrovolníků jiných národností a státního občanství. Vzájemné vztahy mezi vojáky
však často ani zdaleka nebyly tak idylické, jak by se dalo předpokládat na základě jejich
společného cíle – porážky nacismu a obnovení samostatnosti Československa. Mnohé spory
vyvstávaly z důvodů osobních, politických a také národnostních, a dokonce i rasových.
Nebylo divu. Národnostní spory byly jedním z hlavních důvodů rozpadu Československa po
dvaceti letech existence, přičemž krátké intermezzo tzv. druhé republiky vneslo do tohoto
procesu novou dynamiku. Dobrovolníci, kteří po roce 1939 odcházeli do exilu, aby tam
bojovali za osvobození vlasti, žili prakticky od narození po celou dobu ve stínu těchto
národnostních sporů. Naprostá většina z nich se narodila již ve 20. století, kromě krátkého
období dětství tedy byla jejich životní realitou situace v Československé republice, a to včetně
oněch národnostních sporů, umocňovaných jak zhoršující se mezinárodní i vnitropolitickou
24
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situací, tak na druhou stranu i koncepcí školní výuky, které se jim dostalo již v samostatném
státě. Všechny své zkušenosti, zážitky, poznatky a předsudky si budoucí příslušníci
zahraničních vojenských jednotek přirozeně nesli s sebou do exilu. Dalo by se předpokládat,
že vojáky zahraničních jednotek bude spojovat společný cíl a že v boji proti okupantům se
sjednotí všichni dobrovolníci. Již na samém počátku se ale projevily antagonismy
národnostního charakteru. Nešlo přitom o bezprostřední reakci na represálie okupačních
orgánů, ale o názory, které dotyční zastávali již delší dobu. Charakteristickým důkazem je
zápis v deníku vznikající československé jednotky v Polsku, datovaný již 13. května 1939:
[...] českoslovenští vojáci [...] jdou bojovat za osvobození národa a státu československého
[...] Němci a Maďaři nemají takového vysokého pojetí [...] v nejkrajnějším případě chtějí
bojovat proti svým soukmenovcům jenom proto, že nesouhlasí s politickým režimem, který
v současném Maďarsku a Německu jest. Bojovat za znovudobytí svobody národa je daleko
víc, nežli nesouhlasiti s určitou politickou konstelací souseda [...] pro nás je to boj národa
proti národu.25

1.5. Pozadí vzniku práce
Právě nedostatek podrobných informací k tématu mne v polovině devadesátých let, během
studia historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vedl k prvotnímu zájmu o tuto
problematiku, konkrétně o zastoupení příslušníků německé menšiny ve vojenských
jednotkách v Británii, které jsem si vybral za téma seminární práce.26 Překvapilo mne tehdy,
jak dalece se liší různé publikované tabulky národnostního složení exilového vojska od jeho
všeobecně zažitého obrazu. Při pokusu přezkoumat výši zastoupení příslušníků „německé
menšiny“ jsem objevil zásadní nesrovnalosti, především ve vztahu k židovské minoritě.
Ukázalo se, že dosud předkládané přehledy, tabulky a souhrny byly vždy prezentovány jako
zpracování národnostního složení, což se ovšem ukázalo být nejen přílišným zjednodušením,
ale dokonce hrubým zkreslením skutečné výpovědní hodnoty údajů, čerpaných z dobových
personálních materiálů. Především vyvstala otázka kritérií a definic jednotlivých kategorií,
25

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (dále jen VÚA – VHA Praha), f. Polský legion,
k. 1, inv. č. 1, Deník Polského legionu, zápis z 13. května 1939.
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MARŠÁLEK, Zdenko: Českoslovenští občané německé národnosti v čs. brigádě ve Velké Británii 1940–
1944. In: Historie a vojenství, 1997, č. 2, s. 131–155.
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relevantních pro zkoumání národnostní struktury, zvláště kategorie národnosti, mateřské řeči
a konfese (ale i některých dalších). Kromě základního prozkoumání definiční otázky jsem
poté jako metodu zvolil numerické zpracování. Kombinací těchto dvou aspektů vyvstala
v průběhu práce především hypotéza o hlubokém průniku „množin“ vojáků jednotlivých
národností s „množinou“ vojáků židovského původu. Numerické zpracování dále prokázalo
možnosti, které by mohlo poskytnout průběžné sledování změn národnostního složení v čase i
na jednotlivých teritoriích.
K tématu jsem se vrátil po deseti letech, a to především v souvislosti s podílem na řešení
vládního projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení
druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti
tzv. nepřátelskému obyvatelstvu.27 V rámci tohoto projektu jsem mj. zpracoval dvě studie28 a
některé další výstupy.29
Tehdy jsem již mohl alespoň částěčně využít i poznatky a zkušenosti nabyté v souvislosti
s faktem, že jsem se roku 2004 stal členem týmu, který dlouhodobě zpracovával elektronickou
Databázi příslušníků čs. vojenských jednotek za druhé světové války.30 Získaná data otevřela
27

Projekt vycházel z vládního usnesení č. 1081 ze dne 24. srpna 2005, byl rozvržen na tři roky a jeho realizace
proběhla pod vedením Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v letech 2006–2008.
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MARŠÁLEK, Zdenko: „Němec“ v „české“ armádě. Problematika statistického podchycení účasti
„československých Němců“ v zahraničním vojenském odboji v letech 2. světové války. In: KOL.: I oni byli
proti... Sborník z mezinárodní historické konference, která se konala ve dnech 13. – 15. listopadu 2006 v Ústí
nad Labem v rámci projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé
světové války postižení v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému
obyvatelstvu“. Muzeum města Ústí nad Labem – Alvis international, Ústí nad Labem 2007, s. 153–166; TÝŽ:
„Němec“ v „české“ armádě – zatímní výsledky výzkumu. Problémy, otázky, hypotézy. In: KOCIAN, Jiří –
ČERMÁKOVÁ, Barbora (eds.): Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu
Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postižení
v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. ÚSD AV ČR,
Praha 2009, s. 77–83
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TÝŽ: Friedrich Beer; Herbert Löwit; Rudolf Weber. In: KOKOŠKOVÁ, Zdeňka a kol.: Osudy zapomenutých
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mezinárodní konference, která se konala ve dnech 25. a 26. 4. 2007 v Horské synagoze v Hartmanicích. Grafia,
Plzeň 2007, s. 195–200.
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zcela nové možnosti zpracování, především v kombinaci se statistickými přístupy. Po
některých drobnějších či úzce omezených výstupech jsem se, v návaznosti na pokračování
práce na Databázi, rozhodl zvolit si tuto problematiku jako téma dizertační práce. V průběhu
doktorského studia jsem pak publikoval i další výstupy, které již přímo vycházely
z aktuálního stavu výzkumu problematiky a přípravy této práce.31

Národnostní problematika v zahraničních jednotkách se sice těší poměrně značné pozornosti
badatelů, přesto dosud nevznikla žádná ucelená monografie na toto téma. Nelze se divit,
neboť právě problémy vzájemného soužití a konfliktů v mnohonárodnostním státě a jeho
armádě jsou tématem těžko uchopitelným. Národnostní problematika je jedním z témat,
nejvíce emočně zatížených, a zpracování, opřené především o archivní materiály a osobní
vzpomínky, by tím bylo značně determinováno, neboť oba druhy materiálů poskytují více než
dost místa k implementaci osobních postojů jejich původců. Při hledání způsobů, jak se co
nejvíce dostat z osidel tendenčnosti, ať již subjektivní či tendenčnosti původních materiálů,
jsem se rozhodl využít možností, které nabízí numerický přístup. „Chladná kalkulace“
umožnila (byť, jak se ukázalo v průběhu práce, jen částečně) abstrahovat od prvku osobních
preferencí a subjektivity a opřít celý výzkum na základně tvořené „prostými“ čísly.
V nejobecnější rovině mne metodologicky „osmělily“ některé práce, vycházející z dlouholeté
tradice využívání kvantitativních metod v historickém bádání, mj. i výše zmiňované koncepce
Karla W. Deutsche.
Na základě zkušeností s dřívějšími výstupy jsem za základ zvolil statistické metody a klasické
(byť naprosto elementární) matematické postupy. V první řadě jsem tedy, jako první krok
každého řešení matematického problému, přikročil k definování prostředí a základních
31

MARŠÁLEK, Z.: Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové
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vojenských jednotek, s. 66–76; TÝŽ: Vojáci v moci politiků. Československá armáda na jaře 1945. In: HRBEK,
Jaroslav – NĚMEČEK, Jan – KOKOŠKA, Stanislav – MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr – SMETANA,
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Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. NLN, Praha 2011, která se
mj. věnuje i národnostním aspektům, především ale vznikla na základě dlouhodobé práce na přípravě Databáze
v kombinaci s výzkumem národnostní problematiky.
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kategorií. Přesně podle hypotézy se ukázalo, že již tento první krok odhalil zásadní problém
výzkumu národnostní struktury, a sice naprostou definiční vágnost základních kategorií a
kritérií, a tím i celého „prostředí“. Již tato zjištění sama o sobě pokládám za natolik závažná,
že jsem do textu práce zařadil příslušné kapitoly, a to dokonce ještě před kapitolu,
pojednávající o vlastním metodologickém přístupu, který z těchto skutečností přímo vychází.

Zvolený koncept záměrné jednostrannosti v čistě technicistním aritmetickém přístupu
pochopitelně může poskytnout pouze výsledky, které budou taktéž jednostranné: v zásadě jde
o prostá čísla, jejich vzájemné poměry a rozdíly a proměny v čase a v závislosti na
konkrétních teritoriích, kde se čs. jednotky formovaly. Již pouhé detailní zmapování vývoje
národnostní struktury zahraničních jednotek v průběhu války je ale samo o sobě přínosné,
neboť přináší velké množství podrobných dat. U nich je ovšem dále možné sledovat vzájemné
souvislosti, a to jak mezi samotnými čísly, tak především v souvislosti s celou řadou dalších
aspektů. Zkoumání národnostní problematiky totiž nelze omezit jen na jeden jediný údaj o
samotné národnosti či mateřské řeči konkrétních jednotlivců, je však nutné sledovat konfesní,
ale také sociální, zdravotní, politické, motivační, časové, teritoriální a další aspekty.

1.6. Transnacionalita
V samém počátku práce na tématu mne především zaujal problém nedostatečných a nejasných
definic základních pojmů a jejich častých či dokonce plynulých proměn v čase. V dobovém
kontextu často nebylo jasné, koho z československých občanů je možné označit za „Němce“,
„Maďara“ nebo „Čecha“, koho, a podle jakých kritérií máme považovat za „žida“.32 Kromě
definiční vágnosti je ale také nutné konstatovat existenci mnohých překryvů či poměrně
rozsáhlých průniků jednotlivých národnostních kategorií, ale také případy více či méně
dobrovolné změny vlastní národnostní sebeidentifikace. Zastávám názor, že tyto překryvy,
průniky a změny dokazují, že národní společnosti nejsou uzavřenými celky, a dokonce ani
32

Zásady psaní velkého či malého počátečního písmena ve slově „židé“ procházejí neustálým vývojem a často se
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podle řady dalších údajů). Vzhledem ke kontextu ale nemohu tyto osoby považovat za příslušníky „židovského
národa“, neboť jejich národnostní sebeidentifikace byla velmi různá.
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celky výlučnými, když existuje možnost subjektivní sebeidentifikace příslušnosti ke dvěma
nebo i více národním komunitám.33 Popsané skutečnosti tedy jasně indikují průchodnost
jednotlivých národních celků. Domnívám se, že je možné tyto jevy zahrnout do (v současné
době stále více frekventovaného) fenoménu transnacionality, a rozšířit tak hranice různých
významů tohoto termínu.34

33

Stranou ponechávám problém, který byl v dobovém kontextu ještě podstatnější: Zatímco výše představené
aspekty pojednávají o subjektivních rozhodnutích jednotlivých osob ve smyslu národnostní sebeidentifikace, titíž
jedinci se současně stávali objektem posuzování národnostní identifikace ze strany většinové komunity, když
byla opakovaně zpochybňována jejich příslušnost k danému národu (ať již německému, českému či jinému) či
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Transnationality. North Sea Region Programme Papers 1; dostupné na
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2.1.

NÁRODNOST JAKO STATISTICKÝ
PROBLÉM
Problematika národnostní identifikace v českých zemích z pohledu
statistiky: tvorba a proměny definic a kritérií a vliv politických tlaků
a historického vývoje

Úkolem sčítání lidu jest tedy, aby zjistilo populační stav, nikoli aby jej dělalo.35

Cílem této kapitoly je nastínit historické pozadí vzniku a postupné tvorby základních kritérií a
definic, na jejichž základě byla shromažďována data, využitelná pro zpětné zkoumání
národnostní struktury. Chápání národnostních kategorií, jejich kategorizace a definice, stejně
jako způsoby jejich následné operacionalizace totiž v průběhu doby procházely neustálou
proměnou. V důsledku toho se při jednotlivých oficiálních statistických sčítáních obyvatelstva
(cenzech), prováděných na území našeho státu v moderní době, definice příslušných
národnostních kategorií dosti významně lišily. Některé definice, konkrétně v počátečním
období, dokonce neměly s pojmem národnost ani přímou souvislost. Tato kriterizační a
definiční nejednotnost kritérií je pochopitelně velkým problémem při jakémkoliv pokusu o
čistě technické zpracování výsledků, neboť zcela zásadním způsobem omezuje možnosti
zpětné průběžné kvantitativní komparace. Na druhou stranu, právě proces postupné proměny
kritérií a definic umožňuje sledovat vývoj určování („identifikace“) národnostních aspektů
z pohledu definičního i vývoj chápání samotného pojmu „národnost“ a jeho významu.

35

BOHÁČ, Antonín: Národnost a sčítání lidu (K Rádlovu sociologickému rozboru naší národnostní statistiky).
Zvláštní otisk z Československého statistického věstníku, čís. 1–2, roč. XI (1930). Melantrich, Praha 1930, s. 15.
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2.1.1. Národnostní identifikace v Rakousko-Uhersku a sčítání lidu
V prostředí mnohonárodnostního státu, kde národnostní otázka a problematika etnického
určení a národnostní sebeidentifikace působily jako jeden ze stěžejních faktorů, nabývala
neobvykle velkého významu nutnost přesného zachycení národnostní skladby, vzájemných
proporcí a dalších souvislostí, např. vazby na teritoriální rozložení. Počátek exaktního
zjišťování tohoto fenoménu je ovšem nutné vidět v celkovém kontextu statistických cenzů
jako takových, jejichž příprava vyplývala z mnohem širší škály důvodů, mezi něž patřila mj. i
potřeba periodicky sledovat změny, k nimž v dobovém kontextu začalo docházet v souvislosti
se zvýšenou migrací obyvatelstva v důsledku pronikavých hospodářských a společenských
změn 19. století. Aspekt, který bychom teprve dnes mohli zpětně přibližně označit jako
národnostní, byl pouze jedním z mnoha údajů, které se státní orgány rozhodly zjišťovat. Při
posuzování zvláště rakousko-uherských cenzů je nezbytné mít neustále na paměti, že primární
důvody jejich realizace spočívaly především v praktických potřebách státní správy, nikoliv ve
snaze uměle modifikovat obraz národnostní struktury.
Z hlediska národnostních kategorií se jednou z podstatných otázek prvních statistických sběrů
dat, které se v moderní podobě datují přibližně do poloviny 19. století, stal problém, jak
příslušné kategorii rozumět a jak ji definovat, ale také, jak tento fenomén pro účely
statistického zjišťování explicitně vymezit tak, aby definice měla empirickou podobu. První
mezinárodní statistický kongres, jenž proběhl v roce 1853 v Bruselu, doporučil za rozhodující
kritérium k zjišťování národnostního složení obyvatelstva tzv. obcovací řeč jako jazyk,
kterým dotazovaný mluví ve své bezprostřední komunitě. Již další kongres v Petrohradě roku
1872 ale toto rozhodnutí změnil ve prospěch kritéria mateřské řeči, kterého se držel i
v následujícím období.
K modernímu empirickému způsobu zachycení a zpracování složení obyvatelstva v mezičase
přistoupila i habsburská monarchie.36 První moderní cenzus v Rakousko-Uhersku proběhl
roku 1869,37 teprve při sčítání v roce 1880 se ale poprvé zjišťovala i kategorie, kterou bychom
36

Více než dostatečný přehled pramenů k historii sčítání lidu poskytuje: Soupis archivních fondů vzniklých v
souvislosti se sčítáními lidu konanými na území České republiky od roku 1857 a uložených ve státních
archivech. In: Historická demografie, 26, 2002, s. 167–189. Všeobecný přehled k starším sčítáním v nejkratší
formě představila BEEROVÁ-BRABCOVÁ, Petra: Z dějin sčítání lidu (1754–1910). In: Demografie, 48/4,
2006, s. 274–277.
37

Sčítání proběhlo na základě Říšského zákona ze dne 25. května 1869. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum
Oesterreich, 1869, č. 67, s. 307, Gesetz über die Volkszählung. Týmž zákonem byla stanovena i desetiletá
periodicita a určen i rozhodný okamžik, kterým měla být noc z 31. prosince na 1. ledna.
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mohli považovat za ukazatel národnostní struktury.38 Při hledání kritéria a jeho následném
definování se ovšem v předlitavské části habsburského soustátí nevycházelo z doporučení
výše zmíněného petrohradského kongresu, ale na základě nařízení ministerstva vnitra
byl zařazen dotaz na tzv. obcovací řeč (Umgangssprache), definovanou jako řeč, kterou
sčítaná osoba nejčastěji mluví.39 Stejné kritérium poté zůstalo i při dalších sčítáních v letech
1890, 1900 a 1910. Tato metodika měla své nepopiratelné výhody z hlediska potřeb státní
správy, v konkrétních poměrech Rakousko-Uherska, a zvláště pak Předlitavska, se ovšem
způsob sčítání setkal s ostrou kritikou, především v rámci národnostních sporů.40 Zvolená
metodika přirozeně vedla k tomu, že mezi „německy mluvící“ obyvatele byli započítáváni ti
příslušníci jiných národů a národností, kteří se v důsledku migrace či kariérního postupu
museli ve svém okolí dorozumívat němčinou a do větší či menší míry se s německojazyčným
prostředím identifikovali. V důsledku této metodiky byly výsledné počty většinových
národností – v případě Předlitavska „Němců“ – bezpochyby vyšší, než kdyby bylo zvoleno
kritérium mateřské řeči.41 Samotný ukazatel obcovací řeči byl samozřejmě jistým indikátorem
národnostního složení, z pohledu matematiky (resp. statistiky) jsou ovšem pojmy obcovací
řeč, národnost a mateřská řeč rozdílné veličiny (byť nepochybně do jisté míry korelované).

38

Stalo se tak na základě nařízení předlitavského ministerstva vnitra z 6. 8. 1880. Reichsgesetzblatt für die im
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 1880, č. 103, s. 367, Verordnung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Vornahme des Volkszählung im Jahre 1881.
39

Pokyny pro vyplnění příslušné rubriky zněly následovně: U každé osoby uveden buď jazyk, jehož užívá
obyčejně v obcování, a však jenom jeden z jazyků následujících, totiž německý, český (moravský, slovenský),
polský, rusinský, krajinsko-slovenský, srbsko-charvátský, vlašsko-ladinský, rumunský, uherský (tento jen
v Bukovině). Jak je vidět, kromě nuceného uvedení jediné řeči byl sčítaný občan podstatně omezen i šíří
možného výběru.
40

Politickými důsledky rakouských cenzů se mj. zabýval ZEMAN, Zbyněk: The Four Austrian Censuses and
their Political Consequences. In: CORNWALL, Mark (ed.): The Last Years of Austria–Hungary: Essays in
Political and Military History 1908–1918. Exeter Studies in History No. 27, University of Exeter Press, Exeter
1990, s. 31–40. Ve svém příspěvku autor uvádí několik konkrétních případů, kdy se sčítání lidu stalo objektem
pozornosti nacionalistických politiků, kteří ho prezentovali jako jedinečnou příležitost k „národní mobilizaci“.
Před sčítáním v roce 1900 list Nationale Zeitung otiskl výzvu k českým Němcům, v níž se psalo, že tento cenzus
se pro Němce v Rakousku stává otázkou života a smrti. Článek končil podrobnou instrukcí, proč a jak vyplnit
kolonku Umgangssprache, kde autor zopakoval: Budoucnost našeho národa závisí na tomto drobném,
nevýznamném záznamu. Tamtéž, s. 36 a 37.
41

Vlastislav Häufler tvrdí, že výsledkem zvolené kriterizace bylo značné nadhodnocení počtu příslušníků
většinových národností, což je ovšem přílišným zjednodušením, daným samozřejmě charakterem příslušné
práce: HÄUFLER, Vlastislav: Národnostní mapa českých zemí. Závěrečná zpráva. PřF UK, Praha 1970, s. 38.
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U veřejnosti, ale částečně i u odborníků se nicméně ujal zjednodušený pohled, že
v Předlitavsku se národnost zjišťovala podle obcovací řeči.42
Výsledky sčítání měly ovšem celou řadu praktických dopadů, přidělováním peněz na školství
počínaje a obsazováním úředních míst konče. Přestože zvláště v českých zemích byla
dvojjazyčnost poměrně rozšířená, nucená deklarace jediné Umgangssprache se tak stávala
rozhodnutím politického dosahu. Jak přesně poznamenal Eagle Glassheim, namísto
objektivního zjištění etnické skladby předlitavská vláda zinstitucionalizovala a tudíž utužila
až dosud spíše volnější rozdělení společnosti v Čechách a na Moravě do dvou národů.
K dovršení absurdity habsburské úřady začaly toto rozdělení vynucovat.43

Samozřejmě je možné se přít, jaké všechny úvahy stály v pozadí výběru kritéria, jisté ovšem
je, že na území dnešní České republiky (resp. Československa) se již od počátku moderního
statistického sčítání způsob zachycení národnostního složení stal významným politikem a
zůstal jím i po následujících sto let, bez ohledu na početné změny politických režimů – a bez
ohledu na změny kritérií a definic zjišťování národnostní situace, k jejichž modifikacím
docházelo v převážné míře právě v důsledku ingerence politických orgánů. Je přitom
pozoruhodné, že právě v období Rakousko-Uherska národnost jako taková oficiálně
zjišťována nebyla, a zvolené kritérium bylo z pohledu konkrétních správních potřeb státních
orgánů nejlépe obhajitelné jako čistě technické zachycení aktuálního stavu jazykových
schopností a preferencí obyvatelstva. Samotné kritérium se nicméně dočkalo poměrně ostré
kritiky, a to nejen ze strany politiků, ale i odborníků-statistiků.44 Rozpor s mezinárodní praxí
si uvědomovaly i příslušné orgány, původní kritérium nicméně hájily a prosadily i při

42

Zjednodušené formulace pravidelně vyplývají z kontextu příslušných článků, určených pro širší veřejnost, viz
např. ŠAMANOVÁ, Gabriela: Národnost ve sčítání lidu v českých zemích. In: Naše společnost, 2005, č. 1, s.
10–15, nebo také viz oficiální stránky Českého statistického úřadu, které zprvu uvádějí zcela přesnou
charakteristiku: Otázkou na obcovací řeč byla nepřímo mapována etnická skladba obyvatelstva, v následující
kapitole již ale uvádějí formulaci Na rozdíl od předválečného [rozuměj před první světovou válkou – Z.M.]
zjišťování národnosti na základě „obcovací řeči“ v rakouské části monarchie ...
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/historie_scitani_lidu_na_uzemi_ceske_republiky_i_, stav k 20. 12. 2011.
43

GLASHEIM, Eagle: Urození nacionalisté. Česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století. Garamond,
Praha 2012, s. 36.
44

Mezi kritiky kritéria obcovací řeči patřil i jeden z nejvýznamnějších československých statistiků, tehdy ještě
docent František Weyr. BOHÁČ, Antonín: Národnost a sčítání lidu, s. 11. Zatímco část statistiků podporovala
přijetí mezinárodně doporučeného hlediska mateřské řeči, František Weyr mj. formuloval memorandum, předané
českými poslanci Říšské rady předlitavské vládě, které žádalo, aby se zjišťovala přímo národnost. Tamtéž.
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posledním sčítání v roce 1910, a to s poměrně logickým argumentem preference kontinuity
získaných dat.45

2.1.2. Otázka národnostní identifikace a sebeidentifikace po roce 1918
Československá republika vznikla jako multinacionální stát, čímž se paradoxně nelišila od
Rakousko-Uherska. Oproti oficiální „nadnárodní“ ideji habsburské monarchie ale
Československá republika do značné míry vznikala jako stát národní.46 Politické změny
v důsledku ovlivnily i zdánlivě čistě empirickou oblast, jakou je statistika, nejvýrazněji
pochopitelně právě v chápání národnostní problematiky, a to včetně procesu výběru a
definování pojmů a jejich operacionalizace.
O potřebnosti připravit a provést nový cenzus ve státní správě nikdo nepochyboval a již v roce
1919 proto vznikl Státní úřad statistický, mezi jehož hlavní úkoly (byť zdaleka ne jediné)
patřilo právě odborné zajištění sčítání lidu. První cenzus v nové republice proběhl na základě
zákona č. 256/1920, a to k 15. únoru 1921.47 Ovšem právě kriterium zkoumání národnostní
skladby obyvatelstva se stalo předmětem tvrdých politických střetů. Vzhledem k silnému
politickému dopadu výsledků sčítání se pod politickým tlakem ocitla především volba
metodiky kriterizace a definice tohoto faktoru. Z odborného pohledu je zajímavé, že nové
sčítání nebylo založeno na kritériu mateřské řeči, ale zcela nově operovalo s pojmem
„národnost“.48 Především šlo o vyjádření a dopad principiálních změn v pohledu na státnost a
její podstatu, ovšem zavedení pojmu také umožnilo poněkud zastřít základní důvod, tedy
politický tlak na co největší (alespoň optické) snížení počtu příslušníků potenciálně
45

Srvn. PITRONOVÁ, Blanka: Otázka národnosti v rakouských statistikách. In: Slezský sborník, 68, 1970, s.
242–257.
46

K problematice viz zvl. KUČERA, Jaroslav: Koncepce národního státu Čechů a Slováků a jeho realita v životě
první republiky. In: VALENTA, Jaroslav et al. (edd.): Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední
Evropě. Svazek 2. Historický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 602–610. Srvn. TÝŽ: Politický či přirozený národ:
K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného období. In: ČČH, 99, 2001, č. 3, s. 548–568.
47

Zákon č. 256/1920 Sb. ze dne 8. dubna 1920 o sčítání lidu stanovil, že první sčítání proběhne v období mezi 1.
listopadem 1920 a 31. březnem 1921. Další periodická sčítání měla podle tohoto zákona proběhnout v pětiletém
cyklu, což se nestalo.
48

Jak bylo výše uvedeno, zavedení tohoto pojmu ve statistice doporučoval již F. Weyr, nicméně před 1.
světovou válkou šlo mezi odborníky o spíše výjimečný názor. Jiná situace panovala mezi politiky, což se
následně odrazilo i při volbě kritérií pro operacionalizaci národnostního ukazatele.
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neloajálních národnostních menšin. Vedle evidentních politických vlivů ovšem měla tato
otázka i svůj čistě technický rozměr z hlediska statistiky. Zatímco na odmítnutí kritéria
obcovací řeči panovala všeobecná shoda mezi statistiky i politiky všech směrů, volba mezi
národností a mateřskou řečí představovala pro statistiky především otázku, zda vůbec
přijmout vpád objektivně nekontrolovatelného prvku do systému statistického měření.49
Debata, která se rozpoutala na stránkách odborného tisku, si ve své naléhavosti nezadala
s vášnivými argumenty politiků.50 V zásadě vykrystalizovala v této otázce dvě stanoviska, do
značné míry personifikovaná Antonínem Boháčem a Dobroslavem Krejčím, nicméně by bylo
přílišným zjednodušením tvrdit, že první prosazoval kritérium mateřské řeči, zatímco druhý
doporučoval zvolit kritérium národnosti, či že šlo o vyhraněný střet mezi volbou objektivního
(mateřská řeč) či subjektivního (národnost) kritéria.51 V rámci odborné diskuse se totiž
k myšlence připustit subjektivní hledisko klonil kromě Krejčího jen profesor František Weyr,
zatímco ostatní spíše vedli polemiku o tom, zda se má zjišťovat přímo mateřský jazyk, nebo
národnost určená jazykem jako jejím objektivním znakem.52 Jednoznačnou oporu pro volbu
kritéria mateřské řeči představovala doporučení mezinárodních orgánů, aby statistika
zjišťovala především objektivně dané a kontrolovatelné jevy,53 i argumenty zastánců jiného
řešení ale měly svoje logická zdůvodnění. Jednání o výběru kritéria, jeho konečné definici a
formulaci příslušných ustanovení tak nebyla prosta zcela zásadních zvratů.54 Situaci ještě

49

Jednoznačné zamítnutí kritéria obcovací řeči a zavedení kritéria národnosti namísto mateřské řeči mělo
nicméně za následek jednu zajímavou paralelu – jak v Předlitavsku, tak i v Československé republice se přijaté
kritérium výrazně odlišovalo od pojetí, doporučeného mezinárodními odbornými orgány (!).
50

Problém zvoleného kritéria byl pravidelně zjednodušován na pouhé politické rozhodnutí. Neuvěřitelně barvité
pozadí jednání shrnul Antonín Boháč ve dvou článcích, které by měly představovat základní materiál pro
studium této otázky: BOHÁČ, A.: Národnost a sčítání lidu; TÝŽ: Národnost při druhém sčítání lidu. Zvláštní
otisk ze Statistického obzoru roč. XII (1931), č. 1–2. Melantrich, Praha 1931. Jde ovšem o názory a postoje
veřejně publikované. O ještě složitějším zákulisí celého sporu vypovídá na základě archivních dokumentů
vynikající studie BUBENÍK, Jaroslav – KŘESŤAN, Jiří: Zjišťování národnosti jako problém statistický a
politický: zkušenosti ze sčítání lidu za první republiky. In: Paginae historiae, 3, 1995, s. 118 a 120.
51

Viz zvl. KREJČÍ, Dobroslav: Má se při našem příštím sčítání lidu zjišťovati národnost nebo řeč mateřská? In:
Československý statistický věstník, I, 1920, s. 275–285.
52

BUBENÍK, J. – KŘESŤAN, J.: Zjišťování národnosti jako problém statistický a politický, s. 118 a 120.

53

Jednání petrohradského kongresu v roce 1872 vyústilo v oblasti zjišťování národnostní struktury
v jednoznačnou preferenci kritéria mateřské řeči, přičemž důvody rozhodnutí spočívaly právě v požadavku
objektivní zjistitelnosti a stálosti kritéria. Zajímavé je, že statistici se při sporech zaštiťovali také snahou ochránit
sčítance před možným nátlakem, ať již ze strany úřadů či např. zaměstnavatelů, čemuž spíše odpovídalo
zjišťování údajů přísně objektivní povahy.

39

zhoršoval fakt, že možnosti rozhodování mezitím ovlivnily již podniknuté zákonodárné
kroky.55 Po složitém jednání došlo ke konečné stylizaci, ovšem definice pojmu byla
z technického pohledu dosti nesystematická: Národností jest rozuměti kmenovou příslušnost,
jejímž hlavním vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk. Židé mohou přiznati národnost
židovskou. Nepřípustno jest vyznačovati místo národnosti příslušnost k určitému území.56
Konečná formulace a také metodika zpracování nezapřely politické pozadí. Oficiální ustavení
„československé“ národnosti podstatně navýšilo početnost majoritní složky obyvatelstva;57
výjimka v přijatém základním konceptu tzv. jazykové národnosti58 týkající se možnosti
přiznat bez ohledu na jazyk národnost židovskou zase mohla a měla přinést alespoň částečnou
redukci německojazyčné skupiny.59 O motivech a okolnostech zásadní změny sčítacích
54

Je důležité upozornit, že většina účastníků zásadních debat o budoucí podobě národnostních kritérií působila
ve vysokých funkcích na tomtéž pracovišti, Státním úřadu statistickém. Dobroslav Krejčí byl do roku 1920 jeho
prvním předsedou, jeho nástupcem zůstal až do roku 1929 František Weyr, poté vystřídaný Janem Auerhanem.
Ten byl pro svůj židovský původ odvolán roku 1939, kdy řízení ústavu do roku 1941 převzal dosavadní
místopředseda (od roku 1934) Antonín Boháč. Velká rozdílnost chápání základních postulátů možností
operacionalizace národnostní problematiky u takto vysoce postavených úředníků nicméně nebránila plynulému
fungování úřadu, hlavně díky vzájemnému respektu všech zúčastněných.
55

Jeden z nejpodstatnějších národnostních zákonů, tzv. jazykový zákon č. 122/1920, totiž určoval povinnosti
jazykové vstřícnosti v těch okresech, v nichž podle posledního soupisu lidu obývá alespoň 20 procent státních
občanů téhož, však jiného jazyka než československého. Zákon tedy předpokládal, že se při sčítání lidu bude
zjišťovat jazyk. Zákon č. 122/1920 Sb. ze dne 29. února 1920, § 2.
56

Prováděcí nařízení ke sčítání lidu podle zákona č. 256/1920 Sb. Je třeba podotknout, že při sčítání roku 1921
nebyla národnost přímo odvozena od mateřské řeči, ale zjišťována přímým svobodným přiznáním každého
přítomného obyvatele, staršího 14 let a příčetného a nepřipouštěla zápis více národností. Tamtéž.
57

Kromě sloučení Čechů a Slováků do jednotné československé národnosti a specifických kroků vůči
židovskému obyvatelstvu se podíl majoritní části obyvatelstva podařilo navýšit i pomocí dalších konkrétních
kroků, kdy např. byla nově kodifikovaná „slezská“ národnost vyhodnocována jako podmnožina národnosti
československé. Formulace v příslušném sčítacím archu mluvily jasnou řečí: Nepřípustno jest vyznačovati místo
národnosti příslušnost k určitému území; nesmí tedy býti zapsáno na př. Hanák, Slezan a pod.. Viz Sčítání lidu
v Republice československé ze dne 15. února 1921. I. díl. Státní úřad statistický, Praha 1924, s. 10, sčítací arch.
Důvody a motivace postupu lépe vyznívají z celkového kontextu. V téže publikaci je výslovně uvedeno, že
nebyla uznána národnost slezská („šlonzácká“) na Těšínsku. Konkrétní postup byl takový, že sčítací komisaři
dovolili, aby se sčítanci označili za „Šlonzáky“ (učinilo tak 47 314 osob), ale bylo od nich žádáno, aby se
současně přihlásili k některé národnosti. K československé se přihlásilo 24 299 z nich. Tamtéž, s. 59. Naopak na
Hlučínsku, kde vzhledem k tradici nemohly státní úřady postupovat takto direktivně, byl zápis „moravské“
národnosti povolen (38 033 osob), ve výsledném sčítání ale byli započteni do národnosti československé.
Tamtéž. Explicitně vyjádřená přiznání oficiálního úřadu nepotřebují komentář.
58

BOHÁČ, A.: Národnost a sčítání lidu, s. 20 uvádí přímo termín Sprach-Nation. Odkaz na tento Herderův a
Fichteův teoretický koncept je ovšem nutné chápat jen jako terminologické zjednodušení, neboť zmíněný
koncept vycházel ze specifických německých reálií.
59

Vedle těchto důvodů nelze zapomenout i na skutečnost, že příprava sčítání lidu se v každém případě musela
technicky vyrovnat s faktem, že svobodné přiznání židovské národnosti bylo právně ukotveno v důvodové
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kritérií nejen oproti „rakouskému modelu“ obcovací řeči, ale zvláště oproti dříve
propagovanému kritériu řeči mateřské se vedly vášnivé diskuse v parlamentu i na veřejnosti,
přičemž politická souvislost, vliv, podmíněnost a tlaky jsou více než patrné již z porovnání s
dalším vývojem. Ostatně zcela výmluvný je retrospektivní názor právního nástupce
zpracovatele, tedy Českého statistického úřadu, který se ohledně zavedení a zjišťování
národnostních kategorií vyjadřuje krátce, a co se týče historických okolností, i s velice
přínosným „laickým“ nadhledem:
Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit
oprávněnost vzniku samostatné Československé republiky.60

Model, užitý při prvním sčítání lidu, byl ve dvacátých letech mnohokrát napadán, mj. i v dnes
asi nejznámější proslulé práci Rádlově.61 Z odborného pohledu na ni konkrétně reagoval
Antonín Boháč v zásadní publikaci, zmíněné již výše,62 a zdánlivě přesvědčivě vyvrátil
Rádlovy argumenty – když ne z hlediska obecného, pak zcela jistě technického.63 Spor Rádl –
Boháč a především Rádlova práce sama vyvolala značnou odezvu i u odborné a laické
veřejnosti,64 zvláště na německé straně,65 příležitost pro možnost případné úpravy či naprosté
změny kritéria se ale naskytla až během přípravy na nový cenzus.

zprávě k ústavě z roku 1920. Také v jiných případech byla příprava základního konceptu i detailů sčítání lidu
v některých ohledem předem silně determinována dřívějšími zákonnými akty, které nemohly být opomenuty.
K problematice uznání a zjišťování židovské národnosti zvl. BUBENÍK, Jaroslav – KŘESŤAN, Jiří: Zjišťování
národnosti a židovská otázka. In: KREJČOVÁ, Helena – SVOBODOVÁ, Jana (eds.): Postavení a osudy
židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945. Sborník studií. Maxdorf – ÚSD AV ČR,
Praha 1998, s. 11–39; ČAPKOVÁ, Kateřina: Uznání židovské národnosti v Československu 1918–1938. In:
ČČH, 102, 2004, č. 1, s. 77–103.
60

http://notes3.czso.cz/sldb/sldb.nsf/itisk/4D00504408, stav k 20. 3. 2011;
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/historie_scitani_lidu_na_uzemi_ceske_republiky_i_, stav k 18. 1. 2012.
61

RÁDL, Emanuel: Národnost jako vědecký problém. O. Girgal, Praha 1929. Jde o rozšíření tezí, publikovaných
in TÝŽ: Válka Čechů s Němci. Čin, Praha 1928.
62

BOHÁČ, A.: Národnost a sčítání lidu.

63

Srovnej zvl. BUBENÍK, Jaroslav – KŘESŤAN, Jiří: Národnost a sčítání lidu: k historickým souvislostem
polemiky mezi Antonínem Boháčem a Emanuelem Rádlem. In: Historická demografie, 19, 1995, s. 119–133.
64

Různé spektrum reakcí představil BOHÁČ, A.: Národnost při druhém sčítání lidu, zvl. s. 3–5. Znovu je nutné
upozornit na rozdíl mezi jeho publikovanými názory a svědectvím archivních dokumentů – A. Boháč v průběhu
sporu interně přiznal: Referent pro sčítání lidu ve zdejším úřadě doc. dr. Boháč musel v polemice s prof. Rádlem
přiznati, že vědecky jest ustanovení o zjišťování národnosti při prvém sčítání lidu neudržitelno. BUBENÍK, J. –
KŘESŤAN, J.: Zjišťování národnosti jako problém statistický a politický, s. 116.

41

2.1.3. Sčítání lidu v roce 1930
Nové sčítání lidu proběhlo krátce před uplynutím určené desetileté periody, tedy v roce 1930.
Zvláště toto sčítání je pro předkládanou práci významné, nejen proto, že šlo o poslední
předválečný cenzus, ale především s přihlédnutím k faktu, že archivovaný sčítací formulář
z roku 1930 byl po válce užíván jako základní materiál k určení národnosti dané osoby.
Národnost, udaná v roce 1930, posloužila v letech 1945 a 1946 jako výchozí údaj k posouzení
národnosti té které osoby, a tím i k určení, zda podléhá ustanovení prezidentských dekretů,
zvl. č. 5/45 a 12/45,66 tedy zda má, či nemá nárok na podržení čs. státního občanství.
K odborným diskusím o kritériích nového sčítání, ale současně i o otázce, o jaké principy se
má dále opírat československá národnostní statistika, přikročil Státní úřad statistický v říjnu
1929. Během jednání, jehož se zúčastnili i odborníci z řad německé a židovské menšiny,
ovšem při pokusech formulovat jednoznačné závěry došlo k několika zásadním zvratům.
V průběhu debat se hledal všestranně přijatelný koncept, založený částečně na ochotě
diskutujících odborníků ke kompromisu, částečně na jejich přesvědčovacích schopnostech.67
Je zajímavé, že v závěru jednání došlo k jednohlasné shodě shromážděných odborníků
na takové definici „mateřského jazyka“, a potažmo „národnosti“, která se vlastně kryla se
starou rakouskou „obcovací řečí“!68 Není proto divu, že po zveřejnění se návrh dočkal výtek
prakticky ze všech stran.69 Vzhledem k blížícímu se termínu sčítání a zjevné nespokojenosti
s výsledky dosavadní odborné debaty pak iniciativu převzaly jiné složky státní moci. Znění
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V listopadu 1926 se poslanec Deutsche Nationalpartei Otto Horpynka pokusil prosadit do zákona o sčítání
lidu princip zcela svobodné volby národnosti. Zjišťování národnosti dle volného, všech vlivů prostého přiznání,
tedy změnu ve smyslu naprosté subjektivizace, požadovala ovšem i rezoluce Senátu Národního shromáždění
z března 1927. Tamtéž, s. 118.
66

Prezidentský dekret č. 5/45 ze dne 19. května 1945 určoval definici osob národnosti německé nebo maďarské
takto: [...] §6: Za osoby národnosti německé nebo maďarské jest považovati osoby, které při kterémkoliv sčítání
lidu od roku 1929 se přihlásili k německé nebo maďarské národnosti nebo se staly členy národních skupin nebo
útvarů nebo politických stran, sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti. Stejné definice užil i
dekret č. 12/45 z 21. června 1945, týkající se konfiskace a rozdělení majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a
nepřátel českého a slovenského národa. Znění dekretů KAPLAN, Karel – JECH, Karel (eds.): Dekrety
prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty. Sv. 1, 2. ÚSD AV ČR, Brno 1995.
67

Přehledný chronologický popis průběhu jednání viz BOHÁČ, A.: Národnost při druhém sčítání lidu, s. 5–17.
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Národnost se zapisuje u každého sčítaného obyvatele (československé i cizí státní příslušnosti) podle jazyka,
jemuž se sčítaná osoba nejlépe naučila a jímž nejzběžněji mluví; jest to zpravidla jazyk mateřský. Tamtéž, s. 8.
69

Rozhodný protest vznesl mj. klub poslanců a senátorů národní demokracie, pro které podobná reminiscence na
staré mocnářství představovala nepřekonatelný problém. Tamtéž, s. 16.
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příslušné pasáže následně bez ohledu na názor odborné komise autoritativně navrhlo
ministerstvo vnitra:
Národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž hlavním vnějším znakem jest mateřský
jazyk. Jinou národnost, než pro kterou svědčí mateřský jazyk, lze zapsati jen tehdy, jestliže
sčítaná osoba nemluví mateřským jazykem ani ve své rodině ani v domácnosti a úplně ovládá
řeč oné národnosti [...].70
Politickým rozhodnutím tak došlo k negaci dosavadního úsilí odborného orgánu. Po několika
dalších korekcích, k nimž došlo na půdě ministerské rady, byl kodifikován konečný text.
Způsob evidence při sčítání obyvatelstva v roce 1930 specifikovalo Vládní nařízení č. 86 ze
dne 26. června 1930. Podle § 2 se mj. zjišťovala národnost a náboženské vyznání. Chápání
samotného pojmu vysvětloval § 21:
(1) národnost se zapisuje zpravidla podle mateřského jazyka. Jinou národnost, než pro kterou
svědčí mateřský jazyk, lze zapsati jen tehdy, jestliže sčítaná osoba nemluví mateřským jazykem
ani ve své rodině, ani v domácnosti, a úplně ovládá řeč oné národnosti. [...]
(2) Zapsati smí se jen jedna národnost. Přizná-li někdo národnosti dvě nebo žádnou, zapíše se
národnost podle mateřského jazyka.71
U nezletilých se vycházelo z mateřské řeči rodičů.72
Za zásadní z hlediska národnostní sebeidentifikace občanů můžeme považovat imperativní
charakter definice, tedy určení objektivní, vyplývající z daných skutečností, a nikoliv ze
svobodné rozhodovací vůle jedince. V tomto směru měl výklad z roku 1930 jedinou, ale zato
významnou výjimku. Ve zmíněném § 21 je obsažena věta: Židé mohou však vždy přiznati
národnost židovskou.73
Z formulací je vidět zřetelný posun od kritérií sčítání z roku 1921 ve smyslu těsnějšího
příklonu ke kriterizaci podle mateřské řeči, a současně i k větší direktivnosti jejího výkladu
při vyplňování, tedy k chápání národnosti jako objektivního faktoru. Vyšší míra direktivnosti
vůči většině populace ovšem stála v nepřímé úměře vůči vztahu k příslušníkům židovské
menšiny, kde naopak stát sčítancům poskytl oproti roku 1921 ještě větší svobodu
70

Tamtéž.
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Vládní nařízení č. 86/1930 Sb. ze dne 26. června 1930 o sčítání lidu v roce 1930, § 21.
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Národnost dětí do 14 let řídí se podle národnosti jejich rodičů. Tamtéž, odstavec 3.

73

Tamtéž, odstavec 1.
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rozhodování. Nelze se tak ubránit dojmu, že text vládního nařízení ve svém celku jasně
naznačuje preference státních orgánů a vyznívá tak do značné míry jako jakýsi nevyřčený
„návod“, jaký způsob vyplnění je „žádoucí“. Tvrzení, že formulace je možné považovat za
důsledek a výraz nesrovnatelně větší míry vnitropolitické konsolidace státu oproti situaci
v roce 1920, respektive výraz nezpochybnitelné dominance „československého“ živlu
v mocenských strukturách státu a konkrétně ve věcech státní správy, by ovšem bylo jen
riskantní hypotézou.

Další periodické sčítání lidu mělo proběhnout v roce 1940. Nedošlo k němu z mnoha různých
důvodů, vzhledem k zaměření této práce je ale možné ponechat tuto problematiku stranou.
Mnohem významnější jsou naopak proměny chápání zjišťování národnostní struktury
obyvatelstva v období tzv. druhé republiky (které budou připomenuty na jiném místě) a také
sčítání, realizované v odtrženém pohraničí v květnu 1939 jako součást celkového sčítání
v rámci Říše. Právě při něm totiž bylo na území dnešní České republiky poprvé uplatněno
chápání národnostního kritéria jako zcela subjektivního faktoru. Kritérium bylo pro další
vývoj zajímavé jak definičně (Národ, ke kterému se cítí jednotlivec vnitřně připoután a ke
kterému se přiznává),74 tak i faktem, že souběžně s ním se zjišťovala i mateřská řeč (byť se
její definice částečně blížila pojetí „předlitavské“ obcovací řeči).75

2.1.4. Sčítání lidu v roce 1950
Předkládaná práce je zaměřena především na období let 1939–1945, pro lepší pochopení
dopadů historického vývoje na přístupy ke kriterizaci národnostních charakteristik pro
statistické účely je ale na místě představit zde v krátkosti i poválečný vývoj této problematiky.
Zatímco v letech 1946 a 1947 byly provedeny jen dílčí soupisy obyvatel omezeného rozsahu,
vyvolané především akutními potřebami, k dalšímu celkovému sčítání obyvatelstva došlo až
ve zcela změněných poměrech v roce 1950. V důsledku odsunu většiny německého a velké
části maďarského obyvatelstva došlo k rapidnímu početnímu propadu dosud tak výrazných
74

BUBENÍK, J. – KŘESŤAN, J.: Zjišťování národnosti jako problém statistický a politický, s. 122.
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Jazyk, ve kterém myslí a který užívá nejraději v rodině a v domácím styku, poněvadž jím mluví nejplynněji.
Tamtéž.
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neslovanských národnostních menšin, to ale ani zdaleka nebyla jediná změna „objektivních
podmínek“ – dosti podstatným demografickým zásahem byla i ztráta Podkarpatské Rusi
včetně jejího etnicky pestrého obyvatelstva,76 početné repatriace Volyňských Čechů a dalších
krajanů a pochopitelně i důsledky holocaustu. Výrazně multinárodnostní stát, jakým bylo
Československo do roku 1938, se po této stránce stal mnohem více homogenním, současně
ovšem došlo k oficiálnímu politickému etablování samostatného slovenského národa v rámci
společné republiky.
Politické změny tedy podstatně proměnily demografickou situaci republiky. Historická
zkušenost a aktuální dobové chápání národnostní otázky měly vliv i na proměnu chápání
pojmů a na jejich definování, což se následně odrazilo i v technických aspektech sčítání
obyvatelstva. Především, jak již bylo zdůrazněno, došlo k uznání samostatné slovenské (a tím
ale současně i české) národnosti, a původní pojem „československá národnost“ v zásadě
zanikl. Co se týče konkrétních charakteristik určení národnosti, byl samotný pojem definován
opět nově, a sice jako příslušnost k národu, s jehož kulturním a pracovním společenstvím je
sčítaný vnitřně spjat a k němuž se hlásí.77 Tím bylo rozhodnutí o příslušnosti k určité
národnosti ponecháno na dotazovaném, a stalo se tak – poprvé – plně subjektivní kategorií,
jejíž hodnota závisela na svobodné (alespoň teoreticky) volbě jedince. Až dosud, v
Československu stejně jako v Rakousko-Uhersku, byl dotaz na národnostní identifikaci vždy
definičně specifikován jako objektivní, přičemž daná osoba měla zákonnou povinnost
odpovědět „pravdivě podle skutečnosti“. Nicméně na samotný výběr kritéria, a především
doprovodných formulací měly přímý vliv aktuální politické potřeby a tlaky. Zdánlivý posun
k svobodnému vyjádření měl ovšem své zásadní limity. Politické okolnosti a vnější prostředí
vlastně „naváděly“ občana, aby uváděl „potřebné“ údaje, respektive aby je měnil podle
aktuální potřeby. Ze zpětného pohledu tak můžeme vysledovat neustálé postupné zesilování
tohoto „návodu“ (byť explicitně nevyřčeného) v historickém kontextu jednotlivých sčítání –
zatímco v Předlitavsku šlo jen o prostý výběr kritéria (obcovací řeč), v meziválečném
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Podle sčítání obyvatelstva v roce 1921 obývalo území Podkarpatské Rusi 372 500 obyvatel „ruské“ národnosti
(62,3 %), 103 690 obyvatel národnosti maďarské (17,4 %); k židovské národnosti se přihlásilo 79 715 obyvatel
(13,3 %). Administrativní lexikon obcí v Republice československé, II. díl. Morava a Slezsko, Slovensko,
Podkarpatská Rus. Státní úřad statistický, Praha 1928, s. XXX.
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Vládní nařízení č. 224/1949 Sb. ze dne 18. října 1949 o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených.
Sčítání proběhlo již po transferu německého obyvatelstva, a tak údaje hovoří o pouhých 159 938 občanech
„německé národnosti“. Pro srovnání je vzhledem k tématu práce dlužno zmínit, že židovskou národnost udávalo
v roce 1950 pouhých 515 osob, „izraelské“ náboženství pak celkem 8038 osob.
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Československu byla již v podtextu formulace prováděcího předpisu skryta přímá pobídka (ve
vztahu k židům i dalším skupinám), o krkolomnosti samotné základní kategorizace
(„národnost“) ani nemluvě. Došlo k schizofrennímu střetu chápání loajality k státu, o níž
sčítaný vlastně nevěděl, jak ji má správně projevit – tím, že „loajálně“ dodrží oficiální
direktivy a vyplní do formuláře „objektivní skutečnost“, nebo tím, že vyslyší tušenou pobídku
a „loajálně“ se přihlásí k většinové národnosti. Je přitom charakteristické, že v roce 1945
probíhala identifikace „Němců“ a „Maďarů“ (a tím jejich označení za potenciální nepřátele
státu) na základě údajů, které, pokud by se sčítaný držel dobových direktiv, oficiálně
nařizujících uvést „skutečný“, objektivní údaj, nemohl a pod pohrůžkou sankcí ani nesměl
nijak ovlivnit – a tím tyto údaje ze své podstaty nemohly vypovídat o jeho vlastních názorech
či preferencích. Nicméně právě „přiznání se“ k němectví během cenzu v roce 1930 bylo o
patnáct let později považováno za určující právě s poukazem na „dobrovolnost“ vlastní
sebeidentifikace, resp. na možnost uvést jiný údaj. Tento způsob posuzování přitom, bráno
do důsledku, zpochybňoval samotné základy státu a jeho správy.

Sčítání v roce 1950, přes zdánlivě liberální přístup k otázce národnostní sebeidentifikace, je
třeba považovat za další krok v naznačeném směru. Jednalo se totiž o změnu celkového
nazírání – příslušnost k národnosti se dosud považovala za objektivní nebo objektivněsubjektivní znak, nyní se však její volba otevřeně stala deklarativním prohlášením.
V historickém kontextu ovšem nešlo o potvrzení svobodné volby jednotlivce, ale spíše o
přímou výzvu k „dobrovolnému“ přestupu k národní majoritě. Po čerstvých historických
zkušenostech se přitom ukázalo, že právě oficiální svoboda volby umožňuje případnou
následnou perzekuci. Právě faktor subjektivní volby paradoxně mezi mnoha jinými faktory
přispěl k tomu, že se neustále snižoval počet osob, hlásících se k menšinovým národnostem.78
Zdánlivě liberální prvek tedy měl v podmínkách autoritativního státu naopak silně regulativní
důsledky.

78

V roce 1950 se v českých zemích k německé národnosti přihlásilo 159 938 osob, v roce 1961 134 143 osob,
v roce 1970 80 903, a v roce 198058 211 osob. Z původních 1,8 % tak v průběhu třiceti let jejich relativní poměr
klesl na třetinu – 0,6 % obyvatelstva.
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Sčítání obyvatelstva poté probíhalo pravidelně, a to v letech 1961, 1970 a 1980. Z hlediska
zjišťování národnosti je pozoruhodný rok 1970, kdy se kromě dotazu na národnost zcela nově
objevila i kategorie mateřské řeči, což se o deset let později již neopakovalo.79 Jako zcela
flagrantní zásah státu do soukromí jednotlivce je nutné hodnotit praxi, kdy v letech 1970 a
1980 sčítací komisaři na základě vlastního úsudku tajně „zjišťovali“ početnost romské
populace.80

2.1.5. Sčítání obyvatelstva po roce 1989
Proces postupného upouštění od exaktního zjišťování objektivního stavu ve prospěch
subjektivní volby ve smyslu naprosté dobrovolnosti vyjádření zkoumaného subjektu, kterému
je ponechána svobodná volba národní či národnostní sebeidentifikace, pokračoval i po roce
1989, ovšem ve zcela změněných podmínkách. Jednalo se především o odraz postupné změny
nazírání na význam občanských a dalších svobody jednotlivce, což je bezpochyby přístup
sympatický, nicméně z čistě technického pohledu nezbývá než opět konstatovat konkrétní vliv
vnějších politických tlaků na zdánlivě tak technickou disciplínu, jakou je statistika.
Zcela nový proud do metodiky kriterizace vneslo již sčítání obyvatelstva v roce 1991.
V návaznosti na ústavní zákon č. 23 Sb. z 29. ledna 1991 (jenž uvozoval právně průlomovou
tzv. Listinu základních práv a svobod) bylo určeno, že při sběru dat se národností rozumí
příslušnost k národu a je ponecháno každému, aby se svobodně vyjádřil o své příslušnosti
podle svého přesvědčení.81 Nešlo přitom pouze o deklarovanou svobodnou subjektivní
sebeidentifikaci, ale především o fakt, že tuto svobodu volby podpořily i politické změny.
Znovu se prokázalo, jak úzce jsou spolu provázány zdánlivě čistě technické otázky
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Při sčítání v roce 1970 se k českému mateřskému jazyku přihlásilo o 41 tisíc obyvatel více než k české
národnosti, naopak o 54,5 tisíce obyvatel méně se přihlásilo ke slovenské mateřské řeči než ke slovenské
národnosti.
80

ŠAMANOVÁ, G.: Národnost ve sčítání lidu v českých zemích, s. 13. „Cikánská“ národnost byla pro potřeby
sčítání úředně zrušena před sčítáním v roce 1950. Praxe v letech 1970 a 1980 přitom nesla všechny prvky
konspirační práce totalitního státu – formuláře příslušných osob měly být označeny písmenem „A“, přičemž
přináležitost k romské národnosti měl komisař zjišťovat nejen z evidence národních výborů, ale především „z
charakteristických znaků“ – způsobu života, znalosti jazyka a dokonce antropologických znaků (!).
81

Samotné sčítání probíhalo na základě usnesení vlády ČSSR č. 124 a 218/87, ovšem v pozměněné podobě,
dané usneseními vlády ČSSR č. 186/90 a vlády ČR č. 119/90.
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statistického cenzu a celkové politické prostředí. Současně opět došlo k zařazení samostatné
rubriky „mateřský jazyk“,82 která zůstala součástí dotazníků i při sčítání v roce 2001.

Cenzus v roce 2001 se stal významným mezníkem z hlediska metodologického – poprvé bylo
výslovně umožněno uvedení více národností, nebo také nulové hodnoty. Vysvětlivky
k vyplnění příslušné rubriky totiž uváděly:
Národností rozumí se příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Pro určení
národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou občan převážně používá nebo lépe
ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Hlásí-li se k více národnostem nebo k žádné, budiž to
zaznamenáno.83

Nejnovější sčítání lidu, které v České republice proběhlo v roce 2011, operovalo s termíny
„mateřský jazyk“ a „národnost“, přičemž oba byly ve sčítacím archu uvedeny bezprostředně
po sobě.84 Vysvětlivky k jejich vyplnění uváděly:
Rubrika 10, Mateřský jazyk: Jako mateřský jazyk se uvede jazyk, kterým se sčítanou osobou
v dětství hovořila matka nebo osoby, které ji vychovaly. Je přípustné uvést i více jazyků.
Rubrika 11, Národnost: Údaj o národnosti uvede každý podle svého rozhodnutí. Je přípustné
uvést i více národností. Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické
menšině. Pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou respondent
převážně používá nebo lépe ovládá.85
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Otázky na národnost a mateřský jazyk byly přitom zařazeny bezprostředně po sobě. Sčítací arch Sčítání lidu
1991, rubriky 12 a 13.
83

Sčítání lidu, bytů a domů 2001. Příloha č. 5, Podrobné vysvětlivky k některým otázkám ve Sčítacím listu osob
a v Bytovém listu. Dotazy na národnost a mateřskou řeč byly uvedeny bezprostředně po sobě, přičemž rubrika
mateřského jazyka obsahovala i krátkou instrukci: Uveďte jazyk, kterým s Vámi v dětství hovořila matka nebo
osoby, které Vás vychovaly. Sčítací arch Sčítání lidu 2001, rubriky 6 a 7.
84

Sčítací arch Sčítání lidu 2011, rubrika 10 a 11.
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Tamtéž, vysvětlivky.
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2.1.6. Demografická revoluce?
Národnostní statistika v novém tisíciletí
Národnostní situace v dnešní České republice se od období, sledovaného v této práci, výrazně
změnila. Po roce 1945 se Československo ve své poválečné podobě z pohledu skladby
obyvatelstva stalo téměř homogenním územím, obývaným dvěma národy Čechů a Slováků, a
trend postupné dominance české a slovenské národnosti po úvodní radikální změně
pokračoval, byť již mnohem povlovněji, i v následujících letech. Vývoj k národnostní
homogenitě území, a to včetně jeho dramatických a někdy až drastických okolností, byl
pravidelně hodnocen nejen jako historická nutnost, ale také jako konečné vítězství
v dlouholetém historickém zápasu o dominanci na tomto teritoriu.

Po roce 1989 ovšem situace znovu prošla viditelnou proměnou. Přibývá různých
národnostních i jinak definovaných menšin, a prostor českých zemí se z pohledu celkové
skladby i rozložení obyvatelstva oproti předešlým desetiletím poměrně rychle mění. Doslova
převrat přinesly přitom události poslední dekády, tak, jak je zachytilo poslední sčítání v roce
2011. Podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů86 výrazně přibylo cizinců,87
jejichž počet dosáhl půl milionu osob, přičemž charakteristický je strmý nárůst jejich počtu od
posledního sčítání z roku 2001. Největší skupinu mezi cizinci představují Ukrajinci (117 810
osob). Největší procento přírůstku od zmíněného roku 2001 vykázali Němci,88 jejichž počet
dosáhl 20 780 osob (nárůst 504 %); přímo německou národnost udalo 18 772 cizinců.
Z tohoto pohledu je více než pozoruhodné, že přes nebývalý nárůst řady různých
národnostních či jinak definovaných menšin, který by teoreticky mohl vést k růstu významu
vlastní české národnostní sebeidentifikace, vykazují výsledky strmý nárůst osob, které na –
dobrovolnou – otázku na národnost neuvedly žádnou odpověď. Oproti 173 000 jedincům,
kteří neodpověděli v roce 2001, o deset let později stoupl jejich počet na 2,74 milionu
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http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011, stav k 5.
1. 2012.
87

Podle definice sčítání se cizincem rozumí cizí státní příslušník, respektive osoba, která nemá občanství ČR,
nejsou tedy např. do tohoto počtu započítávány případy dvojího občanství. Mezi lety 2001 a 2011 jejich počet
vzrostl 3,5 krát.
88

Rozuměj státní příslušníci Spolkové republiky Německo.
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obyvatel (!).89 Zůstává otázkou, zda jde o důsledek poklesu míry národnostní sebeidentifikace
obyvatel, nebo o důsledek neochoty odpovídat na dobrovolné otázky obecně, což by zase
mohlo indikovat buď volnější vztah obyvatel ke státní autoritě nebo zmíněnou vědomou či
podvědomou obavu z možného zneužití údajů. Důsledek, byť pouze v teoretické rovině, je
ovšem více než varující. Díky tak vysokému počtu osob, které neuvedly svoji národnost, klesl
poměr obyvatel českých zemí, kteří se hlásí k české národnosti, na 63,7 %90 – tedy zpět na
úroveň, jaké dosahoval při sčítání v roce 1910, což má z hlediska historie „národnostního
boje“ až symbolický rozměr.91

2.1.7. Změny v chápání kriterizace národnostní otázky
Kriterizace národnostních kategorií, potažmo oficiální definice, co státní orgány rozumí pod
pojmem národnost či jinými pojmy, více či méně relevantními pro národnostní identifikaci, se
v průběhu desítek let měnily, a to dosti podstatně. Statistika se musela vyrovnávat se změnami
chápání, a tím i významu základních pojmů jako národ, národnost apod.
Z retrospektivního pohledu je ale možné konstatovat, že ve dvou aspektech tyto definice
zůstaly překvapivě shodné: z matematického pohledu předpokládaly, že jde o kategorie
striktně pozitivní – tedy, že každý příslušnou rubriku musel vyplnit a deklarovat se tímto jako
příslušník svoji příslušnost k tomu či onomu národu či národnosti; a za druhé, že šlo o
kategorii jednohodnotovou – každý se mohl přihlásit pouze k jedné národnosti.
Samotný cenzus byl založen na jednoduchých, co nejsrozumitelnějších dotazech, na které
byly vyžadovány jednoduché odpovědi. Tato jednoduchost ovšem měla podstatné vady.
Dotaz na obcovací řeč byl jen jednou z mnoha rubrik komplexního statistického dotazníku.
89

V procentuálním vyjádření se jednalo o 26 % všech obyvatel, přičemž v roce 2001 využilo možnosti
neodpovědět pouze 1,7 % respondentů.
90

K české národnosti se při cenzu 2011 přihlásilo celkem 6 732 104 z 10 562 214 obyvatel.
http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011, stav k 5. 1.
2012.
91

Srovnání se situací v roce 1910 je nutno brát spíše jako provokativní nadsázku, neboť odlišnost historických
okolností i samotného matematického prostředí je více než evidentní a výsledná číselná shoda je tak spíše
náhodná. Přesto se domnívám, že právě pro svoji symboliku stojí za zaznamenání. Ostatně, jedním z podstatných
zjištění sčítání lidu se stal fakt, že ani v roce 2011 ještě počty obyvatel českých zemí nedosáhly úrovně z roku
1930 a že se tedy dosud nepodařilo ani početně (natožpak kvalitativně) „zacelit“ ztráty, způsobené událostmi
tragického desetiletí 1938–1948.
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Tento jeden údaj byl však vytržen z kontextu a deklarován jako ukazatel národnostních
poměrů a následně přetvořen v jeden z nejvýznamnějších nástrojů vzrůstajícího národnostního
boje.
Nelze ale nevidět ani opačnou stranu mince. Státní orgány při sčítání donutily každého občana
přihlásit se k nějaké národnosti, a tím ho paradoxně zbavily možnosti myšlenku nutnosti
národnostní sebeidentifikace zcela ignorovat. Požadavkem monovalority tak stát nepřímo, ale
účinně přispíval k jasnému vymezení jednotlivých národnostních celků, a následně i k růstu
antagonismů mezi jednotlivými národnostními celky. Statistika tedy nejen sledovala a
zachycovala proces postupného nárůstu nacionalismu, ale současně se na tomto procesu
aktivně podílela – právě onou nutností jasného osobního vymezení v otázce, která pro celou
řadu obyvatel do té doby nebyla podstatná a pro mnohé dokonce neexistovala. Dá se tedy říci,
že statistika v tomto smyslu dokonce působila jako nástroj všeobecné nacionalizace
společnosti.
Zásadní změnu v tomto ohledu přinesl nejen rok 2001, odkdy je možné uvádět nulový či
vícevalorní údaj, ale zvláště rok 1991, odkdy je možné se hlásit k libovolné národnosti podle
vlastního rozhodnutí. Stát tehdy nejen přistoupil na naprostou subjektivitu výběru, ale
především tento výběr nijak nelimituje.92 Statistika tak může zachycovat a průběžně mapovat
nově vznikající hodnoty bez toho, aby byly napřed oficiálně uznány a zařazeny do
„povolených“ možností. Naprostá svoboda volby je jistě nejlepším řešením, jak může
statistika zachycovat a odrážet průběžný vývoj, namísto aby jej brzdila, fixovala či přímo
ovlivňovala, což je významné zvláště při současných rozsáhlých migračních pohybech a
tvorbě nových, regionálních či naopak nadnárodních identit.

92

Při sčítání v roce 2011 bylo oficiálně zaznamenáno i 15 070 osob, které v konfesní rubrice uvedly, že se hlásí
k morálním hodnotám rytířů Jedi ze sci-fi ságy Hvězdné války. Tento recesistický prvek je sice extrémním
příkladem naprosté svobody při vyplnění formulářů, nicméně je nutné poznamenat, že tito respondenti převýšili
počet osob, které se hlásily k romské národnosti (13 150 osob).
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011, stav k 5. 1.
2012.
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2.1.8. Závěr
Na uvedeném vývoji statistického zkoumání národnostních poměrů v prostoru českých zemí,
resp. Československa, je vidět několikerá proměna chápání významu a pojetí ukazatelů
národnostní identifikace i samotného pojmu národnost. Evidentně je možné doložit působení
jak čistě odborných problémů, tak současně i vliv politických aspektů, zvláště pak aktuálních
politických potřeb. Z čistě statistického pohledu je vidět stálý proces hledání způsobu, jak
složitý problém operacionalizovat, tedy jak převést sociologické postuláty definice a určení
pojmu do empiricky zachytitelné a statisticky měřitelné podoby. Je ovšem také jasně patrná
politická podmíněnost zdánlivě čistě odborné otázky, přičemž zásadní politický vliv se
projevoval nejen v konkrétních parametrech, ale především určoval základní úhel nazírání na
metodologii kriterizace a sběru dat. Zatímco teoretická zdůvodnění jednotlivých způsobů
definice a kriterizace byla pravidelně zpracovávána velmi hodnověrně a vcelku úspěšně
obhajovala čistě odbornou stránku, tedy navozovala dojem, že při výběru kritérií bylo
přihlíženo jen k odborné stránce věci, samotná srovnání kritérií a jejich změn v průběhu času
jasně ukazují dobovou podmíněnost aktuálními potřebami, především politickými. Zcela
přesně to charakterizoval jeden z předních československých statistiků Antonín Boháč: zlo je
v tom, že se na sčítání lidu nehledělo namnoze jako na vědecký a administrativní akt, nýbrž
jako na příležitost k měření národních sil.93 Každé sčítání obyvatelstva až do druhé poloviny
dvacátého století je tak bezpochyby třeba vnímat jako politikum. Je možné s potěšením
konstatovat, že na území českých zemí nedocházelo k vyslovenému falšování výsledků již
jednou přijatých kritérií, ovšem i přes poměrně vysokou míru rezistence odborných kruhů 94 se
politický vliv projevil v nátlaku na výběr základní metodologie, a stal se v tomto ohledu
dokonce určující,95 což pochopitelně konečné výsledky ovlivnilo (či spíše lépe řečeno
podmínilo) zcela zásadním způsobem.96
93

BOHÁČ, A.: Národnost a sčítání lidu, s. 5.
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Přístup A. Boháče, jenž, jak bylo výše zmíněno, v interním dokumentu přiznal vědeckou neudržitelnost
zvoleného řešení (srvn. pozn. 64, s. 41), přesto oficiální znění neváhal oficiálně obhajovat, odráží vysokou míru
loajality státního úředníka. Případná kritika jednotlivých odborníků v libovolné době by proto byla
nespravedlivou, kdybychom neuvažovali tento rozměr jejich počínání.
95

Změny mimo jiné negativně ovlivnily kontinuitu sběru dat a tím významně omezily možnosti zpětného
zpracování. Na druhé straně znamenaly paradoxně přínos pro historiky, neboť různá metodika užitá při
jednotlivých sčítáních podává zajímavý obraz rozdílů mezi jednotlivými skupinami obyvatel podle různých
kritérií, což platí zvláště pro sčítání z let 1910, 1921 a 1930.
96

Na pováženou je také evidentní „nadbíhání“ politickým kruhům a snaha zastřít vágnost přijaté metodiky
průhlednými argumenty s politickým nádechem, které se někdy blížily slovní ekvilibristice. Oficiální svazek
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Otázka vlivu politických potřeb vyzní ještě výrazněji, pokud srovnáme metody užívané na
území českých zemí s mezinárodní praxí. Je zajímavé, že se od ní podstatně lišily jak za
Rakousko-Uherska, tak i v době trvání první republiky. Pokud vůbec bylo ve světě kritérium
národnosti užíváno, pak vždy ve zcela jiném významu a výhradně jako údaj doprovodný
k hlavnímu kritériu mateřské řeči.97
Základní technická chyba československých cenzů, respektive kriterizace národnostní otázky,
spočívala ve smíšení subjektivního a objektivního faktoru v jedné kategorii, přičemž ani toto
smíšení nebylo jednoznačně ohraničeno či definováno. Československá národnostní statistika
tak do značné míry vybočovala z mezinárodního trendu.98
Podstatný vliv mělo ovšem přímé využití výsledků sčítání v politické praxi, zvláště pak po
roce 1945. Stát teoreticky občany nijak bezprostředně nepostihoval přímo za to, že
v kterémkoliv sčítání či dotazníku uvedl tu či onu národnost, nepřímá perzekuce ale byla více
než očividná. V případě, že v roce 1930 občan uvedl německou či maďarskou národnost,
musel po roce 1945 prokazovat, že se aktivně zúčastnil odboje či byl nacisty perzekvován. 99
V opačném případě mu hrozil konkrétní, velice citelný postih včetně zbavení státního
občanství a zásadní majetkové újmy. Údaj, státní mocí vyžádaný, jehož uvedení bylo povinné,
se později ve zcela jiné situaci stal základním ukazatelem, který určoval zásadně rozdílný
přístup státu ke konkrétním jednotlivcům.

s údaji o cenzu z roku 1921 obsahuje úvod, adresovaný tehdejšímu ministerskému předsedovi, v němž se mj.
píše: [...] rozhodl se výbor pro sčítání lidu, aby se národnost při našem sčítání lidu nezjišťovala nepřímo
prostřednictvím jazyka obcovacího nebo mateřského, jako tomu bylo v Rakousku, v Uhrách, v Německu i jiných
státech, nýbrž přímým svobodným přiznáním [...]. Charakteristický je jak způsob prezentace evidentních
metodologických problémů, tak zvláště výčet konkrétních („nepřátelských“) zemí, přičemž bylo zamlčeno, že
pod pojmem „jiné státy“ se skrývaly prakticky všechny, které se držely všeobecného názoru světových
odborných orgánů. Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921. I. díl, s. 8.
97

Charakteristiku situace z mezinárodního pohledu poskytuje BOHÁČ, A.: Národnost a sčítání lidu, s. 20.
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Nelze ovšem paušalizovat. Velice inspirativní je v tomto ohledu např. materiál, zpracovaný pro potřeby OSN
v roce 1949. Přestože se přístupy jednotlivých států k mapování národnostní situace podařilo vměstnat do
poměrně jednoduchých tabulek a přehledů, podrobný rozbor ukazuje značnou diverzitu v chápání pojmů a
důrazu na jejich význam. Přesto je evidentní, že „československý“ přístup byl dosti unikátní. Population Census
Methods. Population Studies, No. 4. United Nations, Department of Social Affairs – Department of Economic
Affairs, Lake Succes, N.Y. 1949, zvl. s. 60–68.
99

Srvn. znění zákona č. 255/1946 Sb. ze dne 19. prosince 1946 o příslušnících československé armády
v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Zcela charakteristická je v tomto
ohledu i specifikace boje za osvobození jako boje „národního“. Významným omezením z hlediska
národnostního byla zvláště formulace písmene f) § 1 tohoto zákona, hovořící o občanech německé a maďarské
národnosti.
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Je nutné zdůraznit, že podobného principu bylo poprvé použito v zásadě již v období tzv.
druhé republiky ve vztahu k židovské části obyvatelstva, a že postup státních orgánů po roce
1945 je třeba vidět v rámci kontinuity – přestože státní zřízení po roce 1945 se otevřeně
distancovalo od vývoje za druhé republiky, natož pak od období okupace, praxe dělení
obyvatelstva podle etnicity na majoritní a minoritní část zůstala, a to včetně použitých
metod.100 Ukázalo se tak, že údaje, které občané státu dobrovolně a podle jeho instrukcí
poskytli, tento stát proti nim opakovaně použil a na jejich základě je různě perzekuoval.
Z pohledu statistiky se jednalo o skutečnou tragédii. Jakékoliv měření a hodnocení vyžaduje
nejen maximální možnou přesnost při tvorbě a sběru dat, ale také plnou spolupráci sčítanců,
založenou na jejich důvěře. Zmíněné – opakované – kroky jasně ukázaly nebezpečí, jaké
občanovi může vzniknout následným zneužitím údajů. Situaci zvláště v otázce zjišťování
národnosti ještě zhoršil fakt nepřímého, ale výrazného nátlaku státu, respektive faktické
hrozby důsledků pravdivého vyplnění příslušných rubrik. Navíc se prokázalo, že faktická
represe může přijít i ex post, dokonce s dlouhou časovou prodlevou, v naprosto změněných
podmínkách. Právě případ zpětného vyhodnocení deklarace německé či maďarské národnosti
je toho více než přesvědčivým důkazem. Občan, jenž se zachoval přesně podle dobových
instrukcí, které požadovaly přesné vyplnění příslušné rubriky (přičemž hodnota byla
definována jako v zásadě objektivní), byl následně za svoje prohlášení perzekvován101 s
odůvodněním, že k uvedení té či oné hodnoty se mohl rozhodnout dobrovolně, na základě
vlastní preference. Přitom jedinou zmíněnou výjimkou v tomto konkrétním případě byli Židé,
což vůči ostatním naopak logicky signalizovalo, že se na rozdíl od Židů sami dobrovolně pro
jinou národnost rozhodnout nesmějí či přinejmenším nemají, a v důsledku tak tato výjimka
naopak posilovala zdání objektivního charakteru celé kategorie, které jediné slůvko
(„zpravidla“ při sčítání roku 1921, respektive „vždy“ v roce 1930) nemohlo změnit – ale které
se vlastně stalo z tohoto pohledu kruciálním.
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Zcela signifikantní je srovnání definice národnosti v pojetí nacistických orgánů při sčítání v roce 1939
s definicí, užitou při sčítání lidu v roce 1950.
101

Jasná souvztažnost s sčítáním lidu( a tím i důsledky loajálně a dobrovolně uvedených skutečností) je
evidentní ze znění ústavního dekretu č. 5/1945 Sb. z 19. května 1945, kde v paragrafu 4 byla napřed uvedena
definice „státně nespolehlivých osob“ (Za osoby státně nespolehlivé jest považovati a) osoby národnosti
německé nebo maďarské), a v paragrafu 6 pak byla v rámci definice tohoto „němectví“ a „maďarství“
specifikována vazba na sčítání roku 1930: Za osoby národnosti německé nebo maďarské jest považovati osoby,
které při kterémkoliv sčítání do roku 1929 se přihlásily k německé nebo maďarské národnosti [...].
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Z pohledu potřeb kontinuity získávaných dat jsou nešťastné i opakované změny definic
základních kritérií, a dokonce i kriterizace samotné.
Přes značné rozdíly v metodice mělo sčítání v Předlitavsku a v ČSR jeden společný rys, a sice
podmínky zjišťování a zápisu. Údaje, včetně „národnostní“ příslušnosti (ať už v jakékoliv
formě) v zásadě nepodléhaly vlastní svobodné volbě jedince, ale byly (zdánlivě) určovány
objektivně, tedy podle skutečností, na vlastní vůli osoby v zásadě nezávislých.102 Nicméně
neustále rostla míra subjektivity, a to pod vlivem různých faktorů – počínaje celkovým
odklonem od objektivismu, který můžeme v průběhu 20. století sledovat v téměř všech
vědách včetně exaktních, a zcela konkrétními důsledky politického tlaku v této jediné
specifické otázce konče. Míra umělé ingerence úřadů ve snaze dosáhnout pomocí výsledků
statistického sčítání určitých politických cílů totiž stále rostla – v Předlitavsku snad mohlo jít
o výběr kritéria, v meziválečném Československu již byly vybrané skupiny sčítanců nepřímo
„vybízeny“ pomocí složitých definičních konstrukcí přijatých kritérií. Příklon k naprosté
subjektivitě v pojetí úřadů totalitních států byl ovšem jen zdánlivý, neboť měl za cíl „donutit“
obyvatelstvo k deklarativnímu nahlášení „potřebných“ výsledků.
Zdá se, že dnešní situace je v otázce zaznamenání zjišťování národnosti ze statistického
pohledu nejlepší. Došlo k zásadnímu oddělení kategorie mateřské řeči, definované v zásadě
jako objektivní veličina, od kategorie „národnost“, která je naopak výrazně subjektivní a
deklarativní povahy a zcela ponechána na dobrovolném rozhodnutí jedince. Z pohledu
statistiky toto dělení umožňuje především dlouhodobě zkoumat změny poměrů v rámci obou
kategorií, a to včetně jejich vzájemné závislosti. Zdánlivě ideální situace však přesto má
mnohá úskalí, viditelná zvláště z pohledu historika. Opakovaná špatná zkušenost s možným
zneužitím údajů může u občanů iniciovat nedůvěru k procesu sčítání a následnou opatrnost či
přímo nechuť zvláště k uvádění údajů, které vypovídají o subjektivních názorech či postojích
daného jedince.103
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Míra možnosti vlastního rozhodování ovšem byla relativně vysoká, mimochodem právě v důsledku snahy
politicky ovlivnit a využít následné výsledky. Nicméně, právě z hlediska motivů tvorby kritérií, je zajímavý
výjimečný případ improvizovaného sčítání na Slovensku v srpnu 1919. Definice národnosti tehdy zněla takto:
Národnosťou rozumie sa u osob dospelých (starších 14 rokov) a duševně zdravých, národno-politické
presvedčenie jednotlivcov podľa kmenovej príslušnosti k určitému národnému celku alebo národu. Sčítání lidu
v Republice československé ze dne 15. února 1921. I. díl, s. 77.
103

Domnívám se ostatně, že právě opakovaně špatná historická zkušenost motivovala nařízení, podle kterého
byly po zpracování komisionelně zničeny sčítací archy ze sčítání v letech 2001 a 2011. Nicméně jejich zničení
představuje pro historiky nenapravitelnou ztrátu, když byla takto přerušena kontinuita uložení dat od roku 1869.
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2.2.

NÁRODNOSTNÍ STATISTIKA V ARMÁDĚ
Způsob evidence národnostního složení v československé armádě a nástin
jejího vývoje

Naše dělostřelectvo se nachází v rukách příslušníků jiných národností než české.104

Přístup a stanoviska státu a jeho ústředních orgánů k národnostní otázce se přímo odrážely na
situaci v armádě, respektive všech složkách branné moci. Pro hodnocení národnostní politiky
v ozbrojených silách, ať již v jakémkoli období, je nutné mít neustále na paměti, že armáda
jako státní instituce nemohla o své vůli vytvářet vlastní národnostní politiku, a musela
vycházet z oficiálního přístupu státu. Toto upozornění je zvláště důležité např. pro posuzování
přístupu armády k národnostním otázkám, respektive pro zkoumání problematiky případné
národnostní, náboženské či rasové diskriminace, např. v případě Slováků, Němců či Židů.
Armáda, byť by i chtěla či potřebovala, prostě nemohla zásadním způsobem revokovat
národnostní politiku státu.
Co se týče technických aspektů, pro základní evidenci a průběžný sběr údajů o každém
jednotlivci existovala celá řada materiálů, a po této stránce měla armáda k dispozici podstatně
větší spektrum údajů, než získávaly centrální civilní úřady během sčítání lidu. Armádu ovšem
především zajímaly specifické údaje, využitelné pro konkrétní personální práci, tedy
především průběh služby, získané dovednosti a znalosti, vojenské vlastnosti jedince a kvalita
vykonávání jednotlivých funkcí. Oproti oddílům, věnovaným služebním charakteristikám či
popisujícím průběh služby, je způsob zachycení a vyplnění základních osobních údajů naopak
zcela jednoduchý. Přesto i zde docházelo při snaze o národnostní či etnickou identifikaci dané
osoby k celé řadě problémů. Na výslednou podobu zdánlivě jednoduché a jasné rubriky, která
104

VÚA – VHA Praha, f. MNO – Presidium, 1918–1923, k. 218, čj. 16710/210. Výstřižek z časopisu Našinec
z 24. 10. 1922.
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danou osobu etnicky identifikovala, mělo totiž vliv několik faktorů, mezi něž patřil i faktor
historické setrvačnosti. Československá armáda jako celek totiž do značné míry vycházela ze
starých prvků rakousko-uherské branné moci. Přes široce a důrazně deklarovanou zásadní
odlišnost od vojska starého mocnářství byla míra kontinuity více než pozoruhodná,105 což se
týkalo i takových podrobností, jako byla právě vojenská evidence.

2.2.1. Evidence v rakousko-uherské armádě
Rakousko-uherská armáda evidovala jazyk brance, a to čistě jako technické kritérium, nutné
při existenci mnohonárodnostní armády.106 Základní materiál personální evidence
představoval tzv. Kmenový list (Grundbuchblatt).107 Šlo o multikategorijní formulář, jenž
vyplňoval příslušný vojenský orgán na základě informací, které pomocí dotazů či
doplňujícího šetření získal během jednání, vedeného s každým brancem či vojákem osobně.
Vyplnění jednotlivých rubrik tedy v konečné instanci nezáleželo na rozhodnutí dané osoby,
ale na úvaze určeného orgánu. Pro zkoumanou osobu pochopitelně existovaly široké
možnosti, jak uplatnit vlastní preference, nicméně teoreticky mělo jít o zapsání zjištěných a
přezkoumaných faktů, jejichž hodnotu neměl mít vypovídající možnost zvolit podle svých
subjektivních preferencí. Nepřímým, ale dosti charakteristickým důkazem tohoto čistě
technicistního přístupu vojenské správy je řazení jednotlivých rubrik, respektive jejich
seskupení. Rubrika, udávající jazyk brance, byla umístěna v oddíle, věnovaném „popisu
osoby“ (Personsbeschreibung), mezi údaji o barvě vlasů a očí, rysů obličeje, očkování,
tělesné výšce a velikosti nohou. Příslušná kolonka „řeči“ (Sprachen) byla rozdělena na
podrubriky spricht a schreibt, přičemž první z nich byla opatřena vysvětlující poznámkou: Bei
denjenigen, welche mehrere Sprachen vollkommen sprechen, ist jene dieser Sprachen, welche
von dem Assentierten als Muttersprache bezeichnet wird, zu unterstreichen (volně přeloženo
105

Zásadní otázku kontinuity či diskontinuity obou států zkoumal grantový projekt č. 409/05/2008 Moc, vliv a
autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921), jehož hlavním řešitelem byl prof. Ivan
Šedivý. Překvapivě podobnou situaci, tedy relativně vysokou míru kontinuity, konstatovaly i jednotlivé kapitoly
hlavního výstupu tohoto grantu, stejnojmenné publikace, vydané v roce 2008.
106

V roce 1910 měli mít „Němci“ v rakousko-uherské armádě zastoupení 25,1 %, „Maďaři“ 23,1 %, „Češi“ 12,8
%, více než 5 % pak ještě „Poláci“, „Rusíni“, „Chorvaté a Srbové“ a „Rumuni“. KOLDINSKÁ, Marie –
ŠEDIVÝ, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty. NLN, Praha 2008, s. 241.
107

Viz Příloha 1a, 1b.
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„U těch, kteří plně ovládají vícero řečí, dlužno podtrhnouti tu, kterou sčítaný označil za řeč
mateřskou.“). Vzhledem k tomu, že etnická identifikace a sebeidentifikace jedince se stala
později, v období, které sleduje tato práce, zásadním aspektem, je z pohledu míry zkoumání
významu rubriky pro vojenské orgány rakousko-uherské armády zajímavé, že naopak
konfesní rubrika byla umístěna ve zcela jiném oddíle, a sice v oddíle prvním (dále zde byly
rubriky místo a rok narození, domovská příslušnost či povolání).
Co se týče případných možností národností identifikace, Grundbuchblatt vůbec neoperuje
s pojmem „národnost“, což je v souladu s tehdejší civilní praxí, oproti „civilnímu“ důrazu na
obcovací řeč ale preferuje spíše zaznamenání řeči mateřské. Pro účely této práce je zásadní
otázka hledání důvodů takto výrazné nejednotnosti s metodikou civilní administrativy.
Z daného materiálu je vidět, že je stavěn zásadně technicky, tedy že armáda sbírala údaje,
které potřebovala z ryze pragmatického pohledu – krátce řečeno, chtěla vědět, jakou řečí má
na daného vojáka mluvit – a v jakém ritu ho má případně pohřbít. Je pozoruhodné, že armáda
nekopírovala civilní metodiku, která by z politického hlediska byla „výhodnější“, ale naopak
si udržela značnou metodickou nezávislost.

2.2.2. Vojenská evidence po roce 1918
Po roce 1918, ve vznikající armádě nové republiky, i nadále zůstal základním dokumentem
osobní evidence vojáků Kmenový list. Zpočátku se provizorně používalo starých formulářů
rakouských, než byl roku 1920 vydán formulář nový.108 Jeho zpracování a rozvržení rubrik se
na první pohled od starého rakouského výrazně lišily, po důkladnějším srovnání je ale podoba
s původním formulářem evidentní. Stejně symptomatické jsou ovšem i provedené změny. Co
se týče evidence jazyka, pod číslem 20 a 21 zůstala dvojrubrika „Ovládá řeči – slovem –
písmem“, ale ihned za oddílem osobních údajů, a to ještě před rubrikou konfesní, byla pod
číslem 15 vsunuta nová rubrika „mateřská řeč“.
Z retrospektivního pohledu, s vědomím dalšího vývoje, lze takto vysledovat první dopady
změn v nazírání armádních činitelů na problematiku národnosti, přestože technicky vzato
samotný pojem „národnost“ zůstal ještě dlouho pro oficiální armádní osobní materiály
pojmem neznámým. „Rakouské“ rozvržení zcela evidentně odráželo pouze praktické služební
108

Podoba kmenového listu byla v roce 1920 určena výnosem MNO čj. 210.100/III.-9a/1920. Viz Příloha 2.
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potřeby vojenských úřadů, kde i ono „podtržení“ mateřské řeči spíše zdůrazňovalo stupeň
ovládnutí toho kterého jazyka. Nová, samostatná rubrika „mateřská řeč“ ovšem evokuje zcela
změněné chápání příslušných údajů. Samotné zařazení rubriky by snad mohlo být vysvětleno
snahou „zviditelnit“ dříve praktikované podtržení, ovšem již fakt, že rubrika byla umístěna
jinde než rubrika ovládaných řečí, mluví sám za sebe, a to zvláště v kontextu celkového
potýkání se armády s národnostní problematikou v konkrétní době (tedy již vzápětí po vzniku
republiky). Proč nebyla přímo zařazena rubrika „národnost“, analogická dotazníkům civilní
administrativy, zůstává ovšem otázkou. Pro počáteční období je odpověď jasná – podoba
Kmenového listu vznikala ještě mnohem dříve, než proběhlo první sčítání lidu. Analogicky
jako v případě již zmíněného jazykového zákona z roku 1920, také při přípravě nové podoby
vojenské osobní evidence se dalo předpokládat, že kritériem národnostního členění bude
mateřský jazyk. Nicméně, příslušné rubriky zůstaly v původní podobě po celou dobu první
republiky. Nabízí se hypotéza, že částečně snad působila jakási „setrvačnost“ vojenské
administrativy (která byla převážně v rukách bývalých rakouských důstojníků) jak ve smyslu
neochoty měnit již jednou přijatá kritéria, tak i vzhledem k preferenci čistě technických údajů,
které měly praktický význam. Částečně ovšem mohlo jít i o snahu vyhnout se nařčení, že snad
armáda sleduje národnostní sebeidentifikaci vojáků, což zavánělo hrozbou stížností
na možnou diskriminaci menšin ve vojsku. Armáda tedy pojem „národnost“ oficiálně neznala,
čímž nastal jakýsi rozpor s praxí civilní administrativy.

2.2.3. Osobní evidence v čs. jednotkách v zahraničí 1939–1945
Ve zmíněném stavu přetrvala armádní administrativa až do září 1938, respektive až do března
1939. Nové osobní materiály, zakládané v rámci vojenských jednotek zahraničního odboje,
byly zprvu přesnou kopií meziválečných dokumentů. Již brzy se však objevily první
problémy, a v jejich návaznosti i příslušné změny. Zahraniční vojsko, kromě území Francie,
kde na podzim 1939 získala čs. vojenská správa právo provádět všeobecnou mobilizaci
československých občanů, bylo v zásadě vojskem dobrovolnickým, což se především týkalo
„ideového jádra“ jednotek, tedy uprchlíků z „domova“, kteří odcházeli za hranice přímo
s myšlenkou boje za obnovu republiky. Právě tento dobrovolnický, entuziastický charakter
nejdůležitější části vojáků, a vlastně i celého odboje, vnesl nutně do striktně vojenské
administrativy nové, „civilní“ aspekty, které vycházely z aktuálních politických potřeb
59

složitého lavírování exilové reprezentace ve snaze o co nejširší mezinárodní uznání, stejně
jako ze snahy vyhovět požadavkům dobrovolníků, kteří odcházeli do odboje nikoliv
s představou prosté restituce republiky v její dřívější formě, ale s méně či více revolučními
názory na nutné budoucí změny a nutnost nových přístupů. Ostatně, v tom s nimi byli zajedno
i vojáci (škála představ o změnách byla velmi široká a mířila na obě strany pomyslného
politického spektra, kdybychom je chtěli v tomto smyslu zjednodušit, ale základní pojítko,
tedy odhodlání ke změnám, rozhodně existovalo).
Na Západě se první způsob evidence objevil ještě před vypuknutím války, v souvislosti s tzv.
soupisovou akcí, prováděnou v zahraničí od jara do září 1939, v rozsahu podle možností toho
kterého regionu. V Británii obsahovaly dotazníky údaj o národnosti, naopak zcela chyběla
rubrika mateřské řeči.109 Šlo pravděpodobně o vliv civilní administrativy, kdy rubrika
„národnost“ vycházela z formulářů civilní správy, tedy ve smyslu, kodifikovaném zněním
„sčítacího“ zákona. Oficiální dotazníky vojenské správy ve Francii se naopak držely původní
vojenské terminologie. V tomtéž duchu a podle jednotného vzoru byly také vedeny odvodní
protokoly a vytištěny odvodní (resp. prezentační) lístky, takřka identickou podobu měly i
Kmenové listy.110

Postupně docházelo k různým změnám. Kromě již zmíněných důvodů svoji roli postupně
sehrávaly také reakce na další změny v důsledku vnitřních i vnějších tlaků, které ovlivňovaly
celkové nazírání na národnostní otázku a tím v důsledku i konkrétní formulace příslušných
dokumentů a formulářů. První případ nastal již na podzim roku 1939 v souvislosti s náborem
československých státních příslušníků z Palestiny, v převážné většině židů. Jak bylo již výše
uvedeno, ústava jim zaručovala možnost přihlásit se ke svému židovství bez ohledu na
konfesní či jazykovou příslušnost, na což byli v meziválečné době zvyklí i ve styku s civilní
administrativou, kdy při sčítání lidu mohli uvést svoji „židovskou národnost“. Při odvodech
do zahraničního vojska však předkládané vojenské dotazníky obsahovaly pouze dotaz na
mateřskou řeč. Největší problémy pochopitelně vznikaly v případě německojazyčných židů, a
to, nutno říci, problémy oboustranné. Pod dojmem předchozích událostí a prožitků židé
v mnoha případech cítili vnitřní potřebu odlišit se od Němců, a současně naráželi na vlnu
nepochopení u českých příslušníků odvodních komisí, stejně jako prostých vojáků, kteří
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Viz Příloha 3.

110

Viz Příloha 4 a 5.
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technickému údaji mateřské řeči přikládali význam hodnotový, a pokládali ho za vyjádření
vlastní národnostní sebeidentifikace. Tomu se židé pochopitelně bránili poukazem na
židovský původ. Vzhledem k jejich opakovaným požadavkům na zanesení údaje o jejich
židovské národnosti vydal náčelník Vojenské správy Čs. národního výboru divizní generál
Sergěj Ingr na jaře 1940 následující příkaz:
V ústřední administrativě čs. armády ve Francii se vyskytly případy, ve kterých nepostačil v
příslušných rubrikách osobních dokladů jednoduchý záznam jen o mateřském jazyku
dotčeného příslušníka čs. armády. Napříště v příslušné rubrice osobních dokladů budiž vždy
uvedena národnost a k tomu v závorce připojen záznam o mateřské řeči. např.
„Československá (česká nebo slovenská)“ nebo „Židovská (česká)“111

Jak je vidět, nešlo v nařízení pouze o doplnění chybějícího údaje o národnosti, naopak,
předpokládaný způsob zápisu jednoznačně evokuje hlubší změnu v nazírání. Prvotním údajem
se měla stát národnost, zatímco údaj mateřské řeči ji pouze doplňoval (jako nikoliv bez
významu se jeví i fakt, že poprvé se obě kategorie v systému evidence ocitly přímo vedle
sebe). Motivace i důsledky jsou evidentní. Zavedení tohoto systému by umožnilo například
zásadně odlišit osoby židovského původu od „etnických“ Němců. Zároveň by ovšem
například jak židům, tak i Němcům dávalo možnost přihlásit se k „československé“
národnosti. Daná rubrika v navrženém znění tedy nejen rozšířila možnosti vlastní přesnější
sebeidentifikace, ale ve svém základu se svým způsobem stávala politickou deklarací, když
evokovala možnost subjektivní volby národnostní orientace jednotlivců, a od této možnosti
byl již jen krok k nutnosti. A tak, zatímco dřívější rubrika mateřské řeči musela být chápána
jako pouhé technické kritérium, v zásadě nezávislé od vůle jedince, nyní by se vyplnění
rubriky v případě menšin rovnalo vyjádření zásadního politického stanoviska, na čemž již
mohla být například zkoumána a posuzována loajalita jedince k státu.
Nařízení se ovšem nedočkalo plné realizace. Po evakuaci do Británie byly nadále používány
odvodní formuláře v původním znění, tedy s dotazem na mateřskou řeč, a to až do samého
konce války. Je ovšem zajímavé, že interní materiály vojenské správy naopak zhusta užívaly
specifikaci národnosti. Je to viditelné např. na tehdy vznikající příruční kartotéce, určené pro
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Sborník důvěrných výnosů a nařízení Čs. vojenské správy, ročník 1940, č. 8 ze dne 20. května 1940, čl. 1.
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potřeby zahraniční vojenské správy.112 Příslušná karta neobsahovala údaj o mateřské řeči,
pouze o národnosti. Kde tento údaj úředníci zjistili, jestliže nebyl obsažen v žádném
dotazníku, je nasnadě – danou rubriku prostě vyplnili údajem o mateřské řeči.113 Je to dalším
důkazem, jak dalece oba údaje v myslích českých vojenských úředníků splývaly, a jak dalece
tedy byl rozšířený pohled na otázku národnostní identifikace jako na otázku především
jazykovou.
Zmíněné Ingrovo nařízení původně vzniklo na základě aktuální situace, zvláště na Blízkém
východě a ve Francii na přelomu let 1939 a 1940. Personální záznamy na Blízkém východě
z pozdějšího období, kdy zde vznikala samostatná československá vojenská jednotka, se
ovšem od systému, zavedeného v Británii, podstatně liší. Namísto standardizovaných
odvodních lístků byly užívány odvodní formuláře jiné podoby.114 Ty sice také obsahovaly
rubriku „mateřská řeč“, ovšem další zpracování těchto prvotních materiálů, především
formuláře tzv. Výpisu z kmenových záznamů, tedy druhotný materiál, používaly naopak
kolonku „národnost“.115 Srovnání řady těchto dokumentů ukázalo, že někdy byly údaje
z rubriky „mateřská řeč“ do rubriky „národnost“ přebírány automaticky, jindy se naopak
lišily. Vždy pravděpodobně záleželo na pečlivosti a ochotě daného vojenského úředníka či na
iniciativě samotných vojáků. Na Blízkém východě tedy panovala jistá dvojkolejnost zápisů,
přičemž se ze zkušenosti dlouhodobého zkoumání jednotlivých formulářů zdá, že udané údaje
(tedy „národnost“ a „mateřská řeč“) byly ze strany většiny důstojníků vcelku volně
zaměňovány, respektive pokládány za totožné.
Poněkud jiná situace panovala v jednotkách v Sovětském svazu. Zatímco v Británii byly
odvodní lístky a Kmenové listy nadále používány v původní formě, v SSSR byly formuláře
Kmenových listů tištěny nově, a proto se lišilo i zpracování. Přesně podle znění Ingrova
příkazu z roku 1940 se v nich objevila rubrika „Národnost (mateřská řeč)“. Charakteristický
je ovšem i posun rubriky v samotném formuláři, který indikuje změnu významu pojmu.
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S kartotékou se pracovalo i poválce, zvláště pro účely udělování osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb. Nyní
je uložena ve Vojenském ústředním archivu v Praze jako tzv. Kartotéka příslušníků čs. zahraničního odboje –
Západ.
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Kartotéka vznikala až v Británii, tedy po vydání zmíněného nařízení generála Ingra. Viz Příloha 6.
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Viz Příloha 7a, 7b.
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Viz Příloha 8.
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V novém formuláři totiž rubrika dostala pořadové číslo 4, a stála tak ihned za jménem, datem
a místem narození a domovskou příslušností.116
Od počátku výstavby československých jednotek v Sovětském svazu tak původní
dvojkolejnost evidence národnostních ukazatelů dostala oficiální podobu, když se na různých
územích v tomto ohledu lišil i základní materiál osobní evidence. Již roku 1943 ale opět došlo
ke změně, kterou způsobily zvláště odlišnosti evidence u jednotek v Sovětském svazu.
Londýnské Ministerstvo národní obrany tehdy přišlo s výnosem následujícího znění:

věc: Národnost, mateřská řeč – jednotná úprava.
Londýn, 20. dubna 1943
V osobních listinách vojenských osob jsou vedeny nejednotně rubriky pokud jde o mateřskou
řeč, resp. národnost. Tak v odvodním /presentačním/ lístku a odvodním protokole a
v kmenovém listě, jež jsou předepsány brannými předpisy, jest uvedena mateřská řeč. Naproti
tomu kartoteční listy a osobní vložky, jež nejsou předpisem stanoveny, uvádí národnost.
MNO nařizuje, aby ve všech osobních listinách vojenských osob /příklad: v odvodním, resp.
presentačním lístku aj./ jakož i ve všech pomocných listinách /kupř. kartoteční listy/ byly
rubriky „národnost“ vypuštěny a nahrazeny rubrikami „mateřská řeč“. V listinách, ve
kterých je uvedeno: „národnost /mateřská řeč/“ – mají to kmenové listy v SSSR – je třeba tyto
upraviti škrtnutím slova „národnost“.
Statistiky napříště vyhotovujte jen podle mateřské řeči a ne podle národnosti.117

Dlužno podotknout, že podle tohoto výnosu postupovali evidenční důstojníci v Sovětském
svazu i v Británii, nicméně nařízené úpravy ani zdaleka nepronikly do všech materiálů.
Neujasněnost kritérií sledování a zachycení národnostních kategorií tedy trvalo až do konce
války.
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Viz Příloha 9.
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Výnos MNO čj. 712dův. III./1.odd. 1943. Po vydání tohoto nařízení došlo mj. k úpravě zmíněných karet
personální kartotéky čs. jednotek na Západě (viz pozn. 112, s. 62). Slovo Národnost bylo na kartě překryto
velkým razítkem MAT. ŘEČ., aniž by ovšem došlo k ověřování hodnoty údajů, což jen dokládá nesystematičnost
chápání obou kategorií. Viz Příloha 6.
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2.2.4. Situace po roce 1945
Poválečná evidence znamenala další změny. Odsunem Němců a velké části Maďarů ztratila
národnostní otázka na své palčivosti, a dřívější důraz na význam národnostní identifikace
ztratil na naléhavosti. Nový formulář Evidenčního listu obsahoval menší I. oddíl „Vojenská
evidenční data“ a rozsáhlejší II. oddíl „Všeobecná data“.118 Ten začínal rubrikou povolání,
následoval dotaz na členství v politické straně a na členství v Čs. svazu mládeže. Teprve poté
se na jedné řádce objevila rubrika 12 a 13, „národnost“ a „mateřská řeč“. Teprve v tomto
novém formuláři tedy došlo k prosazení definice, jakou vlastně známe dnes, tedy jednoznačné
oddělení, ale současně i blízká souvislost obou údajů. Je mimochodem charakteristické, že
v pořadí rubrik byla národnostní identifikace předstižena identifikací politickou, která se do té
doby v žádném vojenském formuláři neobjevila. Ale to je již jiný příběh.

2.2.5. Závěr
Během válečných let tedy vojenská evidence prošla několikerými změnami, které se
především týkaly právě způsobu kategorizace evidence národnostní a etnické příslušnosti.
Tyto změny pro badatele poněkud ztěžují následné vyhodnocování materiálů, především však
ilustrují některé základní problémy vojenských orgánů zahraničního odboje; především
ukazují limity chápání rozdílů pojmů národnost a mateřská řeč, resp. hloubku vnitřní
sebeidentifikace většinové skupiny, zvláště Čechů, s jazykovým hlediskem jako samozřejmě
chápaným kritériem (byť explicitně nevyjádřeným) „přináležitosti“ k národu. Z toho ovšem
logicky vyplývalo i chápání „němectví“ či vztah k otázce sebeidentifikace židů ze strany
především české populace. Právě ze zdánlivě pouze technických aspektů dotazníkového
zachycení osobních údajů můžeme ovšem zpětnou cestou od konkrétních důsledků vysledovat
i základy rozdílnosti apriorního chápání určujících pojmů. Právě tento podvědomý, „apriorní“
a „samozřejmý“ charakter chápání prvků národnostní sebeidentifikace a jejich významu se
podle názoru autora této práce stal důvodem většiny národnostních sporů (nejen)
v zahraničních jednotkách, v jejichž pozadí tedy stálo především nedorozumění a malá snaha
pochopit odlišné hledisko druhé strany.
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Viz Příloha 10.
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Co se týče samotných formulářů, za povšimnutí zcela jistě stojí postupný vývoj způsobu
řazení, respektive seskupení rubrik v průběhu pouhých několika desítek let. Změny významu
a důležitosti jednotlivých kategorií, které navíc nezřídka přecházejí i z jedné nadřízené
kategorie do druhé, ilustrují totiž více než charakteristicky nejen politické a ideologické
změny ve společnosti, ale i změny náhledu na lidskou osobnost jako takovou.119
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Porovnání obou časově limitních dokumentů, tedy rakouského Grundbuchblattu a československého
Kmenového listu z období po roce 1945, naznačuje tyto souvislosti více než jasně. Rakouská listina např. uvádí
v jednom seskupení neměnné údaje o datu a místu narození spolu s povoláním a konfesí, přičemž je chápe jako
údaje zásadní (nabízí se myšlenka, nazvat tyto údaje „farnostními“), zatímco jazyk je chápán jako údaj,
přináležející k fyzickému popisu osoby. Československý Kmenový list po roce 1945 má ovšem zcela jinou
strukturu: politická a sociální příslušnost je uváděna ve stejném oddíle jako národnost, což je možné shrnout tak,
že oddíl uvádí údaje, charakterizující státní a politickou spolehlivost jedince.
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2.3.

NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA V ARMÁDĚ
V LETECH 1918–1939
Krátký exkurz

Co ale znamenalo nějaké Československo pro mě, pro chlapce, který vyrostl mezi karpatskými
venkovany v maďarské kultuře, v mizerné škole přísahal věrnost Habsburkovi a potají
rozprávěl jazykem, jímž se mluvilo v zemi zvané Amerika? Co mi mohli čeští propagandisté
povědět o národnosti? Jenže tihle čeští důstojníci z legií mluvili pořád dál...120

2.3.1. Národnostní problematika v čs. armádě první republiky
Československá tzv. první republika ve své podobě mezi lety 1918 a 1938 byla státem
výrazně multinacionálním121 a veškeré národnostní problémy, které si přinesla do vínku,
zůstaly nedořešeny po celé dvacetiletí jejího trvání. Je přitom paradoxní, že po těchto
stránkách vlastně odrážela podobu svého úhlavního nepřítele, na jehož troskách vznikla –
Rakousko-Uherska. Není proto divu, že problémy, se kterými se potýkala armáda rakouskouherská, zůstaly vlastně obdobné i pro vojsko nového státu.
Republika ovšem po ideové stránce, velice zjednodušeně řečeno, vznikala jako výraz českého
boje proti němectví (a proti maďarskému útlaku na Slovensku), a její ustavení proběhlo, bylo
chápáno i (dlouhodobě) prezentováno jako důsledek českého vítězství v tomto zápase.
Antagonismus zvláště vůči němectví byl tedy přímo zakotven už v samotných ideových
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KRIVAK, Andrew: Dlouhý návrat. Odeon, Praha 2013, s. 112.
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Na 15 milionů obyvatel bylo přes 3 miliony Němců, 761 000 Maďarů a 447 000 Rusínů a 110 000 Poláků.
190 000 občanů se hlásilo k židovské národnosti. V Čechách bylo podle sčítání v roce 1930 z 7 109 376 obyvatel
2 270 943 Němců (32,4 %), na Moravě z 3 565 010 obyvatel 799 995 Němců (22,8 %). Statistický lexikon obcí
v Republice československé. I. Země česká. Státní úřad statistický, Praha 1934; II. Země moravskoslezská. Státní
úřad statistický, Praha 1935.
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základech nového státu. To se přirozeně projevilo i v armádě, stejně jako veškeré další
národnostní problémy československého státu.122 Pochyby o loajalitě menšin, v tehdejším
chápání „nečeskoslovenských“ (tedy stojících mimo tehdejší výklad pojmu československý
národ123), panovaly od samého vzniku republiky. Již v počátcích se proto objevila otázka, zda
vůbec mají „Němci“ (a „Maďaři“) v československém vojsku sloužit, případně v jaké
formě.124
Nakonec ovšem zvítězil střízlivý a mnoha politickými i praktickými ohledy podmíněný názor
o nutnosti zavedení všeobecné branné povinnosti. Československá armáda první republiky
byla proto založena na zásadě všeobecné branné povinnosti, k vojenské službě tedy
povolávala všechny občany bez rozdílu, jediný limit představovala omezení zdravotní,
sociální a výjimečně i pracovní.
V souvislosti se zavedením všeobecné branné povinnosti ovšem z národnostního pohledu
vyvstal složitý problém. Jestliže menšiny, a zvláště pak německá se svými třemi miliony
osob, představovaly výrazné procento obyvatelstva ČSR, analogická situace zákonitě nastala i
v armádě. Z vojska, které po mobilizaci v roce 1938 mělo teoreticky čítat jeden a půl milionu
mužů, mělo být přibližně 315 000 německých vojáků.125 Vysoký procentuální podíl měly mít
i ostatní „nespolehlivé“ menšiny. Národnostní složení tedy mohlo výrazně ovlivnit celkovou
bojeschopnost armády a vojenská správa si tento problém uvědomovala.
Již v roce 1922 proto zpracovala dosti detailní systém regulace národnostní struktury armády.
Docházelo podle něj k cílenému mísení vojáků, kdy např. 30 % slovenských nováčků mělo
být zařazeno do útvarů v českých zemích a naopak. Zatímco toto „mísení“ mělo především
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K národnostní problematice ve vojsku s důrazem na německou otázku zvl. ZÜCKERT, Martin: Zwischen
Nationsidee und staatlicher Realität. Die tschechoslowakische Armee und ihre Nationalitätenpolitik 1918–1938.
Oldenbourg Verlag, München 2006.
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Samotný pojem „československý národ“ nebyl oficiálně definován. Spory o tom, zda byl pojem zamýšlen
pouze jako množina Čechů, Slováků a případně „Podkarpatorusů“, či zda měl význam „občanský“ a zahrnoval
všechny obyvatele Československa, shrnul a svůj postoj podle mého názoru přesvědčivě vyargumentoval
KUČERA, Jaroslav: Politický či přirozený národ: K pojetí národa v československém právním řádu
meziválečného období. In: ČČH, 99, 2001, č. 3, s. 548–568.
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Problém byl v počátečním období existence republiky diskutován na různých úrovních, od vrcholných
politických orgánů až po konkrétní vojenské jednotky. Shrnutí a řadu příkladů uvádí ZÜCKERT, M.: Zwischen
Nationsidee und staatlicher Realität, zvl. s. 45–57. (Zdánlivě) definitivně byla tato otázka vyřešena až přijetím
branného zákona v roce 1920.
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ŠRÁMEK, Pavel: Československá armáda v roce 1938. Nakladatelství a vydavatelství Společnost přátel čs.
opevnění, Brno – Náchod 1996, s. 66.
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„utužit“ (ale spíše by bylo lépe říci „vybudovat“) jednotu „české a slovenské části národa“, a
prostřednictvím přímého kontaktu slovenských odvedenců s výrazně rozvinutějšími českými
zeměmi mimo jiné i přispět k povznesení vzdělanostní, kulturní a j. úrovně slovenských
oblastí, postup vůči neslovanským menšinách musíme hodnotit jako výrazně diskriminační.
Jejich příslušníci měli být v co největší míře včleňováni k útvarům, v nichž převažovali Češi.
Maďaři ze Slovenska měli být posíláni do Čech výměnou za „české“ Němce, přičemž se mělo
hledět na to, aby Němci a Maďaři ve větší míře pokud možno nesloužili současně v jednom
útvaru. Záhy došlo k vytvoření dosti detailně propracovaného systému „kvót“ přítomnosti
jednotlivých národnostních menšin pro jednotlivé druhy vojska, definovaného podle
významu a určení té které „zbraně“. U útvarů pěchoty a jezdectva nemělo sloužit více jak 30
% Němců a Maďarů, pro ostatní zbraně byla tato výše určena na 50 %. Němci a Maďaři
naopak vůbec neměli sloužit u hraničářských praporů, u letectva a telegrafního vojska.126
Tento trend, nastoupený, jak již bylo zdůrazněno, od samého počátku existence státu, byl
nadále udržován, a ve třicátých letech ještě zesílil.127 Spolu s tím, jak se měnila struktura
armády, resp. rostl počet útvarů moderních a speciálních (letectvo, útočná vozba, telegrafní
vojsko, a zvláště osádky pevností), stoupal i počet útvarů, do nichž neměly mít „nespolehlivé“
menšiny přístup. Tím ovšem zákonitě musel stoupat i jejich předpokládaný procentuální podíl
v „běžných“ útvarech.128 Postupně se zvyšující zásoby výzbroje a materiálu umožňovaly stálé
rozšiřování rámce armády, zvláště pak pro případ mobilizace, přičemž nárůst početního stavu
armády si vynucovalo i stále výraznější zhoršení mezinárodně politické situace. Zvyšování
míry přímého ohrožení státu ovšem nepřineslo žádoucí vnitřní sjednocení jeho občanstva,
naopak, komplikovala se i vnitropolitická situace. V důsledku se snižovala nejen
„důvěryhodnost“ dvou největších menšin, německé a maďarské, ale i menšin dalších, včetně
slovanských, považovaných dosud za spolehlivé. Postupně se tak rozpadl i původní koncept
dělení na „slovanské“ a „neslovanské“ menšiny, který vycházel z jednoho z ideových
základů, na nichž stát vznikal, z teze o „slovanské vzájemnosti“. Situace postupně spěla ke
126

VÚA – VHA Praha, f. MNO – Presidium, 1918–1923, 1922 dův., k. 308, čj. 91 200, Směrnice pro
rozdělování nováčků podle národnosti, 22. 7. 1922.
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Výrazným momentem v tomto ohledu se stalo přijetí zákona o obraně státu, jehož příslušné pasáže oficiálně
operovaly s termínem státně nespolehlivé osoby. Zákon č. 131/1936 Sb. ze dne 13. 5. 1936 o obraně státu, § 19.
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K procentuálním kvótám a národnostnímu složení jednotlivých druhů vojsk (dobově „zbraní“) v polovině
třicátých let viz např. SANDER, Rudolf,: Válečná československá armáda v září roku 1938. In: Historie a
vojenství, 1995, č. 6, s. 23–80. Národnostní složení armády je v ní ilustrováno na základě stavu v roce 1936,
resp. na základě studie Hlavního štábu, MNO čj. 1520 Mob.-HŠ/1.odd. 1936. VÚA – VHA Praha, f. MNO –
Hlavní štáb/1. oddělení, 1936, k. 132, sign. 57 1/1.
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krizovému momentu, kdy již pracovníci Hlavního štábu museli konstatovat, že protichůdné
požadavky na zvětšování armády na jedné a na co největší snížení procentuálního poměru
menšin v útvarech na druhé straně se v případě mobilizace nepodaří skloubit.129
Stát, a tím ani armáda, ovšem neměly vyřešený vztah ani ke slovenskému obyvatelstvu,
oficiálně součásti jednotného státního národa. Po celou dobu trvání první republiky ale právě
slovenská otázka představovala vedle německé jednu z klíčových vnitropolitických problémů.
Armáda ovšem, co se týče národnostní politiky, pochopitelně i v této otázce následovala
„oficiální“ postoj státu, držela se tedy konceptu jednotného československého národa.130 Ve
všech národnostních přehledech byli tedy sice uváděni příslušníci menšin, nebyli však zvlášť
odlišováni Slováci.131 Armáda se ke své škodě snažila dlouho jakýkoliv problém nevnímat či
popírat. Ještě za první republiky a zvláště později, tedy vlastně až dodnes, se objevují kritiky
na podceňování tohoto problému, na nedostatečný přístup Slováků k vojenskému vzdělání, na
proporcionálně zcela mizivý počet slovenských důstojníků.132 Nešlo ovšem o nějaký
diskriminační záměr z české strany; jedním ze zásadních důvodů byl fakt, že Slováci prostě
neměli ve většině o vojenskou kariéru zájem. Armáda tento stav ke své vlastní škodě
nepodchytila a nepokládala proto situaci dlouho za závažnou, k prvním krokům v tomto
ohledu došlo až pod tlakem situace.133
Poté, co se počátkem třicátých let jako rozhodující protivník republiky definitivně ustálilo
Německo, vyvstaly veškeré národnostní problémy s ještě větší ostrostí. Jak se mezinárodní i
vnitropolitická situace zhoršovala, rostl v českém prostředí pocit ohrožení, postupně ale
narůstal i národnostní antagonismus. Ohrožení ze strany Německa a Maďarska bylo většinově
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Stručný a výstižný přehled slovenské otázky v čs. armádě v letech 1918–1938 uvádí KOLDINSKÁ, M. –
ŠEDIVÝ, I.: Válka a armáda v českých dějinách, s. 270 an.
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Vzhledem k již zmíněné „státní myšlence“ meziválečná armáda nerozlišovala zvlášť Slováky a Čechy, vedla
je podle jednotné, „československé“ mateřské řeči.
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Problematika slovenského zastoupení československé, ale i v rakousko-uherské armádě je objektem poměrně
značné pozornosti slovenských historiků. Bibliografie problematiky také dokumentuje značnou rozdílnost
přístupu k problematice, k vymezení pojmů či metodologii. Jak široké je spektrum přístupu, je možné sledovat
na příkladu studií k tématu, uveřejněných v jediném periodiku: ŠTEFANSKÝ, Václav: K niektorým problémom
postavenia Slovákov v čs. armáde (1918–1939). In: Vojenská história, 1997, č. 2. s. 3–17; HRONSKÝ, Marián:
K národnostnej otázke v rakúsko-uhorskej armáde za prvej svetovej vojny (zastúpenie Slovákov v jednotkách
pechoty a jazdectva v roku 1918). In: Vojenská história, 2000, č. 2, s. 14–35; DANGL, Vojtech: Národnostná
otázka a účasť Slovákov v armáde (1867–1914). In: Vojenská história, 2002, č. 3–4, s. 3–25.
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Podrobněji např. KOLDINSKÁ, M. – ŠEDIVÝ, I.: Válka a armáda v českých dějinách, s. 272 aj.
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chápáno i propagandisticky prezentováno v kontextu „odvěkého“ česko-německého (popř.
slovensko-maďarského) střetávání. Oficiálně deklarovaná obrana demokratických ideálů se
postupně čím dál více a výrazněji měnila na boj národa proti národu. V posledním období
první republiky, vrcholícím za mobilizace v září 1938, nastal v tomto ohledu definitivní zlom,
známé nařízení o koncentraci německých vojáků do neozbrojených pracovních útvarů134
vlastně znamenalo jejich označení za „vojáky druhé kategorie“ a tím i konec myšlenky
jednotné armády a jednotné občanské společnosti.135

Všeobecná mobilizace, vyhlášená v září 1938, dodnes platí za jeden z nejsvětlejších okamžiků
novodobé historie českého národa. Z hlediska řešené problematiky je ovšem významné, jak
dalece tento národní pohled převažuje, a zcela tak zastiňuje obecnou, „československou“
perspektivu. Je sdostatek příkladů obětavosti a rychlosti, s jakou čeští záložníci nastupovali
k útvarům, a ve společné národní paměti se ustálila všeobecně sdílená představa o ohromné
míře nadšení a odhodlání tehdejších občanů. Výzvy k mobilizaci ovšem neuposlechlo 126 000
záložníků, tedy přibližně jedna desetina všech povolaných. Z pohledu čistě vojenskotechnického jde o nezvykle vysoké procento. Asi 100 000 neuposlechnuvších bylo z řad
československých Němců, což v jejich případě znamenalo více než třetinu povolaných!136
Dobová hlášení o průběhu zářijové mobilizace137 shodně poukazují na vysokou míru
134

Dne 16. září 1938 bylo nařízeno, aby „osoby mužstva německé mateřské řeči, které nastoupí u útvarů zbraní
v Čechách a na Moravě (...) nebyly vyzbrojeny, ale jen vystrojeny a soustředěny ve výcvikových táborech, kde
z nich budou utvořeny pracovní jednotky.“ Nařízení bylo o den později rozšířeno a detailněji specifikováno.
Znění příslušných nařízení viz MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel: Dokumenty československé armády z
podzimu 1938. Anketa „Armáda v roce 1938“. In: Historie a vojenství, 1997, č. 6, s. 97.
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Nařízení bylo rozesíláno v zapečetěné obálce, kterou měli velitelé otevřít až po obdržení mobilizačního
rozkazu. Lékaři u odvodních komisí měli dostat instrukci, aby co nejvíce příslušníků neslovanských menšin
uznávali za služby neschopné. Odvedení měli být zařazeni do mobilizovaných útvarů až do výše procentuálních
kvót poměrných zastoupení neslovanských menšin u útvarů jednotlivých druhů vojsk. Z očekávaných přebytků
měly být formovány pracovní roty (5 důstojníků a 173 mužů), kde veškeré velitelské funkce včetně zástupců
velitelů družstev měli plnit „státně spolehliví“ vojáci – a ti také jako jediní měli obdržet výzbroj (na rotu celkem
29 pušek a 6 pistolí), která byla tedy evidentně určena spíše na obranu proti „vnitřnímu“ nepříteli než k boji proti
nepřátelské armádě. Z těchto diskriminačních opatření měli být vyňati pouze ti záložníci německé mateřské řeči,
kteří předloží legitimaci člena německé sociální demokracie. VÚA – VHA Praha, f. MNO – Hlavní štáb/1.
oddělení, 1938, k. 157, sign. 32/10/56, čj. 4332 Mob., 17. 9. 1938.
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ŠRÁMEK, P.: Československá armáda v roce 1938, s. 66.
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Čerstvé zprávy, ještě nemodifikované větší časovou odlehlostí, jsou obsaženy především v tzv. anketě
„Armáda v roce 1938“, vytvářené na přelomu let 1938/1939, na jejímž základě hodlala armáda vyhodnotit a
využít zkušenosti z mobilizace. VÚA – VHA Praha, f. MNO – Hlavní štáb/3. oddělení, 1938, kartony 293 A–F.
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nenastoupení záložníků německé národnosti, na druhou stranu, což řada českých historiků
zdůrazňuje, jednoznačně potvrzuje, že Němci a Maďaři, kteří narukovali, plnili rozkazy
poslušně a bez revolt. Ovšem je nepochybné, že toto prosté „plnění rozkazů“ je dosti málo na
potřeby konfliktu s mnohem silnějším protivníkem, boje na život a na smrt. Navíc šlo o
chování v době míru.138 Je nepochybné, že v případě skutečných bojů by došlo k vážným
problémům. Jak by se zachovali příslušníci národnostních menšin v krizových okamžicích,
zvláště za ústupu či dezorganizace, je možné jen odhadovat.139 Jisté ovšem je, že na jejich vůli
k boji nebylo možno sázet.

Národnostní politika v československé armádě v letech 1918–1938 procházela
nestejnoměrným vývojem a měla své sinusoidy, celkově je ovšem možné konstatovat některé
základní konstanty. Stejně jako byli v rovině faktické „státotvorným“ národem republiky
jednoznačně Češi, stali se – a zůstali až do září 1938 (a v plném důsledku pak až do března
1939) – národem „armádotvorným“ i ve vojsku. K menšinám, zvláště pak neslovanským,
panovala v armádě nepřehlédnutelná apriorní nedůvěra. Jejich příslušníci měli podstatně
ztížený přístup do některých druhů vojsk či k vojenskému vzdělání a hodnostem. Velkým
problémem se stalo i přejímání a další služba profesionálních důstojníků z jejich řad.140
Oficiální deklarace zdůrazňovaly demokratičnost a zásadní odlišnost od armády rakouské, při
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Nabízí se srovnání s mobilizací rakousko-uherské branné moci v roce 1914, kdy příslušníci menšin
nastupovali naopak spořádaně a bez větších incidentů či dezercí. Viz kupříkladu GALANDAUER, Jan: Wacht
am Rhein a Kde domov můj. Válečné nadšení v Čechách v létě 1914. In: Historie a vojenství, 1996, č. 5, s. 22–
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NLN, Praha 2001.
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naprostou výjimkou. Příslušníci menšinových neslovanských národností měli přístup k dráze profesionálního
důstojníka dosti ztíženou, pozoruhodné a zcela charakteristické ovšem je, že se k této službě ani nehlásili. Mezi
poručíky, nově vyřazenými z Vojenské akademie v letech 1922–1930, pouze 2,15 % udávalo německou
mateřskou řeč a 4,4 % slovenskou. ANGER, Jan: Národnostná štruktúra dôstojníckeho sboru česko-slovenskej
armády v rokoch 1918–1930. In: Historický časopis, 41, 1993, č. 5–6, s. 626. Autor ovšem zjednodušuje definici
příslušných kategorií, které označuje za „Němce“ a „Slováky“.
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posuzování národnostní a zvláště kádrové politiky vojska však musíme konstatovat, že co se
týče rovného přístupu ke všem občanům, zaostávala nová republika za starou monarchií.141
Je ovšem nutné říci, že zmíněná nedůvěra byla oboustranná, což vyjadřoval nezájem o
vojenskou profesionální službu příslušníků národnostních menšin.142 Menšiny zůstávaly k čs.
státu v lepším případě podmíněně loajální. Neochota příslušníků „nečeskoslovenských“
národností (zvláště pak Němců) k obraně vlasti je prezentována jako důkaz jejich neloajality,
je ovšem nepopiratelné, že existuje i opačný pohled – Československá republika nebyla za
dvacet let své existence schopna nabídnout svým početným menšinám ideál, za který by byli
jejich příslušníci ve své mase ochotni bojovat a za nějž by byli připraveni i zemřít.143

2.3.2. Národnostní problematika v armádě v období tzv. druhé republiky
Mnichovská dohoda znamenala pro Československou republiku naprostou katastrofu, přinesla
však i porážku myšlence společného soužití v rámci multinacionálního státu. Česká
společnost si z událostí vzala poučení a začala se viditelně uzavírat do sebe.144 Mnichovskou
konferenci bylo totiž z dobového pohledu zdánlivě možné nazírat jako vítězství národního
principu a myšlenky národního sebeurčení.
Mnichovská dohoda a první vídeňská arbitráž ovšem měly přímý vliv i na situaci
československé armády. V důsledku teritoriálních ústupků armáda ztratila značné množství
potenciálních záložníků, z nich ovšem převážnou většinu právě z řad nespolehlivých
neslovanských menšin. O osudu zbylých „československých Němců“ bylo rozhodnuto záhy
po oznámení výsledků mnichovské konference. Němečtí vojáci mohli na základě žádosti
141

MARŠÁLEK, Zdenko: Armáda v roce jedna – nový duch versus kontinuita. In: HÁJEK, Jan – HÁJKOVÁ,
Dagmar – KOLÁŘ, František – LACINA, Václav – MARŠÁLEK, Zdenko – ŠEDIVÝ, Ivan: Moc, vliv a
autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). MÚA AV ČR, Praha 2008, s. 43.
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Otázce služby menšin v armádě první republiky se, vzhledem k limitům možného rozsahu dosti zevrubně,
věnují příslušné pasáže mnohem šířeji pojaté práce KOLDINSKÁ, M. – ŠEDIVÝ, I.: Válka a armáda v českých
dějinách. Právě zmíněné kapitoly považuji za jedny z nejlepších částí knihy. Zde zvl. s. 264 an.
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Je zajímavé sledovat postupné „zužování“ okruhu „spolehlivých“ osob v armádě, kdy zprvu byli za „méně
spolehlivé“ považováni Němci a Maďaři (oproti všem slovanským národnostem), postupně se však, zvláště
koncem třicátých let, tato „množina“ stále více rozrůstala – nakonec zůstali jako „spolehliví“ pouze Češi. Bližší
osvětlení podrobností celé problematiky ovšem zachází daleko za rámec této studie.
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K proměnám společnosti v období druhé republiky zvl. GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Druhá republika.
Svár demokracie s totalitou. Paseka, Praha – Litomyšl 2004.
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z československé armády vystoupit.145 K vojenské službě měli být nadále povolávání
především příslušníci slovanských národností.
Postupný, ale velice rázný a v řadě případů spontánní příklon k autoritářským metodám řízení
státu a společnosti v období druhé republiky byl vcelku logickým důsledkem zdánlivého
zhroucení demokratické masarykovsko-československé myšlenky. Názorové a hodnotové
katarzi se spolu s celou společností nevyhnula ani armáda, a to již těsně po mnichovské
kapitulaci. Stát musel lavírovat mezi tvrdými a stupňujícími se požadavky nacistického
Německa, ale i vlastních separatistů, především slovenských, a řada kroků směrem
k totalitnímu autoritářství následovala zcela signifikantně vzápětí po diplomatickém jednání s
Němci. Česko-Slovensko se nakonec podřídilo i soustavnému tlaku na „řešení“ židovské
otázky.146 Okamžik oficiálního zavedení příslušných opatření jasně svědčí, že se tak stalo
v bezprostředním důsledku německého nátlaku, přesto je pravdou, že odpovídala přáním
nemalé části tehdejší české a slovenské společnosti. I tento krok nalezl odraz v armádě, když
dne 25. února 1939 byl publikován příslušný „arizační“ dotazník, přičemž uvedení pravdivých
údajů, na jejichž základě měli být aktivní gážisté neárijského původu z armády propuštěni,
bylo paradoxně vynucováno formou přímého rozkazu.147
V důsledku mnichovské kapitulace a následných událostí se v období tzv. druhé republiky
relativně velice rychle změnilo národnostní složení armády. Většina příslušníků menšinových
národností odešla v přímé návaznosti na odstoupení pohraničního území, a proces úbytku
145

ŠRÁMEK, Pavel: Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932–1939. Mladá fronta, Praha
2008, s. 87. Osoby, mající domovskou příslušnost v okupovaném pohraničí, mohly požádat o okamžité
propuštění z armády. Samo nařízení je koncipováno výlučně teritoriálně, přesto je pozoruhodné ustanovení o
vlastní vůli jedince („mohou“), vycházející z přijatého práva opce. Nařízení ostatně vycházelo ze znění
příslušného paragrafu Mnichovské dohody: Československá vláda propustí ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření
této dohody sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí, ze svých vojenských a policejních jednotek. Dohoda o
odstoupení sudetoněmeckého území ze dne 29. září 1938, § 8. ČELOVSKÝ, Bořivoj: Mnichovská dohoda 1938.
Tilia, Šenov u Ostravy 1999, s. 387–389. Tento paragraf znění Mnichovské dohody pak nalezl zákonnou formu
v příslušném nařízení, vydaném již 9. října 1938. Sbírka zákonů a nařízení, 1938, č. 217, Vládní nařízení ze dne
9. října 1938 o propuštění čs. státních občanů německé národnosti z vojenské služby. Nařízení se ale týkalo i
všech dalších osob, které se staly cizími státními příslušníky. Významnou částí nařízení byl i § 4, kterým se všem
dotyčným osobám odebíraly hodnosti, dosažené v československé armádě. Tamtéž.
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Během jednání v Berlíně dne 21. ledna 1939 Hitler a Ribbentrop žádali po ministru zahraničí Druhé republiky
Chvalkovském prosadit aplikaci Norimberských zákonů v Česko-Slovensku. Vláda již 27. ledna nařídila
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dalších, zvláště neslovanských vojáků, plynule pokračoval.148 Pro historii druhé republiky je
charakteristické, že řada změn i opatření proběhla sice v důsledku zásadních politických
porážek Československé republiky, přesto jejich průvodní jevy a důsledky byly tehdejší
společností částečně i vítány; především právě v případě „očisty národního života“ díky
„zbavení se“ početných menšin.149 Nejinak tomu bylo i v armádě. Z příslušných dokumentů
vyplývá, jak dalece byla „očista“ armády požadována a následně i přes změněné poměry
uvítána, a to jak ze strany velitelského sboru, tak i mužstva. Ve vysloveně nacionalistické
formě s viditelnými náznaky šovinismu se vyjadřovali i vysocí legionářští důstojníci a
generálové, počítaní a prezentovaní do té doby jako jedna z opor demokratické republiky.150
Zmíněný fakt se nedá vysvětlit pouhým poukazem na kritický dopad mnichovské kapitulace.
Okupace zbytku českých zemí v březnu 1939 tak zastihla již zcela jinou armádu než byla ta ze
září 1938.
Při posuzování národnostní problematiky v československých jednotkách za druhé světové
války musíme mít význam dopadů období druhé republiky na paměti. Přestože období
mnichovské krize a druhé republiky bylo v domácím i zahraničním odboji všeobecně
zavrhováno, je charakteristické, že v programech jednotlivých odbojových proudů lze
vysledovat právě ty stejné vlivy a aspekty, které do politického života plnou silou vtrhly právě
v tomto období, a které jsou dodnes vnímány jako průvodní jevy demoralizace a rozkladu
148

V únoru 1939 byli branné povinnosti zbaveni všichni česko-slovenští občané německé národnosti. Sbírka
zákonů a nařízení, 1939, č. 39, Vládní nařízení ze dne 24. února 1939 kterým se příslušníci německé národnosti
vyjímají z branné povinnosti.
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nepříznivým důsledkům případného návratu do své vlasti. Tamtéž.
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Materiály z daného období jsou mimo to zajímavou ukázkou proměny vztahu těchto vysokých legionářů
k otázce vojenské služby. Důstojníci, kteří svoji vojenskou dráhu započali v ideálech bratrství a v ostré opozici
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MNO na podzim roku 1938. VÚA – VHA Praha, f. MNO – Hlavní štáb/3. oddělení, 1938, k. 253 A–F. Je
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většinou podstatně zdrženlivější.
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masarykovské republiky a pokládány za jedny z příčin konečného pádu okleštěné republiky.
Vlivy, prolínání a přímé myšlenkové kontinuity „temného“ období druhé republiky a
„světlých“ časů zahraničního odboje jsou jistě vrcholně zajímavou otázkou sociologickou i
historickou, která s tématem předkládané práce pochopitelně bezprostředně souvisí.
Období mnichovské krize a následného vývoje mělo podstatný vliv na utváření hodnotové
orientace budoucích vojáků zahraničního odboje. Zdánlivě jednotná touha po boji za
znovuobnovení samostatného státu totiž ani zdaleka nebyla chápána jednoznačně.
Deklarovaným cílem odboje sice byla obnova Československa, ovšem restauraci poměrů z let
1918–1938 si vlastně nepřál téměř nikdo. Jednotící odbojové heslo „obnovy“ bylo chápáno
především ve smyslu „obnovy státnosti“, a pod výrazem „osvobození republiky“ se spíše
skrývala představa méně či (spíše) více radikálních změn; novou podobu státu si ovšem každý
představoval jinak.
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3.

METODOLOGIE
A
CÍLE PRÁCE
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3.1.

HISTORIE V ČÍSLECH
Kvantitativní přístupy v historické vědě, jejich možnosti a limity

History that is not quantifiable can not claim to be scientific.151 The historian will be a
programmer or he will be nothing.152

3.1.1. Kvantitativní přístupy v historické vědě
Kvantitativní data, v různé podobě, v menší či větší míře, představují samozřejmou součást
prakticky každého historického díla. Metodologicky cílené využívání kvantitativních dat se
ovšem v historické vědě prosazovalo vcelku pomalu, postupně, a hlavně do značné míry
„oklikou“, díky inspiraci výzkumnými metodami jiných oborů.153 Kvantitativní přístupy se
v závěru devatenáctého století staly jednou z významných metod hospodářských dějin, stejně
jako vznikajících dějin sociálních. Relativně dlouho ovšem trvalo, než se kvantitativní metody
etablovaly v širším smyslu, přičemž významným katalyzátorem se v první polovině dvacátého
století stala snaha o interdisciplinární přístupy, zprvu především s obory sociálních a
hospodářských věd.
Možnosti kvantitativního zpracování nalezly pochopitelně vynikající uplatnění
v hospodářských dějinách, staly se ale také jednou z hlavních metod historické demografie.
Přes hospodářské a sociální dějiny (zvláště pak výzkum vývoje obyvatelstva)154 pak postupně
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BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929–1989). NLN, Praha 2004, s. 50.
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pronikaly i do zpracování dalších témat. Jejich obliba prakticky neustále rostla zvláště
v padesátých a šedesátých letech dvacátého století, kdy se v dobovém kontextu vcelku
přirozeně sešly metodologické snahy „studovat dějiny zdola“155 s pokusy etablovat historii za
pomoci širokého využívání exaktních metod v rámci sociálních věd a s nástupem nezbytné
techniky – počítačů, které zejména od osmdesátých let nalezly své nezastupitelné místo
v historikově „výzbroji“ (byť často pouze v roli „chytrého“ psacího stroje). Vedle významu,
který mělo zavedení počítačové techniky a příslušných technologií (mj. dostupných a
srozumitelných softwarů), ale nelze pominout také souvislost s obecným vývojem západní
společnosti a odrazu ve společenských a koneckonců i v exaktních vědách, kdy zvláště
sociální vědy se v té době díky novým možnostem stále více blížily vědeckým metodám a
celkové úrovni věd přírodních. V průběhu času tak bylo možné pozorovat stále vzrůstající
počty historiků, kteří nejen využívali samotných numerických dat, ale kteří se především
nechávali inspirovat možnostmi, které nabízely různé metody jejich zpracování, a to včetně
matematických modelů. Tento trend se výrazně zrychlil v padesátých, ale zvláště v šedesátých
letech, a to jak co do rozšíření počtu historiků, kteří je užívali, tak i co do variability a
hloubky přístupů.
Ve Francii se kvantitativní metody staly základem proslulých „seriálních dějin“ (histoire
sérielle),156 charakteristických pro tzv. druhou generaci školy Annales.157 Ve Spojených
státech a Skandinávii provázely vznik tzv. sociálněvědní historie (social science history),
stejně jako tzv. nových hospodářských dějin (new economic history), které se rozvíjely zvláště
v šedesátých letech ve Spojených státech.158 Tento směr, zvaný také cliometrics, se snad
nejvíce snažil přiblížit metodám a postupům exaktních věd.159 O míře rezonance, které se
kliometrii dostalo, svědčí již fakt, že její čelný představitel, Robert W. Fogel, roku 1993
spolu s kolegou Douglassem C. Northem obdržel Nobelovu cenu právě za přínos nové
155
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metody pro rozvoj konkrétního oboru a jeho prostřednictvím i hospodářských dějin jako
celku. Kvantifikační přístupy v historii byly na konci sedmdesátých let 20. století dokonce
hodnoceny jako nejvlivnější z nových směrů v historii.160
Kvantitativní, nebo někdy spíše kvantifikující metody se ovšem na druhou stranu staly často
pouze pomůckou podpírající argumentaci statistickými fakty.161 Cílený výběr „vhodných“
materiálů byl přitom lehce zneužitelný pro vyvolání zdání „vědeckosti“, ať už v politické
propagandě, nebo „jen“ pro optické podpoření hypotéz v rámci historického výzkumu.

Po dvou desetiletích prakticky konstantního vzestupu ale křivka obliby začala stagnovat.
V širších souvislostech „sporu o pozitivismus“162 a obecné deziluze z možností technického
pokroku narůstala v řadách historické obce kritika proti nadměrné důvěře v možnosti
numerického zpracování a využití počítačových modelů jako hlavní metody historické práce,
která vyústila v averzi vůči „historikům v bílých pláštích“.163 Z pohledu historiografie je za
symbolický bod zlomu považován článek Lawrence Stonea164 v časopise Past and Present
z listopadu 1979,165 který ostře upozorňoval na nebezpečí, plynoucí z přílišné fascinace
číselnými modely, ale současně plédoval pro „návrat“ k narativní historii166 a subjektivní
stránce dějin.167
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IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století, s. 50.
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Tamtéž, s. 47.
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Míněny především okolnosti tzv. Positivismustreit, probíhající prakticky po celá šedesátá léta 20. století,
jehož „symbolem“, co se týče německy mluvících zemí, se stal střet Karla Poppera a Hanse Alberta s tzv.
frankfurtskou školou.
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Přirovnání Richarda Cobba citoval HUDSON, P.: History by Numbers, s. 6.
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IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století, s. 91.
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STONE, Lawrence: The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History. In: Past and Present, 85,
Nov. 1979, s. 3–24.
166

Je přitom spíše paradoxem, že Stoneovy rané práce vycházely právě z využití kvantitativních metod, přičemž
se mu dostalo kritiky za metodologické chyby při využívání numerických dat k obecnějším závěrům. Srvn.
STONE, Lawrence: The Anatomy of the Elizabethan Aristocracy. In: The Economic History Review, Vol. 18,
No. 1/2, 1948, s. 1–53. K sepsání slavného článku, vyzývajícího k „návratu k příběhu“ ho tedy o třicet let později
přivedly bohaté osobní zkušenosti s problémy a úskalími kvantitativních přístupů. Byl tedy vlastně
„konvertitou“, což mimochodem do jisté míry vysvětluje konfrontační tón jeho (spíše provokačních než
provokujících) vyjádření.
167

IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století, s. 91.
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K obratu došlo trochu paradoxně právě tehdy, kdy se počítače stávaly masově dostupnými,
nicméně nelze nevidět i jinou pozoruhodnou časovou souvislost: v tomtéž roce 1979 vyšla
revoluční práce Jeana Françoise Lyotarda, která předznamenala nástup postmoderny.168
Kromě mnoha diskutabilních stránek169 je ovšem nesporné, že postmoderní chápání přineslo i
větší toleranci vůči jiným přístupům a porozumění pro jejich diverzitu. V průběhu
osmdesátých let se proto spory o „historii v číslech“ do značné míry zklidnily: kvantitativní
metody ztratily postavení novátorské výjimečnosti, ve své střízlivé formě se ale etablovaly
jako běžná a uznávaná metoda, jejíž přínos, především pak v kombinaci s dalšími metodami a
přístupy, není zpochybňován.

3.1.2. Využití možností kvantitativních přístupů při zpracování vybraného tématu
V rámci předkládané práce představují numerická data základní a nejdůležitější zdroj pro
následné analýzy a interpretace. Výše připomenuté kvantitativní metody a přístupy,
především ve smyslu operacionalizace a dalekosáhlého využití matematických postupů a
modelů, ale pro mne sloužily jen jako volná inspirace. Vůči možnému širšímu využití
matematických modelů pro dané konkrétní téma jsem totiž spíše skeptický, a to z několika
důvodů. Za prvé, zahraniční vojenské jednotky ani zdaleka nepředstavují relevantní vzorek
populace předválečného Československa a sporná je dokonce i jejich relevance vůči souhrnu
československého válečného exilu, respektive předválečné emigrace. Jako model tedy
reprezentují sebe samotné – nic méně, ale také nic více. Především ale možnosti širší aplikace
matematických modelů brání – již zmíněná – definiční vágnost eventuálního matematického
prostředí a celá řada dalších vlivů, které snižují validitu výchozích zachycených údajů natolik,
že by se výpočty staly jen pověstným „přesným sčítáním nepřesných čísel“.170 To ale
168

Míněna práce LYOTARD, Jean-François: La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir. Éditions de
minuit, Paris 1979.
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Značně rezervovaný vztah k postmoderním přístupům v historickém bádání představila mj.
NEUDORFLOVÁ, Marie: Postmoderní pokusy o změny přístupů k historii. In: Výuka dějepisu a významná
témata historie. 17. letní škola historie. Karolinum, Praha 2005, s. 151–162.
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Celou řadu možných obtíží a úskalí práce s kategoriemi národnostního, etnického či rasového určení uvádí
např. STANFIELD, John H. – RUTLEDGE, Dennis M. (eds.): Race and Ethnicity in Research Methods. SAGE
Focus Editions, Vol. 157, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA 1993; STONE, John – RUTLEDGE, Dennis,
M. (eds.): Race and Ethnicity: Comparative and Theoretical Approaches. Blackwell, Malden, MA 2003.
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neznamená, že by kvantitativní přístup ve své obecné formě byl pro zvolené téma
nepoužitelný. Naopak, domnívám se, že v daném případě je možné se podnětných závěrů
dobrat i bez využití složitějších matematických modelů. Za prvé, téma národnostního složení
zahraničních jednotek patří k velmi málo probádaným, a již „pouhé“ numerické zachycení
v čase a prostoru poskytuje velké množství zcela nových poznatků. Detailní a kontinuální
numerické zachycení vývoje a postupných proměn národnostní skladby vojenských jednotek
umožní osvětlit tento fenomén, dosud ve své komplexnosti opomíjený, a mimo jiné poukázat
na evidentní rozdíly reálného stavu, vyplývajícího z rekrutačních možností v exilových
podmínkách, oproti přetrvávajícímu mýtu, na jehož utváření se podílely ideologicky
motivované představy, přání a požadavky, přetavené v propagandisticky cíleně budovaný
obraz.
Model komparace v chronologické závislosti ovšem nabízí i možnost soustředit se na hledání
případných korelací kategorií národnostního určení s dalšími, zvláště sociologickými
kategoriemi a aspekty, jako např. věk, vzdělání, povolání, zdravotní stav aj. Získané
informace především mohou pomoci lépe poznat složení jednotlivých skupin
československého exilu a emigrace, ale například také částečně ozřejmit některé z důvodů,
proč se určité konkrétní skupiny z hlediska bojové hodnoty, morálky nebo subjektivně
posuzované loajality k odbojovému hnutí osvědčily lépe či hůře.

Metodologickým záměrem bylo co možná maximálně se omezit na numerické zpracování a
co nejvíce redukovat jiné vlivy. Práce tudíž nemůže a nemá v úmyslu být komplexním
zpracováním tématu – naopak, právě díky záměrné jednostrannosti kvantitativního přístupu se
mohou s plnou ostrostí objevit některé skutečnosti, které by při komplexnějším přístupu byly
„uhlazeny“. Přesto bylo nutné zasadit numerická data do základních historických souvislostí.
Kromě elementární srozumitelnosti celého textu šlo o to, aby bylo možné stvořit podmínky
pro zjištění, zda a jak se ovlivňovaly (jednosměrně či navzájem) reálný stav personálního
složení jednotek, specifika konkrétních teritorií, na nichž se jednotky formovaly, a politické
direktivy exilového civilního či vojenského vedení.
Výsledek by teoreticky mohl poskytnout doplnění obrazu „československé obce v zahraničí“
v letech druhé světové války. Práce má také v širším metodologickém smyslu poukázat na
obtíže spojené s možnostmi využití kvantitativních přístupů v historii. Pokus o definování
„matematického prostředí“ a zvláště o definici základních kategorií ovšem také dosti
82

průkazně obnažuje problémy se statistickým zachycením národnostních kategorií
v meziválečném Československu (a v exilových strukturách), ale poskytuje i nový náhled na
některé palčivé otázky vztahu „majoritní skupiny“ („Čechů“) k národnostním menšinám i
k národnostní otázce jako takové.
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3.2.

PRAMENY A LITERATURA
Možnosti a limity využití pramenů a literatury v komparaci s metodami
statistického přístupu

Many historians are content with “flicking through numerical matter as if it is not only
distasteful but an unnecessary distraction from real historical analysis”.171

3.2.1. Základní personální materiály a další prameny z pohledu možností aplikace
statistických metod
Výzkum národnostní struktury určitého celku, v daném případě příslušníků zahraničního
vojenského odboje, nelze provádět bez reflexe základních limitů dostupných, v tomto případě
dobových materiálů. Jak vyplývá z předchozích kapitol, snaha o zachycení národnostního
složení v československých zahraničních jednotkách v letech druhé světové války naráží na
řadu podstatných problémů. Jedním ze základních determinantů výzkumu jsou samotné
zásady a způsob dobové evidence kategorií, relevantních pro zkoumání národnostní struktury.
Co se týče primárních pramenů, badatel má k dispozici poměrně rozsáhlý materiál,
pocházející z provenience ústředních evidenčních orgánů čs. vojenské správy v zahraničí či
jednotlivých útvarů a jednotek. Především se jedná o základní personální materiály, které
vojenská správa vedla na každého vojáka, respektive každého, kdo prošel její evidencí.
Chronologicky vzato, s danou osobou (ať již mužem nebo ženou) příslušné orgány
vyplňovaly v průběhu odvodního řízení tzv. odvodní lístek, kteréžto údaje byly přeneseny do
odvodního protokolu.172 Pokud byl dotyčný shledán schopným vojenské služby, byl po
171

HUDSON, P.: History by Numbers, s. XVIII; srvn. MIDDLETON, Roger: The British economy since 1945:
engaging with the debate. Macmillan, London 2000, Appendix III.
172

Odvodem podle branného zákona (č. 193/1920 Sb. z 19. 3. 1920 a pozdějších úprav) procházel branec poté,
co dosáhl odvodního věku a byl vojenskou správou povolán k zjištění, zda je vojenské služby schopen. Teprve
po úspěšném absolvování odvodního řízení byl branec „odveden“ a následně formálně zařazen do branné moci.
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odvodním řízení byl buď bezprostředně odeslán k jednotkám, nebo vyčkal povolávacího
rozkazu.173 V průběhu řízení, popř. po zařazení do vojska, mu bylo přiděleno identifikační
číslo, které bylo exilovou vojenskou správou během války chápáno jako záíkladní
identifikátor každé osoby.174
Po faktickém nástupu služby byl každému vojákovi založen základní osobní spis, Kmenový
list,175 v němž pak evidenční orgány zaznamenávaly nejpodstatnější okolnosti služby, jako
vtělení, zařazení či přemístění k jednotce, povýšení, vyznamenání, absolvování různých kurzů
a školení apod.. Součástí Kmenového listu ovšem byly i základní osobní údaje, včetně
kategorií, relevantních pro národnostní identifikaci. Na důstojníky a rotmistry, lhostejno, zda

Dříve či později pak mohl být povolán k činné službě, kde při nástupu procházel tzv. prezentací, kdy byl znovu
přezkoumán jeho zdravotní stav a verifikovány osobní údaje. V zahraničí v letech 1939–1945 ovšem kvůli
zjednodušení agendy prováděly tytéž komise jak odvody, tak i prezentace – před jednu komisi tudíž
předstupovaly jak osoby, které ještě u žádného odvodu nebyly (jednalo se zvláště o krajany, ženy, cizí státní
příslušníky, mladíky, kteří dorostli odvodního věku teprve v zahraničí apod.), tak i muži, kteří již odvodem prošli
(nejčastěji ve vlasti) a dokonce i absolvovali vojenskou službu. Tomu byly přizpůsobeny i příslušné formuláře,
které měly předtištěný titul odvodní (presentační) lístek, stačilo tedy nevyhovující část škrtnout. Pro
zjednodušení užívám v práci většinou pouze termínu „odvod“ či „odvodní řízení“, „odvodní lístek“, „odvodní
protokol“ apod. Odvodní (presentační) protokoly jsou uloženy ve Vojenském historickém archivu v Praze; VÚA
– VHA Praha, f. Náhradní těleso – Velká Británie (dále jen NT – VB). Výjimkou jsou odvodní protokoly
jednotek na Blízkém východě, které netvořily samostatné knihy. Část z nich lze nalézt v tzv. sbírce 24. Odvodní
lístky jsou částečně uloženy tamtéž, částečně pak (v zásadě po písmeno P) byly rozdistribuovány v rámci tzv.
sbírky 24, která je řazena abecedně a kde tvoří součást složek té které osoby). Tamtéž lze fragmentárně nalézt i
svolávací rozkazy a množství dalších dokumentů z produkce různých exilových institucí (v zásadě, ale nikoliv
bez výjimky vojenských).
173

Datum nástupu služby mohlo být určeno již u odvodní komise a vyznačeno do odvodního lístku. Poté již
nebylo zvláštního povolávacího rozkazu potřeba. Originál odvodního lístku totiž obdržel dotyčný voják, který se
jím měl prokázat u policejních a vojenských institucí v místě bydliště, během přepravy k jednotce a při následné
prezentaci. Kopie odvodních lístků zůstávaly u evidenčních orgánů vojenské správy.
174

Tzv. osobní číslo (u jednotek ve Francii, v Británii a na Blízkém východě), resp. kmenové číslo (u jednotek
na východní frontě) představovalo základní identifikační údaj každého jednotlivce. Systém jejich přidělování
vycházel z výše uvedených způsobů personální evidence a průběhu odvodních řízení. Někteří vojáci, zvl. ti, kteří
sloužili „na Západě“ i na východní frontě, měli přiděleno jak osobní, tak i kmenové číslo; vyskytly se i případy,
kdy byli vojáci z řady různých důvodů během války evidováni pod dvěma osobními, popř. kmenovými čísly,
v těchto případech šlo ale o omyly, kterým se vojenská správa snažila vyhnout. Příslušné číslo je tedy možné
považovat za nejspolehlivější identifikátor dané osoby a bylo proto zvoleno jako základní údaj i při tvorbě výše
zmíněné Databáze a s ní souvisejících materiálů (viz dále).
175

Všem vojákům byly v zahraničí zakládány Kmenové listy nově. Vojáci, kteří v meziválečné době absolvovali
vojenskou službu, sice již měli vlastní Kmenové listy, ty však byly uloženy ve vlasti a exilové vojenské orgány
k nim pochopitelně neměly přístup. Z historických důvodů nejsou Kmenové listy zahraničních vojáků uloženy
na stejném místě. Kmenové listy osob narozených do roku 1910 jsou uloženy ve VÚA – VHA Praha jako
zvláštní fond. Vojáci, narození mezi lety 1911 a 1920 mají Kmenové listy uloženy ve Vojenském historickém
archivu v Bratislavě, mladší ročníky pak v Centrální registratuře Vojenského historického archivu v Trnavě.
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z povolání či v záloze, byly také vedeny Kvalifikační listiny.176 Mnoho podstatných údajů se
dále objevilo v řadě druhotných dokumentů,177 různých výpisů či služebních hlášení. U
dobrovolníků, zvláště v jednotkách na Západě a Blízkém východě, je také možné pracovat
s řadou dokumentů, vzniklých ještě před samotným odvodním řízením, v okamžiku, kdy
teprve podávali přihlášku do armády nebo informovali exilové orgány o místě svého
pobytu.178 Přihlášky měly podobu různých formulářů či vlastnoručních dopisů, v nichž
dobrovolníci také nezřídka udávali některé osobní údaje, včetně zachycení národnostních
aspektů. Osobní údaje vojáků byly následně při různých příležitostech hromadně
zpracovávány do celé řady přehledů, tabulek a hlášení.179 Z hlediska využití je nutné zdůraznit
velkou odlišnost metodiky a zvláště detailnosti zpracování u jednotek ve Francii, v Británii,
na Blízkém východě a zvláště v Sovětském svazu.180

176

Kvalifikační listiny vojenských osob jsou uloženy ve VÚA – VHA Praha, kde tvoří samostatný fond. Kromě
duplicity údajů z Kmenových listů zahrnují i celou řadu dalších materiálů, mj. každoroční hodnocení
nadřízených, výsledky, vysvědčení a osvědčení z různých kurzů, škol a školení aj.
177

Jedněmi z nejvýznamnějších druhotných materiálů jsou především tzv. Výpisy z kmenových záznamů u
vojáků na Blízkém východě, kde nejsou k dispozici knihy odvodních protokolů, a dále tzv. příruční kartotéka,
která vznikala u Náhradního tělesa v Británii a je dnes uložena ve Vojenském historickém archivu v Praze jako
tzv. Kartotéka příslušníků čs. zahraničního odboje – Západ.
178

Ponejvíce lze tyto dokumenty nalézt ve VÚA – VHA Praha v již zmíněné tzv. sbírce 24. Některé dokumenty
jsou však také často přiloženy k jednotlivým Kmenovým listům. Zásadní význam mají tyto materiály vzhledem
k osobám, které se z různých příčin nakonec k odvodu nedostavily a které proto nemají ve vojenské evidenci
výše zmíněné standardní materiály.
179

Různé přehledové výstupy zpracovávaly evidenční orgány jednak pro svoji potřebu, jednak na vyžádání
nadřízených míst. Tabulky, přehledy a grafy lze proto nalézt v řadě různých fondů několika civilních archivů,
vždy se ale jedná o materiály druhotné – podklady k nim a základní prameny se pochopitelně nacházejí ve
Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu v Praze, a to v různých fondech, ponejvíce však
ve fondu Náhradní těleso – Velká Británie. Velmi dobře a podrobně zpracované tabulky a výkazy jsou součástí
jednotlivých dílů Kroniky Náhradního tělesa, především je ale možné je nalézt v několika kartonech,
obsahujících přímo statistická zpracování personální evidence. Ucelené a výtečně zpracované celkové přehledy
personálního vývoje čs. zahraničního vojska od září 1939 do prosince 1940 byly zpracovány v Británii v první
polovině roku 1941. Podobnou metodikou byly vyhotoveny i detailní přehledy pro roky 1941, 1942 a 1943.
Postupně však pečlivost zpracování klesala. Velkým zásahem do kontinuity dat bylo oddělení personální
evidence leteckých částí v roce 1940, nejpodstatnější změna ale přišla v roce 1944, kdy již evidenční orgány
nebyly z řady různých příčin schopny reagovat na dramatické změny početních stavů jednotek na Západě.
180

V Sovětském svazu prakticky po celou dobu existence vojenských jednotek trval akutní nedostatek
důstojníků. Požadavky týlových orgánů byly logicky odsunuty na „druhou kolej“. Pro první období, kdy
vznikala jednotka v Buzuluku (v průběhu roku 1942) lze využít výborně vedené odvodní protokoly, stejně jako
řadu různých hlášení. Kromě malého počtu osob měl na tuto skutečnost vliv především fakt, že velitel jednotky,
tehdejší podplukovník Ludvík Svoboda, působil v předmnichovské armádě ve funkci velitele náhradního praporu
pěšího pluku, který měl na starosti především evidenci a přípravu mobilizace celého pluku – pplk. Svoboda tedy
byl v tomto ohledu výtečně kvalifikovanou osobou. Další systematické evidenci se měly věnovat náhradní
jednotky a útvary, jejich práci ale narušovala především častá praxe odvodů přímo u polních jednotek. Zatímco
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Údaje ovšem nelze považovat za jednoznačné. Jak bylo výše vysvětleno, právě záznamy,
týkající se národnostní identifikace, jsou ze všech osobních údajů nejvíce problematické.
V různých obdobích a na různých teritoriích byla totiž užívána odlišná kritéria
(národnost/mateřská řeč), navíc opakovaně docházelo k mnoha administrativním změnám,
kdy byla základní kritéria (mateřská řeč/národnost) pro zpracování jednotlivých materiálů en
gros měněna, aniž by byla zpětně prováděna revize již zanesených hodnot. Problémy
v evidenci ale často vyplývaly i z osobních důvodů. Mnozí vojáci, kteří vyrůstali např.
v německojazyčném prostředí a dlouho se s ním identifikovali, procházeli koncem třicátých
let a zvláště po Mnichovu a okupaci zbytku českých zemí rozsáhlou krizí své národnostní
sebeidentifikace. To se pochopitelně především týkalo židů, z nichž se mnozí programově
rozhodli odklonit se od svého dosavadního národnostního a kulturního okruhu (zvláště
německého a maďarského) nebo se s ním přímo rozejít a deklarovat svoji přináležitost
k českému, popř. slovenskému či „československému“ národu. Ovšem deklarace jejich
subjektivního rozhodnutí nenalezla odezvu u vojenských úřadů, neboť důstojníci se,
především v prvním období existence zahraničních jednotek, u odvodu/prezentace ptali pouze
na mateřskou řeč a konfesi. Právě zmínění muži si pak ovšem stěžovali na domnělou
neochotu vojenských exilových úřadů, které zprvu odmítaly zapisovat jejich českou,
slovenskou či československou národnost. Jednalo se především o nedorozumění, neboť, jak
bylo výše uvedeno, vojenské orgány na rozdíl od civilní správy vedly evidenci podle mateřské
řeči a pojem národnost zprvu technicky vzato neznaly, respektive nezjišťovaly. Podle
zanesené mateřské řeči se ovšem dotyční rázem stávali „podezřelými“ příslušníky
„nepřátelských“ národů, resp. „potenciálně neloajálních“ národnostních menšin. Základem
všech nedorozumění bylo jiné pojetí národnostní otázky ze strany (převážně českých)
důstojníků, pro které byly pojmy mateřská řeč a národnost většinou synonymy.
Vojáci uváděli jinou než skutečnou mateřskou řeč či národnost také z jiných důvodů, např.
z obavy, aby se nestali obětí případných šovinistických nálad, někdy také z prosté
vypočítavosti nebo v rámci svých pokusů zakrýt skutečné dřívější poklesky – to se týkalo
do konce roku 1943 je personální evidence zcela relevantní a lze na jejím základě vytvořit dokonalé přehledy,
naprostý kolaps v tomto ohledu přinesly zvláště odvody na Volyni od března 1944. Dalším kvalitativně
nepříznivým krokem se staly improvizované odvody po začátku Karpatsko-dukelské operace. Jednoznačné
zachycení všech příslušníků čs. jednotek na východní frontě je proto takřka nemožným úkolem. Základem pro
výzkum zůstávají odvodní protokoly a dále materiály, uložené v různých fondech ve Vojenském ústředním
archivu – Vojenském historickém archivu Praha, zvláště pak fondech jednotlivých svazků a útvarů a Čs.
vojenské mise v SSSR. Celá řada dokumentů se také nachází v různých dalších archivech, z pohledu personální
evidence se však vždy jedná o materiály druhotné, vzniklé na základě údajů, poskytnutých vojenskou správou.
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zvláště bývalých příslušníků německé branné moci, kteří se ze zajetí hlásili do čs. jednotek.
Většina z nich se do německé uniformy dostala nedobrovolně, existovaly však případy, kdy se
službou v čs. zahraničních jednotkách snažili rehabilitovat i bývalí příslušníci SS.

Při vyhodnocování je tedy nutné mít na paměti, že údaje uvedené v dokumentech
neodpovídají mnohdy skutečnosti. Vojáky proto nelze a priori považovat za Čechy, Slováky,
Němce, Maďary atd., ale jen a pouze za osoby, které mají v dotaznících uvedeny tu nebo onu
mateřskou řeč či národnost. Jako příklad může posloužit rozbor, učiněný v rámci zkoumání
zastoupení Němců v čs. jednotkách v Británii v letech 1940–1944.181 Z výzkumu,
provedeného během přípravy studie tehdy vyplynulo, že v dobových materiálech byli
podchyceni pouze ti vojáci, kteří se německé k mateřské řeči nebo národnosti sami přihlásili.
Chybí ovšem celé následující skupiny osob, které:
1) uvedly jiný údaj. Učinily tak:
a) z vlastního rozhodnutí rozejít se se svojí dosavadní „německou“ identitou,
b) pod větším či menším tlakem okolí a okolností, konkrétně v obavě z protiněmeckých
nálad v čs. jednotkách
2) uvedly správný údaj, ale důstojníci jim do osobních materiálů zapsali jiný údaj, a to buď:
a) s jejich vědomím a souhlasem, po „vysvětlení“ či jiné formě nátlaku,
b) bez jejich souhlasu, někdy dokonce i přes jejich protesty;
3) se ke změně identity rozhodly již před delším časem (přestože vyrůstaly
v německojazyčném

prostředí).182

Z celé skupiny „československých Němců“ (ať již vedených podle národnosti či mateřské
řeči) tak byla do materiálů zanesena jen část. Velká část vojáků původem z německého
jazykového a kulturního prostředí ale také současně byla židovského původu. Ovšem určení,
tedy kriterizace a následná operacionalizace „židovství“, je dalším složitým problémem.183
181

Statistickým problémům zachycení počtu občanů německé národnosti v čs. jednotkách na Západě jsem se
věnoval v několika studiích, zvl. MARŠÁLEK, Z.: „Němec“ v „české armádě“. Problematika statistického
podchycení MARŠÁLEK, Z.: „Němec“ v „české“ armádě – zatímní výsledky výzkumu.
182

MARŠÁLEK, Z.: „Němec“ v „české armádě“. Problematika statistického podchycení, s. 156.

183

Problematiku statistického podchycení židovských vojáků jsem nastínil mj. ve studii MARŠÁLEK, Zdenko:
Židé v československých vojenských jednotkách v zahraničí (nástin problematiky kvantifikace účasti). In:
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„Židovskou“ mateřskou řeč (za kterou byla v zahraničních jednotkách uznávána hebrejština
nebo jidiš) uváděla jen malá část vojáků.184 Poněkud více osob se hlásilo k židovské
národnosti, podstatně větší procento mělo zaznamenáno židovskou konfesi. Tyto všechny
osoby musíme započítat, pokud chceme nalézt kvantifikovatelné kritérium „židovského
původu“. Ale i pak je nutné uvažovat celou řadu dalších osob, z nichž mnozí se ke své
židovské identitě nehlásili či ji přímo zatajili. Další početně silnou kategorii totiž
představovali asimilanti, kteří již své židovství nepociťovali jako sebeidentifikační faktor a
plně se ztotožnili s českou, slovenskou či např. německou národností, či dokonce svoje
židovství výslovně odmítali. Z daných skutečností jednoznačně vyplývá složitost jednoznačné
definice „židovského vojáka zahraničních jednotek“. Dnešní pohled, tedy kritérium svobodné
subjektivní volby, nelze v dobových reáliích použít. Čistě subjektivní hledisko, tedy vlastní
dobrovolná sebeidentifikace, navíc nevystihuje hlavní problém, s nímž se osoby židovského
původu potýkaly během druhé světové války, tedy nebezpečí rasové perzekuce ze strany
nacistů a některých jejich spojenců, které se ovšem stalo jedním z nejčastějších motivačních
důvodů k opuštění okupované vlasti. V daných historických souvislostech tak jako
jednoznačný identifikátor zůstává (paradoxně) právě hledisko, užívané „protivníkem“ – mezi
„osoby židovského původu“ tedy musíme především počítat všechny ty, kteří byli na území,
ovládaném mocnostmi Osy ohroženi rasovou perzekucí.185 Takovou specifikaci (tedy podle
hledisek protivníka) pochopitelně zahraniční jednotky neprováděly, a skutečnou míru
zastoupení všech těchto osob proto nelze exaktně zachytit a zjistit. Zůstává tak jedině možnost
časově náročných a pracných sond, které následně umožňují více či méně kvalifikovaný
odhad zastoupení „osob židovského původu“ v daném konkrétním okamžiku a na konkrétním
teritoriu.

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ (ed.), Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé
světové války. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 17. – 18. října 2006 v Praze.
Historický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 245–255.
184

Větší počty osob udávajících „židovskou“ mateřskou řeč byly vedeny jen v rámci jednotek na Blízkém
východě, i v jednotkách v Británii a v Sovětském svazu ale lze doložit desítky takových případů.
185

Rozsah, formy a intenzita rasové perzekuce se pochopitelně velmi lišily jak v rámci původních hranic ČSR (v
protektorátu, v odtrženém pohraničí, na Podkarpatské Rusi a v dalších oblastech, přičleněných k Maďarsku i
v rámci slovenského státu), tak i v dalších evropských zemích. Nelze proto stanovit přesnou kvalifikaci
„rasového ohrožení“ např. v podobě ustanovení Norimberských zákonů. Nicméně, v řadě případů bylo
rozhodnutí k odchodu za hranice motivováno nejen konkrétními nařízeními toho kterého státu, ale obavou
z možného dalšího stupňování.
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Podobná omezení či limity musíme uvažovat i v řadě dalších případů, např. u osob, které se
při různých příležitostech (zvláště během války) hlásily k slezské, chorvatské či moravské
národnosti, a také v případě československých občanů, pocházejících z území Podkarpatské
Rusi a východního Slovenska. Způsob zachycení jejich národnostní příslušnosti či mateřského
jazyka byl také velice složitou a otázkou, která měla své výrazné politické pozadí, a zpětné
exaktní zjištění je dnes proto prakticky nemožné.186

Evidenční důstojníci exilové československé vojenské správy mohli při tvorbě souhrnných
přehledů a tabulek pracovat jen s těmi údaji, které měli k dispozici. S vědomím těchto
omezení je ovšem třeba říci, že detailní sondy a srovnání opakovaně potvrdily jejich pečlivost
co se týče numerického zpracování. Podstatným závěrem tedy je, že je možné považovat
dobové materiály za relevantní a alespoň zhruba se spolehnout na obsahované údaje, pokud
budeme respektovat specifika jejich výpovědní hodnoty.

186

Jedná se především o rozdíl mezi deklarací rusínské či ukrajinské mateřské řeči, přičemž jistý význam
politický, v různém stupni v různých dobách akcentovaný, často dotyční muži ani nemohli dostatečně pochopit;
mnohdy neměli ani možnost se svobodně rozhodnout. Bez podrobného a dlouhodobého přezkoumávání
jednotlivých záznamů je tak nutné rezignovat byť i na nejzákladnější odhad významu rozdílu mezi
„tabulkovými“ „Ukrajinci“ a „Rusíny“ v čs. jednotkách, neboť čisté součty údajů nemají v tomto konkrétním
případě vůbec žádnou vypovídací hodnotu. Zatímco tak na základě uvedených údajů není možné en gros
rozlišovat mezi „Rusíny“ a „Ukrajinci“, v případě téhož etnika lze naopak uvést jiný příklad, kdy jsou údaje
z Databáze více než užitečné. Z různých důvodů se mnozí příslušníci rusínského/ukrajinského obyvatelstva na
území východního Slovenska hlásili k slovenské národnosti, potažmo i mateřské řeči. Většina z nich ovšem
konfesně patřila k řecko-katolické církvi. Současné deklarování slovenské národnosti/mateřské řeči, řeckokatolické konfese a místa narození v příslušných východoslovenských okresech může být proto v naprosté
většině případů považováno za určující znak přináležitosti k rusínskému/ukrajinskému etniku, přičemž celou
skupinu lze zjistit pomocí křížových srovnání v rámci elektronické Databáze. Blíže viz kapitola „Rusínská
otázka“, s. 464–465.
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3.2.2. Elektronická databáze příslušníků čs. jednotek v zahraničí a možnosti jejího
využití pro výzkum národnostní struktury
Přestože lze konstatovat vysokou míru relevance dobové evidence, nelze při výzkumu
vycházet pouze z dobových materiálů, neboť mají několik podstatných limitů, především
technických. Veškeré dobové přehledy a tabulky vznikaly na základě fyzických kartoték,
řazených podle jednoho sledovaného údaje, který nebylo možné libovolně porovnávat
s jinými aspekty. Pro pochopení složitosti personálního složení čs. jednotek je přitom ovšem
zásadní především zjistit průnik jednotlivých kategorií, především konfesních a jazykových
rubrik. Nejvýznamnější je v tomto ohledu problematika židovská, neboť je evidentní, že právě
průnik „jazykových“ množin s „konfesní“ množinou osob židovského vyznání bude
výrazným faktorem, který může nastínit otázku národnostní struktury z dosud zcela
neuchopitelného úhlu. Jinak řečeno, otázkou vždy bylo, jakou část především
„neslovanských“ vojáků, ale i „Čechů“ a „Slováků“, představovali židé. Případné srovnání
bylo dosud možné jen fyzickým srovnáním všech záznamů, což bylo prakticky
neproveditelné. Průlom v tomto ohledu znamenal až nástup počítačové techniky. Od roku
2005 vznikala ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu v Praze
unikátní elektronická databáze všech příslušníků čs. exilových vojenských jednotek.187
Databáze, obsahující zatím přibližně 90 000 osobních záznamů, je současně jedním
z největších projektů tohoto typu i ve světovém měřítku a představuje ohromnou masu
různých údajů, z nichž aspekty umožňující „národnostní“ určení dotyčných osob jsou jen
jedněmi z mnoha sledovatelných a porovnatelných faktorů.188

187

Databáze vznikala postupně od ledna 2005 ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém
archivu v Praze s využitím staršího projektu, Databáze padlých a zahynulých čs. vojáků v druhé světové válce,
která byla zpracována tamtéž. Na počátku roku 2013 byly práce na na této databázi přerušeny, především
vzhledem k chystanému stěhování archivu. Některé vybrané základní údaje z databáze jsou v omezené míře
přístupny na internetu: http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx. Originální
podoba databáze slouží výhradně pro vnitřní potřeby Vojenského historického archivu, zvláště pak pro účely
personální agendy. Při přípravě práce jsem vycházel z aktuální podoby této originální Databáze.
188

Jako primární údaj Databáze a s ní souvosejících materiálů bylo vybráno identifikační číslo personální
evidence čs. zahraničních jednotek, tedy výše zmíněné osobní, resp. kmenové číslo. Příslušné číslo je totiž
možné považovat za nejspolehlivější identifikátor dané osoby. Právě tento způsob evidence, jehož plnou aplikaci
umožnil teprve rozvoj počítačové techniky, představuje zásadní posun v personální evidenci čs. zahraničních
vojáků oproti všem dřívějším systémům, založeným na fyzických kartotékách, řazených abecedně podle jmen.
Změny jmen v průběhu času, popř. jejich zkomolení, dále pak případy záměrného udávání nepravdivých
osobních údajů či institut krycích jmen, majících chránit příbuzné vojáků v okupované vlasti, měly za následek
neuspokojivý stav evidence, kdy bez znalosti příslušného údaje – tedy přesného znění příjmení v konkrétním
tvaru, který evidovala vojenská správa – bylo velmi obtížné danou osobu a její personální materiály dohledat.
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Především je možné provádět různá křížová srovnání, zvláště pak mezi „konfesní“ a
„národnostní“ rubrikou.189 Poprvé je tak možné získat relevantní data zvláště ohledně
poměrného zastoupení židů mezi příslušníky různých jazykových či národnostních skupin.
Tak se daří nejen početně zachytit výši židovské účasti v zahraničním odboji, ale současně i
analyzovat vnitřní složení jednotlivých „národnostních“ či „jazykových“ skupin. Některé
dosud získané mezivýsledky již potvrdily přínosnost této metody, neboť nejen poskytly
podstatný faktografický materiál, který nebylo do té doby možné jinak získat, ale především
umožnily zcela nový pohled na problematiku a inspirovaly k formulaci některých nových
otázek, které se dotýkají nejen širších aspektů složení čs. zahraničního odboje, ale kupříkladu
i problematiky protinacistického odporu německojazyčného obyvatelstva v předválečném
Československu.190 Zcela novým pohledem, jenž pouze zdánlivě s národnostní problematikou
nesouvisí, se např. ukázala být metoda zkoumání regionálního původu vojáků, zvláště pak na
různých teritoriích a v průběhu času.191 Elektronické zpracování ale umožňuje i porovnávání
věkové struktury, zdravotního stavu, povolání nebo vzdělanostní úrovně vojáků, vše
v libovolných vzájemných kombinacích, vázaných mj. i na národnostní faktory.192
Elektronické zpracování v tomto rozsahu a zaměření je možné a prakticky proveditelné teprve
od posledního desetiletí minulého tisíciletí. Zmíněná databáze je proto jak svým rozsahem,
tak především obsahem dosti unikátní. Neznamená to ovšem, že by metoda využití
Díky důslednému opření evidence o systém osobních/kmenových čísel je možné, v kombinaci s full-textovým
vyhledáváním prakticky jakýchkoliv údajů či jejich zlomků, podstatně lépe identifikovat příslušné osoby či
jejich skupiny, současně je ale také možné (u jednotek „na Západě“ dokonce s naprostou jistotou) určit, že
dotyčná osoba v jednotkách vůbec nesloužila ani neprošla vojenskou evidencí, což je mj. údaj, který má
nesmírnou hodnotu pro celou řadu úředních úkonů státní správy.
189

Originální podoba Databáze umožňuje full-textové vyhledávání a různé kombinace exportů, filtrování a
srovnávání. Především je možné filtrovat a vyexcerpovat různé skupiny podle prakticky libovolných kategorií a
tvořit z nich samostatné pod-databáze, s nimiž je možné dále pracovat.
190

Viz náměty, prezentované v rámci zprávy MARŠÁLEK, Z.: „Němec“ v „české“ armádě – zatímní výsledky
výzkumu, s. 77 –83.
191

Metoda nabízí zajímavý náhled na proměny vnitřního složení zahraničních jednotek v závislosti na
proměnách rekrutačních zdrojů v různých obdobích. Přímá souvislost rekrutačních zdrojů s regionalitou (tedy
místem původu vojáků podle narození či domovské příslušnosti) se ukázala jako zcela evidentní. První pokusnou
sondu možností této metody jsem provedl jako součást studie MARŠÁLEK, Zdenko: Rodáci z okresu Slaný
v zahraničním vojenském odboji a otázka zkoumání regionality původu příslušníků zahraničních vojenských
jednotek. In: BARTONÍČEK, Pavel – ČEČRDLE, Jan – HRABÁNKOVÁ, Blažena (eds.): Slaný a Slánsko
v letech 1939–1945. Sborník z historické konference Slaný 2010. Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném 2011,
s. 66–76.
192

Velice zajímavě například vyznělo mapování vztahu věkové struktury, povolání a zdravotního stavu v rámci
krajanské komunity ve Francii, nastíněné dále v příslušné kapitole.
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počítačového zpracování byla neznámá, právě naopak.193 Jistou podobnost co do zpracování
mají materiály, periodicky vytvářené Státním úřadem statistickým na základě dat, získaných
při jednotlivých cenzech, přičemž i zde můžeme sledovat ohromný nárůst možností nového
zpracování a využití po nástupu moderní počítačové techniky.

3.2.3. Evidence versus statistika:
Úskalí a limity aplikace statistických metod
Závažným problémem se, podle očekávání, během výzkumu i v průběhu zpracování stal
pokus o aplikaci statistických metod.194 Již v počátcích výzkumu dané problematiky se
objevily obtíže, a to již u základních kroků, tedy při procesu kategorizace a kriterizace.
Především vyvstal problém s formulováním základní definice, tedy koho máme považovat za
„Čecha“, „Slováka“, „Němce“, „Rusína“, „Žida/žida“ apod., a podle jakých kritérií lze toto
„češství“, „němectví“ či „židovství“ určovat. Při zpětném vyhodnocování dobových záznamů
pochopitelně nezbylo, než se opřít o údaje, zanesené v osobních materiálech jednotlivých
vojáků. Toto řešení se nicméně ukázalo z výše naznačených důvodů jako nedostatečné. Každý
pokus o nějakou vlastní základní přesnou definici ztroskotal. Definičně zcela vágní,
respektive naprosto nesystematické, jsou i dobové úzy, vyplývající převážně z kritérií a
definic, zformulovaných pro účely sčítání lidu.195 Navíc na přesnost zápisů, byť i jen v rámci
této definiční vágnosti, měl dále vliv fakt, že složitý problém národní a národnostní
sebeidentifikace většina evidenčních důstojníků (české národnosti), ale i prostých českých
vojáků, vnímala zcela zjednodušeně, neboť jako Češi si možné problémy s osobní národní
sebeidentifikací vlastně ani neuvědomovali, neboť ji pokládali za samozřejmou součást

193

Co se týče témat, blízkých zaměření této práce, možnosti počítačového zpracování výtečným způsobem
demonstrovaly např. SVOBODOVÁ, Jana – KREJČOVÁ, Helena: Sociální a demografická struktura pražského
židovského obyvatelstva a její proměny v letech 1938–1945. In: TYTÉŽ (eds.): Postavení a osudy židovského
obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945. ÚSD AV ČR – Maxdorf, Praha 1998, s. 50–85.
194

Tento zásadní problém se stal hypotézou již pro první práci, kterou jsem k tématu zpracovával: MARŠÁLEK,
Z.: Českoslovenští občané německé národnosti v čs. brigádě ve Velké Británii, zvl. s. 137–140.
195

Odbornou neudržitelnost zvolených kritérií uznal i jeden z hlavních organizátorů čítání lidu v letech 1921 a
1930 Antonín Boháč, jak již bylo vzpomenuto v předchozí kapitole (viz pozn. 64, s. 41).
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integrity každého jedince.196 Prostý fakt, že „češství“, „němectví“ apod. nelze v rámci
dobových reálií spolehlivě definovat, tak již od počátku podrývá jakékoliv možnosti
exaktního uchopení a zpracování problému.
Zmíněný poznatek, tedy nemožnost důsledné aplikace statistických metod na otázku
zkoumání národnostní struktury, se stal jednou z hlavních hypotéz této práce. Jedním z cílů je
proto tuto hypotézu prověřit a následně zjistit, zda vůbec, popř. jakým způsobem a do jaké
míry je možné statistické metody použít.
Jako největší problém zkoumání národnostní struktury (kde složení čs. zahraničních jednotek
je jen modelovým příkladem) se tak ukázal být samotný základ jakékoliv statistické práce,
tedy definování kritérií a určení kategorií. Metody statistického přístupu odhalily
problematičnost jednotné kategorizace, neboť kritéria, použitá v dobových materiálech, jsou
nejen navzájem nesouměřitelná, ale především nedokážou definičně přesně vymezit zájmovou
množinu. Dobové materiály, především tabulky a údaje z osobních materiálů, jsou ale
v historiografii zhusta vcelku libovolně užívány bez náležitého vysvětlení kontextu, což vede
často k nesprávným výkladům. Právě snaha poukázat na limity výpovědní hodnoty dobových
pramenů se stala jedním z druhotných cílů této práce.

3.2.4. Literatura
Zvolená hlavní metoda práce, tedy využití a srovnání archivních materiálů a rozsáhlých
možností elektronické databáze, významně determinovala možnosti využití dosavadní
literatury.
Národnostní otázkou v meziválečném Československu a v československém zahraničním
odboji se v minulosti zabývala celá řada autorů, stejně jako i širšími otázkami fenoménů
národnosti, národa a souvisejících. Co se ovšem týče přímo národnostní situace
v zahraničních vojenských jednotkách, patřila tato problematika dlouho k okrajovým tématům
historiografie zahraničního odboje. Národnostnímu složení vojska či konkrétních formací
byly věnovány jen jednotlivé odstavce, občas byla problematika řešena pouze vložením
196

MARŠÁLEK, Z.: Českoslovenští občané německé národnosti v čs. brigádě ve Velké Británii, s. 138–139.
Pro etnicky české vojáky byl rozlišovacím hlediskem ponejvíce jazyk. [...] Nechuť k Židům byla [...] umocňována
především tím, že mnozí Židé mluvili německy. Tamtéž, s. 138.
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příslušné přehledové tabulky, zachycující stav k určitému datu. Nízká míra akcentace
národnostní problematiky měla své důvody. Těsně po válce ani po roce 1948 se národnostní
otázce v zahraničním odboji nedostalo téměř žádné pozornosti, a to především
z propagandistických důvodů, neboť odboj byl prezentován především jako záležitost českého
a slovenského národa, zatímco zdůrazňováním početného zastoupení občanů zvláště
neslovanských menšin by bylo v tomto ohledu kontraproduktivní, neboť by mohlo do jisté
míry rehabilitovat především německou menšinu, respektive zpochybnit prakticky
prováděnou zásadu kolektivní odpovědnosti. Vzhledem k předání území Podkarpatské Rusi
také nebylo ve „státním zájmu“ zdůrazňovat skutečnou výši zastoupení obyvatel tohoto území
v československých jednotkách a jejich význam. Situace se podstatně nezměnila ani deset let
po skončení druhé světové války.197 Národnostnímu složení jednotek v Sovětském svazu se
epizodicky věnovali teprve autoři souborné trilogie, která představovala první pokus o
odbornou syntézu historie československých jednotek na východní frontě.198 Poněkud více se
na počátku šedesátých let národnostní problematikou zabývali autoři zásadního díla o
dějinách vojenského odboje na Západě,199 doslova průkopnickým počinem se ale stala práce
Jana Křena,200 byť – stejně jako v dříve jmenovaných případech – představovaly kapitoly
věnované národnostním otázkám jen součást mnohem šířeji koncipovaného díla.201 Šlo o
první pokus představit národnostní problematiku komplexněji – nutno dodat, že pokus velmi
úspěšný.
Po roce 1968 ovšem nastal znovu regres, který trval v zásadě až do roku 1989. Jisté podstatné
souvislosti zachytila publikace, mapující podíl a místo komunistů v československých

197

Typickým příkladem tehdejší produkce je zvl. SÝKORA, Jan: Slavná bojová cesta československé vojenské
jednotky v SSSR. Naše vojsko, Praha 1955.
198

Kol.: Za svobodu Československa. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové
války. Svazek I. – III. Naše vojsko, Praha 1959, 1960, 1961.
199

BROD, Toman – ČEJKA, Eduard: Na západní frontě. Historie československých vojenských jednotek na
Západě v letech druhé světové války. Naše vojsko – Svaz protifašistických bojovníků, Praha 1963. Jeden
z autorů se v jiné publikaci věnoval také otázce židovské účasti: BROD, Toman: Tobrucké krysy. Naše vojsko –
Svaz protifašistických bojovníků, Praha 1967.
200

KŘEN, Jan: V emigraci. Západní zahraniční odboj 1939–1940. Naše vojsko, Praha 1969.

201

Národnostní problematice věnoval Jan Křen jednu z osmi hlav svého díla, přičemž rozsah 125 stran umožnil
poměrně podrobný rozbor. Přestože se autor soustředil na slovenskou a německou otázku, věnoval dosti místa i
jiným problémům. Přestože od vydání knihy uplynulo již více než čtyřicet let, mnohé postřehy a formulace si
svoji platnost uchovaly dodnes.
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jednotkách ve Francii a v Británii.202 Národnostní problematika se však ocitla zcela na okraji
pozornosti tvůrců příslušného dílu souhrnné práce o vojenských dějinách Československa.203
Důvody tak malého zájmu o národnostní otázky zahraničního odboje lze podle mého názoru
spatřovat především v ideologickém vlivu a potřebách propagandy, neboť důraz na složité
problémy národnostního složení zahraničního odboje by citelně narušil propagandistický
obraz, budovaný v zásadě již během válečných let.204 K výraznějšímu posunu tak mohlo dojít
až po roce 1989. Shodou okolností ovšem v tomto období vyšly i práce, jejichž autoři
nemuseli brát na propagandistické potřeby ohled. V roce 1989 se především objevila zásadní
kniha Petera Heumose,205 následovaná krátce poté dílem Ericha Kulky.206 Národnostní
problematika se po roce 1989 stala široce řešenou otázkou i mezi českými historiky, velká
část pozornosti se ale upnula na problematiku česko-německého soužití obecně, s důrazem na
otázku poválečného odsunu. Je ale velice zajímavé, že mnohé podstatné závěry, ke kterým
jednotliví historici došli, nebyly prakticky aplikovány na situaci v zahraničním vojenském
odboji. Národnostní problematika se sice stala standardní součástí publikací o vojenských
zahraničních jednotkách, a to jak odborných, tak popularizačních či memoárových, většinou
ale pouze okrajově. Specializovaných prací je velmi málo, za velice významné je kromě
zmíněného Petera Heumose nutné považovat práce Francise Raszky.207 Všichni jmenovaní se
především soustředili na problematiku účasti čs. občanů německé národnosti (přičemž není

202

REINER, Josef: Komunisté v československém pozemním vojsku na Západě. Naše vojsko, Praha 1980.

203

Kol.: Vojenské dějiny Československa. Díl IV. (1939–1945). Naše vojsko, Praha 1988.

204

MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque 1944–1945, s. 5–6.

205

HEUMOS, Peter: Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und dem Nahen Osten 1938–
1945. Oldenbourg Verlag, München 1989. O rok dříve vyšla další zásadní publikace: BRANDES, Detlef:
Großbritannien und seine osteuropäischen Alliierten 1939–1943. Die Regierungen Polens, der
Tschechoslowakei und Jugoslawiens im Londoner Exil vom Kriegsausbruch bis zur Konferenz von Teheran.
Oldenbourg Verlag, München – Wien 1988. Její autor se sice národnostní problematice věnuje jen okrajově,
podstatná je ale prezentace československého exilu ve srovnání s ostatními exilovými vládami. Situací v čs.
vojenských jednotkách se tentýž autor zabýval i v další zásadní práci, kterou vydal o více než dvanáct let
později: TÝŽ: Der Weg zur Vetreibung 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum ,Transfer´der Deutschen aus
der Tschechoslowakei und aus Polen. Oldenbourg Verlag, München 2001.
206

KULKA, Erich: Židé v československé Svobodově armádě. Naše vojsko, Praha 1990; TÝŽ: Židé
v československém vojsku na Západě. Naše vojsko, Praha 1992
207

RASZKA, Francis D.: The Czechoslovak exile government in London and the Sudeten German issue.
Karolinum, Praha 2002; TÝŽ: Otázka služby sudetských Němců v československé armádě ve Velké Británii za
druhé světové války. In: Historie a vojenství, 2004, č. 1, s. 23–33; TÝŽ: Edvard Beneš a otázka služby
sudetoněmeckých antifašistů v československé armádě za druhé světové války. In: Na pozvání Masarykova
ústavu 1. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, s. 65–72.
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nepodstatné, že se jedná o badatele zahraniční). S novou intenzitou se také vynořila otázka
slovenská.208 Jednou z mála prací, zaměřených přímo na zkoumání celkového národnostního
složení jednotek, je bohužel nepublikovaná diplomová práce Vladimíra Blažka.209
Při práci jsem využil i celou řadu dalších publikací, ať se již jednalo o memoárovou literaturu,
odborné monografie nebo popularizační díla. Jejich výčet je uveden v seznamu použité
literatury.

208

K problematice existuje poměrně bohatá literatura; některé tituly jsou citovány na příslušných místech této
práce.
209

BLAŽEK, Vladimír: Čs. vojenská skupina v Polsku a národnostní otázka. Diplomová práce. Filozofická
fakulta UK, Praha 1999.
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3.3.

CÍLE PRÁCE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
Demonstrace škály možností jednoduchého kvantitativního přístupu

We all know of the doctoral dissertations which languish unfinished since the researcher has
been unable to keep under intellectual control the sheer volume of print-out spewed out by the
computer, or has spent so much effort preparing the data for the machine that his time,
patience and money have run out.210

3.3.1. Cíle práce
Problematika národnostních otázek v československých zahraničních jednotkách je velice
složitým objektem výzkumu. Má totiž celou řadu různých rovin, které jsou navzájem v úzké
vazbě. Cílem práce ovšem není – a ani nemůže být – pokus o komplexní zpracování tohoto
tématu. Právě naopak. Téma, zatížené řadou problémů (včetně např. emotivních záležitostí)
jednoduše nelze zpracovat „objektivně“, ať již pod tímto termínem rozumíme cokoliv. Jistou
možnost „chladného“ přístupu ale nabízí právě pohled optikou reálných čísel a práce s nimi.
Má tedy jít o pokus operacionalizovat problém, respektive ukázat, zda a do jaké míry je tato
operacionalizace možná. Analýza procesu a výsledků operacionalizace pak může vyústit
v hledání konkrétních i obecných závěrů a postřehů. Především by však tento „chladný“,
z kontextu úmyslně vytržený způsob, měl poskytnout podklady pro formulování nových
hypotéz a hledání nových otázek a problémů, které doposud zůstávaly skryty a mohly by být
definovány právě díky této metodě.

210

STONE, L.: The Revival of Narrative, s. 11.
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Práce má tedy především tyto cíle:

1) Důkladně zmapovat vývoj personálního složení čs. vojenských jednotek v zahraničí
z pohledu národnostní struktury bude podle mého názoru přínosné již samo o sobě a
zaslouží si tak být jedním z cílů práce, tuto rovinu ovšem považuji pouze za základní.
Díky srovnání a vyhodnocení dobových materiálů a využití elektronické databáze je možné
provést libovolně podrobné zmapování vnitřní personální struktury v dané množině,
konkrétně v čs. zahraničních jednotkách, a to jak v určitém okamžiku, tak především v rámci
postupného vývoje v čase.

2) Poukázat na možnosti využití elektronického zpracování personálních dat a nastínit
metody, jak je možné využít kombinace elektronické databáze a dobových materiálů.
Především díky elektronickému zpracování je možné sledovat vzájemné vztahy národnostních
aspektů s jinými faktory, nejen konfesními, které celé řadě případů s národnostní
charakteristikou souvisejí, ale také např. s faktory sociálními a věkovými, charakteristikou
motivace ke vstupu do odboje či regionality původu.211
a) Provést revizi hypotézy o vysoké hodnotě průniku množin osob německé a maďarské
mateřské řeči a židovské konfese. Hypotéza byla jedním ze základních motivů vzniku práce a
byla již dříve podpořena několika přípravnými sondami.
b) Na základě konkrétních sond včetně detailního studia materiálů jednotlivých osob se
pokusit kvantifikovat či provést kvalifikovaný odhad množiny osob, které neuváděly
v materiálech ani jeden znak příslušnosti k židovské komunitě, přestože byly židovského
původu. Hypotézou je, že se tohoto cíle nepodaří dosáhnout z nedostatku informací, a to ani
v rovině kvalifikovaného odhadu v matematické smyslu slova.
c) Na základě multiplicitních křížových srovnání poukázat na některé možné souvislosti
sociálních, vzdělanostních, zdravotních a národnostních aspektů v rámci osob z jednotlivých
rekrutačních zdrojů (např. krajané, pomnichovský rasový exil, zajatci a přeběhlíci z německé
branné moci).
211

Většina z těchto srovnání nemůže přinést exaktní výsledky ve smyslu číselného vyjádření, poskytnou však
jistý přehled o provázanosti těchto faktorů.
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d) Pokusit se kvantifikovat význam jednotlivých rekrutačních zdrojů v průběhu času (krajané,
zajatci, příslušníci vládního vojska atd.) a poukázat na důsledky, související s faktory
národnostní identifikace.
e) Charakterizovat limity výpovědní hodnoty dobových materiálů v oblasti národnostní
specifikace.

3) Poukázat na některé základní aspekty národnostní problematiky v Československu
1918–1945, zvláště pak na problematičnost definic a kategorií (tomuto tématu byla věnována
předchozí, 2. hlava; mezi důležité poznatky se řadí mj. prokázaný silný politický vliv na výběr
a tvorbu základních statistických kritérií národnostní otázky).
4) Téma práce má posloužit jako příklad, na němž je možné konkrétně demonstrovat
problémy kompatibility metod exaktních a humanitních věd.

Za hlavní cíl považuji poukázat na možnosti využití základních statistických metod v historii.
Druhým cílem je faktické zachycení vývoje národnostní struktury v zahraničních jednotkách.
Za vedlejší cíl považuji demonstraci problémů kompatibility exaktních a humanitních věd na
praktickém příkladu.

3.3.2. Způsob zpracování
Práce má představit různé roviny a hloubku zpracování. Proto obsahuje celou řadu sond, které
jsou vlastně aplikacemi metody na příslušné úrovni. Metodika pochopitelně přináší tím
detailnější a podrobnější výsledky, čím detailnější a podrobnější je zvolená šíře záběru. Práce
proto zahrnuje několik sond až do nejnižší úrovně organizační hierarchie vojenských jdnotek,
tedy na stupeň roty a dokonce i čety. Tento způsob je z hlediska potřebného času a zajištění
dostatečných informací velice náročný a vyžaduje pečlivou přípravu. Je proto využitelný
především pro potřeby speciálního výzkumu některých detailních otázek. Na druhou stranu,
řadu důležitých poznatků může badatel vyexcerpovat i z běžně dostupných, základních
přehledů. Práce chce ukázat oba krajní póly možností. Hlava, zachycující situaci u
československých jednotek ve Francii 1939–1940, má ilustrovat detailní přístup. Vývoj
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národnostního složení čs. jednotek je v ní zachycen v širším rámci organizačního a početního
vývoje, přičemž jsem provedl i řadu sond (aplikací) na různých úrovních. Představil jsem tak
možnost zkoumat národnostní strukturu jednotlivých rekrutačních zdrojů (na příkladu
dobrovolníků z vlasti, krajanů, interbrigadistů), stejně jako možnost sondy do specifické
situace v rámci větších i nejmenších množin, resp. skupin (analýza národnostní struktury
pěšího pluku a jedné vybrané roty). Na stejné úrovni jsem zpracoval i vývoj u čs. jednotek
v Británii 1940–1945. Z časového, teritoriálního i organizačního pohledu sice obě tato období
od sebe výrazně oddělil moment naprostého zhroucení Francie jako původně hlavní
organizační základny čs. zahraničního vojska, nicméně výrazná personální i organizační
kontinuita vývoje (personálního složení, tradice, časové návaznosti aj.) je nesporná. Stejná
metodika a hloubka přístupu tak mj. umožnila sledovat míru kontinuity či diskontinuity
národnostního složení, a právě proto jsem zvolil i obdobné či totožné aplikační sondy (různé
rekrutační zdroje, od exilu a emigrace až po zajatce z německé branné moci, dále pak sondy
do nižších organizačních struktur včetně dalšího kontinuálního vývoje u stejné sondy –
vybrané roty, sledované již ve Francii). V každé z obou kapitol je příslušná aplikační sonda
použita u jednoho místního a jednoho externího rekrutačního zdroje (z místních zdrojů jsem
pro Francii vybral krajanskou komunitu, v Británii skupinu exulantů, z externích pak pro
Francii množinu interbrigadistů, pro Británii dobrovolníky z řad zajatců).
Zvolená metoda má velké možnosti i při zkoumání řady dílčích otázek, kromě již zmíněné
charakteristiky jednotlivých rekrutačních zdrojů (krajané, zajatci, interbrigadisté...) nabízí i
důležitý zdroj poznání pro zkoumání některých konkrétních událostí či dalších fenoménů
(vzpoura v Cholmondeley, personální základna komunistického hnutí v čs. jednotkách apod.).
Pro demonstraci „jednoduššího“ přístupu, spočívajícího především v analýze snadno
dosažitelných a již publikovaných celkových přehledů a tabulek, jsem vybral čs. jednotky na
Blízkém východě a v Sovětském svazu. Pokusil jsem se ukázat, že i jednodušší a časově
podstatně méně náročné způsoby práce mohou přinést pozoruhodné výsledky. Metoda je
vhodná zvláště při zpracovávání širší tématiky, kde jsou národnostní otázky jen jedněmi
z mnoha nebo dokonce zcela okrajovými aspekty. Proto jsem se snažil být v těchto hlavách co
nejstručnější a využít jen několikrát publikované, všeobecně známé dobové statistiky a co
nejužší výběr základních publikací. Nicméně i zde jsem provedl několik detailnějších
aplikací, které mají dokázat, že je možné současně pracovat s oběma krajními limity
(s celkovým zachycením situace na daném teritoriu a detailní sondou) a navzájem je
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kombinovat, a to jak z pohledu organizačního (1. čs. prapor u Sokolova), tak i časového
(počátky organizace čs. jednotky na Blízkém východě).
Jako další možnost uchopení tématu jsem zvolil představení jednotlivých „národnostních
otázek“ v čs. zahraničním vojsku. Tyto kapitoly jsou opřeny především o analýzu dat,
excerpovaných z jednotlivých předchozích kapitol, vnímaných ovšem jinou optikou. Také zde
jsem se přísně držel metody co nejstřízlivějšího „numerického“ pohledu. Prosté číselné
vyjádření jsem však zvláště v těchto případech považoval za velice přínosnou metodu
zkoumání problematiky, až příliš často zatížené, a to i v čistě odborných pracích, především
emotivními vlivy a osobními hodnotovými preferencemi. Za nejvýznamnější považuji v tomto
ohledu problematiku židovskou, kde jsem se z metodologického hlediska pokusil naznačit
možnosti využití kvantitativních údajů při zkoumání kvalitativních ukazatelů.
Kvantitativní metody teoreticky pracují zvláště s většími souhrny číselných dat, ale jedním
z ideových motivů jejich zavedení byl především odklon od pojetí dějin, zabývajících se
téměř výlučně životopisy mocných, elitami a diplomacií212 k „dějinám mas“, kdy zpracování
hromadných dat bylo jednou z mála možností, jak proniknout do světa „obyčejných lidí“.213
Podle mého názoru nezbytným doplňkem hromadného vyhodnocování relativně velkých
množin údajů je tudíž srovnání, nebo spíše sonda do nejnižšího řádu jednotlivých „prvků“
těchto množin, tedy konkrétních jednotlivců. Příklady by – teoreticky – měly představovat
„typické“ zástupce různých specifických podmnožin či ilustrovat některé trendy či aspekty.
V průběhu deseti let práce na personální Databázi příslušníků zahraničních vojenských
jednotek jsem s kolegy prošel údaje a materiály prakticky všech zahraničních vojáků, a
jedním z nejpodstatnějších poznatků se stalo zjištění, že lze jen velmi obtížně nalézat
„typické“ zástupce jednotlivých kategorií, protože osud každé zkoumané osoby byl v každém
případě tak jedinečný, že ho lze jen stěží považovat za „reprezentativního zástupce“ té či oné
kategorie. Kromě předchozí jisté osobní skepse vůči možnostem aplikace matematických
statistických modelů na lidskou společnost ale tento poznatek také v daném konkrétním
případě potvrdil, že matematicky chápané „množiny shodně definovaných prvků“ jsou vlastně
jen pomocnými nástroji s omezenou vypovídací hodnotou. Celá řada „příkladů“ jednotlivých
osob (nejčastěji vojáků), zařazených v textu práce, nemá proto představovat „typické“
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HUDSON, P.: History by Numbers, s. 3.

213

Srvn. BURKE, P.: Francouzská revoluce v dějepisectví, s. 11, 32–37.
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zástupce zmiňovaných kategorií či „množin“, ale právě naopak ukázat, jak pestrá byla škála
osudů lidí, v dané konkrétní souvislosti zařazených v jedné „množině“.

V závěru práce jsem se pokusil komparovat dílčí poznatky, získané při zpracování
jednotlivých kapitol. Shrnutím a vyhodnocením konkrétních dat bylo možné definovat některé
konstanty a naopak podstatnější rozdíly, specifické pro situaci na konkrétních jednotlivých
teritoriích či v jistém časovém období, ale především získat základní přehled o vývoji
národnostní struktury v zahraničním vojsku jako celku, mj. z pohledu vztahu české (a
částečně slovenské) majority k menšinám en gros. Poznatky jsem rozdělil tématicky, od těch,
které se týkaly širších otázek organizace a existence zahraničních jednotek, přes konkrétnější
zjištění ohledně národnostní problematiky jednotek a jednotlivých jejích aspektů a souvislostí,
až po postřehy o některých problémech statistického zjišťování národnostních kategorií a
možností jejich matematického zpracování.

3.3.3. Ediční poznámka
Metodologickým základem předkládané práce je zkoumání možností využití kvantitativních
přístupů v historické vědě; kromě číselných makro-údajů je ale v textu zmíněna i celá řada
jednotlivých osob. Při rozhodování, zda a jak dalece odkrýt jejich identitu jsem byl omezován
hned několika ohledy. Z hlediska zákonných norem jsou relevantní zvl. Zákon o ochraně
osobních údajů,214 Zákon o archivnictví a spisové službě215 a také Občanský zákoník.216
Otázky podmínek zveřejnění osobních a dalších údajů pro potřeby odborné historické práce
v nich ale nejsou konkrétním způsobem řešeny. Rigorózní aplikace jejich znění by do značné
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Míněn Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
s pozdějšími úpravami.
215

Míněn Zákon č. 499/2004 Sb. ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů.
216

Ustanovení občanského zákoníku jsou významná především vezhledem k obecným zásadám ochrany cti a
dobrého jména příslušných osob, bez ohledu na to, zda žijících či po smrti. Nový občanský zákoník, který má
platit od 1. ledna 2014 (č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012), řeší relevantní problémy zvl. v oddíle 6, § 81–90.
Vedle dalšího například rozšiřuje institut tzv. ochránce osobnosti na širší kruh rodinných příslušníků než dříve:
Po smrti člověka se může ochrany osobnosti domáhat kterákoli z osobjemu blízkých. Občanský zákoník 2014,
část 1, hlava 2, oddíl 6, § 82, čl. 2.
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míry omezila veškerý historický výzkum,217 neboť jistá uvolnění jsou kodifikována pouze pro
oblast archivnictví,218 a problémy s výkladem obecných ustanovení se proto vyskytují
neustále.
Kromě omezení daných zákonnými normami jsem se snažil maximálně respektovat soukromí
dotyčných osob. Československá zahraniční armáda byla z velké části vojskem
dobrovolnickým, a jednotliví vojáci poskytovali své osobní údaje tehdejší exilové vojenské
správě na základě jisté důvěry, že dotyčný státní orgán jich použije pouze pro účely evidence
(byť žádné takové ujištění nebylo poskytnuto). Za čistě privátní informace, zvláště pak
v historickém kontextu, považuji především údaje o aktuálně přiznávané konfesi, národnosti a
mateřské řeči.219 V průběhu války se také někteří vojáci dopustili různých přečinů a
kázeňských přestupků, nebo byli v tomto ohledu vyšetřováni; osobní materiály dále zahrnují
množství údajů o podrobnostech zdravotního stavu apod.220
Zdůraznění osudů „malých lidí“, jež bylo jedním z důvodů vzniku a aplikace kvantitativních
metod v historii, s sebou ovšem nese potřebu, tyto osudy prezentovat. Jednotlivé personální
příklady jsou také v práci uváděny převážně právě v souvislosti s některými z výše zmíněných
údajů, ať již se jedná přímo o národnost, mateřskou řeč či konfesi, nebo jde o hledání
vzájemné souvislosti či závislosti dalších faktorů (věk, zdravotní stav, motivace k odboji,
stupeň výcviku, dezerce aj.) na „národnostní“ specifikaci. Vzhledem k výše uvedeným
omezením jsem se snažil co nejvíce chránit soukromí všech dotyčných osob, a to bez ohledu
217

Na problém upozorňuje např. VANĚK, Miroslav a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy.
Scriptum. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2003.
218

Z hlediska této práce podstatnou možnost shromažďovat osobní údaje bez souhlasu dotyčných osob zákon
povoluje v případě archivního zpracování, ovšem výlučně jen pro tyto účely (což mj. bylo jedním z důvodů
výrazné redukce údajů ve zveřejněné formě Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za druhé světové
války). Viz Zákon č. 499/2004 Sb., hlava II, § 5, odst. 2, písmeno g. Možnost a případné podmínky odborného
historického zpracování a následného publikování tedy zákon vůbec nezmiňuje.
219

Otázku zveřejnění vybraných citlivých údajů jsem řešil např. během přípravy publikace MARŠÁLEK, Z. –
HOFMAN, P.: Dunkerque. V knize jsou sice zpracovány přehledy o národnostních a konfesních
charakteristikách celkové množiny dotyčných osob, u jednotlivých medailonků ke konkrétním osobám jsme se
však se spoluautorem rozhodli tyto údaje výslovně neuvádět (byť lze z textu často vyvodit např. židovský původ
dotyčného).
220

Kritéria výběru údajů, které v předkládané práci považuji za „citlivé“, takřka absolutně korespondují
s příslušnou zákonnou normou. Tzv. citlivým údajem totiž Zákon o ochraně osobních údajů rozumí osobní údaj
vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu [...]. Zákon č.
101/2000 Sb., hlava I, § 4, písmeno b.
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na to, zda jsou dosud žijící nebo již po smrti. Rozpor s požadavkem ochrany soukromí jsem
řešil tak, že jmenovitě uvádím osoby významné (vyšší důstojníky, politiky atd.) a ty, jejichž
osudy již byly zveřejněny jinde a jsou známy. Osobní identifikace je jinak provedena pouze
v případech, kdy je to v rámci textu zcela nezbytné, popřípadě tam, kde se domnívám, že
zveřejněné údaje nemohou dotyčného (či jeho příbuzné) nijak poškodit, respektive kde je
tomu naopak. Takové osoby mají zpravidla v závorce uvedeny bližší identifikační údaje (tzv.
osobní, resp. kmenové číslo, přidělené v zahraniční armádě,221 datum a místo narození ve
tvaru obec a příslušný okres222). Ostatní osoby uvádím jen pod jejich iniciálami, neboť
většinou „mluví“ jejich životní příběh, a není nutné zveřejňovat jejich identitu. Plné
ztotožnění dotyčných obsahující jejich základní osobní údaje je obsahem samostatné
neveřejné přílohy, která je určena pouze pro účely oponentního řízení a výhradně k rukám
dotyčných osob (oponenti práce a členové příslušné komise). Iniciály těchto osob (popř. jejich
jména) jsou pro snazší orientaci zvýrazněny šedou barvou.

Citace jsou vyznačeny kurzívou. Veškeré citace jsou z důvodu přesnosti vedeny v původním
znění, bez jazykových úprav. Názvy cizích institucí, vojenských celků apod. jsou uvedeny
v originálním znění (podle pravidel příslušného pravopisu je upraveno např. psaní velkých
písmen), s výjimkou některých obecně zažitých výrazů (wehrmacht apod.), které jsou psány a
skloňovány podle platných pravidel českého pravopisu. Seznam zkratek použitých v textu je
z důvodu snazší manipulace zpracován jako samostatná volná příloha (příloha č. 11). Seznam
neobsahuje nejběžněji používané zkratky (čs., ČSR, ČR, USA, SSSR aj.) a zkratky
nakladatelství. Vnitřní odkazy v rámci textu jsou uvedeny ve tvaru: název kapitoly, stránka,
popř. je uvedeno i číslo poznámky nebo tabulky (např. Viz kapitolu „Francouzské období“, s.
161). U odkazů v rámci jedné kapitoly její název neuvádím (např. Viz s. 355). Názvy
vojenských jednotek uvádím jak v jejich oficiálním tvaru (např. Tankový prapor 1), tak i ve
tvaru zjednodušeném (např. 1. pěší pluk), vždy ale tak, aby byla jejich identifikace zřejmá.
221

Viz pozn. 174, s. 85.
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Vzhledem k historickým okolnostem uvádím názvy obcí a okresů, jakož i správní zařazení podle situace
v meziválečné době; konkrétní předlohou byl Statistický lexikon obcí v Republice československé. I. Země

česká; II. Země moravskoslezská. Státní úřad statistický, Praha 1934, 1935; Administrativní lexikon
obcí v Republice československé, II. díl. Morava a Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus. Státní úřad
statistický, Praha 1928. Datum narození uvádím z důvodu přesnosti v numerickém tvaru bez mezer, např.
01.12.1912.
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4.

NA RŮZNÝCH
FRONTÁCH
NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA V ČS. JEDNOTKÁCH
NA JEDNOTLIVÝCH BOJIŠTÍCH

107

4.1.

„FRANCOUZSKÉ OBDOBÍ“
Čs. jednotky ve Francii z pohledu národnostní problematiky
(březen 1939 – červen 1940)

Snažíme se stavět náš boj na základ legality a neuznávat změny, které nastaly v ČSR cestou
neústavní a protizákonnou. V důsledku toho stojíme na tom, že armáda je pokračovatelkou
armády doma a nemůže tedy mít jinou formu, než měla doma. [...] Žádám tedy velitele, [...]
aby se snažili v daných poměrech vytvářet z různorodého materiálu, který dostávají,
jednotnou armádu československou.223

4.1.1. Úvod
Po rozpadu Česko-Slovenska v polovině března 1939 se takřka okamžitě začala psát historie
československého zahraničního odboje, a to nejen politického, ale také vojenského. Aktivní
činnost v politickém i vojenském ohledu vyvíjeli se svými spolupracovníky mj. generál Lev
Prchala v Polsku, plukovník František Moravec v Británii a především Edvard Beneš ve
Spojených státech a později v Británii. Přestože například činnost poslední dvou jmenovaných
center, navzájem koordinovaná, se zvláště z retrospektivního pohledu jeví jako navýsost
významná, a generál Prchala zase dokázal jako první prosadit formování samostatných
československých vojenských jednotek v zahraničí, zůstává faktem, že po vojenské, a
koneckonců i politické stránce se během prvních deseti měsíců druhé světové války hlavním
organizačním centrem vznikajícího československého vojenského exilu stala Francie. Zatímco
politické obtíže a také vnitřní spory mezi vznikajícími centry a jednotlivými proudy
československého zahraničního odboje trvaly prakticky po celé toto období,224 v čistě
223

KULKA, Erich: Židé v československém vojsku na Západě, s. 45–46.
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Politické problémy počátků zahraničního odboje ve Francii nejsou předmětem této práce, pro ilustraci viz
především KUKLÍK, Jan: Vznik Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR
v emigraci v letech 1939–1940. Karolinum, Praha 1996; KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan: Proti Benešovi!
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vojenské rovině se podařilo dosáhnout nepopiratelných úspěchů. Ještě dlouho před samotným
vypuknutím války byly vyjednány podmínky pro organizaci zahraničního vojska, k jehož
formování bylo proto možné přistoupit bezprostředně po zahájení konfliktu. Hned na počátku
kapitoly je nutné v tomto ohledu zdůraznit skutečnost, že Francie byla jedinou zemí, která
československým orgánům na svém území povolila provést všeobecnou nucenou mobilizaci –
byť právě důsledky této mobilizace měly podstatný vliv na celkové, mj. i národnostní složení
formovaných jednotek.
Přes mnohé nesnáze se podařilo ve Francii ustavit celou pěší divizi, byť na snížených stavech,
která čítala více než 10 000 vojáků. Vzhledem k celkové situaci ve Francii ovšem nezbyl čas
na potřebný výcvik a secvičení. Divize proto jako celek na frontě nezasáhla, a bojeschopnost
těch útvarů, které se přeci jen dostaly do boje, silně poznamenal právě tento faktor. Celkový
neúspěch „francouzského období“ zahraničního vojenského odboje byl ovšem zaviněn
především okolnostmi, na které neměli organizátoři vojska téměř žádný vliv. Naopak, co se
týče výsledků jejich úsilí, je nutno hodnotit je více než kladně. Celkem mělo československé
vojsko ve Francii v červnu 1940 podle oficiálních materiálů 11 405 mužů – srovnatelného
početního a organizačního stavu dosáhly československé vojenské jednotky teprve o téměř
čtyři roky později, na jaře 1944 v Sovětském svazu; co se týče „západních“ jednotek,
nepodařilo se počtů z června 1940 znovu dosáhnout ani do konce války.

Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945. Praha 2004; MICHÁLEK, Slavomír:
Diplomat Štefan Osuský 1889–1973. Veda, Bratislava 1999; NĚMEČEK, Jan – KUKLÍK, Jan –
NOVÁČKOVÁ, Helena – ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.): Dokumenty československé zahraniční politiky. Od rozpadu
Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939–1940 (16. březen 1939 – 15. červen 1940).
Ústav mezinárodních vztahů – Historický ústav AV ČR, Praha 2002 (dále jen NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu
Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády).
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4.1.2. Příprava na válku:
Počátky odboje ve Francii
Ihned po rozpadu Česko-Slovenské republiky v březnu 1939 se na pařížskou legaci dostavil
zástupce německého velvyslanectví s požadavkem předání úřadu. Dlouholetý československý
a následně česko-slovenský vyslanec JUDr. Štefan Osuský ostře odmítl a obrátil se o pomoc
na francouzské úřady.225 Ještě předtím, než dorazila francouzská odpověď, instruoval sobě
podřízené konzuláty ve Francii i v zámoří,226 aby své úřadovny rovněž nevydávaly. Poté, co
Francie 18. března 1939 prostřednictvím velvyslance v Berlíně protestovala proti obsazení
českých zemí, rozhodl se Osuský otevřeně vystoupit.227 Již 21. března 1939 proklamoval
vznik tzv. Ústředního výboru zahraniční akce, jenž se měl skládat ze zástupců krajanské obce
a různých zahraničních organizací a institucí. První den dubna pronesl před zástupci krajanské
obce zásadní projev, v němž vyzval Čechy a Slováky k zformování zahraničního odboje.228
Dne 11. dubna 1939 Osuský odeslal konzulátům, které spadaly do okruhu působnosti jeho
vyslanectví, tedy v Lille, Štrasburku a Marseille, stejně jako v Casablance a Bejrútu, instrukci,
v níž informoval o vzniklé situaci a zvláště o významu jím započaté odbojové akce.229
Vyslanectví také zahájilo vydávání tiskové platformy, nazvané Česko-slovenský boj.230 Již
krátce po 15. březnu také Osuský zahájil řadu jednání s francouzskými orgány, v nichž dosáhl
pozoruhodných úspěchů.
Ve své činnosti se Osuský zaštiťoval teorií nepřerušené legitimity vyslanectví a činil si na
tomto základě nároky na vedoucí postavení v rámci vznikajícího zahraničního odboje. Pro
získání základny zahraničního odboje, ale také s úmyslem nechat se potvrdit jako jeho
vedoucí činitel inicioval na 29. – 30. dubna 1939 sjezd zahraničních Čechoslováků, prakticky
225
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Zpráva o činnosti úřadu československého vojenského atašé v Paříži po 15. březnu 1939. In: Historie a vojenství,
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krajanské kolonie ve Francii. Krajanská obec a její organizace se totiž vedle vyslanectví staly
druhým centrem vznikajícího odboje.231 Krajanské spolky se významně zapojily již do akce
na pomoc pomnichovským uprchlíkům, a ihned po 15. březnu mj. připravily demonstrační
podpisovou akci za zachování Českého domu na rue Bonaparte a krátce nato i sbírku na
pomoc internovaným československým interbrigadistům, kteří byli od února 1939 drženi ve
francouzských táborech.232 Na sjezdu ovšem Osuský nedosáhl bezvýhradné podpory, naopak,
závěrečná rezoluce vyzněla jako požadavek sjednocení zahraničních center a především
spolupráce s bývalým prezidentem Benešem.233
Aktivitám krajanských organizací se dostalo podpory řady francouzských literátů, umělců a
vědců, ale i některých politiků a vojáků,234 pro etablování odboje u vyšších politických a
vojenských míst ale byla přeci jen zásadní činnost vyslaneckého úřadu. Již od počátku měl
Osuský na paměti možnost zformování československých vojenských jednotek a začal
v tomto ohledu sondovat u příslušných francouzských orgánů. Při této činnosti mu byl velmi
nápomocen vojenský a letecký atašé v Paříži plk.gšt. Václav Kalina. Francouzi se sice
k myšlence samostatných československých oddílů stavěli zamítavě, Osuskému a Kalinovi se
nicméně podařilo skloubit své záměry s obecnějšími problémy, které v dané době řešila
francouzská politická a zvláště vojenská místa. Francouzi byli vzhledem k nebezpečí války
postupně stále ochotnější přejímat do své armády či cizinecké legie československé vojáky –
zprvu zvláště vycvičené letce, později pak i důstojníky jiných druhů vojsk a nakonec i běžné
pěšáky. Je přitom pozoruhodné, jak jednotlivé dílčí Osuského a Kalinovy úspěchy časově
přímo souvisely s postupnými kroky francouzských míst ohledně využití cizinců pro válečné
účely.235
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Prvním logickým zdrojem pro rekrutaci do budoucích československých jednotek se měla stát
krajanská obec. Velmi významným počinem, který v tomto ohledu výrazně usnadnil pozdější
přípravy organizace vojenských jednotek, se stalo vyhlášení soupisové akce,236 které vyústilo
ve vypracování téměř úplné kartotéky krajanů ve Francii.237 Kromě dlouhodobě usedlých
krajanů se však v zemi nacházeli i Čechoslováci, kteří přišli na sezónní práce či exulanti, kteří
se po Mnichovu vystěhovali ze zabraného území. K nim záhy začali přicházet i první
uprchlíci z nově vzniklého protektorátu.
Dne 12. dubna 1939 francouzská vláda vydala dekret o branné povinnosti těch cizinců, kteří
získají či získali ve Francii politický azyl, zvláště díky Osuského aktivitám nicméně text
výslovně uváděl, že na Čechoslováky se toto nařízení nevztahuje.238 Přestože poté
následovalo několik zvratů podle aktuálního vývoje francouzské politiky vůči cizincům,239
Osuský dokázal udržet základní rovinu, kdy Češi a Slováci byli nadále považováni za
československé státní příslušníky.240
Vedle zapojení krajanské obce a politických a rasových exulantů se ovšem od počátku jednalo
také o čistě vojenském exilu. Jednání o vstupu československých důstojníků do francouzské
armády zprvu probíhalo jako pokračování původních návrhů z dob druhé republiky, nicméně
se záhy dostalo na novou úroveň. Generál Gamelin Osuskému slíbil, že v případě vypuknutí
války se celou vahou svého úřadu zasadí o to, aby bylo umožněno formovat samostatné
československé jednotky a aby byli pro tento účel z francouzské armády propuštěni všichni
Čechoslováci, kteří do ní po 15. březnu 1939 vstoupí.241
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Souběžně s jednáním ohledně podmínek přijetí do francouzské armády vyvstaly akutní
problémy s tzv. vojenskou částí exilu v Polsku. Polsko se po Mnichovu stalo hlavní tranzitní
zemí, kudy projížděly stovky uprchlíků, hledajících azyl v zemích západní Evropy, především
pak v Británii, která pro pomoc politicky ohroženým osobám zřídila zvláštní organizaci, tzv.
Czech Refugee Trust Fund (CRTF).242 Již po několika měsících se ale celá akce dostala do
vážných finančních potíží a britské vedení další pomoc omezilo podle přísných kritérií.243
Vojenští uprchlíci byli prakticky vyloučeni. Podobně byl zamítnut i jejich možný transfer přes
Británii.244 Situaci zachránilo až jednání Osuského a Kaliny s francouzskými vojenskými
činiteli, kteří na základě dohod o podmínkách a kvótách pro vstup do francouzské Cizinecké
legie a následně koloniálního vojska umožnili organizaci lodních transportů mezi Gdyní a
severofrancouzskými přístavy. Pro financování prvních transportů využil plk. Kalina
zpravodajských fondů, které měl k dispozici,245 další cesty pak hradili přímo Francouzi.246 Od
května do srpna 1939 dorazilo celkem šest lodních transportů, poslední z nich 21. srpna
1939.247
Transfer z Polska zajistil základní kádr vyškolených vojáků jak pro letectvo, tak i pro budoucí
pozemní jednotky. Koncem července 1939 již bylo k dispozici 59 důstojníků z povolání a 20
záložních, 7 rotmistrů a 204 osob z řad mužstva.248 Většina se ovšem musela podrobit odvodu

Stanfordu v USA v materiálech Š. Osuského, což vedlo k některým mylným závěrům ohledně okolností a doby
vzniku zprávy. Zpráva s největší pravděpodobností vznikla již v létě 1939 a je proto prvořadým dobovým
pramenem. Naopak přehled transportů z Polska do Francie, který je v Hooverově institutu ke zprávě přiložen, má
v příslušném pražském fondu jiné uložení a s největší pravděpodobností vznikl později.
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do Cizinecké legie a odjet do posádek v severní Africe, kde byli vojáci i důstojníci podrobeni
tvrdému základnímu výcviku.249

Vývoj vojenských záležitostí šel tedy poměrně plynule kupředu, přesto se dá říci, že stěžejní
význam měl příjezd divizního generála Sergěje Ingra, jenž disponoval nejen legitimací
designovaného představitele domácího odboje, ale také instrukcemi, dohodnutými na poradě
v Londýně s tamním odbojovým centrem pod vedením E. Beneše.250 V Paříži Ingr dokázal
během několika dní využít dosud vykonané práce a již 2. srpna 1939 tak mohlo dojít k zřízení
Československé vojenské kanceláře, oficiálně pod hlavičkou vyslanectví.251 Ingr se také
významně podílel na přípravě nóty vyslance Osuského francouzskému ministru zahraničí G.
Bonnetovi, která navrhovala zřízení samostatné československé armády ve Francii.252 Teprve
tento dokument představoval zásadní oficiální krok k budoucí výstavbě samostatných
československých vojenských jednotek a vojska, které by přímo podléhalo vedení exilové
akce. Text nóty obsahoval několik významných formulačních detailů, odrážejících příslušnou
fázi soupeření o vedení zahraniční akce, pro zkoumání otázek národnostní struktury
vojenských jednotek je ale podstatná část, navrhující způsob doplňování vojska. Nóta hovořila
o povinné mobilizaci československých státních občanů, kromě nich ovšem navrhovala
přijímání dobrovolníků jiného státního občanství národnosti česko-slovenské a rusínské
(nationalité tchéco-slovaque ou ruthéne).253 Nóta sama neměla pro vznik čs. vojska ani pro
vedení zahraničního odboje zásadní význam ve smyslu právním, nicméně její formulace
národnostní problematiky do značné míry odrážely postoje vrcholných vojenských i
politických orgánů exilu, které zůstaly téměř konstantní po celou dobu války. Kromě úzkostné
snahy o zdůraznění právní kontinuity republiky, vyjádřené požadavkem nucené mobilizace
podle znění československého branného zákona šlo především o chápání odboje jako boje
249

Zařazení k Cizinecké legii se silně vrylo do paměti všech tehdejších aktérů, jak naznačují již první
vzpomínky, vydané po válce či první „oficiální“ historie československého vojska na Západě. Viz např. CUKR,
Václav: S trikolorou Francie na letounu. Orbis, Praha 1946, s. 12; CENEK, Edvard: 75.000 km za svobodou.
Reportáž. Podle vyprávění škpt. Oty Šachra. Nakladatelství Josef Lukasík, Ostrava – Praha 1947, s. 36–59.
250

O účasti generála Ingra v čs. vojenském odboji na Západě podává základní informace SVOBODA, Gustav:
Armádní generál Sergěj Jan Ingr (1894–1956). AVIS, Praha 1998.
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BROD, Toman – ČEJKA, Eduard: Na západní frontě, s. 79.
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Nóta byla předána 28. srpna 1939. NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání
československé prozatímní vlády, dokument č. 77, s. 191–195.
253

Tamtéž, s. 194.
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národního – jasným důkazem se stala otázka dobrovolníků z řad občanů jiných států, kteří
měli mít „československou“ národnost, jež ale nebyla definována ve smyslu státním, nýbrž
pouze na základě národnostním. Právě střet těchto dvou – vlastně protichůdných – požadavků,
„právní legitimity“ a „národního boje“, charakterizoval poté vztah exilových vojenských
orgánů k národnostní otázce vlastně až do samého konce války.

4.1.3. První kroky:
Vypuknutí války a počátek formování čs. jednotek ve Francii
Jednání ohledně organizace čs. vojska vycházela z předpokladu, že jde o přípravné práce,
jejichž realizace bude odvislá od toho, zda vypukne válka, poté by ale obě strany mohly
okamžitě po zahájení konfliktu podepsat příslušné smlouvy a dohodu tak převést na oficiální
platformu. K tomu ale nedošlo, neboť 3. září 1939, kdy Francie vyhlásila Německu válku,
ještě trvaly neshody mezi jednotlivými skupinami československé zahraniční akce. Zatímco
vnitřní spory československého exilu pokračovaly ještě po celé září a v první polovině října
dosud neexistoval jednotný ústřední orgán, který by mohl Francouze a Brity požádat o
oficiální uznání, francouzská vojenská místa postupovala bez ohledu na tyto potíže vstřícně,
rychle a operativně a takřka okamžitě podnikla praktické kroky, nutné k vzniku jednotek.
Francouzi vyjednali ustavení styčných orgánů, s až překvapivou rychlostí splnili slib o
propuštění vojáků z Cizinecké legie a přidělili také potřebný soustřeďovací tábor. Nevyhověli
sice původnímu návrhu, aby se vojsko formovalo v Cognacu,254 vybrali ovšem tábor
v městečku Agde na jihofrancouzském pobřeží, určený původně jako internační tábor pro
španělské republikány.255

254

Tento „nepochopitelný“ krok byl podle mého názoru motivován kapacitními důvody – tábor v Cognacu byl
zařízen pro cca pět tisíc osob, zatímco plánovaná divize měla mít stav více než třikrát vyšší.
255

Tábor měl vzhledem k svému původnímu určení poměrně primitivní ubytovací podmínky a velmi omezené
možnosti pro polní výcvik. Zvláště v podzimním a zimním počasí neskýtal ani základní pohodlí, přesto měl
několik výhod – především plně dostačoval kapacitně (byl projektován na 20 000 osob), ležel v hlubokém a
klidném zázemí a současně v bezprostřední blízkosti středomořských přístavů, odkud bylo možné očekávat
transporty dobrovolníků z vlasti a zámoří.
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Dne 12. září 1939 se na půdě čs. vyslanectví v Paříži začala formovat čs. vojenská mise
s úkolem vykonat přípravné práce k organizování čs. vojska.256 Z formálně-právního hlediska
měla mise oporu v legalitě vyslanectví, uznávané francouzskou stranou. Členové vojenské
mise proto od vyslanectví obdrželi pověřovací listiny, které následně oficiálně ověřilo
francouzské ministerstvo války. Po těchto formalitách 15. září odjeli z Paříže a následujícího
večera se ubytovali v Agde.
Do tábora záhy dorazily první transporty budoucích vojáků – 21. září přijelo osm poručíků,
dosud ubytovaných v St. Germain u Paříže, a v noci z 23. na 24. září pak 58 důstojníků, kteří
byli uvolněni z Cizinecké legie. O dva dny později, 26. září 1939, ze severní Afriky od
Cizinecké legie dorazil další transport, čítající 8 důstojníků a 540 příslušníků mužstva.257 Dne
28. září 1939 pak byl ustaven 1. čs. náhradní prapor, první organizovaná jednotka
„západního“ odboje.258 Hned následujícího dne došlo k jeho přeformování v 1. pěší prapor.

V druhé polovině září 1939 se tedy v Agde sešlo celkem 615 mužů; kromě určeného
zatímního velitelského kádru mise šlo převážně o vojáky, kteří až dosud sloužili v Cizinecké
legii. Tato skupina měla představovat základ pro budování československých jednotek.
Většinu, celkem 538 osob, tvořili dobrovolníci, kteří opustili území republiky po 15. březnu
1939,259 s motivací k aktivnímu boji proti okupantům. Šlo o kádr odhodlaný a dychtivý boje.
Kromě vlasteneckého zápalu ovšem měla vysoká vojenská hodnota této skupiny i další, čistě
vojensko-technické aspekty – naprostá většina z těchto mužů totiž prošla prezenční službou
v předválečné čs. armádě, často včetně mobilizace, měli tedy jednotný výcvik a stejné
vojenské návyky. Mladí dobrovolníci, kteří službu v předmnichovské (či pomnichovské)
armádě vzhledem k věku již nestačili nastoupit, již měli za sebou sice krátký, ale tvrdý a
únavný, pro zocelení vojáků velice přínosný základní výcvik v Cizinecké legii, kde se také
všichni mohli seznámit s francouzskou výzbrojí a také vojenskou terminologií. Společný
256

Velitelem mise byl určen plk.pěch. Karel Janouch, současně předurčený za velitele budoucího 1. pěšího
pluku, plk.pěch. Jan Satorie, předurčený za velitele 2. pluku, mjr.pěch. Josef Chvalovský, pověřený formováním
3. pluku a škpt.pěch. Josef Brůha, jenž měl organizovat náhradní setniny. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1,
inv. č. 1, Kronika NT, I. díl, s. 4.
257

Tamtéž, s. 5 a 6.
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Tamtéž, s. 7. Datum mělo shodou okolností dvě symbolické roviny – v Polsku téhož dne padla Varšava,
z druhé strany se jednalo o den, jenž měl pro českou vojenskou tradici zásadní význam – svátek sv. Václava.
259

Součet proveden podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
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zážitek úniku z obsazené vlasti, transportu do Francie a překonaných obtíží v africkém slunci
všechny dobrovolníky stmelily.
V průběhu dalších měsíců sice i nadále přicházeli stejně odhodlaní a stejně dobře připravení
dobrovolníci z protektorátu, ale již se mísili se stále početnějšími přírůstky z jiných
rekrutačních zdrojů, jejichž charakteristika se v mnoha aspektech leckdy podstatně lišila, ať se
již jednalo o věk, úroveň vojenského výcviku, národnostní složení a především motivaci ke
vstupu do vojska.
Původní skupina 615 vojáků sice nakonec v červnu 1940 představovala jen něco přes pět
procent celého vojska ve Francii, ve světle uvedených skutečností ale není divu, že se její
příslušníci stali opravdovým „kádrem“ československých pozemních jednotek ve Francii a
zůstali jím i v budoucnosti. Je nutno říci, že nejen nikdy dříve (tedy v Polsku), ale ani nikdy
později, ať již ve Francii, v Británii, na Blízkém východě či v Sovětském svazu,
nepředstavovala československá vojenská jednotka celek tak homogenní a jednotný, a to
prakticky ve všech ohledech – co se týče vojensko-odborných kvalit, vlasteneckého zápalu a
motivů k odchodu do zahraničí, ale třeba i věkového rozvrstvení a zdravotní klasifikace –
jako tomu bylo právě ve Francii na přelomu září a října 1939.260 Vzhledem k významu této
skupiny je důležité pokusit se co nejvěrněji rekonstruovat její vnitřní složení.
Tabulka 1
Rozdělení čs. dobrovolníků v Agde na konci září 1939
(podle udávané mateřské řeči)261
mateřská
řeč

počet

%

česká

487

79,2 %

slovenská

112

18,2 %

rusínská

9

1,5 %

německá

4

0,65 %

615

100 %

celkem

260

Mezi jinými faktory je nutné zvláště zdůraznit právě značnou míru jednotnosti motivace vstupu do odboje –
v pozdější době se pravidelně objevovaly třenice mezi skupinami, o jejichž vlastenectví nebylo pochyb, ovšem
výklad tohoto pojmu a jeho chápání bylo značně rozdílné až protichůdné.
261

Součet proveden podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
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Dokumenty a dobové číselné přehledy dokazují, že většina skutečně patřila k exulantům, kteří
k jednotkám odcházeli z území republiky. Jak již bylo řečeno, z celkem 615 osob přišlo
z území republiky 538 vojáků. Z nich udávalo plných 446 osob českou mateřskou řeč, 82
slovenskou a 1 německou. Dobrovolníků, kteří před 15. březnem 1939 žili v zahraničí,
konkrétně na území pod francouzskou nebo britskou správou, bylo v Agde na konci září
pouze 77, z nich 41 „Čechů“, 30 „Slováků“ a 3 „Němci“:

Tabulka 2
Rozdělení dobrovolníků v Agde na konci září 1939
(podle místa, odkud odešli do odboje)262
mateřská
řeč
česká

z
ČSR
446

slovenská

82 %

z
ciziny
41

53,2 %

82

15,2 %

30

39 %

rusínská

8

1,5 %

1

1,3 %

německá

1

0,2 %

3

3,9 %

jiná

1

0,2 %

2

2,6 %

538

100 %

77

100 %

celkem

%

%

Jak je vidět, prvek téměř dokonalé homogenity platil i pro aspekt národnostní struktury –
zcela dominoval „československý“ živel, zatímco přítomnost německé menšiny byla
vysloveně epizodická – a navíc všichni čtyři „Němci“ byli „Němci“ jen „technicky“ – jak lze
doložit díky detailnímu srovnání s údaji, obsaženými ve zmíněné personální databázi
příslušníků čs. zahraničních jednotek, všichni byli totiž židovského původu.263

262

Tamtéž.
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Databáze.
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Vnitřnímu složení vojenské skupiny v Agde odpovídala i všeobecná nálada vojáků.264
Odhodlání k boji za osvobození republiky se totiž, nutno říci, mísilo s výrazně
protiněmeckými a protimaďarskými náladami, které vojáci také otevřeně ventilovali.265 Je
přitom charakteristické, že k od samého počátku patřili k největším kritikům přítomnosti
Němců, Maďarů a dalších neslovanských vojáků vojáci z povolání, především pak mladí
čerství absolventi hranické akademie. Přitom právě oni prožili prakticky celý svůj mladý život
v atmosféře první republiky a vojenské vzdělání dostali v učilištích československé armády.
Jestliže je nepochybné, že teoretická a čistě bojová příprava v těchto institucích dosahovala
vysokých standardů, je nutné formulovat hypotézu, že po stránce občanské výchovy vojenské
školství a potažmo i školství civilní naprosto zklamalo. Mladí důstojníci měli být
připravováni na službu v multinárodní armádě demokratického státu, která se měla zásadně
lišit od branné moci bývalého mocnářství, přesto nenašli porozumění pro motivy, které vedly
jejich německy či maďarsky mluvící spoluobčany do protinacistického odboje. Vroucí
vlastenectví, vštěpované na vojenských učilištích, přineslo i své hořké ovoce, neboť mnohdy,
a nutno říci, že pravidelně, vedlo u důstojníků k projevům, které překračovaly hranici
šovinismu. Vnější důvody způsobené především vlivem mezinárodní i vnitropolitické situace
jsou sice evidentní, přesto vypjatý nacionalismus způsoboval v československých
zahraničních jednotkách pravidelně tíživé problémy.
Silný protiněmecký a protimaďarský osten byl do značné míry pochopitelným průvodním
jevem národního cítění, přirozeně vzepjatém následkem předchozích událostí. V době, kdy
složení skupiny v Agde bylo po stránce národnostní i v dalších aspektech téměř zcela
homogenní, plnil tento prvek všestranně pozitivní stmelovací funkci, a pomáhal například
překonat či otupit i první překážky, které se objevily zvláště v otázce materiálního
zabezpečení, již zakrátko se ale měly projevit i jeho stinné stránky.

264

Pocity dobrovolníků, došlých na počátku války z Cizinecké legie, věrně charakterizuje vzpomínka jednoho
z nich, tehdejšího poručíka pěchoty z povolání Otto Sachera (vel Oty Šachra; J-910 a 890/d, 01.10.1917
Ivančice, o. Brno-venkov): Odhadujeme, kolik nás asi bylo v cizinecké legii, v duchu už organisujeme bojový
prapor a vidíme se někde na severu Francie v boji s Němci [...] Všichni mají bezvadný vojenský výcvik a my
důstojníci už známe nové francouzské zbraně – nuže, co nejrychleji na frontu! CENEK, Edvard: 75.000 km za
svobodou, s. 62–63 a 65.
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Podle pamětí Otto Sachera promluvil dne 3. října 1939 jistý důstojník o tom, že je přirozené, že
v československé armádě budou sloužit Češi, Slováci, Němci, Maďaři jako dříve. Jeden z mladších důstojníků
měl odpovědět, že Němci právě tak jako Maďaři nepatří mezi nás, že chceme, aby armáda byla národní. Slova
byla tvrdá, od plic a přesvědčivá a tlumočila myšlenky naprosté většiny. Tamtéž, s. 65–66.
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4.1.4. První problémy:
Počátky národnostních a rasových problémů v čs. vojsku ve Francii
Československé vojsko ve Francii se ovšem ani zdaleka neskládalo pouze z exulantů, kteří se
dobrovolně rozhodli odejít z okupované vlasti a do zahraničí odcházeli přímo s úmyslem
vstoupit do vojenských jednotek. Jak vysvítá z výše uvedených tabulek, již v první
zakladatelské skupině se kromě bývalých krátkodobých příslušníků Cizinecké legie objevili i
muži, kteří v zahraničí (ponejvíce ve Francii) pobývali již dlouho. Většinou patřili k tzv.
hospodářské emigraci. Do Francie se v meziválečném dvacetiletí uchýlil značný počet
československých státních příslušníků, kteří v zemi především hledali možnost lepší či vůbec
jakékoliv obživy. Vystěhovalectví do Francie dosáhlo velikých rozměrů především ve
dvacátých letech, později je poněkud utlumila hospodářská krize.266 Počet československých
občanů ve Francii se ve třicátých letech odhadoval na řádově 50 000 osob.267 Z části se
jednalo o kvalifikované pracovníky (skláři, kvalifikovaní průmysloví dělníci a řemeslníci),
příležitostné zaměstnance v obchodě či ve službách (číšníci, kuchaři, zahradníci, obchodní
příručí, dokonce i komorníci), zčásti však o lidi z nejnižších vrstev, kteří ve Francii zastávali
jakoukoliv, většinou však tu nejtěžší práci (horníci, zemědělští a pomocní dělníci).268
Diferenciace podle povolání sebou nesla i diferenciaci teritoriální – vytvořilo se několik
hlavních středisek, především v okolí Lille a dalších částech departamentu Pas-de-Calais,
v okolí Štrasburku, v jižní Francii, v západní části střední Francie a také v Paříži a jejím
širokém okolí. Výrazným dělícím rysem Čechoslováků ve Francii byla také délka jejich
pobytu – někteří žili ve Francii již před rokem 1918, další od dvacátých let, jiní naopak do
Francie zajížděli jen na sezónní práce. Specifickou skupinu představovali mladíci, kteří se ve
Francii již narodili. Krajanská kolonie měla i svůj národnostní rozměr, jenž do jisté míry
koreloval s aspekty povolání a tím i teritoriálního rozložení, ale i vzdělání, fyzického stavu
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Vystěhovalectví do Francie se věnoval grantový projekt Grantové agentury ČR č. 404/95/0103 Češi ve
Francii v letech 1862–1938. Vystěhovalectví z českých zemí do Francie a způsob života Čechů v prostředí
francouzské společnosti, realizovaný v letech 1995–1997. Krátce zvl. BROUČEK, Stanislav: Češi ve Francii. In:
Češi v cizině, 9, 1996, s. 136–154.
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Tamtéž. Z dobových materiálů k početnosti československých krajanských kolonií mj. PLUHAŘ, Josef: Češi
a Slováci doma a za hranicemi. Vlastním nákladem, Praha 1935. Krátký odborný exkurz z hlediska odborné
statistiky provedl AUERHAN, Jan: Pokus o demografii zahraničních Čechů a Slováků. In: Československá
vlastivěda, řada 2: Národopis. Sfinx, Praha 1936, s. 97–139.
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Početní zastoupení nejčetnějších povolání uvádí VACULÍK, J.: Češi v cizině 1850–1938, s. 47.
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apod.269 Rozdíly bylo možné nalézt i po stránce jazykové – řada starších emigrantů již lépe
vládla francouzštinou než svým původním mateřským jazykem, část z dětí, které se ve Francii
či jinde v zahraničí již narodily, uváděla již dokonce jako svůj mateřský jazyk francouzštinu,
přestože měli po rodičích domovské právo v ČSR.
Krajanská kolonie se vzhledem k svému počtu mohla stát významným rekrutačním zdrojem
pro vznikající vojenské jednotky zahraničního odboje. Možnosti využití ale měly své výrazné
limity. Především nebylo možné očekávat, že vztah hospodářských emigrantů
k Československu bude bezvýhradný. Právě naopak – u mnohých ho kalila vzpomínka na
minulost ve vlasti, která jim nebyla schopna zajistit obživu. Je proto pochopitelné, že mnozí
cítili vděčnost či závazek spíše k Francii. Krajanům navíc chybělo dlouhodobé, generační
rodinné zázemí: emigranti, jejichž velká část přišla ve dvacátých letech, museli nejprve
v neznámém prostředí zajistit základní živobytí a posléze se postarat i o své potomky. Situace
krajanů nebyla rozhodně záviděníhodná a není proto divu, že jejich vztah k československému
odboji ovlivňovaly ohledy na materiální situaci rodin, odkázaných pouze na jejich skrovný
výdělek, na rozdíl od skupin exulantů, cíleně mířících z okupované vlasti do zahraničního
vojska. Také fakt existence samostatného slovenského státu znamenal za těchto okolností
podstatný prvek, který ovlivňoval myšlení a preference celých skupin slovenské části
emigrace.
Důsledky blížící se války a zvláště vstup Francie do konfliktu 3. září 1939 a mobilizace
lidských a materiálních zdrojů se ovšem krajanům nevyhnuly. Situace jednotlivých krajanů a
jejich skupin se přitom navzájem velmi lišila. Jiné postavení měli ti, kteří získali francouzské
občanství, jiné pak ti, kteří byli stále občany Československa, z nich lze zase poukázat na
specifický případ osob s domovským právem na územích, odtržených po Mnichovu,
respektive po Vídeňské arbitráži.270 Krajané museli, ať už dobrovolně či pod vlivem
příslušných francouzských nařízení a zákonů, zaujmout k vznikajícímu československému
zahraničnímu odboji nějaké stanovisko.
269

Rozbor Databáze ukázal, že mezi kvalifikovanými pracovníky spíše převažovali Češi, respektive osoby
původem ze západních částí ČSR, zatímco mezi nejhůře placenými zemědělskými dělníky naopak Slováci a
někteří další z východních oblastí republiky. Jednalo se však o všeobecný převažující trend, který nelze brát jako
určující či jako pravidlo.
270

Především vzhledem ke snaze udržet přátelské vztahy s Maďarskem se francouzská strana snažila vyjít vstříc
maďarským orgánům i v otázce uznávání maďarských pasů u bývalých občanů Československa. Srvn.
NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády, dokument č.
197, s. 386–387.
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Ihned po vstupu Francie do války 3. září 1939 se dočkaly realizace výše zmíněné francouzské
zákony a nařízení ohledně cizinců, kteří se tím okamžitě ocitli ve zvláštním postavení.
Občany nepřátelský států čekala okamžitá internace, ti z nich, kterým byl udělen politický
azyl, ovšem podléhali branné povinnosti, stejně jako všichni ostatní cizinci, trvale nebo
dlouhodobě pobývající ve Francii.
Čechoslovákům v tomto ohledu velice pomohlo předchozí vyjednávání vyslance Osuského.
Díky němu byli považováni za „přátelské“ cizince, kteří nepodléhali automatické internaci.
Přestože Francie v zásadě uznávala Mnichovskou dohodu, Osuskému se podařilo dosáhnout,
že za československé státní příslušníky byli považováni všichni občané v rámci původních
předmnichovských hranic. Tato zásada nicméně měla dva významné korektivy, a to jak
z francouzské, tak i československé strany. Za prvé se jednalo o obyvatele území, obsazených
v důsledku Vídeňské arbitráže z 2. listopadu 1938, kteří si své československé pasy vyměnili
za maďarské či kteří se již přímo maďarským pasem prokazovali. Ty francouzské orgány
považovaly za maďarské občany.271 Československou národnost nepřiznávalo vyslanectví
v Paříži ani jemu podřízené konzuláty za žádných okolností sudetským Němcům a Němcům z
Česko-Slovenska vůbec, pokud tito přijali říšskoněmecké pasy, respektive nechali si původní
československé vyměnit. Všichni Čechoslováci včetně žen také museli učinit prohlášení
loajality vůči Česko-Slovenské (!) republice, muži se pak měli neprodleně přihlásit do
československých jednotek. Potvrzení o registraci ovšem neměla být vydávána Němcům
z Česko-Slovenské republiky, tím méně Němcům sudetským, i když mají československé
pasy.272 Přestože později docházelo k celé řadě výjimek, základní intence je jasná – vznikající
československé vojsko mělo být především vojskem národním. Ať již byla národní
příslušnost československých emigrantů a exulantů jakákoliv, náhle se ocitli před nutnou
volbou – buď nastoupí do vojska (popřípadě do pracovních útvarů), nebo odmítnou a poté
musí počítat s pobytem v internačním táboře. Toto nebezpečí se týkalo zvláště Čechoslováků
německého původu, především pak z odtržených pohraničních oblastí, ale i všech těch, kteří
by se nemohli prokázat výše zmíněným potvrzením. Z uvedených skutečností vyplývá
jednoznačný závěr – přestože k vyhlášení povinné mobilizace došlo až v listopadu 1939,
nelze všechny vojáky, kteří k jednotkám ve Francii nastoupili od září 1939, automaticky
271

Francouzské orgány nicméně hodlaly proces výměny československých pasů za maďarské v rámci možností
ztížit, především přezkoumáváním důvodů a oprávněnosti výměny. Tamtéž.
272

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č. 88, sign. CI/1a/7. Instrukce pařížského vyslanectví
generálnímu konzulátu v Turecku ze dne 15. 9. 1939.
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považovat za naprosté dobrovolníky. „Dobrovolnost“ vstupu byla totiž v mnoha případech
iluzorní a pouze alternativou mezi vojenským suknem a internačním táborem.
Stejná nařízení platila i pro exulanty, kteří z vlasti prchali až po vypuknutí války a dostávali se
do Francie postupně. Pokud dorazili přes Balkán do francouzské Levanty, procházeli
podobnou procedurou a pro další cestu do Francie museli podepsat závazek služby
v československé (popř. polské nebo francouzské) armádě, bez ohledu na to, zda skutečně
bojovat chtěli, nebo nikoliv.273

4.1.5. „Místní zdroje 1“:
Dobrovolné odvody ve Francii
Po prvních krocích k organizaci československých jednotek, především po ustavení
vojenských misí a přidělení výcvikového tábora, nicméně mohl začít i organizovaný nábor
budoucích vojáků, a to jak mezi dobrovolníky, mířícími z protektorátu do vojenských
jednotek, kteří do Francie dorazili na poslední chvíli a již nestačili projít anabází Cizinecké
legie, tak zvláště mezi politickými exulanty a částí krajanské obce. První odvodní kancelář
otevřelo pařížské vyslanectví již 16. září.274 Druhá odvodní kancelář zahájila činnost na
konzulárním oddělení vyslanectví dne 20. září,275 ještě jedna pak o dva dny později.276 Do
konce září na všech třech místech prošlo odvodním nebo prezentačním řízením celkem 3063
osob.277

273

Z těchto, často ryze formálních a někdy i pragmatických důvodů, se do vojska hlásila i řada exulantů
zvučných jmen – již 23. září 1939 se před odvodní komisi v Paříži dostavil Hugo Haas, o den dříve Rudolf
Firkušný, 25. září pak Arnošt Ulman. Naopak v samém závěru „francouzského období“, 12. června 1940, se
v Lille přihlásil Karel Lamač. Většina z nich v jednotkách nakonec nesloužila, nicméně otázka prezentace osob
z uměleckých kruhů v čs. jednotkách ve Francii, zcela neznámá kapitola, pravidelně naprosto opomíjená v jejich
životopisech, by stála za samostatnou studii. Z úzkého pohledu národnostní struktury vojska je např. zajímavé,
že v prosinci 1939 se k československým odvodům v Marseille dostavil i Franz Werfel. Databáze.
274

Tato odvodní komise vedla odvodní protokol „A“ a působila až do června 1940. VÚA – VHA Praha, f. NT –
VB, Odvodní protokol „A“.
275

Tamtéž, Odvodní protokol „B“.

276

Tamtéž, Odvodní protokol „C“.

277

Odvodní komise „A“ do konce září 1939 projednala 1445 případů, komise „B“ 808 a komise „C“ 810.
Tamtéž; Databáze.
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Část z mužů nebyla uznána za schopné vojenské služby, odvedení pak byli povoláváni
k jednotkám postupně, podle potřeb vojenské správy i podle ochoty nastoupit službu – někteří
tak učinili až v červnu 1940.278 První transporty ovšem odjely do Agde již v říjnu 1939.279
Jejich složení však bylo dosti nejednotné – již od prvních dnů, kdy se otevřely odvodní
kanceláře, se mezi přihlášenými objevili nejen nadšení dobrovolníci, doslova dychtiví boje se
zbraní v ruce, ale také osoby, jejichž motivace měla různou úroveň, stejně jako jejich ochota
skutečně nastoupit vojenskou službu se vším všudy, zvláště pak u těch, kterým bezprostředně
hrozila internace.

Následující tabulka ukazuje více než ilustrativně složení celé skupiny a to jak všech mužů,
kteří během září 1939 prošli odvody u některé z pařížských komisí, tak i těch, kteří skutečně
nastoupili. Tabulka vznikla na základě srovnání dat z personální databáze s příslušnými
odvodními protokoly. Údaje nejsou zcela úplné, rozdíly jsou však jen v řádu jednotlivců či
několika desítek osob. Tabulka tak představuje více než reprezentativní vzorek celé skupiny,
přesto nelze předložená čísla pokládat za přesná a konečná. Současně jsou pro srovnání znovu
uvedeny i procentuální poměry první skupiny dobrovolníků, kteří byli v Agde prezentováni
do konce září 1939.

278

Tamtéž.

279

Podle záznamů Náhradního tělesa dorazil první transport 11. října. Kromě prvních branců z Paříže však jeho
podstatnou část tvořili dobrovolníci z vlasti, shromáždění v sokolském táboře na Marně. Transport čítal 600
osob. Druhý transport z Paříže o 160 mužích dorazil do Agde 16. října, třetí s 600 muži 18. října. Celkem se tedy
(i s dobrovolníky z tábora na Marně) jednalo o 1360 mužů. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1,
Kronika NT, I. díl, s. 9.
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Tabulka 3
Čechoslováci, kteří v průběhu září 1939
prošli odvodním řízením v Paříži
(podle udávané mateřské řeči, vzorek)280
mateřská
řeč

u odvodu
v Paříži
celkem

z toho sloužilo
v čs. jednotkách
počet
%

1. skupina
v Agde
%

česká

1 115

847

37,9 %

79,2 %

slovenská

1 509

1 101

49,2 %

18,2 %

rusín. a ukr.

14

10

0,4 %

1,5 %

německá

192

144

6,4 %

0,65 %

maďarská

113

71

3,2 %

-

židovská

22

17

0,8 %

-

jiná

59

48

2,1 %

-

nezjištěno

5

0

-

-

3 029

2 237

100 %

100 %

celkem

Významným ukazatelem vnitřního složení skupiny je i zastoupení vojáků udávajících
židovskou konfesi – z 2237 mužů, kteří skutečně nastoupili službu, šlo o 279 případů, tedy
12,5 %, zatímco u skupiny prvních dobrovolníků v Agde byla židovská konfese naprosto
výjimečná.
Jak je vidět, celá skupina se od složení „prvního kádru“ v Agde lišila více než podstatně.
Takřka polovinu všech mužů představovali Slováci, vysoký byl poměr židů a také zastoupení
„Němců“ a „Maďarů“ dosahovalo v součtu téměř jedné desetiny. Vzhledem k představeným
okolnostem je navíc samozřejmé, že mezi muži, kteří žádali o okamžité odeslání do Agde byl
značný počet těch, kterým bezprostředně hrozila internace. Kromě „vnitřních zdrojů“, tedy
dobrovolných odvodů ve Francii, ale v průběhu října 1939 dostaly jednotky v Agde i další
posily.

280

Součet proveden podle Databáze. Z celkových 3063 se podařilo dohledat 3029 osob, dohledání zbylých 34
osob v databázi by vzhledem k více než reprezentativnímu charakteru předložené tabulky bylo zbytečné.
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4.1.6. Posily z vlasti:
„Balkánská trasa“ a charakteristika různých skupin dobrovolníků
Začátek války a přepadení Polska znamenaly pro československý vojenský exil především
náhlé a definitivní přerušení dosud nejvydatnější, ale také nejsnazší evakuační trasy přes
polské území. Pro další únik z okupované vlasti se také uzavřela (byť pouze sporadicky
využívaná) trasa přímo přes Německo.281 Zůstávala tak prakticky jediná možnost – dlouhá
cesta přes Slovensko do Maďarska a dále buď přes Rumunsko či Jugoslávii a další balkánské
země.282 Z řady různých důvodů ovšem ani z Balkánu nevedla pro většinu cesta přímo do
Francie. Uprchlíci museli nejprve lodí či po železnici dorazit na francouzské mandátní území
v Levantě, kde péči o ně převzaly místní francouzské a zvláště československé orgány.
Z libanonského Bejrútu pak odplouvaly lodní transporty do jihofrancouzského Marseille. Šlo
o delší, náročnější, dražší, a hlavně mnohem nebezpečnější trasu než přes Polsko. Přesto se
touto cestou podařilo odeslat do Francie největší množství dobrovolníků z vlasti.283
Stejně jako předtím do Polska, i na Balkán ovšem mířili nejen ti uprchlíci, kteří vědomě
směřovali do československých vojenských jednotek. Vedle mužů, kteří odešli za hranice
z vysloveně vlasteneckých motivů s cílem vstoupit do zahraničních jednotek se zde v hojné
míře vyskytovali uprchlíci, jejichž motivace k odchodu z vlasti byla menším či větším dílem
nebo zcela tvořena i jinými důvody. Kromě mužů ve vojenském věku ovšem na Blízký
východ přicházeli i další rodinní příslušníci a jiní civilisté. Podobnou trasou také již od
počátku třicátých let procházelo několik vln sionistické emigrace, mířící do Palestiny, k níž se
přidávali i mnozí další středoevropští židé, hledající únik ze zemí, zachvacovaných postupně
německými nacisty či jejich spojenci. Části se podařilo dostat se do Palestiny, kde hodlali
zůstat, někteří ale naopak pokračovali do zemí západní Evropy, mj. do Francie. Situaci

281

Do vypuknutí války mohli někteří dobrovolníci odjet z protektorátu do západní Evropy se svolením
okupačních úřadů, pokud si za záminku vzali např. studium či cesty za prací, jednalo se však o výjimky. Naopak
poměrně početná byla skupina Slováků, kteří přijeli v létě 1939 na sezónní práce v zemědělství a vypuknutí
války v září 1939 je zaskočilo ještě ve Francii.
282

K tzv. „balkánské cestě“ např. BROD, Toman: Cesty československých uprchlíků přes Balkán v letech 1939–
1940. In: Československo a Juhoslávia. Z dejín československo-juhoslovanských vzťahov. Bratislava 1968, s.
400–405.
283

Nejdůležitější větev „balkánské trasy“ vedla přes Jugoslávii. Od 9. září 1939 do 24. června 1940 mělo být
z Bělehradu vypraveno celkem 77 transportů s 2058 osobami, přičemž několik desítek dalších odplulo
samostatně ze Splitu přímo do Marseille. BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 23.
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komplikovala i přítomnost řady osob, které byly pro vznikající ústředí zahraničního odboje
„nepohodlné“ (přes Bejrút mířil do Francie mj. generál Lev Prchala nebo bratři Prídavkové).
První transport z Bejrútu dorazil do Agde 4. října 1939, do konce října pak následovaly ještě
dva další.284 Zahrnovaly směs mužů různého věku, různé fyzické kondice, vzdělání, úrovně
vojenského výcviku, a i různého národnostního a konfesního složení.285 Kromě důstojníků a
poddůstojníků z povolání se v něm nalézali i příslušníci hospodářské a rasové emigrace a také
několik vysloveně pochybných existencí. Československý konzul v Bejrútu JUDr. František
Bartoň286 hlásil již krátce po odeslání III. transportu do Francie (odjel 21. října 1939):
Výběr by se měl dále nésti také k eliminování nearijských elementů, kteří se dávají zapisovati
[...] v Bělehradě případně i jinde do čsl. armády, aby se dostali do Beyrutu a aby potom
dosáhli illegální cestou Palestiny.[...]287
Své zkušenosti shrnul Bartoň o něco později, po odeslání dalšího, IV. transportu (odjel 6.
listopadu):
Jest však mojí povinností, abych vyzvedl také světlé stránky této naší akce. Vojíni českého
původu a zejména důstojníci i reservní projevují veliké pochopení a všestranně mne ve výkonu
mého poslání podporují. Jinak tomu jest, pokud jde o „aspiranty“ zejména nearijského
původu. Jich požadavky zejména finanční nemají hranic ani mezí.[...]288

Z formulací je vidět silnou rezervovanost co do židovské části uprchlíků, danou (snad)
především přímou zkušeností. Kromě menší ochoty k boji i k osobnímu uskrovnění spojoval
Bartoň se židovskou komunitou i další problém. Mezi židy, tedy Bartoňovými slovy mezi
„nearijskými elementy“, se totiž dosti hojně vyskytovaly i osoby, které neměly
československé občanství. Kromě evidentních právních problémů, jak případně řešit otázku
284

Druhý transport dorazil 21. října, třetí pak 30. října. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1, Kronika
NT, I. díl, s. 8–10.
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Druhý transport zahrnoval celkem 70 mužů, mezi nimi homogenní skupinu příslušníků Českého a
slovenského legionu v Polsku pod velením kpt. Františka Divokého. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1., inv.
č. 1, Kronika NT, I. díl, s. 9 a 10.
286

JUDr. František Bartoň zastupoval Československou republiku v Levantě od 1. srpna 1937. NĚMEČEK, J. a
kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády, s. 23.
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VHA, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č. 88, sign. CI/1a/7,10. Zpráva F. Bartoně vojenskému atašé v Paříži ze 27. 10.
1939.
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Tamtéž. Zpráva F. Bartoně vojenskému atašé v Paříži z 8. 11. 1939.
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jejich vstupu do československého vojska,289 padal na váhu zvláště jejich původ – v drtivé
většině šlo o židy jiného mateřského jazyka než „československého“. Případný strach
z problémů při dorozumívání během výcviku a v boji je sice pochopitelný, ještě důležitější
však s největší pravděpodobností byla obava, aby se dalším zvýšením neslovanského živlu
nezpochybnila politicky žádoucí národní podoba československé zahraniční armády.
Velkou rozdílnost uprchlíků živě komentovaly i jiné zastupitelské úřady, ležící na evakuační
trase z okupované vlasti. Již 15. října 1939 se z Bělehradu dotazoval Jaroslav Lípa290 na
zásadní stanovisko ohledně přijímání a další odesílání osob z Podkarpatské Rusi a židů (v tom
i polských, rakouských apod.).291 Zdánlivě technický problém v sobě skrýval zásadní
rozhodnutí teritoriální i národnostní, tedy, jednoduše řečeno, zda má vojsko zájem na
československých občanech z území, odstoupených na základě mnichovské dohody a
Vídeňské arbitráže, a zda bude vojsko formováno jako „československé“ ve smyslu národním
nebo státním. Kromě jiného se přitom jednalo i o otázku právní kontinuity, tedy, zda
zahraniční odboj má vůbec nějakou právní kontinuitu proklamovat, v kladném případě pak,
zda má navázat na první či druhou republiku. Dne 26. října Lípovi z Paříže generál Ingr
odpověděl v tom smyslu, že ve vedení zahraniční akce převládají tendence, aby do vojska byli
přijímáni českoslovenští občané z celého území předmnichovské republiky, tedy i
z Podkarpatské Rusi, a to včetně židů. K nim ovšem neopomněl zdůraznit:
Část jich měla již dříve volný poměr k své státní příslušnosti (emigrace do Palestiny) a stejně
je nutné zdůrazniti, že tvoříme československou národní armádu a ne mezinárodní. Proto lze
přijmout jen ty, kteří ovládají československý jazyk, jsou spolehliví a schopni vojenské služby.
Z důvodů politických, vojenských a sociálních nelze připustiti, abychom přepravovali do
Francie lidi, kteří by byli zde jen na obtíž. Židy, příslušníky jiných států nemůžeme přijmout
do armády. S Vaším předběžným stanoviskem a odmítáním jejich žádostí se ztotožňuji.292

289

Problém byl generálně vzato vyřešen v duchu znění branného zákona z roku 1920, jenž v § 12 mj. uváděl:
Přijetí cizích státních příslušníků povoluje president republiky na návrh ministra národní obrany. Zákon č.
193/1920 Sb. ze dne 19. 3. 1920. Svoboda rozhodování čs. exilových orgánů byla ovšem zvláště v tomto případě
silně vázána na souhlas té které hostitelské země, v daném případě Francie.
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Jaroslav Lípa zastupoval Československou republiku v Jugoslávii jako vyslanec od 12. července 1938.
NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády, s. 21.
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VÚA – VHA Praha, ČsVS – F, k. 2, inv. č. 24, sign. CI/1a/2, 15. 10. 1939 I./1.odd. čj. 0129/39.
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Tamtéž, odpověď gen. Ingra.
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V průběhu října a počátkem listopadu se tedy podstatně změnily charakteristiky rekrutačních
zdrojů, z nichž se naplňovaly stavy československých jednotek. Smíšení obou zdrojů takřka
okamžitě přineslo první vážné problémy interpersonálního a interskupinového charakteru.
Kromě již zmíněného přepjatého národního cítění, přecházejícího do protiněmecké a
protimaďarské averze se nejzávažnějším problémem stala poněkud odlišná motivace části
nově prezentovaných vojáků, subjektivně vnímaná příslušníky původního „tvrdého jádra“
jako výraz nižší bojové morálky. Oba aspekty se navíc v myslích prvních dobrovolníků
překrývaly. Již zmíněná národnostní averze tak byla posilována konkrétními příklady selhání,
odpírání služby, liknavosti, nezájmu či jen prosté fyzické nedostatečnosti. Dosavadní jednota
fyzického stavu, výcviku, věku, odhodlání a motivace se rychle rozpadala, což vojáci těžce
nesli. Křížová srovnání v rámci databáze ovšem potvrzují fakt, že valná většina vojáků
„neslovanských mateřských jazyků“ byla židovského původu. První výtky a stížnosti na
„nedostatečné vlastenectví“ a slabou bojovou morálku některých vojáků se tak týkaly
především židů, kteří se k jednotkám hlásili buď přímo z Francie, nebo dorazili z Bejrútu.
Podstata problému byla vcelku evidentní. Dobrovolníci z „tvrdého jádra“ odcházeli z vlasti na
základě osobního dobrovolného rozhodnutí a s cílem bojovat se zbraní v ruce. Většina z nich
byla české národnosti. Jejich odvaha a odhodlání byly příkladné, ani zdaleka však
nepředstavovali průměr českého národa. Uprchlíci židovského původu ovšem reprezentovali
podstatně širší spektrum motivace, fyzických schopností a morálně-volních vlastností a měli
k průměru obyvatelstva mnohem blíže než odhodlaná, „elitní“ skupina prvních dobrovolníků.
Problémy výrazně ztěžovala jazyková otázka a také z dřívějška zafixované stereotypy a
protižidovské nálady. Z tohoto důvodu se není možné divit, že v porovnání s nadšeným
vlastenectvím, disciplinovaností i fyzickou kondicí „vojáků“ židé před zraky zástupců
vznikajících odbojových orgánů neobstáli ani jako konkrétní jednotlivci, ani jako celek.
Výše uvedená fakta jsou velmi důležitá pro vysvětlení situace, v níž se vojáci formujících se
jednotek ocitli. Jak je vidět, tíživé otázky vztahu mezi jednotlivými složkami vojska a zvláště
pak problémy národnostní a rasové se projevily ještě dříve, než do Francie dorazil tzv.
palestinský transport.
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4.1.7. „Palestinský transport“
Kromě rekrutace na území metropolitní Francie a organizace přepravy dobrovolníků
z okupované vlasti však již od počátku odpovědní činitelé uvažovali o dalších personálních
zdrojích. Jednou z možností byl i nábor či mobilizace v zámořských spojeneckých državách,
mj. v Palestině, kam již od počátku třicátých let směřovala stále početnější vlna emigrantů
především židovského původu.
Na území Blízkého východu byla Republika československá z hlediska mezinárodního práva
reprezentována především vyslanectvím v Káhiře,293 konzulátem v Bejrútu a generálním
konzulátem v Jeruzalémě, přičemž vzhledem k okolnostem a geografické poloze měly
prvořadý význam zvláště zmíněné konzuláty. Ani jedno z těchto diplomatických zastoupení
nebylo po 15. březnu předáno Němcům, což umožnilo využít jejich (jakkoliv nedostatečných
a nepřipravených) kapacit pro podporu odbojové akce, přičemž zvláště aktivně si počínal
jeruzalémský konzul Josef M. Kadlec.294 V mezidobí od března do září 1939 podnikl
přípravné kroky, a na počátku září přistoupil k rozsáhlé soupisové akci mužů, připadajících
v úvahu pro budoucí československé jednotky.295 Za tímto účelem vydal provolání, určené
krajanům v Palestině, které bylo vlastně mobilizační výzvou.296 Do poloviny října již Kadlec
získal na 1000 přihlášek. Dne 18. října 1939 o situaci referoval do Londýna „Ústřední
kanceláři Československé zahraniční akce“:
Dovoluji si sděliti, že mám tou dobou připraveno cca 400 dobrovolníků pro prvý transport
z Palestiny do Francie k čsl. armádě. Poslední svoji zprávu ze dne 6. t.m. zaslanou Vám
v opisu doplňuji v tom smyslu, že mám tou dobou celkem bezmála 1000 přihlášek pro čsl.
armádu, avšak vzhledem k tomu, že nelze zatím říci ničeho o případném přiznání příspěvku
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V Káhiře zastupoval Československou republiku vyslanec B. Szalatnay-Stacho, jenž v této funkci působil od
1. ledna 1934. NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády, s.
23.
294

J. M. Kadlec zastupoval Československou republiku s pověřením pro britské mandátní území Palestiny.
Tamtéž.
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J. M. Kadlec krátce po válce vydal své paměti: KADLEC, Josef M.: Svatá země v československém odboji.
Orientální ústav, Praha 1947, které jsou užitečným zdrojem poznatků o tehdejší situaci v Palestině.
296

VÚA – VHA Praha, sb. 20, sign. 5/31a. Namísto běžného úředního charakteru měl dokument výrazné rysy
vlasteneckého apelu (mj. jeden z jeho oddílů začínal formulací Krajané! Přišla i Vaše chvíle!...), a oznámení o
soupisové akci tvořilo vlastně jen doprovodnou součást tohoto citově silně zabarveného provolání. Celé znění
viz VÚA – VHA Praha, ČsVS – F, k. 2, inv. č. 24, sign. CI/1a/2, 15. 10. 1939 I./1.odd. čj. 0129/39.
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rodinám, můžeme počítati s okamžitým nastoupením pouze lidí svobodných nebo, jichž rodiny
jsou v okupované vlasti.
V tomto prvém transportu je velmi mnoho uprchlíků, kteří jsou v Palestině dnes naprosto bez
prostředků a je třeba konstatovati smutný fakt, že sionistické orgány a mezi nimi i někteří naši
sionisté zbavují beztak slabých podpor ty z uprchlíků přibyvších poslední dobou, kdo se
přihlásili do našeho vojska. Vytýkají jim nedostatečné cítění pro Palestinu, když vyhovují svojí
občanské povinnosti Československu a nehlásí se do projektovaných židovských formací
v Palestině [...] Za této situace jsou tedy tito naši dobrovolníci ve stavu těžko představitelné
bídy [...] Naléhají tedy na mne, aby jejich transport odjel co nejdříve a je pravděpodobné, že
v případě jeho oddalování podaří se sionistickým agitátorům přemluviti a přemoci sliby
mnohé z nich [...]297
Relativně velký počet dobrovolníků byl bezesporu významným úspěchem, a Kadlec zprvu
situaci vnímal velice optimisticky. Připravil první velký transport a naléhal na jeho brzké
odeslání do Francie.298 Přestože do transportu zařadil jen část přihlášených (zbytek nemohl
odjet, neboť ještě nebyla vyřešena otázka podpory, resp. rodinného přídavku jejich rodinám,
které by zůstaly zcela bez prostředků), i oněch 400 mužů představovalo pro vznikající čs.
jednotky poměrně významný kontingent.
O několik dní později, 22. října, odeslal Kadlec opis tohoto dopisu i vyslanci Osuskému, a
připojil k němu i další:
Zachytili jsme protokolárně výpovědi našich židovských příslušníků, uprchlíků, kteří přišli do
Palestiny s posledními transporty illegálně a kteří nadšeně chtějí nastoupiti do naší armády.
Jsou to většinou naši židovští asimilanti, čeští i slovenští, kteří dobře chápou, že bojovati za
Československo na západní frontě znamená nesrovnatelně více než se dát zapsat do seznamu
sionistických formací v Palestině [...] aby sloužili jednou jako směnka pro sionistické cíle [...]
Také někteří ze starších usedlíků – sionistů – hlásí se k okamžitému nastoupení k naší armádě
do Francie [...] Generální konsulát je zaplavován dopisy, v nichž si naši dobrovolníci zoufale
vyžadují pomoci ve formě co nejrychlejšího dopravení z Palestiny k našemu vojsku. Pod tímto
nátlakem hrozí vážné nebezpečí, že v případě delšího odkládání nastoupení těchto lidí může se
zredukovati jejich počet tak, že by celá akce byla ohrožena. Na druhé straně se stanoviska
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VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č. 88, sign. CI/1a. Zpráva J. M. Kadlece z 18. 10. 1939.
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Tamtéž.
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propagačního bylo by naopak využíti tohoto nadšení a nedati plamenu, aby pohasl [...]
Odhodlanost našich židů zasluhuje, aby jim bylo vyhověno povoláním do armády v době
pokud možno nejkratší a v tom směru apeluji na naše armádní velení ve Francii z důvodů naší
politiky vůči Židovstvu.299

Formulace jasně naznačují Kadlecův entuziasmus v otázce přihlášek československých
občanů židovského původu. Není divu, výsledky registrační akce považoval i za svůj osobní
úspěch, kdy se mu podařilo zúročit zkušenosti z tří a půlročního působení v místě.300
Dopisy mimochodem i naznačují problémy, se kterými se čs. orgány měly na Blízkém
východě potýkat i nadále – v otázce povolávání čs. občanů měli mít nadále silné slovo Britové
a jejich ohledy na místní situaci. V roce 1939 se Britové k náborové akci stavěli, v porovnání
s postojem v samotné Británii, mnohem kladněji, a dá se říci, že až ochotně. Důvod spočíval
především ve faktu, že dobrovolníci měli území Palestiny opustit, a redukovat tak stále sílící
židovskou přítomnost i konkrétně počet sociálně potřebných v internačních táborech.301
Změna britského postoje po červnu 1940 je zcela charakteristická, o čemž dále.
Akce konzulátu v Jeruzalémě byla dlouho připravována a realizována prakticky okamžitě po
vypuknutí války, což byla nesporně především Kadlecova zásluha. Na následnému zdržení
odjezdu transportu naopak Kadlec nenesl nejmenší vinu – ostatně je nutné konstatovat, že
s ohledem na válečnou situaci a s ní související nárůst administrativních úkolů i požadavků na
lodní kapacity zorganizovala britská a francouzská místa transport až překvapivě rychle.
Ovšem právě v okamžiku, kdy loď s dobrovolníky konečně odplula, již přišly první negativní
reakce na přítomnost židů v čs. jednotkách.
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Tamtéž. Dopis J. M. Kadlece z 22. 10. 1939.
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J. M. Kadlec nastoupil do úřadu dne 25. února 1936. NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do
uznání československé prozatímní vlády, s. 23.
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Zcela signifikantní je z tohoto pohledu skutečnost, že materiální a finanční stránku organizace transportu a
jeho převoz do Sýrie zajišťovala britská strana, konkrétně britské armádní orgány. VÚA – VHA Praha, f.
Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2, Korespondence zpravodajská, čj.
9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě, zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála
Janouška, Příloha II z 3. 7. 1940.
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Skupina byla v palestinském táboře Sarafand vybavena nejnutnější britskou výstrojí. Dne 11.
listopadu 1939302 proběhl slavnostní nástup včetně předání bojové zástavy, a den poté 293
mužů odjelo do Bejrútu.303 Velitelem byl určen poručík jezdectva v záloze Koloman
Schreiber.304 V Bejrútu došlo ke smíšení se skupinou uprchlíků, kteří dorazili „balkánskou
trasou“305 a dne 15. listopadu 1939 se všichni jako tzv. V. transport nalodili na palubu parníku
s/s Champollion a zamířili do Marseille. Zde byli ve dnech 21. – 23. listopadu podrobeni
odvodnímu a prezentačnímu řízení. Reakce odvodních orgánů však byla diametrálně jiná, než
by se podle optimistických zpráv konzula Kadlece o složení transportu dalo čekat. Štábní
kapitán Otto Wagner, jenž tehdy v Marseille působil, hlásil:
Dne 21. listopadu 1939 přijel transport 14 důstojníků, 296 osob mužstva z Haify a Beyrouthu.
Asi 100 mužů nemělo vůbec doklady [...] 67 bylo Němců, z nichž polovina neměla dokladů, 60
z nich nezná česky, dále bylo v transportu 7 Maďarů a 2 Rusové. [...] Ti, kteří česky nemluví,
vymlouvají se, že konzul v Beyrutu jim slíbil, že budou sloužit v čs. armádě, i když neznají
služební jazyk. Zde odmítají engagement do cizinecké legie – a chtějí sloužit buď v čs.
armádě, nebo býti posláni zpět do Palestiny. 10 mužů bylo neschopných, 4 jsme neuznali za
naše stát. občany.306
Štábní kapitán Wagner uvedl také konkrétní příklady mužů, kteří vůbec nemají ponětí o
slov[anské ? – ZM] řeči307 a dále důrazně doporučoval důkladnější osobní identifikaci
dobrovolníků ještě před jejich odesláním do Francie, popřípadě alespoň jejich lékařskou
prohlídku.308
Oficiální údaje ohledně počtu příslušníků transportu, kteří nebyli přijati do československého
vojska, jsou ještě vyšší – za služby neschopné mělo být klasifikováno 15 z nich, dalších 23
bylo předáno francouzským úřadům jako politicky nespolehliví. Jak dalece souvisel tento
302

Zformování transportu a slavnostní nástup proběhly symbolicky během Armistice Day, což jistě dodalo akci
na významu.
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BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 27.
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VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F,k. 39, inv. č. 351, Kmenový rozkaz 1. čs. náhradního praporu č. 29/39.
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Jednalo se o skupinku 15 mužů pod vedením kpt. Františka Chalupného. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k.
10, inv. č. 88, sign. CI/1a/9. Zpráva F. Bartoně z 21. 11. 1939. Pravděpodobně byly k transportu přiřazeny i dvě
další osoby, jelikož zpráva škpt. Wagnera z Marseille (viz dále) hovoří o celkem 310 mužích.
306

Tamtéž, sign. CI/1a/8/10, Vojenský referát, č. 195dův./1939. Relace o transportu Palestina, 24. 11. 1939.
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Tamtéž. V Databázi se nicméně podařilo zjistit, že dva z jmenovaných službu u čs. jednotek nastoupili.
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Tamtéž.
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problém s národnostní otázkou ukazuje podrobná specifikace: mezi 15 nezpůsobilými šest
mužů udávalo německou a šest maďarskou mateřskou řeč, z 23 mužů, předaných Francouzům
bylo 16 „Němců“, 6 „Maďarů“ a 1 „Rusín“.309
Ovšem ani zkušenosti s jinými příslušníky transportu přímo u jednotek nebyly nijak
potěšující. Podstatné je, že již v okamžiku, kdy transport do Francie dorazil, se již jednotky
potýkaly s prvními problémy národnostního a rasového charakteru. Jak bylo výše vysvětleno,
kromě nepochybného vlivu národnostních a rasových averzí a předsudků byly vyvolány
především faktem, že první dobrovolníci, příslušníci původního homogenního „tvrdého jádra“
byli konfrontováni s nově příchozími muži, kteří se od nich lišili věkem, fyzickými
předpoklady, úrovní vojenského výcviku a většinou i nepopiratelně nižší motivací. Zvláště
rušivě ovšem působily skutečné případy pragmatismu, sobectví a lhostejnosti k myšlenkám
odboje. Pro příslušníky „tvrdého jádra“ se jednalo o první „cizí živel“, s nímž byli náhle
konfrontováni, a reakce tedy měla jisté příznaky šoku. Zde je nutno říci, že podobná situace
nastala ještě několikrát, respektive se pravidelně opakovala, ať se již jednalo o pozdější
odvody v Británii, nábor bývalých vojáků wehrmachtu, přihlášky krajanů a emigrantů „na
poslední chvíli“ na samém konci války a podobně. Ve všech těchto případech se nově
příchozím dostalo jisté míry odsouzení za „nedostatečné vlastenectví“, z čehož je patrné, že
primárně nešlo o rasový či národnostní motiv, ale o ochotu či neochotu bezvýhradně se
zapojit do vojenského odboje v řadách československého vojska. Nicméně na podzim roku
1939 se zdálo, že míra „neochoty“ souvisí s národnostními a rasovými aspekty. Jednalo se
také o první vážný problém – a proto, jak už to bývá, zůstal nejvýrazněji uložen v paměti
vojáků – a pravděpodobně stál za velkou částí pozdějších „antisemitských výstupů“
československých vojáků, které nelze hodnotit bez vnímání kontextu tehdejších událostí.

Podobně postupovaly i nadřízené orgány. Konzul Kadlec byl příslušně instruován, aby
prováděl výběr pečlivěji a omezil ho pouze na svobodné, fyzicky schopné a ty, kteří mohli
odpovídajícím způsobem prokázat svoji totožnost. Druhý „palestinský transport“, jenž odjel
do Bejrútu dne 4. ledna 1940, proto zahrnoval jen 38 mužů.310 Je ovšem třeba říci, že
důvodem k odmítání židovských vojáků nebyly jen problémy s jejich službou, ale právě
309

VÚA – VHA Praha, f. Československá vojenská mise pro Balkán, Blízký a Střední východ (dále jen ČsVM –
SV), k. 29, Statistika čs. jednotky na Středním východě.
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především jejich národnostní a rasový původ. Z dokumentů vyplývá obava vedoucích činitelů
o udržení národního charakteru odboje, který měl zůstat reprezentativním vzorkem
československého, především však českého národa. Vyvstává přitom otázka, zda, nebo spíše
jak dalece ovlivňovala v tomto ohledu vyšší důstojníky a generály společná paměť prvního
zahraničního odboje, jehož byli v naprosté většině účastníky.311
Charakteristický způsob uvažování lépe než co jiného ilustrují následující dokumenty. Prvním
z nich je zpráva, vzniklá pravděpodobně počátkem března 1940, která mj. odráží obavu o
podobu národnostní struktury vojska:
Procento Židů zařaděných do čs. armády ve Francii dosahuje 11,6 %. Provedením mobilisace
v Anglii toto procento se ještě o něco zvýší. Již zkušenosti s Židy – dobrovolníky v armádě
nejsou dobré.
Podle hlášení gen. Viesta je mezi nimi mnoho těch, jejichž vojenské kvality jsou velmi sporné,
ale zejména mnoho osob je naprosto nežádoucích z hlediska kvalit mravních. To má
nepříznivý vliv na celkovou hodnotu čs. jednotek.
Uvážíme-li, že značná část Židů jsou dobrovolníci z Palestiny, je jisto, že kvalita
mobilisovaných bude ještě horší. [...]312

Ještě významnější je instrukce, odeslaná 22. března 1940 jako doprovod fonogramu
generálnímu konzulovi Kadlecovi do Jeruzaléma. Pro závažnost obsahu, který nastiňuje
mnohé z tehdejších názorů vedoucích vojenských činitelů na složení zahraničních vojenských
jednotek je nutné citovat zde její velkou část:
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Všichni generálové, kteří se zapojili do zahraničního odboje, tedy Prchala, Mézl (Gak), Hasal (Nižborský),
Ingr, Viest, Janoušek, Slezák (Vicherek), Neumann (Miroslav), Čihák (Znamenáček), byli bývalými legionáři,
stejně jako plukovníci a většina dalších vyšších důstojníků. Dá se předpokládat, že ve specifickém prostředí
zahraničního odboje se mezi nimi objevily silné reminiscence na československé legie, jejichž národnostní
složení bylo v naprosto převažující míře české.
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VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 2, inv. č. 25, sign. CI/1a/2. ČsVS, I/1. odd., čj. 8558-taj. 1940.
Strojopisná kopie není datována ani autorizována, podle jejího znění je pravděpodobné, že autorem textu byl
gen. Ingr.

135

Dne 13. března bylo Vám oznámeno telefonicky zásadní rozhodnutí náčelníka ČSVS
[Československé vojenské správy – ZM] ve věci palestinské mobilizace, a to:
od – do fonogram [viz dále – ZM]
Pro toto rozhodnutí jsou hlavně tyto závažné důvody:
1) Společenské učlenění československého zahraničního živlu neodpovídá relativně učlenění
našeho národa v Čechách a na Moravě. Z dřívějších emigrantů (nyní čs. kolonie v zahraničí)
odcházeli z domova hlavně ti, kteří nenašli obživy. Jsou to z velké části vrstvy sociálně
slabých, u nichž převládá starost o obživu. Tím také jsou přístupny vlivu prostředí, do kterého
se dostanou.
Po Mnichovu odešly od nás vrstvy sice různého společenského stupně ale opět jen ty, které
byly nejvíce ohroženy vnitřní politikou nacismu.Jsou to skupiny politické a rasové. Tyto
skupiny, nemajíce potřebného protikladu v ostatním prostředí, projevily by automaticky
tendenci proniknout a dát celku, tj. armádě, určitý charakter. Nelze předem říci jak dalece by
se mohl uplatnit tento charakter, rozhodně však by byl v rozporu s mentalitou našich doma.
Tomu je třeba zabránit.
V společenském učlenění čs. státních příslušníků v zahraničí je nebezpečné procento Židů a u
nich je především třeba dbát, aby specielní charakter složky neovlivnil celek.
2) Dosavadní zkušenosti s velkou částí čs. vojáků židovského původu jsou celkem dobré. Nelze
však popřít, že je i značné procento živlů nežádoucích. Zpravidla jejich negativní poměr
k vojenské službě je daleko intensivnější než u kterékoli jiné negativní složky, stejně tak, jak
jsou daleko více stupňovány všechny špatné vlastnosti. Vliv těchto je pak demoralisující na
slabší povahy v okolí a odpuzující na ostatní. Tím se přirozeně nedosáhne úplného odstranění
antisemitismu, spíše opaku, pokud se kde objeví.
To vede k požadavku ne povinné, nýbrž výběrové služby na podkladě dobrovolného vstupu, při
kterém závazek je morálně těžší. Tuto pozměněnou praksi lze přirozeně uplatnit jen
v homogenním prostředí židovském, tedy v PALESTYNĚ. V ostatních zemích by bylo nemožné
pro jednu složku branců uplatňovat odchýlné zásady pro nábor a odvody.
3) Přihlížíme-li k možnostem rozvoje antisemitismu, nesmíme ani opomenout otázku
jazykovou. Příslušníci čs. armády, zvláště pak ti, kteří odešli po 15. březnu z domova, jsou
v otázkách národnostních velice citliví. Citlivost jest opodstatněna a tím oprávněnější, čím
měli větší příležitost být ještě doma svědky národnostního útisku. Tato citlivost jest dnes
136

jednou ze složek morálního založení čs. vojska. Politické důvody nás sice vedou k tomu
přijímat i cizojazyčné čs. státní příslušníky. Jejich neznalost češtiny vojáci spíše omluví, než
stejnou neznalost Židů, kterým – již z dob I. republiky – se tak zazlívalo, že pomohli některým
pohraničním krajům k jejich německému charakteru. U Židů se považuje neznalost čs. jazyka
za nedostatek dobré vůle naučit se česky a za jakési pohrdání češtinou.313

V textu zmíněný fonogram měl podobu jednoznačného příkazu:
Vzhledem ke zkušenostem v Agde neprovádějte v Palestině mobilisaci, nýbrž jen dobrovolné
odvody. Podrobnosti písemně.314

Jak je vidět, „židovský problém“ považovali velící důstojníci za poměrně významný. Nejinak
tomu ovšem bylo i s řadovými vojáky. Výtečným pramenem informací o náladách
v nejnižších patrech vojenské hierarchie jsou periodická hlášení zpravodajských důstojníků
všech stupňů velení, a to i přes nutnou korekci ohledně subjektivity jejich pohledů a vlastních
postojů. Koncem dubna 1940 jeden z důstojníků referoval o aktuální situaci s tím, že dobrý
vliv na morální stav vojska měly oslavy narozenin T. G. Masaryka, ale také zpráva, že
přijímání Židů bude zastaveno, jelikož jsou původci všeho nezdravého v armádě.315 Tolik
nutná chronologická odbočka.

Období od září do prosince 1939 je v rámci historie československých jednotek ve Francii
všeobecně charakterizováno jako „dobrovolnické“. Jak ale ukázaly předchozí řádky, nelze na
základě pouhého faktu, že vojáci v té době ještě nepodléhali povinným odvodům,
generalizovat a vyvozovat závěry o jednotném duchu vojska. Původní vojáci z první skupiny
v Agde ze září 1939 si jistě nejlépe rozuměli s dalšími „vojenskými“ dobrovolníky z vlasti,
kteří postupně různými cestami přicházeli, muži z jiných rekrutačních zdrojů již ale
představovali naprosto odlišné skupiny. Zůstává faktem, že ve Francii se nakonec právě tyto
313

Tamtéž, zpráva je rukou datována 22. 3. 1940, pravděpodobným autorem byl opět gen. Ingr.
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VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 2, inv. č. 25, sign. CI/1a/2, ČsVS, I/1. odd., čj. 8822-taj. 1940, Zpráva o
vnitřní situaci v čs. vojsku z 30. 4. 1940.
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„jiné“ rekrutační zdroje podílely na celkovém početním stavu československých jednotek
výraznou měrou, s čímž se museli původní dobrovolníci smířit. Právě židé se ovšem stali
první výrazně odlišnou skupinou, s níž se v zahraničních jednotkách jejich původní příslušníci
setkali. Zdá se, že právě tyto první problémy uvízly v paměti vojáků nejvíce a „přehlušily“
některé problémy další, například s odvody krajanů a Slováků. Je tedy možné sumarizovat, že
problémy s národnostní a rasovou nesnášenlivostí či netolerancí se prokazatelně projevily již
během prvních měsíců organizace vojska ve Francii.

4.1.8. V nových poměrech:
Organizační výstavba čs. vojska po uznání Čs. národního výboru
Československé vojenské jednotky se začaly formovat prakticky okamžitě po začátku války a
přes některé problémy jejich početní stav stále stoupal. Poměrně rychlý a úspěšný vývoj
vojenských záležitostí ovšem zprvu neměl obdobu v rovině politické. Trvající spory o uznání
exilové reprezentace měly své důsledky i ve vojenské oblasti. Vznikaly sice první jednotky,
paradoxně ale neměly potřebný právní základ. Francouzské orgány naléhaly na urychlené
uzavření příslušné vojenské dohody, jejich návrh316 ale neodpovídal zvláště Edvardu
Benešovi a okruhu jeho přívrženců, neboť předpokládal, že vojsko bude formálně podléhat
vyslanci jakožto legitimnímu zástupci Československé republiky, a že to bude právě a pouze
vyslanec, jenž bude představovat partnera francouzské vlády při podpisu dohody.317 Přes
některé výhody, zvláště pak faktické uznání existence státu, však na straně československého
odboje převážily obavy z příliš vágního závazku Francouzů vůči exilové reprezentaci jako
celku a žádali především základní dohodu politickou.318 Složitá jednání se vlekla, nicméně
316

Project d´accord entre le gouvenrnement francaise et la legation Tchécoslovaque a Paris concernant la
reconstitution de l´armée tchécoslovaque en France. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 6, inv. č. 57, sign.
CII/1a/ 64–65.
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Je zajímavé, že francouzský návrh odmítl sám Osuský. KUKLÍK, J.: Vznik Československého národního
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Tomuto významnému problému není možné věnovat pozornost, neboť, jak již bylo v úvodu kapitoly
zdůrazněno, tato práce se nezaobírá politickými otázkami čs. zahraničního odboje. Snad jen tolik, že
bezprostřední Benešova reakce na zaslaný text návrhu dohody zněla: K otázce armády sděluji: je vyloučeno
přijmout návrh francouzský. Předpokladem musí být uznání zatímní čs. vlády, i kdyby se postavení armády
zdrželo. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 6, inv. 57, sign. CII/1a/1/6/53. Zpráva Beneše do Paříže z 12. 9.
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vyřešení politické situace opět předcházely kroky na poli vojenském. Dne 2. října 1939 byla
vyslancem Osuským podepsána Dohoda o obnovení československé armády ve Francii.319
Objevil se tak paradox, kdy dohoda výslovně předpokládala existenci zatímní vlády, k jejímu
uznání však po celé „francouzské období“ nedošlo.320
Dne 17. října 1939 se konečně ustavil čelný orgán zahraničního odboje, Československý
národní výbor. Jednání o jeho oficiálním uznání ze strany francouzské a britské vlády však
trvalo ještě celý měsíc, respektive dva. Francouzská strana výbor uznala 17. listopadu, britská
pak 20. prosince 1939.321 Jak dalece francouzské straně záleželo právě na vojenské části
celého odboje, je patrné již z textu uznání, kde bylo výslovně uvedeno, že výbor je především
oprávněn uskutečnit dohodu z 2. října, tedy dohodu vojenskou. Teprve tento výbor tedy mohl
vyhlásit všeobecnou mobilizaci československých občanů ve Francii a na dalších územích
pod francouzskou správou, což také v krátké době učinil. Poté došlo k celkové reorganizaci
dosavadních struktur exilových orgánů,322 a to včetně vojenské struktury. Dosavadní Čs.
vojenskou kancelář nahradila Vojenská správa Čs. národního výboru, nicméně změny byly
plynulé a znamenaly především rozšíření a personální posílení. Vojenská správa se nyní dělila
na odbory a oddělení, postupně také došlo k oficiálnímu ustavení tzv. zvláštních zmocněnců
Vojenské správy v různých zemích323 a také výzvědných středisek v Paříži a v Londýně.324
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544–546. Francouzské znění viz NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé
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V Agde zatím v návaznosti na postupné narůstání počtů pokračovala v průběhu října a
listopadu 1939 i organizační výstavba čs. vojska. Dne 16. října 1939 byl ustaven 1. pěší
pluk,325 o měsíc později, 15. listopadu, došlo k vytvoření kádru 2. pěšího pluku a základů
speciálních druhů vojsk, dělostřelectva, ženijních, spojovacích a průzkumných jednotek.326
Do tábora přicházeli další a další dobrovolníci. Dne 15. listopadu 1939 dorazila první
zorganizovaná skupinka z Belgie,327 hlásili se i dobrovolníci ze vzdálených zemí – na té samé
lodi, která přepravovala bývalé příslušníky skupiny Českého a slovenského legionu v Polsku
pod velením kpt. Divokého např. přijelo i několik Čechoslováků z Íránu, kde pobývali jako
odborní pracovníci.328 Na počátku prosince 1939 se v Marseille hlásila také skupina
dobrovolníků z francouzského Alžírska, která cestovala přes Oran.329 Vojenská správa
podnikla i pokus o zapojení krajanské obce ve Spojených státech, kam byl odeslán plk.gšt.
Otakar Španiel.330 Někdy měl způsob získání nových vojáků až kuriózní nádech – v rámci
pravidelných kontrol francouzské válečné námořnictvo několikrát na širém moři zastavilo
neutrální loď a po prohlídce z ní byli odvedeni českoslovenští občané, cestující do neutrálních
zemí.331 Již v druhé polovině října 1939 také proběhla usilovná výměna dopisů mezi
československými zastupiteli v Rumunsku, Jugoslávii, Levantě, Palestině i Egyptě.
Stanovisko ústředních orgánů odboje může ilustrovat instrukce, odeslaná do Káhiry tamnímu
vyslanci, jenž informoval o relativně velkém počtu čs. příslušníků v Egyptě. V odpověď
obdržel všeobecnou shrnující informaci o dosavadní činnosti odboje ve Francii. Dále generál
325

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1, Kronika NT, I. díl, s. 9.

326

Tamtéž, s. 11; VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 39, inv. č. 351, Kmenové rozkazy NT č. 19 a 23/39.

327

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 2, inv. č. 24, sign. CI/1a/2, čj. 019/39, pochvalné uznání gen. Ingra pro
Václava Tvrzníka z 29. 11. 1939.
328

Databáze.

329

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, inv. č. 88, sign. CI/1a/6/10, Hlášení škpt. Otto Wagnera vojenskému atašé
vyslanectví v Paříži z 8. 12. 1939. Transport čítal dva poddůstojníky a dvanáct vojínů, vesměs české mateřské
řeči. Tamtéž; Databáze.
330

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 2, inv. č. 24, sign. CI/1a, korespondence pplk. Kally s gen. Ingrem z 23.
9. 1939 a 11. 11. 1939 a gen. konzulem v Montrealu Františkem Pavláskem z 5. 10. 1939.
331

Týkalo se to mj. lodi, která přepravovala zaměstnance Baťova koncernu, kteří měli určená místa ve filiálkách
v Jižní Americe. Zdálo by se, že motivace k boji musela u těchto mužů být zcela minimální a že budou hledat
první příležitost, jak řady vojska opustit. Nicméně, pravý opak někdy doložily i teoreticky flagrantní případy.
V únoru 1940 byla zadržena italská loď Tagliamento a z ní vyvedeni dva Čechoslováci české mateřské řeči, J. P.
a J. V. Oba se zdráhali vstoupit do čs. armády, posléze však sloužili po celou válku, stejně jako A. L., jenž byl
zadržen ve Francii, když s rodiči cestoval do Chile, kde se německojazyčná rodina židovského původu chtěla
usadit. K službě tak byl vlastně donucen proti své vůli, nicméně v řadách čs. vojska vytrval od 16. října 1939 až
do konce války. Databáze.
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Ingr vyslanci psal: Jakmile dojde k uznání332 a k otevření úvěru, bude také dosti prostředků,
abychom mohli hradit náklady, spojené s převozy našich příslušníků. Přechodné doby, než
dojde k organizování převozů, je nutné využít k přípravným pracím, abychom později
neztráceli čas.333 Zdůrazňoval také význam toho, jak se příslušné vlády (myšleno vládu
britskou a egyptskou) postaví k požadavku nucené mobilizace Čechoslováků – pokud by ho
zamítly, měl být zvolen princip dobrovolných přihlášek. Ingr proto žádal o přípravu soupisů
dobrovolníků, přičemž zdůrazňoval nutnost pečlivého výběru fyzicky schopných. V říjnu a
listopadu 1939 ale nejvíce dobrovolníků pocházelo z francouzského území.334 Jejich složení
se podobalo skupině, přijaté v Paříži v září 1939, která byla detailně představena výše.
V rámci zkoumání motivace ke vstupu do vojska je ale v případě dobrovolníků, hlásících se
na území Francie, nutné konstatovat i další důvody, které se sice objevily již v průběhu září,
na počátku podzimu ale jejich četnost vzrostla. Šlo o důvody existenční. Mnoho exulantů, ale
i hospodářských emigrantů se ve Francii ocitlo naprosto bez prostředků. Zvláště po skončení
období letních zemědělských prací lze v materiálech vystopovat řadu žádostí o okamžité
přijetí do vojska, ovšem s výhradou zajištění rodinných přídavků a podpor, vyplývajících
z uzavřené československo-francouzské dohody. I když v celkovém počtu přihlášek se
jednalo jen o malé procento, pro dokreslení faktického stavu je nutné tuto skutečnost uvést.335

Prezentace dobrovolníků pokračovaly i v průběhu prosince 1939, kdy již naplno běžely
odvody v rámci vyhlášené mobilizace. Naprostá většina mobilizovaných ovšem nastupovala
až po Novém roce, a vojáky prezentované u jednotek v průběhu prosince tak ještě stále
můžeme považovat za dobrovolníky (byť se často jednalo spíše o „dobrovolníky“, jak bylo
osvětleno výše). Výsledný stav prvního, „dobrovolnického“ období, je zachycen takto:

332

Myšleno uznání exilové reprezentace. V souvislosti s výše popisovanou náborovou akcí v Palestině je nutné
připomenout, že organizace transportu probíhala ještě před oficiálním uznáním Čs. národního výboru (viz výše).
333

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 2, inv. č. 24, sign. 24/CI/1a/2, čj. 019/39, dopis gen. Ingra vyslanci
v Káhiře, 23. 10. 1939.
334

V říjnu bylo v Agde hlášeno 1294, v listopadu 665 osob z metropolitní Francie či francouzských zámořských
území. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled přírůstku branců do čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940.
335

Nadporučík v záloze O. K. se v den svých 45. narozenin podrobil odvodu v Nice, přičemž udal, že potřeboval
by býti povolán, poněvadž nemá z čeho žíti. Byl prezentován a zařazen k 4., později 3. rotě 2. pěšího pluku,
vzhledem k věku ale posléze přemístěn k štábní rotě Náhradního tělesa. Evakuoval do Británie, kde byl již 21.
září 1940 z důvodu vysokého věku zproštěn činné služby a propuštěn. Databáze.
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Tabulka 4
Čs. pozemní jednotky ve Francii, stav v prosinci 1939
(podle G. Svobody)336
národnost

počet

%

2 505

76 %

Slováci

265

8%

Židé

184

5,5 %

Maďaři

153

5%

Francouzi

70

2,1 %

Rusíni

60

1,8 %

ostatní337

56

1,7 %

3 293

100 %

Češi

celkem

Zcela jiné údaje ovšem nabízí oficiální dobový materiál z provenience Náhradního tělesa,
založený na detailním statistickém zachycení.338 Podle něj do konce prosince nastoupilo
celkem 3945 osob. Tento výčet zahrnuje všechny osoby, které v průběhu září až prosince
nastoupily, zatímco G. Svoboda uvedl jen faktický stav v prosinci, tedy bez vojáků, kteří
mezitím službu opustili. Těch ale byl jen malý počet, a rozdíl mezi oběma materiály je proto
více než pozoruhodný. Z hlediska zaměření této práce není až tak podstatný samotný rozdíl
aritmetický, jako zvláště udávané národnostní složení. Gustav Svoboda například neuvádí
žádné „Němce“, naopak je v tabulce 184 „Židů“. Podle základního materiálu čs. vojenské
zprávy vyhlížela situace následovně:

336

SVOBODA, Gustav: 1. československá divize ve Francii 1939/40. Praha 1991 (práce v rámci soutěže ČSBS),
s. 15. Národní archiv Praha, f. ÚV SPB, sign. 3405. Práce vyšla v roce 2010 tiskem: TÝŽ: 1. československá
divize ve Francii (1939–1940). PIC MO, Praha 2010, s. 30. Tabulka vychází z kritéria národnosti.
337

Gustav Svoboda uvádí 13 Rusů, 11 Srbů, 8 Angličanů, 6 Italů, 5 Poláků, 5 Bulharů, 4 Chorvaty, 2 Holanďany
a po jednom Rakušanovi a Španělovi. Již samotný výčet dokazuje nejednoznačnost kritéria – pochopitelně, že
v čs. jednotlách nesloužili „Angličané“ nebo „Holanďané“, ale že šlo o mechanický převod údaje o mateřské
řeči. Tamtéž.
338

Škála „jiných“ mateřských řečí byla velmi široká zahrnovala například i jidiš, španělštinu a bulharštinu;
vzhledem k tomu, že 91 vojáků s „jinou“ mateřštinou nastoupilo z francouzského území se jednalo ponejvíce o
francouzštinu.
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Tabulka 5
Vnitřní složení čs. jednotek k 31. 12. 1939,
s přihlédnutím k místu, odkud vojáci nastoupili službu
(podle udávané mateřské řeči)339
mateřská
řeč
česká

z ČSR

z Francie

z Británie

celkem

%

999

1 065

95

2 159

54,7 %

slovenská

163

996

62

1 221

31 %

rusínská

13

31

4

48

1,2 %

německá

37

178

71

286

7%

maďarská

8

73

29

110

3%

jiná

20

91

10

121

3,1 %

1 240

2 434

271

3 945

100 %

celkem

Ještě jiný pohled na početní stavy čs. vojska v prvních měsících jeho existence poskytuje
přehled registrovaných (přihlášených) dobrovolníků, tedy všech, kteří prošli odvodem či
prezentací, bez ohledu na to, zda poté nastoupili, či zda bylo jejich povolání odloženo na
později. Podle údajů, obsažených v personální Databázi,340 se v září 1939 u odvodních komisí
přihlásilo 3476 osob, v říjnu 1321 osob, v listopadu pak 1509 osob (v prosinci již většinu
zápisů představují muži, kteří se ke komisím dostavili na základě mobilizační vyhlášky). Čísla
v Databázi nejsou ještě zcela přesná, jasně z nich ale vyplývá, že ještě před vyhlášením
mobilizace mělo čs. vojsko nahlášený kádr více než šesti tisíc osob, z nichž již více než
polovina nastoupila službu.

339

Součet proveden podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
340

Do Databáze byly mj. převedeny údaje z odvodních lístků a odvodních protokolů, včetně data, kdy se dotyčná
osoba podrobila odvodnímu/prezentačnímu řízení před příslušnou komisí. Výsledná čísla, získaná excerpcí z této
databáze, tedy zachycují stav v rámci daného časového rozmezí. Dále zmíněná nepřesnost je způsobena
specifickou situací v Agde, kde byla osobní čísla přidělována dodatečně, a také skutečností, že v době, kdy byla
dokončována tato práce, Databáze stále ještě neprošla úplnou verifikací.
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4.1.9. „Místní zdroje 2“:
Dopady nucené mobilizace v prosinci 1939 na národnostní strukturu čs. jednotek
Zatímco řešení problému s uznáním politické reprezentace zahraničního odboje se poměrně
dlouho vleklo, vojenské přípravy probíhaly plynule. Již 13. října 1939 náčelník francouzské
styčné mise u čs. vojska generál Faucher341 vypracoval nótu o přípravě organizace polního
svazku, která byla rozpracováním předchozích úvah.342 Základní otázkou se stalo, zda zprvu
organizovat svazek velikosti brigády, nebo rovnou přikročit k pokusu zformovat celou pěší
divizi. Obě možnosti se lišily především potřebným počtem vojáků.343
Přestože do tábora v Agde proudili neustále další a další noví vojáci, zásadní zlom
v personální otázce mohla přinést jen nucená mobilizace všech československých občanů,
usedlých ve Francii. Není divu, že k jejímu vyhlášení došlo okamžitě po uznání Čs. národního
výboru, tedy ještě 17. listopadu 1939. Mobilizace se měla týkat československých občanů, za
které byli považováni obyvatelé území ČSR v předmnichovských hranicích.344 Příslušný
rozkaz345 specifikoval věkové rozmezí, a sice poměrně široce, povinně na všechny muže ve
věku 18–50 let, dobrovolně pak až do 55 let věku. Následovaly konkrétní směrnice,346 včetně
určení dat a míst, kdy a kde měly působit jednotlivé odvodní komise. Z celkem devíti komisí
dvě zůstávaly na svých předchozích místech (Paříž a Agde), ostatní pak měly v příslušných
dnech úřadovat v přikázaných místech a poté se přesunout na další. Kromě komisí v Paříži,
Agde a části komise v Marseille, které působily nepřetržitě, proběhla mobilizace mezi 7. a 21.
341

Generál Louis-Eugène Faucher byl až do roku 1938 náčelníkem francouzské vojenské mise v ČSR. Také
většina ostatních příslušníků mise měla v minulosti úzký služební vztah k Československu. Vzhledem
k zaměření této práce je zajímavé, že mezi příslušníky mise a dalšími styčnými orgány bylo několik
francouzských státních příslušníků českého původu nebo s českými kořeny, mj. adjutant-chef Jan Čeliš
(15.08.1905 Hořice, o. Nová Paka), jenž obdržel francouzské občanství po službě v Cizinecké legii.
342

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č. 88, sign. CI/1a/7, Nota o přípravných pracích na organisaci
československé armády vzhledem k jejím příslušníkům. Paříž, 13. 10. 1939.
343

Tamtéž.

344

Kompetence k povolávání v rámci nucené mobilizace byly dohodnuty během jednání s francouzskou stranou.
Zatímco v případě obyvatel území, odtržených v důsledku Mnichovské dohody, tedy pohraničních oblastí
českých zemí, dala francouzská vláda čs. orgánům naprosto volnou ruku, podstatnou výjimku znovu
představovali obyvatelé území, odtržených po Vídeňské arbitráži. V jejich případě Francouzi požadovali zásadu
dobrovolnosti. NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády,
dokument č. 197, s. 386–387.
345

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 6, inv. č. 62, Mobilisační rozkaz – všeobecná mobilisace z 17. 11. 1939;
tamtéž, f. ČsVS – F, k. 6, inv. č. 58, sign. CII/1b.
346

Tamtéž, inv. č. 55, Směrnice Čs. vojenské správy pro provedení mobilisace. Paříž, 17. 11. 1939.
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prosincem. Směrnice obsahovaly celou řadu instrukcí, z pohledu národnostního byl ale
významný především výslovný zákaz přijímání osob bez státní příslušnosti či s tzv.
Nansenovým pasem.347 Jednotlivé komise také měly každý týden předkládat týdenní statistiku
s výkazy odvedených a neodvedených, přičemž každou kategorii měli dále rozlišit na
„Čechy“, „Slováky“, „Němce“ a „Jiné“ – požadované rozdělení mluví samo za sebe.
Po nutných technických přípravách a pomoci francouzských orgánů348 se mobilizační aparát
rozběhl naplno. Muži, kteří byli uznáni za „služby schopné“ byli následně většinou propuštěni
do svých domovů, aby vyřídili formality u svého zaměstnavatele a zajistili nutné rodinné a
osobní záležitosti. Mimo jiné mohla většina z nich doma také strávit Vánoce. Poté dostali
svolávací rozkazy (resp. většině vojáků bylo datum nástupu určeno již při odvodu), ponejvíce
na první týdny ledna. Velké množství ovšem bylo na základě předchozí dohody
vyreklamováno francouzskými orgány, především pak ti, kteří pracovali v podnicích
významných pro válečný průmysl.
Za celý prosinec prošlo odvodními komisemi celkem 8174 mužů,349 což byl poměrně velký
počet. Naděje, že v nejbližší době budou konečně k dispozici velké lidské zdroje, vedla
vojenskou správu k optimismu ohledně organizačních možností – na základě odhadů počítali
důstojníci s tím, že do poloviny února bude vojsko čítat na 10 000 mužů.350 Tábor v Agde i
velitelský sbor se připravoval na přijetí masy vojáků,351 kteří měli být povolávání postupně.
Byla nařízena reorganizace na výcvikové skupiny, které se měly stát základem budoucí polní
divize. Dne 15. ledna 1940 pak došlo k jejímu oficiálnímu ustavení pod názvem 1. čs. divize
(1ère Division Tchécoslovaque).352
347

Tamtéž, k. 10, inv. č. 88, sign. CI/1a/9, Směrnice pro odvody čs. příslušníků ve Francii. Paříž, 1. 12. 1939, s.
10.
348

Mimo jiné francouzské orgány nařídily propuštění určitých kategorií internovaných Čechoslováků
z internačních táborů. Tamtéž.
349

Databáze. Část z nich ovšem prošla řízením před samotným vyhlášením mobilizace; v celkovém součtu jsou i
příslušníci dalších transportů dobrovolníků z vlasti. Započítáni naopak nejsou interbrigadisté, odvedení
v internačním táboře Gurs, o nichž později.
350

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 6, inv. č. 56, sign. CII/1a/1, Organizace čs. výcvikového střediska, 4. 1.
1940.
351

Kromě jiného byl upraven i text vojenské přísahy. Výsledné znění v českém, slovenském, německém,
maďarském, francouzském a anglickém jazyce bylo schváleno 14. 12. 1939. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k.
4, inv. č. 44, sign. CI/1d. Vzhledem k národnostnímu složení, respektive charakteristice rekrutačních zdrojů, je
symptomatické, že přísaha byla přeložena i do francouzštiny a angličtiny.
352

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 15, inv. č. 130, Denní rozkaz 1. čs. divize č. 1.
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Od ledna pak skutečně do Agde a okolí začaly proudit stovky a tisíce povolanců. V průběhu
tohoto jediného měsíce k čs. vojsku nastoupilo celkem 4217 vojáků,353 tedy více, než za celé
dosavadní období od září do prosince 1939. Příchodem mobilizovaných se pochopitelně
národnostní struktura jednotek rázem podstatně změnila. Koncem února 1940 bylo podle
jednoho přehledu u vojska celkem 8535 mužů, jejichž rozdělení podle mateřské řeči mělo
vyhlížet následovně:
Tabulka 6
Čs. jednotky ve Francii,
stav 23. února 1940354
mateřská řeč

počet

%

česká

3 854

45 %

slovenská

3 810

44 %

německá

289

3,4 %

maďarská

168

2%

židovská

227

2,7 %

jiná

187

2,2 %

8 535

100 %

celkem

Míru relevance zmíněného přehledu pro zkoumání národnostní struktury opět musí doplnit
konfesní aspekt – židovské vyznání mělo udávat 999 osob (11,7 %).
Přehled je možné porovnat s oficiálním materiálem z provenience Náhradního tělesa, který
uvádí i „původ“ vojáků, tedy zemi, odkud do odboje přišli. Výsledné číslo se opět liší,
v tomto případě je ale rozdíl pravděpodobně způsoben jiným datem, k němuž byly oba
přehledy zpracovány. Materiál Náhradního tělesa totiž zahrnuje všechny prezentace až do
posledního dne února. Vnitřní rozdíly jsou z velké části způsobeny zařazením samostatné

353

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled měsíčního přírůstku branců do čs.
zahraniční armády za roky 1939–1940.
354

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č. 88, sign. CI/1a, přehled je rukou datován k 23. 2. 1940.
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„židovské“ rubriky, kam s největší pravděpodobností byli zařazeni zvláště vojáci německé a
mateřské řeči, udávající současně židovskou konfesi.355

Tabulka 7
Vojáci, prezentovaní u čs. vojska ve Francii
od září 1939 do konce února 1940
(podle dobových materiálů)356

mateřská
řeč
česká

z
českých
zemí
1 366

ze
Slovenska
a PR
20

z
z
franc.
brit.
impéria impéria
2 188
149

celkem

%

3 723

42,7 %

slovenská

213

3 641

79

3 933

45,1 %

rusínská

15

85

4

104

1,2 %

8

384

78

525

6%

13

201

30

244

2,8 %

11

11

166

11

199

2,3 %

1 432

280

6 665

351

8 728

100 %

německá

55

maďarská
jiná
celkem

355

Přestože výše uvedená oficiální tabulka je údajně zpracována podle mateřské řeči, po srovnání údajů
z odvodních protokolů zanesených do databáze se zdá, že v oficiálním dokumentu bylo použito i kritérium
národnosti, především u příslušníků „neslovanských“ menšin. Došlo tak ke kombinaci objektivního a
subjektivního kritéria, navíc podle nekontrolovatelného klíče.
356

Tabulka sestavena podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
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4.1.10. APLIKACE 1
Krajané a vojenská služba:
Sonda do problematiky rozdílu mezi odvedenými muži a skutečně nastoupivšími vojáky
Na první pohled by se mohlo zdát, že ohromný nárůst počtů vojska během jediného měsíce
musel československé vojenské orgány uspokojit a naplnit optimismem. Pravdou byl ovšem
pravý opak. Odpovědní důstojníci doufali, že příliv odvedenců v rámci mobilizace umožní
rychle naplnit početní stavy připravované pěší divize. Jestliže ale československá polní divize
z doby před Mnichovem měla tabulkově čítat okolo 13 000 mužů,357 francouzská pěší divize
typu „severovýchod“358 byla podstatně silnějším svazkem, jehož typizované tabulky
zahrnovaly přibližně 16 000 vojáků. Hlavním personálním problémem se proto stalo zajistit
dostatečný počet služby schopných mužů. Zatímco počet dobrovolníků z domova, kteří do
počátku roku 1940 dorazil do Agde, v zásadě plně postačoval pro vytvoření výcvikového a
velitelského kádru, naděje vkládané do výsledku mobilizace se nenaplnily. Podle úvodních
optimistických předpokladů se počítalo, že krajanská obec ve Francii poskytne až 10 000
mužů. Jelikož hlavní masa měla být prezentována již v průběhu ledna, bylo záhy jasné, že se
cíle nepodaří dosáhnout.359 Část krajanů se k odvodům vůbec nedostavila, navíc zdaleka ne
všichni muži, kteří prošli odvodním či prezentačním řízením u jednotlivých odvodních
komisí, posléze skutečně nastoupili vojenskou službu. Důvodem bylo především sociální
složení krajanské komunity. V první řadě se projevil věkový faktor – krajané, kteří odešli do
Francie ve dvacátých letech a v průběhu hospodářské krize, v roce 1940 již byli staršího věku.
Mnozí měli ve Francii celé rodiny, přičemž podle francouzských zákonů byl počet čtyř a více
dětí důvodem pro nepovolání do vojenské služby. Další krajané u odvodního řízení dostali
udělenu klasifikaci „neschopen“ („C“) či „zatím neschopen“ („ZC“), přičemž nejčastějším
důvodem byl bezesporu zdravotní stav. Mezi krajany patřily k nejhojnějším
357

Stavy a složení konkrétních svazků mobilizované čs. armády se velmi lišily, neboť vyplývaly ze zadaných
úkolů, teoretické základní složení však vycházelo na přibližně 13 000 osob.
358

Francouzské pěší divize se dělily podle několika různých kritérií. Co se týče organizace a materiálního
vybavení, vycházely tabulky z prostoru předpokládaného nasazení. Pěší divize typu „severovýchod“ byly určeny
k boji na francouzsko-německé frontě, a disponovaly proto vyšším počtem moderních zbraní a motorických
prostředků než např. divize „zámořské“. Jelikož Francouzi ohledně tabulkových počtů materiálu nečinili rozdílu
mezi aktivními a záložními divizemi, měla i československá divize dosáhnout těchto standardů, mj. podstatně
vyšších než u pěších divizí československé armády v září 1938.
359

Jak bylo výše uvedeno, organizační plány ještě počátkem ledna 1940 vycházely z předpokladu, že v polovině
února bude vojsko čítat okolo 10 000 mužů. Koncem února tedy scházelo přibližně 1500 vojáků, horší ale bylo,
že mobilizační zdroje na konci února v podstatě vyschly (viz dále).
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zaměstnáním průmyslový a zemědělský dělník či horník.360 Podle jedné konkrétní sondy361
činil poměr zemědělských dělníků mezi všemi osobami, které se ve Francii dostavily
k odvodu, až 25 %, přičemž kdybychom posuzovali jen situaci u krajanů, byl by tento poměr
ještě mnohem vyšší, neboť mezi dobrovolníky z vlasti patřilo naopak zaměstnání
„zemědělský dělník“ mezi výjimky. Stejná sonda ukázala, že plných 12,4 % mužů dostalo u
odvodu klasifikaci „C“ nebo „ZC“. Sonda byla součástí studie, zaměřené na podíl Slováků
v zahraničním vojenském odboji, přičemž mj. exaktně dokázala výrazně horší fyzickou
konstituci ve Francii odváděných Slováků – u osob slovenské mateřské řeči dosáhl poměr
neodvedených 16 %, což odráží důsledky sociálních poměrů: od dětství špatně živení, mohli
z nedostatku vzdělání zastávat pouze nejtěžší, většinou pomocné práce, které ovšem byly
špatně placené i ve Francii, kam odešli za alespoň nějakým výdělkem. Tuto tezi podporují i
uváděné důvody „záporné“ zdravotní klasifikace – většinou jde o formulace typu „celková
tělesná sešlost“ či „tělesná slabost“, často se také objevuje TBC či rozedma plic (zvláště u
horníků)362 nebo úplná ztráta chrupu.
Ale ani ti muži, kteří byli uznáni jako schopní vojenské služby, se nakonec u čs. jednotek
v plném počtu neobjevili. Podle znění československo-francouzské dohody totiž měla
francouzská strana právo vyreklamovat osoby, nezbytné pro chod podniků důležitých pro
obranu státu.363 V konkrétních podmínkách se jednalo především o horníky, kvalifikované
řemeslníky a dělníky ve zbrojovkách, ale také například gumaře, některé koželuhy, skláře a
další. Rozhodovala potřeba pracovních sil, kterých se po všeobecné mobilizaci ve
francouzském průmyslu nedostávalo. Reklamace zpravidla proběhla formou uvolnění na
určitý čas, během něhož si měl příslušný podnik najít odpovídající náhradu – buďto muže,
kteří nárokům polní služby nevyhovovali z věkových, zdravotních či jiných důvodů, nebo i

360

Koncem třicátých let mělo podle oficiálních údajů z téměř 50 000 Čechoslováků ve Francii 15 134 pracovat
v průmyslu, 6910 v zemědělství a 4103 v hornictví. VACULÍK, J.: Češi v cizině 1850–1938, s. 47.
361

Sonda byla vytvořena na základě tehdy dostupných údajů v databázi, týkala se 10 188 osob, z nichž 1250
udávalo jako zaměstnání „zemědělský dělník“. MARŠÁLEK, Z.: Česká nebo československá armáda? Slováci
v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války, s. 70.
362

Tamtéž, s. 71.

363

Bod c) II. oddílu dohody z 2. října 1939 stanovil: Francouzská vláda je oprávněna zadržet povolané
československé příslušníky v jejich dosavadních zaměstnáních. BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s.
544.
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ženy. Jednalo se většinou o dobu dvou až šesti měsíců, v osobních materiálech ale lze nalézt i
příklady uvolnění až do října či prosince 1940, nebo „na neurčito“.364
Z velkého počtu krajanů, kteří v závěru roku 1939 pobývali ve Francii, se tak
k československým jednotkám dostala jen část. Při zkoumání národnostní struktury čs. vojska
ve Francii ve vztahu ke krajanské obci by proto bylo chybou věnovat se pouze vojákům, kteří
skutečně v jednotkách sloužili, neboť je nutné problém posuzovat komplexněji v rámci celé
krajanské komunity. Nelze sice přesně zachytit počet těch, kteří mobilizační rozkaz vůbec
neuposlechli, nicméně díky databázi lze zkoumat množinu mužů, kteří svoji občanskou
povinnost splnili a dostavili se k odvodu. Z jednotlivých odvodních komisí jsem jako příklad
vybral komisi, která vedla odvodní protokol „D“ a postupně působila ve městech Bordeaux,
Agen, Cognac, Toulouse, Libourne a Mont-de-Marsan. Komise v Paříži, Agde a zvláště
v Marseille totiž kromě krajanů odvedly i značné množství dobrovolníků z vlasti, a excerpce
krajanů by tak v rámci těchto odvodních protokolů byla velmi obtížná. U ostatních komisí
pocházela většina prezentovaných z krajanské obce, komise „D“ ale na rozdíl od jiných
působila na několika relativně od sebe vzdálených místech a zachytila tak poměrně široké
spektrum krajanů.365 Nicméně, je nutné upozornit na skutečnost, že komise se v posledním
dni svého působení, 27. prosince (již mimo rámec vyhlášených míst a dat mobilizace)
pokusila provést odvody i v internačním táboře Libourne, kde byli soustředěni výhradně
Slováci a sudetští Němci.366 Všichni až na naprosté výjimky údajně odmítli v čs. armádě
sloužit.367

364

Ustanovení dohody znělo: Českoslovenští příslušníci [...] mohou být výjimečně ponecháni ve svém
dosavadním zaměstnání na hromadnou nebo zvláštní žádost, a to nejdéle do tří měsíců. Tamtéž. Tříměsíční lhůta
byla ovšem počítána od okamžiku povolání do služby, tedy nejčastěji od ledna 1940 – většina z reklamovaných
tedy měla na svých odvodních lístcích dubnová data. Na základě excerpcí z Databáze je možné konstatovat, že
ve skutečnosti jich i poté k jednotkám nastoupila jen menšina. Údaje z Databáze také potvrzují, že případy, kdy
byla i ona „maximální“ doba tří měsíců již od počátku překročena, nepatřily k výjimkám.
365

Některé další komise prováděly odvody v místech s vysokou koncentrací krajanů, např. v Lille či
Strasbourgu, složení tamních odvedenců ale dosti determinovaly místní pracovní podmínky, kdy většina
pracovala v hornictví. Například u odvodní komise v Lille se z celkových 1424 odvedenců podařilo v Databázi
identifikovat 686 horníků, což činilo 48 % celku.
366

Národní archiv Praha (dále jen NA Praha), f. Státní rada – Londýn 1940–1945, k. 70, Schůze výborů SR,
Výbor branný 1941. Zápis z 3. schůze branného výboru SR dne 4. 2. 1941, s. 6, referát Gustava Kleinberga.
Z formulace není jasné, zda v táboře byli internováni českoslovenští občané německé národnosti, či zda šlo
skutečně o občany německé národnosti s území, odtržených v důsledku Mnichovské dohody.
367

Tamtéž. Z Databáze vyplývá, že před odvodní komisi nakonec předstoupilo 31 mužů (22 udávalo slovenský,
tři maďarský, tři německý, dva francouzský a jeden český mateřský jazyk, jediní dva udávali židovskou konfesi).
Přestože 29 bylo uznáno za „služby schopné“, k čs. jednotkám nastoupili jen čtyři (není ani důležité, že tři byli

150

Komise působila od 10. listopadu do 27. prosince 1939.368 Celkem bylo do jejích odvodních
protokolů zapsáno 569 osob. Detailní rozbor elektronického zpracování umožnil sledovat
vnitřní strukturu celé skupiny, a to podle řady aspektů i jejich vzájemných kombinací.
Z hlediska této práce je nejdůležitější složení podle mateřské řeči, které představuje
následující tabulka:
Tabulka 8
Výsledky odvodů ve Francii před odvodní komisí „D“,
složení podle mateřské řeči s přihlédnutím k židovské konfesi369
celkem
mateřská
řeč

z toho sloužilo

% z 286,
kteří
nastoupili
službu

počet*

%

počet*

%
z přihlášených**

česká

251 (14)

44,1 %

134 (7)

53,4 %

46,9 %

slovenská

238 (7)

41,8 %

120 (3)

50,4 %

42 %

rusínská

15 (3)

2,6 %

6 (3)

40 %

2,1 %

německá

28 (14)

4,9 %

8 (4)

28,6 %

2,8 %

maďarská

17 (5)

3,0 %

5 (3)

29,4 %

1,7 %

francouzská

13 (1)

2,3 %

9 (1)

69,2 %

3,1 %

bulharská

2 (1)

2 (1)

polská

1

0

ruská

3

2

rumunská

1

0

celkem

569

100 %

286

50,3 %

100 %

z toho žid.
konfese

46

8,1 %

22

47,8 %

7,7 %

* V závorce je uveden počet mužů, kteří nahlásili židovskou konfesi.
** Počítáno vzhledem k vlastní kategorii (mateřská řeč česká, slovenská atd.).
„Slováci“ a jeden „Němec“, jako spíše fakt, že nastoupili oba konfesní židé). Vzhledem k nízkému počtu tato
skupina nijak významně neovlivnila celkové výsledky odvodů před komisí „D“ a proto jsem ji při zpracování
materiálů komise nevyřadil – ostatně, není jasné, zda se jednalo o pomnichovské exulanty, z kontextu je naopak
pravděpodobnější, že internovaní spíše patřili do skupiny „krajanů“.
368

Jejím předsedou byl určen legační rada dr. Procházka, vojenským zástupcem byl škpt. Kleinberg a vojenským
lékařem ppor. MUDr. Spinadel. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č. 88, sign. CI/1a/9. Směrnice pro
odvody čs. příslušníků ve Francii. Paříž, 1. 12. 1939.
369

Vytvořeno na základě aplikace odvodního protokolu „D“ na celkovou Databázi. Odvodní protokol „D“ je
uložen ve VÚA – VHA Praha, f. NT – VB.
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Z tabulky je především jasně vidět velmi nízká „výtěžnost“ odvodů – ze všech mužů, kteří se
dostavili před komisi, nakonec u jednotek sloužila jen polovina.370 Národnostní rozvrstvení
odráží složení krajanské obce ve Francii a umožňuje provést základní srovnání s konečným
národnostním složením čs. vojska. Zatímco podíl „Čechů“ a „Slováků“ téměř přesně
odpovídá celkovému složení vojska, rozdíly lze najít u ostatních skupin, především
neslovanských. Teoreticky tyto odchylky vzhledem k velmi nízkým absolutním číslům v této
tabulce nelze nelze brát jako určující, nicméně zamyšlení nad příčinami rozdílů (jen poloviční
poměrné zastoupení „Němců“ oproti situaci v rámci celého vojska, naopak větší podíl vojáků,
udávajících mateřskou řeč francouzskou) povede jistě k závěru, že proporce v rámci této
konkrétní odvodní komise odrážejí situaci v celé krajanské komunitě vcelku věrně, a lze je
pro srovnání s celkovou strukturou vojska brát jako reprezentativní.371
Databáze poskytuje i základní přehled o sociální struktuře odváděných krajanů. Z 569 mužů,
kteří se u komise „D“ dostavili k odvodu, bylo nejvíce zemědělských dělníků a rolníků (169)
a horníků (70). Jistým regionálním specifikem dané komise byl poměrně vysoký počet sklářů
(59). Z rolníků a zemědělských dělníků nastoupila službu přibližně polovina (96 osob), což
odpovídá celkové „výtěžnosti“ v rámci mobilizace. Totéž platí i pro většinu jiných povolání,
horníků ale sloužilo jen deset ze sedmdesáti – osm bylo u odvodu uznáno neschopnými
vojenské služby, zbylých 52 bylo sice odvedeno, ale většinou reklamováno pro válečné
hospodářství. Naopak z 19 řidičů nastoupilo 14, tedy výrazně nadpoloviční počet.
Odvodní protokol „D“ poskytuje i výtečný materiál pro zkoumání věkové struktury vojáků,
prezentovaných v důsledku mobilizace mezi krajany. Výsledky lépe než co jiného ozřejmí
možnosti a skutečný vojenský potenciál tohoto rekrutačního zdroje, který nakonec poskytl
většinu početního stavu čs. jednotek ve Francii, zvláště co se týče mužstva. Z 286 vojáků
odvodní komise „D“, kteří u jednotek skutečně sloužili, bylo až 120 mužů starších 35 let (!).
370

Je nutné připomenout, že tabulka cíleně zahrnuje krajany. „Výtěžnost“ odvodního a prezenčního řízení mezi
došlými dobrovolníky z vlasti byla nesrovnatelně vyšší – případy odmítnutí náležely k výjimkám. Výsledný
poměr u této konkrétní komise naprosto odpovídá i celkové situaci, jak byla vylíčena výše. Je navíc nutné vzít
v úvahu, že do definice skutečně nastoupivších službu jsem zahrnul i tři vojáky, kteří sice prošli odvodem v roce
1939, k jednotkám se ale dostali až v roce 1945, tedy až po osvobození Francie. Jde ale jen o jednotlivce, kteří
nijak významně předloženou statistiku neovlivňují.
371

Co se týče situace v rámci celého vojska, mezi početnými dobrovolníky z vlasti pochopitelně nenalezneme
muže, udávající francouzskou mateřskou řeč. Počet vojáků německé mateřské řeči zase výrazně navýšily
„palestinské“ transporty a transport z Británie, nicméně i tak nižší poměr „Němců“ u zkoumané odvodní komise
„D“ je pravděpodobně dán geografickým aspektem – německojazyčné krajany (především pak židovského
původu) lze častěji nalézt v odvodních protokolech z Paříže či naopak z jihu Francie.
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V souvislosti s ne právě nejlepším zdravotním stavem, fyzickou kondicí a rodinnou situací
těžce pracujících chudých nádeníků je více než patrné, že vojenská hodnota těchto mužů
nemohla být posuzována nijak optimisticky. Jen část z nich navíc měla za sebou nějakou
zkušenost s vojenskou službou.372 Mezi 286 nastoupivšími se podařilo identifikovat až 160
nováčků, tedy osob bez jakéhokoliv předchozího vojenského výcviku. Ovšem i ti, kteří
absolvovali službu v československé meziválečné armádě, své vojenské dovednosti během let
strávených ve Francii většinou pozapomněli. Praktický užitek mobilizované skupiny dále
snižoval fakt, že ideálního věku pro mužstvo, tedy do 25 let, dosahovalo jen pouhých 50 osob.
Pokud bychom tedy chtěli hodnotit službu této skupiny v rámci čs. vojska a její přínos, museli
bychom vycházet z výše popsaných základních determinantů. S přihlédnutím k nim lze pak
sumarizovat, že bojové ztráty zahrnovaly několik zajatých a řadu pohřešovaných a pro
evakuaci do Británie se rozhodlo jen 17 mužů. Většina z 286 vojáků se v červenci 1940
vrátila zpět k rodinám. Nicméně po osvobození Francie se 15 z nich na podzim 1944 či
počátkem roku následujícího opět přihlásilo do čs. jednotek a odjelo na výcvik do Británie,
kde znovu oblékli stejnokroj československého vojáka.
Konkrétní sonda poskytuje věrný obraz průběhu a výsledků odvodů v řadách krajanské obce
ve Francii. S jistou výjimkou specifického pařížského prostředí se krajanská obec skládala ze
sociálně slabší až slabé vrstvy manuálně pracujících. Zaměstnání, kterými se ve Francii živili,
byla velmi různá, přesto lze označit některá převažující. Pro pochopení národnostních specifik
krajanské obce je třeba zmínit se krátce o rozdílech, které lze po této stránce nalézt u
jednotlivých povolání. Povolání horníka vykonávali převážně Češi a Slováci, a to v přibližně
stejném poměru,373 zatímco kromě jistého malého počtu osob rusínské mateřské řeči bylo
povolání horníka naopak naprosto výjimečné zvláště u osob německého mateřského jazyka a
také židovské konfese.374 Zaměstnání zemědělského dělníka, tedy nejméně kvalifikované a
většinou i nejhůře placené, bylo naopak doménou Slováků.375

372

Většinou se jednalo o výcvik v rámci meziválečné československé armády, ale také rakousko-uherské branné
moci, čs. legií, francouzské cizinecké legie a jiných ozbrojených složek.
373

U odvodní komise ve Štrasburku se podařilo identifikovat 125 horníků, z nichž 57 udávalo českou a 51
slovenskou mateřskou řeč, u komise v Lille pak mezi 686 horníky bylo 438 „Čechů“ a 200 „Slováků“.
374

Tento poměr neplatil jen ve Francii. V celkové databázi všech příslušníků čs. zahraničních jednotek se
podařilo identifikovat 2355 horníků, z nichž jen jeden jediný, L. M. udával židovskou konfesi.
375

Celkem se v Databázi podařilo identifikovat 2344 zemědělských dělníků, kteří se dostali do registrace čs.
vojenských orgánů (92 z nich neprošlo odvodem u čs. odvodních komisí). Z nich plných 2147 udávalo
slovenskou mateřskou řeč (dále mj. 28 maďarskou, 14 rusínskou, pouhých 5 německou a 73 českou; u 71 se
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Těžká fyzická práce i sociální prostředí původu se výrazně podepsaly na fyzickém stavu
krajanů, ale i na úrovni vzdělanosti. Jejich vojenské hodnoty dále snižoval i vysoký věkový
průměr a nedostatečný či zcela chybějící předchozí vojenský výcvik. Přínos krajanské obce
jako celku tedy musíme hodnotit dosti střízlivě. Nesporný klad vysokého absolutního počtu
zásadním způsobem omezovaly zdravotní, vojenské a sociální determinanty, k nimž se
přidávala i podstatně menší míra vnitřní motivace, než tomu bylo u dobrovolníků z vlasti.
Stejné aspekty, byť v menší míře, platily i pro sezónní pracovníky, převážně Slováky, které
válka zastihla v cizině, a na něž doma čekaly rodiny. Zvláště sezónní dělníci ze Slovenska
byli také ovlivněni vyhlášením samostatného slovenského státu, k němuž cítila jisté sympatie
i část dlouhodobě usazených krajanů. Ti navíc byli více osobně svázáni s francouzským
prostředím než s bývalou vlastí, která jim nedokázala zajistit obživu. Všechny tyto aspekty
podstatně snižovaly celkovou vojenskou hodnotu mobilizovaných krajanů, omezenou navíc
z čistě technického pohledu i zcela chybějícím či zastaralým vojenským výcvikem.

Mobilizovaní vojáci po nástupu služby několik měsíců pobývali v posádkách, aby se spolu
s divizní pěchotou dočkali dvoutýdenního bojového nasazení, během něhož většina z nich
z různých důvodů řady vojska opustila. Nezbývá než nadhodit otázku, zda by v případě, že by
nebyli povoláni do služby a zůstali ve svých zaměstnáních, vlastně neprospěli francouzskému
a celkovému spojeneckému válečnému úsilí více, než když byli násilím vrženi do prostředí,
jehož vysokým nárokům mohli jen stěží dostát. Dobří dělníci, zruční řemeslníci a pracovití
horníci se ne vlastní vinou nakrátko stali špatnými vojáky.

v databázi údaj o mateřské řeči v okamžiku vzniku sondy ještě nevyskytoval, podle míst narození se ale většinou
jednalo o Slováky). Mezi všemi se podařilo identifikovat jen dva, kteří udali židovskou konfesi. Databáze, stav
k 20. 5. 2012.
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4.1.11. „Bojovníci nejzkušenější“:376
Interbrigadisté v čs. vojsku ve Francii
Kromě mobilizovaných krajanů ovšem v prosinci 1939 a na počátku roku 1940 posílila čs.
vojsko i další poměrně velká skupina. Jednalo se o bývalé příslušníky mezinárodních brigád,
bojujících ve španělské občanské válce na straně republikánské vlády.377 Po porážce
katalánského uskupení republikánské armády se části z nich podařilo ustoupit přes Pyreneje
do Francie, kde je čekala internace. Byli umístěni mj. v táborech Argéles-sur-Mer, Rivesaltes,
Le Vernet a především v táboře Gurs v Akvitánii.378 Spolu s ostatními bojovníky ze Španělska
se o ně takřka vzápětí začaly zajímat francouzské orgány. Nešlo přitom pouze o bezpečnostní
záležitosti, ale hlavně o možné využití ohromné masy cizinců, kteří se ve Francii v té době
nacházeli,379 jako rezervoáru pracovních sil i rekrutace do vojska. Někteří Čechoslováci
využili nabídek a buď odešli pracovat do francouzského hospodářství, nebo podepsali
závazek ke službě v Cizinecké legii,380 většina ovšem zůstávala v internaci. Již v březnu je
v Gurs navštívil marseillský konzul Vladimír Vochoč,381 v dubnu 1939 s nimi pak vešel
v jednání vojenský přidělenec ve Francii plk.gšt. Václav Kalina,382 ale ke konkrétnímu
jednání o převzetí do čs. jednotek došlo až na podzim 1939.

376

Záměrně používám titul odpovídající kapitoly BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 90.

377

Celkem mělo v interbrigádách působit 2168 vojáků Čechoslováků. Číslo ale zachycuje všechny osoby
„československého původu“, zdaleka ne všichni ale přišli přímo z Československa, neboť část představovali i
čeští a slovenští krajané z Francie, Belgie i z USA.
378

Do tábora Gurs francouzské orgány postupně soustřeďovaly právě příslušníky mezinárodních brigády,
zatímco další vojáci republikánské armády byli podle různých kritérií rozmístěni v jiných táborech. Část
republikánských vojáků, především Katalánců, byla také umístěna ve vojenském táboře Agde, kde se s nimi
setkali i čs. vojáci.
379

Viz pozn. 235, s. 111.

380

Před vypuknutím války museli zájemci o službu podepisovat obvyklý pětiletý závazek, na jehož základě se
stávali běžnými vojáky Cizinecké legie. Po vypuknutí války bylo možné hlásit se v charakteru „dobrovolníka na
dobu války“. Ze zahraničních vojáků poté Francouzi zformovali jak několik polních útvarů Cizinecké legie, tak i
tři pluky a jeden prapor „dobrovolníků“ a řadu pracovních rot.
381

KOCMAN, Vincenc: Boj bez slávy. Krajské nakladatelství v Brně, Brno 1962, s. 29–30; HÁJEK, Adam:
JUDr. Vladimír Vochoč. Československý konzul v Marseille 1938–1941. Rigorózní práce. Filiozofická fakulta
UK, Praha 2009, s. 33. Dostupné na: http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/ebenes/2009_hajek.pdf.
382

Tamtéž, s. 46–47. Plukovník Kalina s interbrigadisty intenzivně jednal a informoval je o celkovém vývoji
odbojové akce. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 6, inv. č. 61, sign. CII/1b/1/6, dopis plk. Kaliny Josefu
Michalovi, vedoucímu čs. dobrovolnické skupiny v Gurs.
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Organizací náboru a odvodů v Gurs se poměrně podrobně zabýval Jiří Friedl, který především
na základě zápisků pplk. Karla Lukase uvedl jak složení celé československé skupiny v Gurs,
tak i výsledky odvodů.383 Výpovědní hodnota studie je sice omezena možnostmi použitého
hlavního zdroje, relevantní personální materiály, uložené ve Vojenském ústředním archivu
v Praze, ovšem umožňují korekci a zpřesnění údajů a především poskytují přehled o
interbrigadistech, kteří skutečně k čs. jednotkám nastoupili. Detailní zachycení skutečného
průběhu odvodů i jejich výsledky lze totiž rekonstruovat na základě primárního pramene, tedy
příslušného odvodního protokolu,384 doplněného dalšími personálními materiály. Na jejich
základě lze doložit, že odvody v Gurs probíhaly mezi 13. a 16. prosincem 1939. Řízením před
komisí prošlo celkem 475 osob.385 Výsledky odvodů zachycuje následující tabulka:

Tabulka 9
Výsledky odvodů v internačním táboře Gurs,
prosinec 1939386
mateřská řeč

služby
schopen
211

služby
neschopen
15

celkem

slovenská

82

4

86

ruská a rusínská

6

1

7

německá

85

28

113

maďarská

35

3

38

jiná

5

0

5

424

51

475

19

0

19

česká

celkem
z toho žid.
konfese

226

383

FRIEDL, Jiří: „Španěláci“ z tábora Gurs (ke vstupu čs. interbrigadistů do naší armády ve Francii 1939–40).
In: Historie a vojenství, 2000, č. 4, s. 806–827.
384

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, Odvodní protokol „K“. Pro odvody v táboře Gurs byla ustavena zvláštní
odvodní komise a založen příslušný odvodní protokol, označený jako protokol „K“. Osobní čísla všech vojáků,
odvedených v Gurs, tedy začínají písmenem „K“.
385

Nejvyšším číslem protokolu je K-520, nicméně řada nebyla souvislá.

386

Tabulka vytvořena na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, Odvodní protokol „K“.
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V tabulce je zvláště zvýrazněn podíl neodvedených vojáků, který byl dosti vysoký (11 %).
Není divu, protože interbrigadisté prošli během občanské války ve Španělsku těžkou
zkouškou. Řada z nich v bojích utrpěla zranění, mezi internovanými bylo i značné procento
válečných invalidů. Na fyzickém stavu se podepsala i dlouhá internace v primitivních
podmínkách francouzských táborů. Během odvodů 51 mužů vyslechlo rozhodnutí „služby
neschopen“ (klasifikace „C“) nebo „zatím neschopen“ („ZC“). Zajímavé je národnostní
složení této podskupiny – z 51 osob bylo 28, tedy více než polovina, „Němců“. Ze všech
„Němců“ tedy byla za „neschopné“ uznána plná čtvrtina, zatímco u ostatních „národností“ byl
poměr neodvedených podstatně nižší.
V rámci odvodů do řad čs. vojska tedy bylo vybráno celkem 424 osob, vedle 211 „Čechů“ a
82 „Slováků“ i 85 „Němců“. Jak je vidět, „národnostní“ složení této skupiny se také velmi
výrazně odlišovalo od průměru v rámci celé divize:387
Tabulka 10
Složení skupiny vojáků odvedených v táboře Gurs
v porovnání
s celkovým složením čs. vojska ve Francii388
mateřská řeč
česká

211

% z 424
odvedenců
50 %

slovenská

82

19,5 %

40,7 %

ruská a rusínská

6

1,4 %

1,2 %

německá

85

20 %

5,7 %

maďarská

35

8%

2,6 %

jiná**

5

1,2 %

2,3 %

424

100 %

100 %

19

4,5 %

11,9 %

celkem
z toho žid.
konfese

počet

% v rámci
celé divize*
47,5 %

* viz Tabulka 17, s. 168
** dva vojáci udávali polštinu, 1 francouzštinu, 1 chorvatštinu a 1 jidiš
387

Rozdíly výsledků, získaných rozborem odvodních protokolů a výše zmíněných záznamů plukovníka Lukase,
které publikoval J. Friedl, jsou co do počtu přijatých jen nevýznamné. Plk. Lukas byl během odvodů v Gurs
předsedou odvodní komise, v době, kdy ale bývalí interbrigadisté odjížděli z Gurs k čs. vojsku, již byl zařazen
v jiné funkci, a o konečných výsledcích své práce již neměl přesných zpráv. Srvn. FRIEDL, J.: „Španěláci“
z tábora Gurs, s. 822–823.
388

Tabulka vytvořena na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, Odvodní protokol „K“.
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Ne všichni odvedení ale k jednotkám skutečně nastoupili. Z odvodních protokolů a Databáze
vyplývá, že československou uniformu nakonec obléklo 394 mužů z Gurs. Do tábora v Agde
se dostali ve třech transportech, z nichž první dorazil ještě v prosinci 1939.389 Problémy se
vyskytly zvláště s poslední skupinou, která v počtu 38 vojáků dorazila v březnu 1940 –
nedopatřením se do ní totiž dostali i někteří interbrigadisté, odmítnutí předtím z důvodu
politické nespolehlivosti; velká část z nich byla krátce po prezentaci předána zpět
francouzským orgánům.390

Uvedení odvedenci z Gurs ovšem nepředstavovali všechny interbrigadisty
v československých jednotkách. Zatím se podařilo zdokumentovat dalších 36 bývalých
interbrigadistů, kteří buď internačními tábory vůbec neprošli nebo z nich byli propuštěni ještě
před odvody a do čs. vojska se přihlásili u jiných odvodních komisí.
Celkem tedy je možné v čs. jednotkách ve Francii prozatím zdokumentovat 430
interbrigadistů, kteří k vojsku skutečně nastoupili:
Tabulka 11
Interbrigadisté v čs. vojsku ve Francii,
rozdělení podle mateřské řeči391
mateřská řeč

počet

%

česká

214

49,8 %

slovenská

95

22,1 %

rusín. a ukraj.

6

1,4 %

německá

82

19,1 %

maďarská

27

6,3 %

jiná*

6

1,4 %

430

100 %

celkem

* dva udávali polskou, a po jednom francouzskou,
chorvatskou, ruskou a židovskou mateřskou řeč
389

Jejich prezentaci zachytil Kmenový rozkaz NT č. 39/39. VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 39, inv. č. 352,
Kmenový rozkaz NT č. 39/39.
390

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 6, i. č. 61, sign. CII/1b/1/6, čj. NT 63/dův./40, hlášení pro zpravodajské
oddělení 1. čs. divize z 29. 3. 1940.
391

Tabulka vytvořena na základě Databáze.
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Nelze se také nezmínit o těch interbrigadistech, kteří se do čs. jednotek vůbec nedostali.
Někteří tak učinili z vlastní vůle. Již krátce po příchodu do Francie v únoru 1939 verbovala
mezi internovanými vojáky španělské republikánské armády francouzská Cizinecká legie, do
níž několik čs. interbrigadistů vstoupilo.392 S novou nabídkou se na internované obrátily
francouzské úřady po vypuknutí války, kdy se v podhůří Pyrenejí začaly organizovat nové
pluky a další útvary Cizinecké legie, ale také pluky zahraničních dobrovolníků, rekrutovaných
„na dobu války“.393 Řada interbrigadistů ovšem vůbec odmítla nastoupit do vojska, ať již do
čs. jednotek nebo francouzské armády, některé přihlášené, zvláště pak politické komisaře,
zase odmítly francouzské úřady. „Nespolehlivé živly“ byly ponechány v internaci, odděleny
od ostatních a odeslány do zvláštních táborů, ponejvíce do tábora Vernet.394 Skupinu
odhalených nejaktivnějších komunistických funkcionářů odvezli Francouzi do Alžírska, kde
se osvobození dočkali až po spojenecké invazi do severní Afriky.395 Důvod zostřené
internace nespočíval v jejich agitaci proti vstupu interbrigadistů do čs. jednotek, ale v předešlé
ilegální politické činnosti v Gurs.396
Jak je vidět, skupina interbrigadistů se vnitřním složením výrazně lišila jak od průměru celé
divize, tak i od ostatních rekrutačních zdrojů. Z pohledu národnostní struktury byla oproti
stavu celé divize i oproti jiným rekrutačním zdrojům mnohem více „internacionální“.
Významné je i další zjištění. Z pochopitelných důvodů z celé skupiny uvedlo až 214 osob, že
392

Již 23. února 1939 tak učinil např. S. CH., jenž poté sloužil u 5. pluku Cizinecké legie v Indočíně. Ti, kteří se
služebně dostali k 6. pluku Cizinecké legie v Levantě, dostali v červnu 1941, po kapitulaci tamních vichistických
vojsk, příležitost přihlásit se do jednotky plk. Klapálka, což tři z nich učinili.
393

V září 1939 například nastoupil J. D., jenž následně bojoval v 12. pluku Cizinecké legie na francouzskoněmecké frontě. Podplukovník Lukas ve své zprávě o poměrech v táboře Gurs předložil seznam 21
interbrigadistů, kteří vstoupili do cizinecké legie. Při srovnání s databází vyšlo najevo, že někteří z nich se
v různých dobách nakonec také dostali do čs. jednotek – první již v rámci odvodů v Gurs v prosinci 1939, jiní
v roce 1940 či až 1943. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 6, inv. č. 61, sign. CII/1b/1/6, zpráva pplk. Lukase.
394

Internační tábor Camp du Vernet byl situován v podhůří Pyrenejí. Do tohoto tábora francouzské orgány již 3.
září 1939 odeslaly skupinu osmdesáti osob, mj. F. Knezla, O. Hromadku, W. Wintersteina, J. Pavla, Š. Fabryho.
FREI, Bruno: Muži z Vernetu. Naše vojsko, Praha 1962. Doslov J. Pavla, s. 185–186. I z těchto internovaných se
ale někteří nakonec dostali do řad francouzských jednotek, např. 19. dubna 1940 byli ve francouzské odvodním
středisku Foix odvedeni A. K a A. N. Databáze.
395

Někteří z nich se poté přihlásili do čs. jednotek a odjeli do Británie. Asi nejvýznamnějším z nich byl Josef
Pavel, jenž po roce 1948 působil ve vysokých funkcích na ministerstvu vnitra, a dále Wolfgang Winterstein/Jiří
Horský, major interbrigád, jenž poté sloužil v předválečné hodnosti podporučíka u Čs. samostatné obrněné
brigády. Později se do Británie dostali také ti interbrigadisté, kteří v severní Africe sloužili v útvarech Cizinecké
legie, podléhající vládě ve Vichy.
396

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 6, inv. č. 61, sign. CII/1b/1/6, překlad francouzské informační zprávy o
poměrech v táboře Gurs.
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jsou „bez vyznání“. Pouhých 20 udalo židovskou konfesi; je sice nepochybné, že mezi dalšími
bylo více osob židovského původu, nicméně po pečlivém rozboru osobních dat se
jednoznačně potvrdila hypotéza, že právě mezi interbrigadisty lze v rámci neslovanských
jazykových minorit nalézt největší podíl osob nežidovského původu – tedy „etnických“
„Němců“ a „Maďarů“.397
O celkovém, zvláště pak vojenském a politickém významu celé skupiny netřeba vůbec
pochybovat, z pohledu národnostního složení vojska jako celku by se ale mohlo zdát, že
skupina interbrigadistů, kteří tvořili pouhá čtyři procenta všech vojáků 1. čs. divize, nemohla
na národnostním poměru vojska nic změnit. Ovšem z celkového počtu 647 „Němců“ tvořilo
82 interbrigadistů přibližně 13 procent „německé menšiny“. Přibližně stejný poměr pak platil i
pro „Maďary“ – z celkem 284 osob, které udaly maďarskou mateřskou řeč, představovalo 27
interbrigadistů téměř desetinu.

Interbrigadisté v průběhu války sloužili prakticky na všech územích, kde se formovaly čs.
jednotky, ve Francii, v Británii, v Sovětském svazu i na Blízkém východě. Zásadní význam
pro historii čs. vojska v zahraničí měli především ve dvou okamžicích – jedním z nich byl
právě jejich příchod na počátku roku 1940, dalším pak jejich úloha během krize v létě téhož
roku, o níž bude řeč později.

4.1.12. Formování divize:
Změny personálního složení v období výstavby 1. čs. divize na jaře 1940
Nástup mobilizovaných v lednu a v únoru 1940 přinesl pro čs. vojsko ve Francii zásadní
posílení jeho početního stavu. Vysoké číslo vojáků, prezentovaných v lednu 1940, se ale již
bohužel neopakovalo a lednové prezentace tak představovaly zdaleka největší měsíční
přírůstek za celou dobu existence čs. vojska ve Francii – což pro příští měsíce mělo platit
dokonce řádově.398 Lednem totiž skončila hlavní vlna příchodu krajanů do vojska. Počínaje
397

O podílu osob židovského původu v rámci jednotlivých skupin vojáků, dělených podle mateřské řeči, si lze
udělat vcelku jasný obrázek srovnáním počtů které uváděl pplk. Lukas s údaji z odvodních lístků, tedy přiznané
konfese.
398

Jak vyplývá z následující tabulky, od konce ledna se počet nově prezentovaných pohyboval jen ve stovkách.
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březnem představovali dobrovolníci z obsazené republiky, kteří do Francie směřovali
převážně tzv. balkánskou trasou, větší rekrutační zdroj než krajanská obec. Postupné
navyšování počtu dobrovolníků z domova se projevilo i v mírném vzestupu jejich
procentuálního poměru vůči celkovému stavu vojska. Jejich počet však byl omezený, a tak se
v dalších měsících celkové přírůstky vojska počítaly již jen ve stovkách. Přehled měsíčních
přírůstků poskytuje následující tabulka:
Tabulka 12
Číselný přehled měsíčních přírůstků čs. vojska ve Francii1939–1940399

měsíc

z
ČSR

z
z
Francie* Británie*

celkem

září 1939

538

74

3

615

říjen 1939

338

1 294

5

1 637

listopad 1939

255

665

256

1 176

prosinec 1939

109

401

7

517

leden 1940

267

3 872

78

4 217

únor 1940

203

359

4

566

březen 1940

487

311

2

800

duben 1940

454

165

14

633

květen 1940

381

401

124

906

červen 1940

204

131

3

338

3 236

7 673

496

11 405

celkem

* Včetně celého francouzského, resp. britského impéria;
u Francie je započítána i Belgie.

V prvních měsících roku 1940 trvalo celkové zklamání z výsledků odvodů ve Francii, ale ani
jiné uvažované rekrutační zdroje neposkytly tolik mužů, v kolik exiloví činitelé doufali.
V dubnu 1940 generál Ingr na schůzi Národního výboru uvedl původní odhady vojenské

399

Podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled měsíčního přírůstku branců do čs.
zahraniční armády za roky 1939–1940.
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správy a srovnal je s dosavadními výsledky.400 Převedeno do tabulky, vyhlížely představy
odpovědných důstojníků takto:
Tabulka 13
Původní odhady výtěžnosti
jednotlivých rekrutačních zdrojů401
oblast

odhadovaný počet

USA a Kanada

5 000

Británie

3 000

Palestina a Bl. Východ

1 200–1 500

Balkán

3 000–4 000

Belgie

500–1 000
celkem

12 700–14 500

Jak je vidět, velké naděje vkládaly vojenské orgány do pokusu získat dobrovolníky z USA a
Kanady,402 kam jako delegát Vojenské správy Čs. národního výboru odjel plk. Oldřich
Španiel. Ve své zprávě z 15. ledna 1940 pro generála Ingra uváděl, že na krajanskou veřejnost
v Americe velice blahodárně zapůsobilo uznání našeho zahraničního výboru (tj. Čs.
národního výboru v Paříži), naopak silně negativně se měla projevit agitace komunistických
kruhů v souvislosti s paktem Ribbentrop – Molotov a vypuknutím sovětsko-finské války. Plk.
Španiel odhadoval počet možných dobrovolníků velice opatrně na 800 mužů, s tím, že horní
hranici stanovil na 1500 osob.403 Nicméně i tyto odhady se později ukázaly jako značně
nadnesené; v každém případě do června 1940 k čs. vojsku přišlo z Ameriky jen několik
jednotlivců.
400

KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan – NOVÁČKOVÁ, Helena – ŠŤOVÍČEK, Ivan: Od rozpadu ČeskoSlovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939–1940. Příloha. Zápisy ze zasedání Československého
národního výboru 1939–1940. Ústav mezinárodních vztahů – Historický ústav AV ČR, Praha 1999, dokument č.
54, Záznam o schůzi Národního výboru československého dne 25. dubna 1940, s. 302.
401

Zpracováno podle údajů, obsažených tamtéž.

402

Za první světové války se v USA podařilo pro československé legie ve Francii získat několik tisíc
dobrovolníků, z nichž sice většina dorazila až v samém závěru války, nicméně jejich přínos byl po organizační
stránce natolik významný, že našel odraz i ve vojenských tradicích, když v roce 1922 Pěší pluk 23 (bývalý 23.
pluk francouzských legií) obdržel čestný název Amerických Slovákov.
403

VÚA – VHA Praha, sb. 24, sign. 24-21-16/304–317, zpráva plk. Španiela gen. Ingrovi, New York 15. ledna
1940, s. 11.
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Již v prvních měsících roku 1940 se tak stalo jasné, že se nepodaří zformovat pěší divizi na
plných počtech podle francouzských organizačních tabulek.404 Neúspěch rekrutace vážně
ohrozil původní plány, které bylo následně nutné redukovat.405 Po dramatickém únorovém
propadu nicméně absolutní číslo nově prezentovaných vojáků přeci jen rostlo, byť pomalu.
V květnu se kromě obvyklých objevily i dva nové zdroje, když prakticky ve stejný den byli
v Agde prezentováni příslušníci transportu bývalých příslušníků tzv. Polského legionu ze
Sovětského svazu a transportu odvedenců z Británie.406 Poprvé se také bezprostředně
projevily události na západním bojišti – od poloviny května bylo do vojska nově přijato
několik desítek uprchlíků z Belgie.407

Jarní měsíce roku 1940 tak přinesly další proměnu národnostního složení vojska. Většina
z vojáků, kteří dorazili „balkánskou trasou“, deklarovala českou mateřskou řeč, stejně jako
příslušníci transportu ze Sovětského svazu. Jakým způsobem se měnilo národnostní složení
čs. vojska během jarních měsíců roku 1940, tedy po skončení hlavní vlny odvodů krajanů,
naznačují tabulky struktury skupiny vojáků, prezentovaných v květnu 1940. Zatímco dobový
materiál vojenské správy uvádí, že v květnu 1940 bylo prezentováno 906 vojáků, v databázi
se podařilo určit 903 mužů. Kombinace obou materiálů umožňuje získat plastičtější pohled na
národnostní složení vojska v daném okamžiku. Pro srovnání je připojeno také procentuální
složení čs. vojska z konce února 1940.408
404

Jak již bylo výše zmíněno, organizátoři očekávali, že koncem ledna 1940, tedy po nástupu hlavní masy
mobilizovaných krajanů, by měly počty čs. vojska dosáhnout deseti tisíc mužů. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F,
k. 6, inv. č. 56, sign. CII/1a/1, Organizace čs. výcvikového střediska, 4. 1. 1940.
405

V dubnu 1940 proběhla první reorganizace divize, která měla nadále mít jen dva pěší pluky a kombinovaný
pluk dělostřelecký. V této fázi se také nepočítalo s formováním většiny týlových útvarů, divizi měly být
přiděleny příslušné jednotky francouzské armády. Koncem května 1940 pak proběhla další reorganizace,
podmíněná nutností co nejrychlejšího nasazení divize na francouzsko-německé frontě. Výsledný tabulkový stav
divize, kterou lze přirovnat k tehdejší francouzské lehké pěší divizi, dosahoval 10 000 vojáků. Podrobnosti viz
SVOBODA, G.: 1. československá divize ve Francii (1939–1940), s. 101–117.
406

Složení těchto transportů, stejně jako historické pozadí jejich příjezdu jsou rozebrány v příslušných dalších
kapitolách.
407

V Databázi se prozatím podařilo identifikovat přes čtyřicet mužů, kteří po 10. květnu 1940 uprchli před
německou ofenzivou na francouzské území, kde byli dirigováni k československým odvodním komisím, zvláště
v Lille a v Paříži, v červnu pak i v Agde. Na druhou stranu došlo v důsledku německé ofenzivy i k prvním
ztrátám, přestože čs. divize stále ještě pobývala v hlubokém zázemí. Němci totiž při bleskurychlém průlomu
zaskočili a zajali několik československých vojáků, kteří právě pobývali na dovolené u svých rodin v severní
Francii.
408

Viz Tabulka 7, s. 147.
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Tabulka 14
Vojáci, prezentovaní u čs. vojska ve Francii
v průběhu května 1940409
mateřská řeč

počet

%

na konci
února 1940

česká

498

55,1 %

42,7 %

slovenská

255

28,2 %

45,1 %

ruská a rusínská

16

1,8 %

1,2 %

německá

85

9,4 %

6%

maďarská

26

2,9 %

2,8 %

židovská

11

1,2 %

?

12410

1,2 %

2,3 %

903

100 %

100 %

jiná
celkem

Tabulka 15
Vojáci, prezentovaní u čs. vojska ve Francii
v průběhu května 1940
(podle dobových materiálů)411
z franc.
impéria a
Belgie

z brit.
impéria

celkem

%

3

146

76

517

57 %

slovenská

64

174

8

246

27,2 %

rusínská

7

8

1

16

1,8 %

2

33

35

76

8,4 %

maďarská

2

19

3

24

2,6 %

jiná

5

21

1

27

3%

83

401

124

906

100 %

mateřská
řeč
česká

německá

celkem
409

z
ze
českých Slovenska
zemí
a PR
292

6

298

Tabulka vytvořena na základě Databáze.

410

Devět vojáků udalo mateřskou řeč francouzskou, po jednom pak vlámskou a rumunskou. Jeden voják uvedl
pouze „československou“ národnost (jednalo se ale o mladého muže židovského původu, jenž pocházel z Brna, a
k jednotkám dorazil s transportem dobrovolníků z Británie).
411

Tabulka sestavena podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
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Oba materiály vykazují velice podobné výsledky – rozdíl celkových počtů je zcela
zanedbatelný, o něco vyšší rozdíly vykazují jednotlivé rubriky. Z metodologického hlediska
hodnocení národnostní struktury je podstatné, že zatímco oba materiály byly zpracovávány
podle kritéria „mateřská řeč“, přesto je v oficiálních dobových materiálech oproti databázi
„nečeských“ národností méně („Němců“ o devět, „Slováků“ také o devět, „Maďarů“ o dva),
zatímco „Čechů“ naopak více (o devatenáct). Databáze byla zpracována přísně podle údajů,
které dotyčný uvedl při odvodním řízení, a materiál vojenské zprávy tedy svádí k hypotéze o
jistém „vylepšování“ některých sporných případů. V každém případě je ale nutné deklarovat,
že rozdíly jsou naprosto minimální, což svědčí o dobré odborné úrovni zpracování jak
dobového materiálu, tak i Databáze, které díky tomuto vzájemnému křížovému srovnání
mohou být považovány za relevantní pramen. Minimální rozdíly také poskytují důkaz o tom,
že souhrnné údaje exilové vojenské správy nebyly záměrně falšovány.
Proto je možné jako zcela relevantní uvést i další tabulku, zachycující celkové přírůstky od
března do června 1940:
Tabulka 16
Vojáci, prezentovaní u čs. vojska ve Francii
v březnu až červnu 1940
(podle dobových materiálů)412
z
českých
zemí

ze
Slovenska
a PR

z franc.
impéria
a Belgie

z brit.
impéria

celkem

%

1 193

18

404

86

1 701

63,5 %

slovenská

258

439

11

708

26,4 %

rusínská

17

15

1

33

1,2 %

3

64

40

121

4,5 %

6

40

3

49

1,8 %

7

10

46

2

65

2,4 %

1 214

312

1 008

143

2 677

100 %

mateřská
řeč
česká

německá

14

maďarská
jiná
celkem

412

Tabulka sestavena podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
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Představené tabulky výtečně dokumentují strukturu nových přírůstků z jarních měsíců roku
1940. Mezi nově prezentovanými lze nalézt podstatně vyšší poměr vojáků české mateřské
řeči, nejvíce markantní je ale výrazně nižší poměr „Slováků“.413 Poměrně vysoké procento
nově prezentovaných „Němců“ v květnu oproti průměru za celé čtyři měsíce je jistým
specifikem květnových přírůstků, neboť v tomto měsíci dorazil transport z Británie, jehož
„národnostní“ složení bylo zcela výjimečné (viz příslušnou kapitolu).

Jako poslední zdroj přírůstků je nutné ještě zmínit jeden opožděný pramínek – v průběhu
června bylo prezentováno několik nepočetných skupin osob, mobilizovaných ve Francouzské
severní Africe. Šlo převážně o obchodníky nebo pracovníky exportních firem (mezi nimi
zvláště Baťova koncernu) či o krajany, kteří byli ve francouzských koloniích usazeni již
dlouhou dobu. Z nich se do československého vojska v předchozích měsících dobrovolně
přihlásila jen část. Povinné odvody čs. občanů ve francouzských koloniích a dalších
zámořských državách probíhaly od dubna 1940, a od prvních dnů června se jednotlivé malé
transporty vyloďovaly v Marseille. Vzhledem k pokročilému datu však zvláště ti, kteří prošli
prezentací dne 20. června, mají v dokumentech charakteristickou poznámku – „odmítl sloužit
vzhledem k nastávajícímu příměří s Německem“.414 Ve dnech 14. a 15. června 1940 také
vojenská správa rozeslala povolávací rozkazy pro řadu krajanů ve Francii, kteří prozatím ke
službě povoláni nebyli, ovšem určené datum nástupu – 1. červenec 1940 – již předznamenalo
neúspěch tohoto pokusu.415
413

Nicméně je nutné zdůraznit velký pozitivní vliv postupného nárůstu počtů „Slováků z vlasti“: Zpravodajská
zpráva z konce dubna 1940, částečně již citovaná v souvislosti s židovskou otázkou, se věnovala i Slovákům. Její
autor psal: Poměr mezi Čechy a Slováky se zlepšuje, hlavně vlivem příchodu Slováků ze Slovenska. VÚA – VHA
Praha, f. ČsVS – F, k. 2, inv. č. 25, sign. CI/1a/2, ČsVS, I/1. odd., čj. 8822-taj. 1940, Zpráva o vnitřní situaci
v čs. vojsku z 30. 4. 1940.
414

V Databázi se podařilo identifikovat 41 takových osob, které mohou sloužit jako reprezentativní vzorek. Je
zajímavé, že plných 34 z nich udávalo českou mateřskou řeč (ani jeden z nich židovskou konfesi), dva
německou, dva francouzskou, dva slovenskou a jeden židovskou. Nejméně 30 mělo bydliště v Casablance,
nejméně sedm pracovalo u Bati. Zajímavá je i široká struktura povolání, snad pestřejší než v jakékoliv jiné
skupině čs. vojáků – od číšníků a kuchařů a cukrářů přes svářeče, fotografy či technické inženýry až po
obchodníky a vedoucí firem.
415

Podle údajů z odvodních lístků, kam bylo datum povolání do služby zapsáno, se podařilo identifikovat 137
takových osob. Službu již pochopitelně nenastoupili, s výjimkou dvou mužů, kteří se k čs. jednotkám dobrovolně
dostavili ještě před určeným datem (oba, H. T. a A. B. sloužili v čs. armádě až do konce války). Personální
situaci, v níž se v polovině června nacházela československá divize, dokládá fakt, že ze 137 povolaných mužů
bylo plných 126 osob starších čtyřiceti let (narozeni před rokem 1900) – k doplnění počtů i nutnému hrazení
budoucích ztrát tedy byli v červnu 1940 povoláváni doslova všichni dosažitelní muži.
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Celková čísla dokazují, že od okamžiku, kdy ustal hlavní příliv branců odvedených na základě
povinné mobilizace již vojenská správa nenašla prostředek, jak získat masový zdroj nových
vojáků. Nadále mohla spoléhat jen na tenčící se „vnitřní zdroje“ na území Francie, z nichž
největší potenciální rezervoár do budoucna představovali muži, dočasně reklamovaní
francouzskými úřady pro potřeby válečného hospodářství. Jelikož určená doba (ponejvíce tři
až čtyři měsíce) již u mnoha z nich uplynula, dalo se předpokládat, že alespoň některé bude
možno povolat.416 Možnosti evakuačních tras z vlasti se na jaře 1940 z hlediska měsíčních
přírůstků jevily jako stabilní; počínaje od března se sice měsíční přírůstek z tohoto zdroje
oproti dřívějším měsícům prakticky zdvojnásobil, vzhledem k potřebám však i nadále
zůstával více než nízký. Jistou naději bylo možné vkládat do eventuálního dalšího náboru
v Palestině a především do realizace dalších transportů z Británie a Sovětského svazu,
v důsledku vstupu Itálie do války se však velice ztížil průjezd Středomořím (z Bejrútu do
Marseille). Ve všech zmíněných případech se ale potenciální personální zisky mohly
pohybovat maximálně v řádu stovek osob. Analýza „výtěžnosti“ rekrutačních zdrojů v tomto
období tedy vyznívá vcelku jasně: československé orgány mohly v krátkodobé perspektivě
reálně počítat s doplněním početních stavů divize podle redukovaných tabulek i s případným
průběžným doplňováním ztrát (pokud by byly nevelké), nemohly však v dohledné době
doufat v rozšíření svazku na plné počty standardní francouzské pěší divize.

416

K tomu také skutečně došlo a především v průběhu května a června jich nastoupilo několik desítek, nicméně
lze dokumentovat i opačné případy, kdy ještě v květnu 1940 museli být pro potřeby válečného hospodářství
propuštěni vojáci, kteří již několik měsíců procházeli v 1. čs. divizi výcvikem, jako např. Slovák M. B., jenž od
18. ledna 1940 sloužil u 7. roty 2. pěšího pluku, než byl jako obuvník na žádost francouzských orgánů dne 4.
května 1940 uvolněn.
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Konečné efekty výstavby československého vojska ve Francii v druhé polovině června 1940
vyhlížely následovně:
Tabulka 17
Vojáci, prezentovaní u čs. vojska ve Francii
v září 1939 až červnu 1940
(podle dobových materiálů)417
z
českých
zemí

ze
Slovenska
a PR

z franc.
impéria
a Belgie

z brit.
impéria

celkem

%

2 557

38

2 592

235

5 422

47,5 %

slovenská

-

471

4 080

90

4 641

40,7 %

rusínská

-

32

100

5

137

1,2 %

německá

69

11

448

119

647

5,7 %

maďarská

-

19

241

34

294

2,6 %

18

21

212

13

264

2,3 %

2 644

592

7 673

496

11 405

100 %

mateřská
řeč
česká

jiná
celkem

Přehled, založený na rozdělení podle kritéria mateřské řeči, je možné – a pro pochopení
skutečné podoby národnostní struktury i nezbytné – doplnit i další tabulkou, zachycující
konfesní poměry československého vojska, byť, jak již bylo několikrát zdůrazněno, právě
v této rubrice je výpovědní hodnota omezena mírou subjektivní ochoty vojáků předat
vojenské správě relevantní údaje.

417

Tabulka sestavena podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
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Tabulka 18
Konfesní struktura čs. vojska ve Francii
(podle dobových materiálů)418
z
českých
zemí

ze
Slovenska
a PR

z franc.
impéria
a Belgie

z brit.
impéria

celkem

%

řím.-kat.

1 584

271

5 438

97

7 390

64,8 %

řec.-kat.

3

27

94

1

125

1,1 %

evangel.

162

87

586

10

845

7,4 %

čsl.

277

6

126

7

416

3,6 %

židovská

166

162

702

322

1 352

11,9 %

jiná

13

1

24

2

40

0,4 %

bez vyznání

439

38

703

57

1 237

10,8 %

celkem

2 644

592

7 673

496

11 405

100 %

udávaná
konfese

Z přehledu vyplývá vcelku jednoznačná dominance římsko-katolické konfese, zatímco
překvapivě nízký byl naopak podíl vojáků evangelického vyznání. Ve srovnání s ostatními
rubrikami je ovšem hoden zaznamenání především fakt, že druhé místo co do počtu obsadila
konfese židovská.419 Teprve poté, na třetím místě, následovali vojáci kteří uvedli že jsou bez
vyznání.

418

Tabulka sestavena podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika dle náboženství.
419

V ostrém protikladu s vysokými počty židovských vojáků stál fakt, že velmi dlouho trvalo, než byl u jednotek
zařazen židovský vojenský duchovní. K zajímavé otázce duchovní péče o čs. vojáky viz zvl. PEJS, Oldřich:
Vojenští duchovní v čs. armádě ve Francii (1939–1940). In: Vojenská história, 2000, č. 1, s. 41–52.
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4.1.13. Na frontu!
Boje čs. jednotek na francouzsko-německé frontě a národnostní aspekt
Dne 10. května 1940 zahájila německá branná moc rozsáhlou ofensivu na západní frontě.
Díky rozhodnému úderu mohutných motomechanizovaných formací na nejslabší místo
spojeneckého uskupení se Němcům během dvou týdnů podařilo prorazit spojeneckou sestavu,
proniknout do operačního prostoru a odříznout a obklíčit francouzskou 1. a 7. armádu, hlavní
část britských expedičních sil a belgickou armádu, přičemž nizozemská armáda kapitulovala
již 14. května. Zničení téměř celého uskupení spojeneckých vojsk na severu fronty a evakuace
britských expedičních sil zásadně změnily poměr sil v neprospěch Spojenců. Kromě úplné
eliminace nizozemské a belgické armády vážně utrpěla i samotná francouzská armáda. Ztráty
byly o to těžší, že postihly nejmodernější a nejlepší svazky, které měla Francie k dispozici,
především pak mechanizované a motorizované divize. Vyhlídky na další vedení války se
povážlivě zhoršily. Francouzskému velení na počátku června 1940 zůstalo na
„severozápadním válčišti“420 k dispozici jen 66 divizí,421 tedy nesrovnatelně méně, než měl
protivník. Urychleně probíhaly přesuny vojsk ze severní Afriky a formování nových polních
svazků, vyzbrojovaných díky dodávkám ze Spojených států a rozbíhající se masové zbrojní
výrobě. Do Francie také směřovaly nové britské a kanadské jednotky, které měly utvořit tzv.
„druhý expediční sbor“. K alespoň teoretické naději na zvrat ve válce ovšem francouzské
velení potřebovalo především získat čas. Na urychleně budovanou frontovou linii na Marně a
Sommě byly proto odesílány veškeré dostupné jednotky bez ohledu na aktuální stupeň jejich
bojeschopnosti. Francouzské velení, které dosud československou divizi vzhledem k jejím
nedostatečným a jen zvolna rostoucím početním stavům v zásadě považovalo za výcvikový
celek s dosti vzdáleným termínem možné připravenosti, muselo pod tlakem situace změnit své
postoje a požádat o co nejrychlejší zformování polního svazku, byť v improvizované podobě.
Za vzor organizace byla vzata struktura francouzských lehkých divizí, které tehdy vznikaly
v podobně improvizovaných podmínkách z vojáků, které se podařilo evakuovat přes
Dunkerque a dále ze všech dostupných výcvikových, zápolních a náhradních středisek a
formací. Československým jednotkám byly od konce května urychleně předávány zbraně a
420

Fronta proti Německu, tedy od pobřeží průlivu La Manche po švýcarské hranice (včetně), tvořila ve
francouzském strategickém plánování zvláštní válčiště – Théâtre d´Opérations du Nord-Est (zkratka TONE).
421

Do tohoto počtu jsou začleněny i dvě divize britské a dvě polské, nikoliv však divize, které ještě v průběhu
června dorazily ze severní Afriky a také ty, jejichž formování ještě nebylo ukončeno – kromě několika
francouzských a dvou polských se jednalo i o divizi československou.
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materiál, s tím, že francouzské orgány požadovaly, aby divize byla v prvních dnech června
schopna pochodové pohotovosti.422 Útvary, které do nové organizace nepatřily, byly
kádrovány a schopní vojáci z nich přiděleni na doplnění stavů jednotek, určených do pole.
Zmíněné kádrové útvary měly spolu s náhradním tělesem zatím zůstat v zápolí, a byli k nim
proto naopak odesíláni vojáci neschopní polní služby či naprostí nováčci. Náhradní těleso
mělo nadále přijímat další přírůstky, ať již dobrovolníky z okupované vlasti, kteří ještě stále
přicházeli přes Bejrút, či další mobilizované krajany z Francie i ze zámoří. Celkový záměr se
nicméně z nedostatku času nepodařilo realizovat – pro zatím zcela nedostatečný výcvik
zůstali v posádkách dělostřelci a průzkumníci, a do nových výcvikových prostorů odjely jen
dva pěší pluky, pěchotní protitankové jednotky, ženisté a část spojařů a divizního velitelství.
Dohromady zformovali tzv. divizní pěchotu.423 Ani ta se však nedočkala slibovaného období
doplňovacího, stmelovacího a aplikačního výcviku a prakticky ihned odjela na frontu.424

Symbolický okamžik odjezdu na frontu je ideální příležitostí k otevření dalšího pohledu na
národnostní strukturu čs. vojska – kromě celkových údajů, rozebraných v předchozích
kapitolách, je totiž velmi přínosné předložit srovnání se situací v menších celcích, tedy na
stupni útvaru (pluku) a dále nastínit problematiku pohledem zcela „zdola“, tedy alespoň
pomocí sondy představit nástin národnostní struktury v kolektivu, v němž se vojáci navzájem
znali, tedy na stupni setniny.

422

BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 117.

423

Většina prací, věnovaných čs. jednotkám ve Francii, v zásadě charakterizuje divizní pěchotu jako pouhé
sloučení obou pěších pluků. Do operačního pásma ale odjela většina útvarů divize, a dělostřelci a průzkumníci
byli vlastně jedinými výjimkami – počítalo se přitom s tím, že svůj výcvik zvládnou co nejdříve, a připojí se
k ostatním. Poté by na frontě mohla divize vystoupit jako celek.
424

Není na místě popisovat boje čs. jednotek na francouzské frontě, přestože toto téma se dosud nedočkalo
odpovídajícího odborného zpracování. Základní informace je možné čerpat in: BROD, T. – ČEJKA, E.: Na
západní frontě; dále pak především SVOBODA, G.: 1. československá divize ve Francii (1939–1940). Dosti
podrobný pohled nabízejí zvláště válečné deníky jednotlivých útvarů a jednotek, uložené ve VÚA – VHA Praha,
f. Československé vojenské jednotky ve Francii 1939–40.
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Těsně před odchodem na frontu čítal 1. pěší pluk celkem 2370 mužů. Vnitřní složení
vyhlíželo následovně:
Tabulka 19
Složení 1. pěšího pluku,
10. června 1940425
„národnost“

počet

%

672

30,8 %

„Slováci“

1 159

53,2 %

„Židé“426

191

8,8 %

„Němci“

76

3,5 %

„Maďaři“

43

1,9 %

„jiní“

39

1,8 %

2 370

100 %

„Češi“

celkem

Z tabulky je patrné, že etnické a národnostní rozvrstvení v rámci pluku se dosti liší od poměrů
v rámci celé divize, které zachytila Tabulka 17 (s. 168). Rozdíl u menšinových národností je
s největší pravděpodobností způsoben odlišnou kategorizací – v tabulce složení 1. pěšího
pluku je jako kritérium použita kategorie „národnost“. Přesnou definici či způsob zjištění,
použitý při vyhodnocení dat se nepodařilo objevit, ze souvislostí je ale pravděpodobné, že za
znak „židovské národnosti“ byla považována deklarace židovské konfese – do židovské
národnosti tedy byla započtena i velká část vojáků neslovanské mateřské řeči. Markantní je
ale rozdíl v poměru vojáků „slovenské národnosti“. Jejich podíl převyšoval průměr v rámci
divize o více než osm procent, přičemž další „Slováci“ byli jistě zaneseni do rubriky
„židovská národnost“. Nicméně tabulka dokládá, že v rámci větších celků (např. pluků či
praporů) nedocházelo ke kumulaci vojáků menšinových národností, právě naopak – tito vojáci
byli cíleně a vcelku rovnoměrně přidělováni k různým formacím, přičemž jejich podíl byl
vždy pokud možno minimální.

425

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 23, inv. č. 198/2, 1. pěší pluk, Válečný deník 1. pěšího pluku, s. 1.

426

Podle srovnání se záznamy databáze je patrné, že zvláště kategorie „Židé“ byla vytvořena nikoliv podle
mateřské řeči, ale podle konfese. Jsou v ní proto zastoupeny osoby, udávající různou mateřskou řeč.
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Tabulka 20
Složení 1. pěšího pluku podle národnosti,
k 10. červnu 1940427
počet podle národnosti
rota

„Čechů“

„Slováků“

„Židů“

„Němců“

„Maďarů“

„jiných“

celkem

1.

50

70

17

4

1

1

143

2.

44

65

1

22

9

3

144

3.

55

93

6

2

1

3

160

4.

55

119

1

1

1

0

177

5.

39

81

15

1

3

3

142

6.

31

69

13

12

0

5

130

7.

41

75

12

3

2

4

137

8.

56

81

8

1

1

1

148

9.

28

77

29

3

2

5

144

10.

28

83

23

5

1

4

144

11.

41

70

12

13

5

0

141

12.

48

84

4

3

2

1

142

VR*

57

104

42

0

13

1

217

PR**

70

41

8

6

1

5

131

RDZ***

29

47

0

0

0

3

79

celkem

672

1 159

191

76

42

39

2 179

% z celku

30,8 %

53,2 %

8,8 %

3,5 %

1,9 %

1,8 %

100 %

* velitelská rota
** pomocná rota
*** rota doprovodných zbraní

Zkoumáním dalšího vnitřního dělení zjistíme, že podobný trend, tedy důsledné rozmělňování
menšinových národností (tedy „Židů“, „Maďarů“, „Němců“ a „ostatních“), lze vypozorovat i
v rámci jednotlivých setnin. Pěší roty měly v průměru mezi 23 a 35 „menšinovými“ vojáky.
Nejméně měla 3. rota – 12, nejvíce 9. rota – 39, zbytek ale vykazoval pozoruhodně podobné
počty. Nejvyšší podíl „menšinových“ vojáků tak dosáhl 27 %, tedy podstatně méně, než u
427

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 23, inv. č. 198/2, 1. pěší pluk, Válečný deník 1. ppl, s. 1. V originálním
dokumentu je chybně proveden součet, který je v této tabulce opraven.
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řady běžných pěších pluků mobilizované čs. armády v září 1938. Nicméně lze dokázat, že
„menšinoví“ vojáci byli, stejně jako v předválečné armádě, zařazováni pokud možno na
„běžné“ či „podřadné“ pozice. Kdekoliv se totiž objevil náznak specializace, podíl
„menšinových“ vojáků rapidně klesal – což lze vysledovat dokonce i v rámci pěších pluků a
praporů. Kulometné roty, tedy 4., 8. a 12. rota, vykazovaly pouze 3, 11 a 10 těchto vojáků, a
plukovní rota doprovodných zbraní pak pouhé tři.428
Jelikož mezi celkem patnácti rotami pluku nelze nalézt jedinou výjimku, prokazatelně nejde o
náhodu, ale naopak jasně dokazuje úmyslné rozdělování „méně spolehlivých“ vojáků.429
Ještě výraznější nepoměr lze nalézt v rámci důstojnického sboru. Z celkem 87 důstojníků 1.
pěšího pluku bylo až 53 důstojníků z povolání430 a 34 záložních.431 Třináct důstojníků mělo
zaznamenánu židovskou konfesi, z nichž byli dva důstojníky z povolání.432 Slovenskou
mateřskou řeč udávali jen čtyři důstojníci (tři z nich současně byli vedeni jako „Židé“,
přičemž i čtvrtý měl prokazatelně židovský původ, byť uváděl římsko-katolickou konfesi433).
Německou mateřskou řeč uváděl jeden jediný důstojník.434 Žádný z důstojníků jiné než české
mateřské řeči nesloužil ve vyšší funkci než velitel čety, a totéž platí i pro důstojníky židovské
konfese. Vypovídací hodnotu těchto závěrů potvrzuje fakt, že takřka totožné bylo i složení
důstojnického sboru u 2. pěšího pluku.435

428

Tamtéž.

429

Příklad roty doprovodných zbraní je zcela ilustrativní – u této specializované roty byli pouze Češi a Slováci,
ze tří výjimek ani jeden voják nebyl maďarské, německé, a dokonce ani židovské „národnosti“.
430

Tímto vysokým poměrem se čs. pěší pluky výrazně odlišovaly od záložních pluků francouzských, v nichž
bylo důstojníků z povolání pouze několik.
431

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 23, inv. č. 198/2, 1. pěší pluk, Válečný deník 1. ppl, s. 2–5.

432

Prvním byl A. B. V prezentačním lístku má v konfesní rubrice zaznamenáno „bez vyznání“, později však jeho
osobní materiály uvádějí židovskou konfesi. Druhým byl L. P. Také on do prezentačního lístku uvedl „bez
vyznání“. Tamtéž.
433

Šlo o velitele jedné z čet 2. roty 1. pěšího pluku, podporučíka pomocného zdravotnictva A. S. Tento důstojník
zůstal sloužit v čs. jednotkách po celou válku; v roce 1944 odjel na východní frontu.
434

Podporučík pěchoty v záloze V. F. byl zařazen jako velitel čety u 6. roty II. pěšího praporu. Po francouzském
tažení evakuoval do Británie. Absolvoval mj. pětiměsíční stáž u britských jednotek. V roce 1944 dobrovolně
odešel na východní frontu, kde v řadách 3. brigády utrpěl smrtelné zranění. Do 28. května sloužil u 3. roty I.
praporu také poručík pěchoty v záloze E. K., jenž byl tímto dnem zařazen do důstojnického zdokonalovacího
kurzu, což lze hodnotit jako argument, oslabující teorie o diskriminačním přístupu vůči menšinovým
národnostem.
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VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 14, inv. č. 119/1. Zařazovací listina ku dni 10. 6. 1940. Materiál sice
neobsahuje žádné údaje o národnostní příslušnosti jednotlivých důstojníků, na základě srovnání s Databází je ale
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Nasazení na frontě znamenalo vyvrcholení dosavadních snah čs. vojenských orgánů a celé
více než roční přípravy, která započala již krátce po 15. březnu 1939. Také pro většinu vojáků
konečně přišla první zkouška ohněm. Kromě mnoha jiných aspektů znamenalo frontové
nasazení významný mezník i v záležitostech národnostní problematiky. Za prvé, přímé bojové
nasazení do značné míry utlumilo národnostní, rasové a ideologické spory, přičemž tento
faktor se do budoucna měl stát v otázce národnostních sporů takřka absolutně platnou
konstantou, a to bez ohledu na dobu či místo, kde čs. jednotky v průběhu války zasáhly do
boje. Nejvyšší hodnotou, zvláště pak mezi vojáky samotnými, se stalo skutečné chování v boji
– vojáci se náhle mnohem více navzájem posuzovali podle skutečných kvalit osobních,
nikoliv skupinových. Museli se spoléhat jeden na druhého, přičemž leckteří ve zkoušce
zklamali, jiní naopak prokázali do té doby netušené kvality. Na národnostní, konfesní či
rasové rozpory navíc v době prudkých bojů prostě nezbýval čas. Přesto je nepochybné, že
jisté generalizační závěry lze z dostupných materiálů vyvodit. Všeobecně vzato se plně
osvědčili muži z „prvního kádru“ – tedy dobrovolníci, kteří po březnu 1939 odcházeli z území
Československa již s úmyslem vstoupit do vojenských jednotek a aktivně bojovat proti
nepříteli. Přirozeně i mezi nimi se vyskytly případy selhání, jejich četnost však byla
minimální. Zklamali sice někteří důstojníci, aktivní i záložní, tento fakt ale jen velmi málo,
v případě aktivních důstojníků pak vůbec, nesouvisel s bojovou morálkou či s národnostním
uvědoměním. Velmi dobře se (ostatně podle očekávání svých velitelů) prezentovali
interbrigadisté, bez ohledu na politické, národnostní či sociální aspekty. Příklady hrdinství,
odvahy a sebeobětování ale můžeme najít u všech jazykových, rasových, politických,
sociálních i profesních skupin.

patrné, že pouze dva důstojníci (a jeden četař aspirant) udávali německou a jeden maďarskou mateřskou řeč.
Všichni byli zařazeni jako velitelé čet v rámci pěších rot; všichni také měli prokazatelný židovský původ.
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4.1.14. Obraz boje:
Tvorba kolektivní paměti tzv. francouzského tažení a národnostní aspekt
„Kolektivní paměť“ francouzského tažení v českém prostředí, která vychází především z
osobních vzpomínek jednotlivých vojáků a důstojníků předkládá vcelku jednoznačný obraz
účasti československých vojáků na francouzském tažení. Doslova kánonem všech vzpomínek
je popis všeobecného rozkladu a demoralizace francouzských jednotek, stojící v ostrém
kontrastu k hrdinství osamocených československých útvarů. Obraz převzali takřka bez
výjimky i domácí historici, kteří ho zakomponovali do svých prací. Toto schéma je ale silně
zjednodušující. V první den svého frontového nasazení, tedy 13. června, se českoslovenští
vojáci setkali s francouzskými jednotkami, které nepřetržitě bojovaly od 5. června, tedy již
osm dní od okamžiku, kdy Němci ofenzívou zahájili druhou fázi tažení v západní Evropě.
Nemělo tedy být divu, že Francouzi, z nichž mnozí prošli ohněm již během katastrofální
květnové porážky ve Flandrech, po osmidenním boji proti přesile již vykazovali známky
únavy a opotřebování.436
Co se týče dostupných publikovaných vzpomínek, je bezesporu pravda, že se v popisu
kontrastu francouzského rozkladu a naopak odhodlání československých jednotek takřka do
detailu shodují, musíme si ale uvědomit, že téměř bez výjimky jde o vzpomínky příslušníků
onoho mnohokrát zmíněného „tvrdého jádra“. Skutečný obraz celku československé divizní

436

Přesto je stav francouzských jednotek, zachycený v pamětech různých vojáků i ve válečných denících,
opakovaně vydáván za důkaz morálního rozkladu francouzské armády, a to i profesionálními historiky. Zcela
jinak situaci posuzovali ti z přímých aktérů, kteří měli příslušné vojenské vzdělání i válečné zkušenosti a
současně rozuměli francouzskému prostředí. Štábní kapitán v záloze Ing. Gustav Kleinberg během 1. světové
války bojoval v československých legiích na francouzsko-německé frontě. Ve Francii se posléze usadil, nicméně
pravidelně se v ČSR zúčastňoval vojenských cvičení a školení. Okamžitě po okupaci českých zemí se dal
k dispozici vznikajícímu odboji a v září 1939 prošel v Paříži formálním prezentačním řízením. Aktivně se
zúčastnil bojů čs. divizní pěchoty v červnu 1940. Na sklonku roku 1940 byl kooptován do Státní rady, kde
působil zvláště v jejím Branném výboru. Na této půdě v lednu 1942 v exposé týkajícím se nasazení ve Francii
mj. prohlásil: Nelze srovnávat vojáka, který ustupoval od Albertova kanálu až na Loiru s vojákem, který
ustupoval jen od Seiny na Loiru. Tuto kritiku si smí dovolit jen ti, kteří byli v bojích v Belgii a na Sommě, tedy
nikdo z nás. NA Praha, f. Státní rada – Londýn 1940–1945, k. 72, Schůze výborů SR, Výbor branný 1942. Zápis
z 5. schůze branného výboru SR dne 20. 1. 1942, s. 7–8, referát škpt. Kleinberga. Jiným důkazem jsou příslušné
pasáže rozšířeného vydání pamětí štábního kapitána Otto Wagnera (jenž část svých vojenských studií ve
dvacátých letech strávil na francouzské vojenské škole v St.Cyr): WAGNER, Otto: S cizineckou legií proti
Rommelovi. Válečný deník českého důstojníka cizinecké legie. X-Egem, Praha 1995.
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pěchoty se ale dosti lišil; především je nutné zmínit důsledky všeobecně nižší bojové hodnoty
mobilizovaných krajanů.437
Během desetidenního nasazení utrpěly čs. jednotky těžké ztráty. Pěší pluk 1 vykazoval 18.
června 1940 aktuální stav pouhých 1369 mužů438 – přišel tedy za pouhých několik dní o více
než čtyřicet procent vojáků. Ještě citelnější ale byly ztráty výzbroje a materiálu – 2. pěšímu
pluku k 18. červnu zbylo jen 41 lehkých a 29 těžkých kulometů ze 133, resp. 51, které
vykazoval 10. června, a 19 automobilů z původních 105.439 Ztráty narůstaly i v následujících
několika dnech, a v okamžiku, kdy se oba pluky po ukončení bojů soustředily v Nontronu,
představovaly spíše než plně bojeschopný celek pouze shluk vyčerpaných vojáků, kteří nutně
potřebovali odpočinek a doplnění veškerým materiálem, tedy celkovou reorganizaci. Jejich
stav je pochopitelný – a odpovídá tak stavu zmíněných útvarů francouzských.
K „válečnému zážitku“ Čechoslováků ovšem existují i jiné prameny než publikované
vzpomínky. Ve Vojenském historickém archivu v Praze lze mj. vyhledat výslechové
protokoly vojáků, kteří v červnu 1940 z různých příčin zůstali ve Francii a po válce procházeli
zpravodajským výslechem ohledně verifikace jejich osudů v průběhu francouzského tažení i
poté.440 Především v případě mobilizovaných Slováků přinášejí tyto materiály zcela jiný
pohled na průběh bojů, pohled mužů, kteří buď fyzicky nestačili vysokému tempu neustálých
ústupů, nebo byli odtrženi během přesunů či bojů. Takto odtržených vojáků bylo ovšem
mnoho stovek. Relace vojáků, bloudících na trase ústupu, hledajících odpočinek, jídlo a
především cestu k rodinám, dokazují, že pro vnějšího pozorovatele se asi pohled na ustupující
československé pluky příliš nelišil od pluků francouzských, neboť tam i tam existovalo až do
posledních dnů „tvrdé jádro“, disciplinované a s chutí k boji až do hořkého konce, a v obou
případech bylo naopak možné narazit na množství jednotlivců, skupinek i houfů
demoralizovaných a vyčerpaných vojáků, kteří zahazovali zbraně a materiál, uchylovali se
k alkoholu či loupežím nebo jen pasivně čekali na zajetí. Ostatně, sami čs. důstojníci
přiznávali, že velké procento úbytků divizní pěchoty nastalo v důsledku dezercí. Dokonce již
437

Míněna je celá množina vojáků, nastoupivších během povinné mobilizace, tedy nikoliv pouze Slováci. Je také
nutné připomenout, že na nižší bojové hodnotě této skupiny se nepodílela pouze nižší bojová morálka, ale i
zdravotní stav, věková struktura a rodinné poměry.
438

BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 141.

439

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 29, inv. č. 258, brožura 2. pěší pluk, Francie červen 1940. Stavy výzbroje
i mužstva obou pluků během následujících několika dní ještě více klesly.
440

Především jde příslušné materiály k jednotlivým osobám, uložené v tzv. sbírce 24.
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během přesunu do soustřeďovacího prostoru a poté na frontu ke Coulommiers přišel takto 1.
pěší pluk o 200–250 vojáků;441 pokud by údaj byl správný, znamenalo by to, že úbytky ještě
před zahájením boje dosáhly téměř deseti procent stavu!

Celkové zhodnocení jistě není lehkou záležitostí, přesto lze nabídnout čistě teoretický pohled,
vyjádřený aritmetickou četností. Mezi vojáky, kteří nevydrželi nepředstavitelně vysoké
nároky (záměrně nepoužívám termín „selhali“) představovali většinu mobilizovaní Slováci a
další vojáci „z Francie a francouzského impéria“. Zatímco pro ně měli zbylí vojáci jisté
pochopení, velké negativní pozornosti se dostalo případům židovských vojáků. Z části po
právu – vojáky všech hodností doslova popudil zvláště skandální případ divizního vojenského
prokurátora Alexandra Bedö, jenž spolu s bývalým krakovským konzulem Vladimírem
Henzlem v erárním automobilu dezertovali z fronty, odjeli až do hlubokého zápolí a
v civilním obleku sondovali možnost překročení španělské hranice. Alexander Bedö sice
v materiálech uváděl slovenskou mateřskou řeč a evangelické vyznání, jeho židovský původ
byl ale všeobecně znám, a skutečnost, že bojující vojáky takto skandálním způsobem opustil
vojenský prokurátor, jenž měl – z pohledu vojáků z bezpečného týlu – rozhodovat o jejich
osudech, přirozeně vedl k silnému rozladění. Výběr jeho osoby, který se z pohledu
národnostního složení zdál vcelku dobrou volbou,442 se nakonec vymstil. Mediálně viditelný
případ v sobě nesl mnohé znaky, které potvrdily a posílily předsudky vůči židovským
vojákům – A. Bedö, průměrný záložní poručík pěchoty, získal dobře placenou a bezpečnou
funkci „na štábu“, díky níž byl okamžitě mimořádně povýšen o dva hodnostní stupně,443

441

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 23, inv. č. 198, 1. pěší pluk, Válečný deník 1. ppl, s. 10 aj. Ve válečném
deníku je jako jedna z hlavních příčin dezerce uvedena evakuace severní Francie, kde žila značná část krajanů,
kteří se poté snažili nalézt své rodiny, evakuované většinou do prostorů jižně od Paříže, tedy poblíž míst, kde se
1. pěší pluk nacházel. Po podrobném zkoumání jednotlivých případů je ovšem nepochybné, že část ze
zmíněných více než dvou stovek vojáků nebyli dezertéři, ale vojáci, nikoliv vlastní vinou odtržení v důsledku
chaotické dopravy během přesunu na frontu.
442

Zda šlo o dobrou volbu i z pohledu politického, zůstává otázkou – A. Bedö byl silně levicově orientován (byl
členem KSČ a angažoval se mj. ve věci právní ochrany rakouských sociálních demokratů), jeho případ může být
ale důkazem, svědčícím proti hypotézám o důsledném pronásledování komunistů v jednotkách ve Francii.
443

Sborník důvěrných výnosů a nařízení Čs. vojenské správy, ročník 1940, č. 6 ze dne 20. dubna 1940, čl. 3,
přeřazení por. pěch. v zál. A. Bedö k Čs. vojenské správě; tamtéž, čl. 4, propůjčení hodnosti štábního kapitána
justiční služby na dobu válečné potřeby dnem 1. dubna 1940.
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v okamžiku nebezpečí však dezertoval a staral se jen sám o sebe444 – ať již byly motivy a
okolnosti jeho jednání jakékoliv, vojáci i důstojníci si odnesli právě tento dojem, který navíc
posiloval fakt, že všeobecně nepříznivého hodnocení se na frontě dočkali např. lékaři, kteří až
na výjimky byli také židovského původu.445

Z intenzity vnímání „poklesků“ v paměti vojáků ovšem vyplývá zajímavý fakt. Prostá
aritmetická i poměrná četnost „selhání“ byla v případě Slováků podstatně vyšší než u
židovských vojáků, nicméně se zdá, že míra nepříznivého ohlasu v paměti jednotlivých
vojáků byla přibližně stejná, jestli ne vyšší v případě selhání židovských vojáků. Důkladný
rozbor vzpomínek bývalých vojáků ovšem dosud nebyl proveden, a tak tento postřeh zůstává
jen v rovině hypotézy o jistém „autocenzurním“ efektu ukládání do paměti – kromě apriorní
nedůvěry židé prostě zapadali do vytouženého obrazu společně bojujících Čechoslováků
méně než Slováci.

444

Po evakuaci do Británie řešil generál Ingr situaci zcela nekompromisně – dnem 18. června 1940 byla A. Bedö
i V. Henzlovi odňata hodnost. Sborník důvěrných výnosů a nařízení Čs. vojenské správy, ročník 1940, č. 13 ze
dne 21. července 1940, čl. 5.
445

Charakteristický je zápis ve válečném deníku 1. pěšího pluku: Na frontě se neosvědčili vůbec: [...] z lékařů až
na jednoho všichni. VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 23, inv. č. 198, 1. pěší pluk, Válečný deník 1. pěšího
pluku, s. 5. Ze srovnání zařazovací listiny pluku a Databáze je patrné, že všichni čtyři lékaři byli židovského
původu, byť ne všichni udávali židovskou konfesi. Největších výtek se dostalo šéflékaři pluku J. D., který
dezertoval i se sanitním autem. Poté, co se dostal přes Casablanku do Británie, snažil se J. D. své zmizení
vysvětlit. VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 26, inv. č. 219, Hlášení šéflékaře p. pl. 1 o vzdálení se z fronty.
Vojáci i velitelé ovšem v dané situaci považovali jeho jednání za dezerci. Kombinace poměrně vysoké funkce
s maďarskou mateřskou řečí a židovskou konfesí dotyčného pochopitelně jen posílila negativní stereotypy
v nazírání na vojáky židovského původu.
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4.1.15. „Démerdez-vous!“:
Evakuace čs. vojenských jednotek z Francie446
Dne 17. června 1940 požádal francouzský premiér maršál Pétain prostřednictvím rozhlasu o
příměří. Ještě téhož dne vydal velitel 1. čs. divize rozkaz o přípravě k evakuaci jednotek
z území Francie.447 Vzhledem k okolnostem padlo již tehdy rozhodnutí, že evakuace se
zúčastní jen dobrovolníci.448 V první řadě se jednalo o formace, které dosud pobývaly
v zázemí, tedy v jižní Francii.449 V krátké době bylo vše administrativně připraveno.450
Vojákům byly předloženy formuláře, jejichž podpisem se měli zavázat k poslušnosti dalším
rozkazům Čs. národního výboru – bez podpisu neměli být vpuštěni na paluby evakuačních
lodí.451 Tiskopisy podepsalo asi 3800 čs. vojáků,452 kteří se poté nalodili453 a po delší plavbě
dorazili do britských přístavů. Nedobrodružnější cestu zažili příslušníci divizní pěchoty.
Velitel divizní pěchoty brig.gen. Jaroslav Čihák obdržel dne 22. června 1940 od velitele 1. čs.
divize brig.gen. Bedřicha Neumanna informaci, že divize bude přepravena do severní Afriky a
že v ní nadále zůstanou jen dobrovolníci. Nazítří pak velitel nadřízeného francouzského sboru
vydal rozkaz k odsunutí československých jednotek z oblasti bojů. Přes Nontron se oba pluky
vlakem přesunuly do Narbonne, kam však dorazily až večer 25. června, kdy již vešly

446

Problematiku evakuace čs. vojska z Francie nejlépe zpracoval SVOBODA, G.: 1. československá divize ve
Francii (1939–1940), zvl. s. 173–193.
447

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 16, inv. č. 134, Zvláštní rozkaz velitele 1. čs. divize ze 17. 6. 1940.
Rozkaz posléze proslul jako diskutabilní důkaz o oficiálním rozpuštění československého vojska. Okolnosti
vzniku, dopadu a významu rozkazu nejsou předmětem této práce.
448

Čsl. jednotky budou pokračovati v boji, zůstanou v nich pouze dobrovolníci. Osoby, které chtějí zůstat ve
Francii, mají zde rodinu apod., budou zde ponechány. Znění rozkazu citoval SVOBODA, G.: 1. československá
divize ve Francii (1939–40), s. 228.
449

Šlo o část velitelství divize a divizní štábní roty, dělostřelecký pluk, pěší pluk 3, smíšený přezvědný oddíl,
části telefonní a telegrafní roty, náhradní těleso a další jednotky, celkem cca 5400 mužů. Tamtéž, s. 181.
450

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 16, inv. č. 134, Zvláštní rozkaz velitele 1. čs. divize ze 17. 6. 1940.
Inventární číslo obsahuje i přípravné rozkazy pro přesun do přístavů.
451

Tiskopisy prohlášení o závazku k dalšímu boji viz VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 43, inv. č. 384.

452

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 18, inv. č. 147, Seznamy osob, které podepsaly prohlášení o závazku
k dalšímu boji; tamtéž, inv. č. 152, Jmenné seznamy čs. příslušníků přepravovaných z Francie do Velké Británie.
Celkové údaje o počtu podpisů se v jednotlivých materiálech (neznačně) liší. Podrobnosti viz SVOBODA, G.: 1.
československá divize ve Francii (1939–40), s. 182. V daném počtu nejsou zahrnuti příslušníci letectva, kteří
sloužili ve francouzských perutích a evakuovali samostatně.
453

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 16, inv. č. 135, Rozkazy pplk. Ondřeje Vysloužila, jenž řídil naloďování
jednotek v přístavu z 18. 6. 1940.
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v platnost podmínky kapitulace.454 Vojáky divizní pěchoty nakonec dne 27. června vzala na
palubu (oficiálně neutrální) egyptská loď s/s Rod-el-Farag.

Ve Francii však nakonec zůstala, ať již z těch nebo oněch důvodů, větší část původních
příslušníků 1. čs. divize. Podle informací, které se podařilo československým exilovým
orgánům získat, se ve Francii po evakuaci mělo nacházet přibližně 5200 bývalých příslušníků
1. čs. divize.455 Z z toho „z vlasti“ mělo pocházet 250, „z Francie“ 4915 a z jiných oblastí
(převážně z Palestiny) pak 51 osob. Podle národnosti měla být většina Slováků (asi 3000
osob), zbytek Češi a další.456
Velké pozornosti se dostalo zvláště Slovákům, a to ze strany slovenského státu.457 Vichistická
Francie navázala styky se slovenskými orgány, a v Paříži začala působit slovenská repatriační
komise, která se zaměřovala na bývalé čs. vojáky i na Slováky obecně. Jednání byla vedena i
s Němci, a nakonec se podařilo dosáhnout propuštění gros Slováků, zajatých německou
armádou během francouzského tažení (přibližně 500 osob) kteří se poté buď okamžitě, či
spíše po několikaměsíční nucené práci v Německu, vraceli na Slovensko.458 Na Slovensku
byli po svém příchodu vyšetřováni, někteří žalářováni. Mnozí z nich byli nuceni nastoupit
vojenskou službu ve slovenské armádě.459 Existují dokumentované případy, kdy voják
454

Podmínky příměří vešly v platnost 25. června v 00.00 hodin.

455

VÚA – VHA Praha, f. Vojenská kancelář prezidenta republiky 1940–1945 (dále jen VKPR), k. 5, inv. č. 27/6,
čj. 880/42; Srvn. NĚMEČEK, Jan – KUKLÍK, Jan – NOVÁČKOVÁ, Helena – ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.):
Dokumenty čs. zahraniční politiky. Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–
1941. Svazek I (16. červen 1940 – 30. duben 1941). Ústav mezinárodních vztahů – Historický ústav AV ČR,
Praha 2006 (dále jen NĚMEČEK, J. a kol.: Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu
Německu, I), s. 88.
456
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457

K problematice účasti slovenských vojáků v zahraničním odboji nejen během počáteční fáze 2. světové války
patří i otázka, jak byli „doma“, tedy na Slovensku, vnímáni. Ve slovenských archivech je možné vysledovat
jednání o odnětí hodnosti gen. Viesta, řadu informací o „čs. légiích“ a slovenských utečencích i poznatky o čs.
vojsku ve Francii. Sledovány byly i přechody z českých zemí přes Slovensko do Maďarska. Vojenský historický
archiv Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky, Spisy dôverné1940–45/1. časť, 1940–
42, k. 69.
458

Problematiku zmínil KOLLÁR, Pavol: K osudu Slovákov, príslušníkov 1. československej divízie vo
Francúzsku. In: Vojenská história, 4, 2000, č. 3–4, s. 101–106.
459

Klempíř a instalatér, předválečný svobodník čs. armády P. K. nastoupil v Agde v říjnu 1939. Dne 19. června
1940 při přechodu Loiry u Gien padl do zajetí. V červnu 1941 byl formálně propuštěn, ale poslán na nucenou
práci. Uprchl na Slovensko, kde však byl vyšetřován a v dubnu 1942 odsouzen na tři roky vězení. Po dvou
letech, v roce 1944, byl propuštěn a odeslán k 6. pěšímu pluku na východním Slovensku. Při odzbrojování
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postupně sloužil v čs. armádě ve Francii, poté ve slovenské armádě na východní frontě, v čs.
jednotkách v SSSR, zúčastnil se Slovenského národního povstání a válku zakončil opět
v řadách čs. „západních“ jednotek.460
Co se týče krajanů, ti z nich, kteří měli bydliště na jih od německo-francouzské demarkační
linie, byli po provedení demobilizace propuštěni domů, ti, jejichž bydliště leželo v okupované
části Francie, se mohli rozhodnout pro dobrovolný návrat nebo pro zařazení do pracovních rot
a táborů vichistické Francie. Nutné je zmínit i osud židovských vojáků. Někteří z nich byli
vichistickými orgány odesláni do internačních táborů, z nichž největším se stal – tábor v Gurs.
V průběhu války došlo k několika vlnám deportací do Německa, kde židy většinou čekal
tragický osud – bývalí českoslovenští vojáci zahynuli ve vyhlazovacích a koncentračních
táborech, a to nejen jako civilisté, které nechránily ženevské úmluvy o válečných zajatcích,
ale jako naprosto bezprávní jedinci bez nároků na jakoukoliv ochranu či alespoň slitování.461

Někteří z bývalých příslušníků 1. čs. divize, kterým se podařilo přečkat ve Francii dobu
okupace, koncem války ještě jednou oblékli stejnokroj československého vojáka, když se po
invazi Spojenců v roce 1944 opět přihlásili pod tytéž prapory, pod nimiž bojovali v roce
1940.462 To bychom však dalece předbíhali.
slovenských jednotek na přelomu srpna a září 1944 se mu podařilo uprchnout a poté se skrýval až do března
1945, kdy se po přechodu fronty přihlásil do řad 1. čs. armádního sboru. Databáze.
460

Dělník M. M. se přihlásil na vyslanectví v Paříži již 18. září 1939 a patřil tak k prvním dobrovolníkům. Jako
nováček nastoupil službu v říjnu 1939 a sloužil u 10. roty 1. pěšího pluku. V červnu 1940 zůstal ve Francii a po
internaci byl deportován na Slovensko. V roce 1941 byl povolán do slovenské armády a odeslán na východní
frontu, kde postupně povýšil na desátníka. S dalšími příslušníky slovenské 1. pěší divize přešel 30. října 1943
frontu a přihlásil se do čs. jednotek. Sloužil v 2. čs. samostatné paradesantní brigádě, s níž odletěl na Slovensko
v rámci pomoci SNP. Dne 31. října 1944 padl do německého zajetí a až do 18. dubna 1945 pobýval v zajateckém
táboře v Hamburku. Po osvobození byl transportován do Británie, kde se hlásil u čs. náhradního tělesa a znovu
vstoupil do čs. jednotek na Západě. Databáze.
461

Statkář L. K. také patřil k prvním dobrovolníkům, kteří se přihlásili v Paříži ještě v průběhu září
1939. V materiálech udával slovenskou mateřskou řeč a židovskou konfesi. Po kapitulaci Francie byl zařazen do
vichistické pracovní roty č. 352 (Compagnie de travailleurs étrangers No. 352). Vzhledem k židovskému
původu byl v červnu 1943 odvlečen do Německa, kde za neznámých okolností pravděpodobně zahynul.
Databáze. V Databázi je dokumentováno více než dvacet podobných případů; přestože byli oficiálně z vojska (z
československých jednotek i z francouzských pracovních útvarů) propuštěni, je v Databázi uvedena poslední
československá jednotka, u níž sloužili.
462

Poněkud literární obrat má zdůraznit kontinuitu čs. vojska ve Francii a v Británii, vyjádřenou mj. i zmíněnými
„prapory“, tedy bojovými zástavami. Prapor 1. pěšího pluku, předaný v květnu 1940 ve výroční den a na místě
boje legionářů z roty „Nazdar“ v roce 1915, sloužil po evakuaci do Británie po celou dobu války jako bojová
zástava 1. pěšího (později tankového) praporu československé brigády, organizované v Británii.
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4.1.16. Ztráty a úbytky:
Národnostní aspekty bojových i nebojových ztrát a úbytků 1. čs. divize

Tabulka 21
Úbytky čs. vojska v důsledku porážky Francie463
z
českých
zemí

ze
Slovenska
a PR

celkem
z území
ČSR

z franc.
impéria

z brit.
impéria

celkem

čs. vojsko
ve Francii

2 644

592

3 236

7 673

496

11 405

evakuovaní
do Británie

2 258

475

2 733

1 180

396

4 309

386

117

503

6 493

100

7 096

rozdíl
(úbytky)

Tabulka 22
Úbytky čs. vojska v důsledku porážky Francie,
srovnání podle mateřské řeči
(nepřímý poměr podle počtu evakuovaných)464
mateřská řeč

původní
počet

evakuovaní

% z pův.
počtu

česká

5 422

3 198

59 %

slovenská

4 641

660

14,2 %

rusín. a ukraj.

137

39

28,5 %

německá

647

259

40 %

maďarská

294

78

26,5 %

jiná

264

75

28,4 %

11 405

4 309

37,8 %

celkem

463

Tabulka sestavena podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
464

Tabulka sestavena podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
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Jak vyplývá z tabulek, celkem přišlo čs. vojsko v důsledku zhroucení Francie o 7096 vojáků
(62,2 % z celku). Největší část úbytků vojska představovala kategorie „zůstalo ve Francii,
příčina neznámá“,465 kterou lze zkráceně definovat jako „pohřešovaní“.466 Výše této rubriky
činila 4289 vojáků, tedy 60,5 % všech úbytků, přičemž naprostou většinu, konkrétně plných
4028 osob (94 % !) činil podíl vojáků, kteří k vojsku nastoupili „z území francouzského
impéria a Belgie“. Přestože se později ukázalo, že mnozí byli zajati v průběhu konkrétních
bojových akcí či bez vlastní viny odtrženi od jednotek, zůstává faktem, že velká část,
pravděpodobně většina, se pod různě silným tlakem okolností rozhodla nepokračovat dále
v boji a vrátit se ke svým rodinám či přejít do zajetí.467 Také druhá nejvyšší položka úbytků,
tedy „zemřelí a nezvěstní“ (1635 osob) je z většiny zaplněna vojáky „z Francie“ (1371),
z nichž podstatnou část představovali právě „nezvěstní“.468 Totéž platí i pro rubriku vojáků,
kteří se dobrovolně rozhodli, že chtějí zůstat ve Francii a toto rozhodnutí nahlásili
nadřízeným469 – z 924 osob v této rubrice bylo plných 887 „z Francie“. Vojáci, kteří
k československým jednotkám nastoupili z francouzského a belgického území, tak
představovali v rámci celého vojska zdaleka největší část úbytků – z celkových 7096 úbytků
představoval podíl vojáků „z Francie“ plných 6493 osob, tedy 91,5 %.
Naopak v případě vojáků, kteří do vojska „přišli z území ČSR“ (celkem v této kategorii ubylo
503 osob), je sice rubrika „zůstali ve Francii, příčina neznámá“ také nejčastějším důvodem
úbytků (211 vojáků), nicméně její procentuální zastoupení je v rámci oněch 503 vojáků
mnohem nižší (42 %), a navíc je na základě sledování jednotlivých osudů možné sumarizovat,
465
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466

„Pohřešován“ je voják, o jehož osudu není nic známo, jde o jinou kategorii než „nezvěstný“, která je
rozlišovací kategorií ztrát (zpravidla v boji či následkem bojové či jiné služební činnosti).
467

Po válce byli vyšetřováni ti z vojáků, kteří se nacházeli na území republiky. Z protokolů vyplývá, že mnozí
upadli či přešli do zajetí, velká část se ve všeobecném chaosu rozhodla vrátit se ke svým rodinám. Poměr těch,
jejichž počínání by mohlo být shledáno již za hranicí dezerce, je velmi obtížné odhadnout, zvláště pak proto, že
poválečné vyšetřování probíhalo v zásadě jen komisionelním výslechem, bez následného dohledávání. V případě
osob, které zůstaly v zahraničí, chybí materiály takřka úplně, kromě skromných zpráv od příslušných
zastupitelských institucí.
468

Poslední kategorií úbytků byli „superarbitrovaní a propuštění a zběhové“, kde z celkových 248 pocházelo „z
Francie“ 208 vojáků. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády
za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
469

Jde o vojáky, kteří z vojska odešli v důsledku zmíněného „rozpouštěcího“ rozkazu generála Neumanna,
v důsledku něhož vojáci měli možnost buď vojsko dobrovolně opustit, nebo se písemně stvrdit ochotu k další
službě. K vyjádření svého názoru tedy dostali příležitost pochopitelně jen ti vojáci, kteří se dostali do přístavů,
konkrétně příslušníci útvarů, které zůstaly v zápolí (dělostřelci, průzkumníci, nováčci, personál výcvikových
středisek aj.); z příslušníků divizní pěchoty ovšem pouze ti, kterým se podařilo uniknout z fronty.
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že v tomto případě naopak převažují ztráty v boji, ať již jdou na vrub padlým, zajatým či
nezvěstným.
Na uvedených číslech je vidět, že dramatická výše „ztrát“ čs. vojska ve Francii, často
zmiňovaná ve většině odborných prací i v pamětech účastníků, nabízí zvláště při rozboru
z hlediska regionalizace původu vojáků zcela jiný pohled. Vojáci, kteří přišli z území ČSR,
tedy většinou dobrovolníci, se na celkovém počtu úbytků podíleli velmi malým procentem –
503 vojáků představovalo z celkových úbytků ve výši 7096 osob pouhých 7 %, z celkového
stavu vojska (11 405 mužů) pak pouhých 4,5 %.
Ještě důležitější než absolutní čísla jsou ale vnitřní poměry v rámci jednotlivých kategorií.
Početně nejsilnější složku čs. vojska ve Francii tvořili, jak již bylo výše zmíněno, vojáci, kteří
nastoupili „z území francouzského impéria a Belgie“. Právě v této kategorii však byly tyto
„vnitřní úbytky“ poměrově zdaleka největší. Z celkových 7673 vojáků, kteří se do čs. vojska
přihlásili „z Francie a Belgie“, činily úbytky 6493 osob, tedy 84,6 %. Kromě předchozího
zjištění, že vojáci z této skupiny představovali největší procento úbytků celého vojska, lze
rovněž konstatovat fakt, že právě tato skupina zaznamenala také zdaleka největší podíl úbytků
proti svému původnímu počtu, tedy „úbytků v rámci vlastní kategorie“. Význam tohoto údaje
pro poznání historie čs. vojenských jednotek v zahraničí ještě více umocňuje skutečnost, že
mezi vojáky „původem z Francie“ byli technicky započítáni i interbrigadisté – do Británie jich
v červenci 1940 evakuovalo téměř dvě stě, a počet krajanů z Francie, kteří se rozhodli
pokračovat dále v boji a odplout do Británie, se tímto dále snižuje.

Co se týče vojáků „z území britského impéria“ (496 osob), jejich podíl na celkové výši úbytků
(tedy 100 osob) byl velmi nízký (1,6 %), nicméně jde o irelevantní zjištění, neboť velmi nízký
byl i jejich podíl na celkovém počtu (z celkem 11 405 osob šlo o pouhých 4,1 %). Podstatný
je ale právě rozdíl obou poměrů – kterému také odpovídá míra „vnitřního úbytku“, která
v této skupině činila 20,2 % (100 osob z 496), a byla tak oproti vojákům „z Francie“ více než
čtyřikrát menší. Co se týče dalších detailů, po podrobném srovnání s databází lze zjistit, že ze
stovky mužů „z britského impéria“, kteří se ocitli v rubrice úbytků, tvořili většinu vojáci, kteří
nastoupili z Palestiny, zvláště pak z proslulého prvního „palestinského transportu“.
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Nejnižší míru „vnitřních úbytků“ vykazovala skupina vojáků, kteří do odboje přišli z území
Československa. Z 3236 vojáků této kategorie šlo o již zmíněných 503 osob, což
v procentuálním vyjádření v rámci vlastní kategorie činí 15,5 %. Ještě výraznějších výsledků
dosáhneme, pokud budeme tuto kategorii dále členit. V rámci kategorie měli poněkud vyšší
míru „úbytkovosti“ vojáci, kteří přišli „ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi“ (z 592 osob 117,
tedy 19,8 %, což mimochodem přibližně odpovídá hodnotě vojáků z „britského impéria“).
Kromě „země původu“ je dalším možným hlediskem „národnost“, respektive etnicita úbytků.
Z celkem 647 vojáků, kteří udávali německou mateřskou řeč, se z různých příčin do Británie
nedostalo 388, tedy 60 %, což se pohybuje kolem celkového průměru vojska. Z 5422 „Čechů“
ovšem zůstalo z různých příčin ve Francii 2224 osob, tedy 41 %, nejméně ze všech
„národnostních“ kategorií. Nejvyšší úbytek naopak zaznamenala kategorie „Slováků“ –
z 4641 příslušníků vojska se do Británie neevakuovalo 3981 osob, tedy 86 %. Největší podíl
úbytků mezi všemi uvedenými kategoriemi třídění zaujali „Slováci, kteří nastoupili
z francouzského území“ – z 4080 vojáků ubylo 3862, tedy 94,6 % – do Británie evakuovalo
pouhých 218 osob!
Co se týče konfesního hlediska, z 1352 vojáků, kteří se hlásili k židovskému vyznání, zůstalo
z různých příčin ve Francii 619, což v rámci kategorie představuje úbytek 45,8 % – poměrně
hodně, ale přeci jen méně, než činil celkový úbytek vojska – a jen nepatrně více, než činil
úbytek „Čechů“; „konfesní židé“ tedy po kategorii „vojáků české mateřské řeči“ zaznamenali
nejnižší poměr úbytků.

Pokud bychom ze všech možných kategorií hledali tu, která vykazovala nejnižší míru úbytků,
tedy teoreticky „nejspolehlivější část vojska“, bezpochyby by šlo o podskupinu „vojáků české
mateřské řeči původem z českých zemí“ – z celkových 2557 „ubylo“ pouze 349 osob, tedy
13,6 %.470 Namátkové sondy navíc podporují hypotézu, podle níž většinu úbytků této skupiny
představovaly ztráty bojové (padlí, ranění či zajatí v boji). Vojáci z této skupiny, kteří se
opozdili během ústupu a nestihli evakuaci, se v průběhu dalších měsíců různými cestami
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Absolutně nejnižší hodnotu vykazovali vojáci české mateřské řeči původem ze Slovenska a Podkarpatské
Rusi – z 38 vojáků zůstal ve Francii pouze jeden – ale vzhledem k zanedbatelnému absolutnímu číslu nelze
z tohoto údaje činit žádné závěry. Nicméně je pravdou, že z 471 „Slováků“ ze Slovenska a Podkarpatské Rusi
jich ve Francii z různých příčin zůstalo 99, tedy 21 %, což je oproti zmíněným 13,6 % u „Čechů z českých zemí“
rozdíl poměrně výrazný.
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snažili dostat se také do Británie – často úspěšně.471 Míra dezerce či dobrovolného opuštění
řad zahraničního odboje byla u této skupiny všeobecně vzato velice nízká, navíc některé
takové případy lze relativizovat. Při pokusu o bližší národnostní specifikaci vojáků z této
rubriky je možné poukázat na případy, které definici rubriky „osoby, udávající českou
mateřskou řeč původem z českých zemí“ sice technicky plně odpovídají, ale jejich
identifikace „národnostní“ je více než sporná – mezi oněmi 349 osobami „české mateřské řeči
z českých zemí“ lze například poukázat na W. L., jenž podle hlášení dne 17. června 1940
svévolně opustil bojové postavení své roty u St. Martin. Byl zprvu veden jako nezvěstný,
svědci však potvrdili, že ho později viděli na Martiniku a Bermudách, kam se dostal
s evakuačním transportem z Casablanky. Na rozdíl od jiných příslušníků transportu neusiloval
dostat se zpět k čs. jednotkám a zůstal v Americe. Případ zjevné dezerce tak opticky „zatížil“
skupinu „Čechů z českých zemí“, detailní rozbor nicméně nabídl poněkud jiný obrázek –
voják sice udával českou mateřskou řeč a římsko-katolickou konfesi, jeho jméno však mělo
čistě německou podobu, byl židovského původu, pocházel z pohraničí (Teplá u Mariánských
Lázní) a rodiče se hlásili k německé národnosti. Uvedený příklad jednak o jednu osobu
snižuje již tak malé procento zjevných dezercí „Čechů z českých zemí“, především však
podává další jasný důkaz limitů, které je nutno vzít v úvahu při plošném odvozování
národnostní struktury pouze na základě „papírových“ údajů.
V zájmu objektivity je nicméně připomenout i další faktory – především skutečnost, že
z celkových 3236 vojáků, kteří přišli z území ČSR, představovali nemalý podíl důstojníci,
zvláště pak z povolání, kteří v drtivé většině vykazovali českou mateřskou řeč. Jelikož k jejich
motivaci vlastenecké musíme připočíst i podstatné důvody profesní, nelze při eventuálním
srovnávání mezi jednotlivými národnostmi mechanicky uplatnit pouhé procentuální vyjádření,
uvedené výše. Případ důstojníků je pouze jedním z mnoha aspektů, podstatně ovlivňujících
dosažené výsledky, které je možné využít pouze s plným vědomím jejich možností, ale také
jejich limitů.
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Jako jednoho z mnoha je možné uvést četaře aspiranta E. Š., jenž odešel do zahraničí 10. března 1940.
V Maďarsku byl dopaden a do 20. dubna držen v internaci. V Agde byl proto prezentován až 7. května 1940 a
zařazen k 2. pěšímu pluku. U prezentace udal českou mateřskou řeč a římskokatolickou konfesi. Na frontě byl ve
víru bojů odtržen od jednotky, odmítl však rezignovat. Po mnoha peripetiích se mu podařilo dostat se do
Británie, byť až v říjnu 1942. Prožité útrapy se ovšem natolik podepsaly na jeho zdravotním stavu, že byl
klasifikován „služby neschopen“ a do řad čs. armády se tak již nevrátil. Databáze.
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4.1.17. SKRYTÉ SOUVISLOSTI?
Obraz čs. vojska ve Francii a některé postřehy, související s národnostní strukturou

Z předchozího textu vyplývají ohromné rozdílnosti, skryté v zdánlivě jasných číselných
vyjádřeních početního a procentuálního zastoupení jednotlivých národností. Přesto je možné
odvážit se formulovat některé základní teze a postřehy a pokusit se naznačit jejich případnou
souvislost s otázkou národnostního složení. Nejde pochopitelně o přehled vyčerpávající, spíše
se má jednat o několik ukázek, jak je možné a potřebné pokusit se hledat souvislosti různých
aspektů.

4.1.17.1. „Tvrdé jádro“, velitelské kádry, faktor času, bojeschopnost divize a
národnostní aspekt jako souvztažné kategorie
Jak bylo více než jasně prokázáno, základem 1. čs. divize se po kvalitativní stránce stali
především dobrovolníci, kteří uprchli z okupované vlasti. Mezi nimi se nacházelo mnoho
důstojníků v záloze i z povolání, stejně jako dobře vycvičených poddůstojníků a specialistů.
Všichni byli plynule zařazováni na odpovídající funkce a do budoucna mohli zajistit kvalitní
výcvik masy vojáků. Z celkem 3236 dobrovolníků z vlasti ale 1526, tedy takřka polovina,
dorazilo do Francie až v březnu 1940 a později, což možnosti jejich plného využití dosti
omezovalo. V důsledku historických událostí totiž československé divizi nakonec nejvíce
chyběla nikoliv výstroj, výzbroj či výcvikové podmínky, ale – čas. Původní plány počítaly
s 1. červencem 1940 jako s datem završení organizační výstavby, po kterém teprve měl
následovat stmelovací a zdokonalovací výcvik. Na základě rozboru lidského materiálu divize
lze učinit jednoznačný závěr, že pokud by předpokládané termíny byly dodrženy,
představovala by československá divize, právě díky postupnému přísunu dobrovolníků
z vlasti, z pohledu bojové morálky podstatně hodnotnější svazek než francouzské záložní pěší
divize, které by převyšovala zvláště vysokým podílem vojáků z povolání a silně
nadprůměrnou morálkou dobrovolníků z vlasti.
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4.1.17.2. Velitelé ve vztahu k národnostním a rasovým problémům
Jak již bylo výše uvedeno, první vážný problém v tomto ohledu se objevil s příchodem
židovských vojáků, kteří se hlásili z řad emigrace a civilního exilu ve Francii, tak přicházeli
z vlasti prostřednictvím „balkánské trasy“ a transportů z Bejrútu. Průvodní jevy se přitom
projevily takřka vzápětí po začátku formování vojenských jednotek, již na počátku října 1939.
Zatímco někteří nižší velitelé, zvláště pak mladí důstojníci z povolání, sdíleli jisté
protižidovské averze, jejichž důvodem byla spíše souvislost s německou otázkou než
antisemitské cítění, většina odpovědných vyšších důstojníků projevila větší pochopení a
snažila se o nápravu.
Zatímní velitel čs. jednotek v Agde plk.gšt. František Hájek472 přistoupil k řešení ihned po
svém nástupu do funkce. Především se ostře postavil proti jakýmkoliv pokusům ostrakizace
židovských vojáků či rozdmýchávání antisemitských nálad a neváhal z titulu své funkce
přímo pohrozit, že způsoby řešení případných problémů se projeví na kvalifikačním
hodnocení příslušných důstojníků.473 Jeho snaha je jistě chvályhodná, již sám fakt rychlé
expedice tak důrazně formulovaných instrukcí, vydaných přímo formou rozkazu, je ovšem
důkazem, že existovaly přinejmenším jasné náznaky podobných problémů, spíše se však zdá,
že situace byla opravdu vážná.
Problémy ovšem nevymizely, zvláště, když je výrazně posílila aféra s příjezdem
„palestinského transportu“. Přestože je očividné, že problémy se neobjevily v souvislosti
s touto skupinou, ale existovaly již dříve, její příjezd je posílil. Problémy nevymizely ani
později. Přestože je možné spekulovat, že velení mohlo projevit více iniciativy, nelze ani
náznakem obviňovat nejvyšší velení, že by problémy ignorovalo. Jako jeden z důkazů je
možné uvést rozkaz velitele divize div. gen. Rudolfa Viesta, jenž na počátku roku 1940
pokládal za nutné uvést:
[...] docházejí záměrně šířené informace, jakoby se dělaly rozdíly mezi vojáky podle jejich
národnosti, náboženství apod. Upozorňuji, že veškeré zákony ČSR, vydané v tomto směru,
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Plk. Hájek byl ustanoven zatímním velitelem tábora v Agde dne 15. 10. 1939. VÚA – VHA Praha, f. VČSVJ
– F, k. 1, inv. č. 10, Rozkaz VČsVJ č. 1, článek 1.
473

Tamtéž, inv. č. 7, Důvěrný rozkaz č. 1, čl. 2.
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jsou platné a nikým – ani ze strany velitelů ani ze strany kamarádů – nesmí býti zacházeno
jinak pro jeho národnost nebo náboženství.474

Jestliže je nutné konstatovat fakt existence vážných problémů, pak je také nutné dodat, že
velení čs. vojska se proti jakýmkoliv protižidovským výstupům zásadně stavělo. Současně
nebránilo židovským vojákům projevovat svoje cítění a především víru. V prosinci 1939 se
židovští vojáci mohli zúčastnit oslavy Chanuky, v dubnu 1940 velitelé projevili stejné
porozumění případě svátku Pesach.475 Dokonce ještě v červnu, kdy již byla situace na frontě
napjatá a důstojníci měli plno práce s organizací polních jednotek, povolilo velitelství účast na
oslavách svátku Šavuot.476 Na židovské vojáky nezapomnělo velení ani v otázce jmenování
vojenských duchovních, k němuž po řadě jednání došlo na počátku května 1940. Mezi
duchovními jiných náboženství byl i Alexander Kraus, jenž dostal propůjčenu hodnost
podporučíka.477 S vědomím těchto skutečností pak případné posuzování přístupu generála
Ingra a dalších důstojníků například k otázce dalšího náboru židovských vojáků v Palestině
jistě nelze posuzovat jako výraz sklonů k antisemitským předsudkům či averzím.
S židovským problémem ovšem velmi úzce souvisel i problém německý. Dobové tabulky
zachycují kategorie národnosti, mateřského jazyka a konfese, jak ale bylo již zmíněno ve stati
o metodologii této práce,478 podstatným rysem kategorie „němečtí vojáci“ (ať již
kriterizované podle národnosti nebo mateřského jazyka) je ovšem průnik s konfesní kategorií
židovského vyznání (a statisticky exaktně nezachytitelnou kategorií „židovského původu“).
Problému bude ještě věnováno místo v následujících kapitolách, pro tuto chvíli se tedy
omezím jen na konstatování souvislosti protižidovských averzí nejen se slabšími či silnějšími
474

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 15, inv. č. 130, Velitelství 1. divize, Denní rozkaz č. 7, čl. 4. Nicméně je
opět třeba přiznat, že již samotný fakt, že generál Viest považoval za nutné upozornit na problém tímto
způsobem prakticky vzápětí po formálním ustavení divize, signalizuje míru jeho hloubky.
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Velitelství nechalo věřícím po celý týden, kdy se rituálně stravovali, vyplácet finanční náhradu za stravné.
PEJS, O.: Vojenští duchovní v čs. armádě ve Francii, s. 48.
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Tamtéž.
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Tamtéž, s. 48–49. Vojenští duchovní byli oficiálně jmenováni s účinností od 1. května 1940, příslušný výnos
ovšem vyšel až počátkem června. Sborník důvěrných výnosů a nařízení Čs. vojenské správy, ročník 1940, č. 11
ze dne 5. června 1940, čl. 1. K činnosti A. Krause viz STŘÍBRNÝ, Jan: Židovští vojenští duchovní a židovská
otázka v československém vojsku na Západě v letech 1939–1945. Příběh Alexandra Krause a JUDr. Hanuše
Rebenwurzela-Rezka. In: KREJČOVÁ, Helena – SVOBODOVÁ, Jana (eds.): Postavení a osudy židovského
obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945. ÚSD AV ČR, Praha 1998, s. 162–220.
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Viz kapitola Prameny a literatura, s. 86–90.
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projevy antisemitismu, ale zvláště s otázkou jazykovou. Podstatná část židovských vojáků
vyrůstala v německém (nebo také maďarském) kulturním prostředí, a přirozeně používala
němčinu (či maďarštinu) v běžné vzájemné komunikaci. Právě toto „němčení“ ovšem
způsobovalo asi největší problémy ve vztahu českých a slovenských vojáků vůči jejich
židovským spolubojovníkům.
Averze proti němectví byla ovšem zvláště mezi dobrovolníky z vlasti všeobecná. Mnohem
větším problémem ale byl fakt, že turo averzi měli dobrovolníci doslova „zarostlou pod kůží“
a nedokázali se jí zbavit, protože si její rozsah zřejmě ani neuvědomovali. Paradoxně to
dokáldají pokusy o její překonání: V březnu 1940 podal bývalý poslanec František Uhlíř
návrh programu mravní a osvětové východvy v čs. jednotkách. V bodě 17) mimo jiné
vyjmenoval zdůrazňoval, že každý osvětový pracovník musí být pamětliv všech těžkostí, mezi
nimiž na prvním místě jmenoval národní různorodost v čs. vojsku.479 V jeho návrzích
konkrétních opatření se však „český pohled“ projevoval více než silně. Mezi tématy
přednášek se objevil např. i titulek Jak verozvěstové Cyril a Metoděj budovali duchovní hráz
proti německé kulturní invasi.480 Návrhům odpovídaly i skutečné přednášky a setkání.
V předvečer výročí narození T. G. Masaryka byla v jednotkách uspořádána akademie.
Namísto využití myšlenek TGM k propagaci společného boje za demokraciizvítězila ovšem
„aktuální“ témata: TGM k nám dnes hovoří: S národem německým není možný mír, s ním
nutno bojovat nůž na nůž.481 O skutečné míře zájmu o vojáky německé, maďarské a dalších
neslovanských mateřských jazyků svědčí i fakt, že mezi několika tisíci knihami, soutředěnými
v improvizované knihovně, se nacházela jedna jediná v němčině.482
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VÚA – VHA Praha, f. VČsVJ – F, k. 7, inv. č. 68, Výchovný odbor čs. vojenských jednotek. Přestože
národnostní problémy byly zmíněny na prvním místě pod písmenem a), výčet všech ostatních různorodostí
dosáhl písmene j), a šlo tak jen o jednu z mnoha avizovaných potíží.
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Tamtéž, inv. č. 70, Programy kulturních pořadů čs. vojsk ve Francii.
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Tamtéž, inv. č. 78, Seznam knih čs. vojenského tábora v Agde. Zmíněnou knohou byl vynikající Golem
Gustava Mayerinka. Při hodnocení uvedené skutečnosti nelze ovšem pominout okolnosti vzniku knihovny – její
základ vytvořil sám knihovník, bývalý starosta Přerova František Lančík, který dal k dispozici knihovnu vlastní.
Samotný seznam knih může vést k mnoha dalším zajímavým úvahám, ty však leží daleko za hranicemi této
práce.
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„Německý problém“ ale byl jen jedním z mnoha. V konkrétní situaci formování 1. čs. divize
ve Francii vyvstal výrazný problém slovenský,483 zcela osobitou formu měly těžkosti se
službou vojáků maďarské národnosti, nelze také nezmínit relativně velké množství vojáků,
udávajících jako svůj mateřský jazyk francouzštinu – většinou šlo o příslušníky krajanské
komunity, kteří byli dlouhodobě usedlí ve Francii, nebo kteří se tam již narodili. V jednotkách
divize sloužil i poměrně značný počet vojáků, kteří deklarovali celou řadu dosti exotických
mateřských jazyků (např. bulharština, italština, španělština, nizozemština aj.), až na naprosté
výjimky se ale jednalo o vojáky židovského původu: pokud se stávali obětí některých averzí,
vězel problém v jejich židovském původu a nikoliv v deklarované bulharské, italské,
francouzské či jiné „exotické“ mateřštině.
Význam národnostních problémů v čs. vojsku ve Francii nelze podceňovat, neboť ohrožovaly
deklarovaný demokratický duch budované zahraniční armády, a současně nemilosrdně
ukazovaly limity československé demokracie, a to i (zprostředkovaně) zpětně do dob
meziválečné republiky. Vliv důsledků mnichovského diktátu a počátků okupace byl sice
nepochybný, nezdá se však, že by znamenal zcela nový kvalitativní zlom – spíše jen způsobil
další vyostření již existujících problémů.
Zajímavé je srovnat závěry s dobovým hodnocením. Na počátku dubna 1940 předložil
zpravodajský důstojník kpt. Klvaňa písemné hodnocení, nazvané „Přehled o složení čs. vojska
a poznatky“. Podle zdání pisatele tvořili jádro jednotek po stránce vojenské hodnoty uprchlíci
z protektorátu a také interbrigadisté, kteří se ovšem nechtěli vzdát svého komunistického
přesvědčení.484 Poměrně velký prostor kpt. Klvaňa věnoval problému antisemitismu a
důvodům jeho přítomnosti v čs. jednotkách, mezi něž měly patřit špatné zkušenosti s
„palestinskými“ transporty, údajná snaha židovských vojáků vyhýbat se obtížím polní služby
a otázka jazyková, která vlastně zprostředkovávala průnik „židovského problému“
s problémem přítomnosti československých Němců v jednotkách: Antisemitismus se bude
určitě rozrůstat, když mužstvo židovského původu bude dávat samo důvod a příležitost
k nespokojenosti.485 Pisatel zmiňoval lepší existenční podmínky některých židovských vojáků
483

Krátké představení problematiky slovenských příslušníků 1. čs. divize je součástí jedné z přípravných studií
k této práci: MARŠÁLEK, Z.: Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2.
světové války, s. 63–84.
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VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 6, inv. č. 61, sign. CII/1b/1/6, ČsVS, I/1. odd., čj. 8716-taj. 1940, Přehled
o vnitřní situaci v čs. vojsku – II. zpráva, 6. 4. 1940.
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ve Francii, dále pak také postřeh, že nelitují žádné oběti, aby si zlepšili své postavení.
Podstatnou složkou animozit vůči nim měla jazykový charakter: Jiným důvodem
neoblíbenosti je malá znalost čs. jazyka a obliba v jazyku německém nebo maďarském.
Zprávy, že má být do vojska přijato několik set německých sociálních demokratů, způsobily
podle pisatele velké vzrušení, neboť protiněmecké smýšlení je ostře vyhraněno.486
Tyto tendence potvrzovalo i zpravodajské hlášení, zpracované necelý měsíc později. Autor
konstatoval zvýšený zájem vojáků o službu, jelikož jednotky dostávají nový materiál. Morální
stav označil za celkově dobrý, přestože konstatoval řadu přetrvávajících problémů: [...] trvá
však stále jakási citlivost a snaha vykládat si různé materiální nedostatky jako opomíjení čs.
vojska nebo nepřízeň k němu. Co se týče národnostní problematiky, zpráva konstatuje: poměr
mezi Čechy a Slováky se zlepšuje, hlavně vlivem příchodu Slováků ze Slovenska. Dobrý vliv
na vojáky slovenské národnosti měly oslavy TGM. Vojáci ovšem prý také kladně hodnotili
zprávu, že přijímání Židů bude zastaveno, jelikož jsou původci všeho nezdravého v armádě.487

4.1.17.3. Důstojnická otázka
Obraz národnostní struktury, jak již bylo řečeno, ovšem nemůže být mechanicky posuzován
jen prostým procentuálním výčtem. Jedním z celé řady aspektů je například otázka velení,
neboli struktury důstojnického sboru. Koncem února 1940 stav důstojníků dosáhl počtu 448
(z nich 237 z povolání, 211 záložních),488 což je již dostatečně reprezentativní vzorek, který,
jak dnes víme, v podstatě již vystihuje základní trendy a poměry národnostní situace
velitelského sboru čs. armády, a to nejen v tzv. francouzském období. Oproti „běžným“
armádám, a také oproti čs. předmnichovské armádě, můžeme konstatovat výrazně vysoký
poměr důstojníků z povolání, dosahující přibližně polovinu celkového počtu.489 Tento
důležitý rozdíl mezi československou divizí a francouzskými, především pak záložními
svazky měl podstatný vliv zvláště na koherenci setnin v boji a za přesunů. Míra obsazení
486

Tamtéž.
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VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 2, inv. č. 24, sign. CI/1a/2, ČsVS, I/1. odd., čj. 019/39, čj. 8822-taj. 1940,
Přehled o vnitřní situaci v čs. vojsku – III. zpráva, 30. 4. 1940.
488

VÚA – VHA Praha, f. VČsVJ – F, k. 3, inv. č. 25, spisy bez čj.
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Mobilizované armády měly většinou podstatně vyšší počty záložních důstojníků, např. čs. armáda
mobilizovala na 11000 aktivních asi 34 000 důstojníků záložních.
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velitelských funkcí vojáky z povolání byla skutečně vysoká. Profesionální vojáci veleli nejen
všem útvarům (plukům), všem praporům a samostatným setninám, ale i naprosté většině
menších jednotek. Ze všech patnácti rot 1. pěšího pluku například pouze dvěma (!) velel
záložní důstojník, a dokonce i mezi veliteli čet byla přibližně polovina důstojníků z
povolání.490
Co se týče národnostního složení, z 237 důstojníků z povolání byli jen čtyři Slováci, zbytek
Češi. Vzhledem k národnostnímu složení 1. čs. divize je nutné za významný krok považovat
jmenování jejího velitele, jímž se stal jediný slovenský generál předmnichovské čs. armády,
divizní generál Rudolf Viest. Stal se tak jakýmsi symbolem trvající jednoty Čechů a Slováků.
Tento dojem pochopitelně nejvíce působil „navenek“, jako propagandistický akt, u
slovenských vojáků se ovšem Viest „otcem pluku“ zdaleka nestal, a to z řady důvodů. Během
výcviku bylo jistě od prostého vojáka k veliteli divizemi nezměrně daleko, a slovenští vojáci
se se „svým“ generálem často vůbec nesetkali. Chyběl také stmelující prvek společného
boje.491 Potenciál „důvěryhodnosti“ u řady slovenských vojáků snižoval i fakt, že Viest byl
znám jako přesvědčený čechoslovakista, a zcela bez významu nezůstala ani skutečnost, že byl
evangelíkem.492 Poněkud vyšší byl počet slovenských důstojníků v záloze, celkem 25,493 což
ovšem mezi všemi 211 záložními důstojníky představovalo jen dvanáct procent a bylo tak ve
výrazném nepoměru k celkovému zastoupení Slováků v řadách divize.
V exilových jednotkách naopak zcela zmizela v předmnichovské armádě dosti početná
skupina aktivních důstojníků německých – z mnoha set gážistů první republiky ve vojsku ve
Francii nesloužil ani jeden (!), a tak tomu zůstalo i po celou dobu války. Zdánlivě nepodstatný
údaj nás ovšem odkazuje zpět do úvodní kapitoly. Po celou dobu trvání první republiky byl
počet německých důstojníků v armádě dosti vysoký (byť, jak bylo zdůrazněno, zdaleka
neodpovídal početnosti německé menšiny jako celku). Není pochyb, že v září 1938 byli mnozí
z nich připraveni splnit svoji služební povinnost, do zahraničního odboje však neodešli. Mělo
490

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 23, inv. č. 198/2, 1. pěší pluk, Válečný deník 1. ppl, s. 2–5.
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Generál Viest byl 13. června z důvodu nemoci ve velení divizi vystřídán generálem Neumannem, divize však
na frontu jako celek neodešla, a vybrané uskupení bojovalo pod velením velitele divizní pěchoty generála
Čiháka.
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MARŠÁLEK, Z.: Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové
války, s. 80. Generál Viest měl podobnou úlohu sehrát ještě jednou, v době SNP, kdy v jedné osobě ztělesňoval
Slováka, významnou vojenskou osobnost (která svojí někdejší hodností i funkcí vlastně převyšovala všechny
v roce 1944 působící slovenské generály), čechoslovakistu a muže, spojujícího „domov“ s exilovou reprezentací.
493

VÚA – VHA Praha, f. VČsVJ – F, k. 3, inv. č. 25, spisy bez čj.
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to řadu důvodů, z nichž významnou roli měl leckdy podceňovaný motiv profesní, tedy otázka
uplatnění – čeští důstojníci byli po 15. březnu „bez práce“, zatímco německým se otevíraly
možnosti další služby, přičemž někteří zažívali tuto změnu již podruhé. Osobní a profesní
důvody i národnostní cítění jsou z hlediska jedince vesměs pochopitelné, armáda jako celek je
ovšem připravována především pro boj proti nepříteli, a nezbývá proto než učinit širší závěr –
a konstatovat, že z třímilionové německé menšiny československá meziválečná armáda
nedokázala vybrat k aktivní službě důstojníky, jejichž loajalita k státu a státní myšlence by šla
tak daleko za hranice znění předpisů a přísně úzce chápané služební přísahy, jako tomu bylo u
jejich českých kolegů.494
I mezi 211 důstojníky záložními dominovali Češi se 178 muži. Z ostatních národností lze
mezi záložními důstojníky identifikovat zmíněných 25 Slováků (11,8 %), menšiny byly
přítomny jen vysloveně epizodicky (Němci 3, Židé také 3, Maďar 1, Rusín 1). Mezi záložními
důstojníky ovšem najdeme 50 osob, udávajících židovskou konfesi, což znamená, že přesná
čtvrtina (25 %) záložních důstojníků se hlásila k židovské konfesi, přičemž dosti dalších osob
židovského původu jistě bylo i mezi důstojníky jiných vyznání, a zvláště mezi 46 důstojníky
kteří uvedli že jsou bez vyznání.495
Přestože již ve Francii se projevil relativní nadbytek důstojníků, věnovala vojenská správa
velikou pozornost výchově velitelského dorostu, v rámci různých kurzů a obnovených školení
v rámci škol na důstojníky v záloze. Co se týče národnostního složení, v zásadě byli
preferováni Češi a Slováci, nicméně mezi frekventanty lze nalézt i osoby židovského původu,
včetně těch, kteří udali židovskou konfesi, což významně omezuje teze o diskriminaci Židů
v čs. jednotkách ve Francii.
S důstojnickou otázkou souvisí i problematika uznávání hodností, kterých vojáci dosáhli
v rámci různých cizích armád. Tento problém se v průběhu války objevil u československých
jednotek ještě několikrát, nicméně poprvé tomu bylo právě ve Francii, a to na přelomu let
1939 a 1940. Ve vojsku platily předpisy meziválečné čs. branné moci a v zásadě proto
nemohlo dojít k přiznání hodností, dosažených během služby v cizí, především pak

494

MARŠÁLEK, Z.: „Němec“ v „české“ armádě. Problematika statistického podchycení účasti
„československých Němců“ v zahraničním vojenském odboji, s. 153.
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VÚA – VHA Praha, f. VČsVJ – F, k. 3, inv. č. 25, spisy bez čj.
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nepřátelské branné moci.496 Týkalo se to jak Slováků, povýšených či jmenovaných po 14.
březnu 1939 v rámci armády slovenského státu, tak (především) interbrigadistů.497

4.1.17.4. Věková struktura a národnostní aspekt
Mezi významné prvky, které měly bezprostřední vliv na bojeschopnost jednotek 1.
československé divize, bezpochyby patřila i věková struktura vojáků. Dobové materiály
umožnily sestavit krátký přehled, rozdělený podle „míst původu“, tedy zemí, odkud
bezprostředně vojáci k jednotkám nastoupili:

Tabulka 23
Věková struktura příslušníků čs. vojska ve Francii498
nad 45 (1895)

35–45 (1905)

25–35 (1915)

pod 25 (1915)

celkem

české země

149 (5,6 %)

512 (19,4 %)

1 244 (47 %)

739 (28 %)

2 644

Slovensko a PR

11 (1,9 %)

82 (13,9 %)

279 (47,1 %)

220 (37,2 %)

592

celkem z vlasti

160 (4,9 %)

594 (18,4 %)

1 523 (47 %)

959 (29,6 %)

3 236

Francie a imp.

140 (1,8 %)

3 222 (42 %)

3 305 (43,1 %)

1 006 (13,1 %)

7 673

Británie a imp.

31 (6,3 %)

120 (24,2 %)

231 (46,6 %)

114 (23 %)

496

celkem

331 (2,9 %)

3 936 (34,5 %)

5 059 (44,4 %)

2 079 (18,2 %)

11 405

496

Povolení ke službě v cizí branné moci bylo podle branného zákona vyhrazeno samotnému prezidentu
republiky.
497

Mnozí interbrigadisté dosáhli ve Španělsku důstojnických hodností (španělská republikánská armáda
především po zkráceném školení jmenovala důstojníky středoškoláky), ty ale nebyly čs. vojenskými orgány
uznány až do konce války. Totéž platilo pro hodnosti z německé či maďarské armády, naopak hodnosti,
dosažené v armádách spojeneckých, byly v průběhu války posuzovány shovívavěji – po příslušném přezkoušení
často došlo k jejich uznání, i když ani zamítnutí nepatřila k výjimkám.
498

Tabulka zpracována podle VÚA – VHA Praha, f. f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs.
zahraniční armády za roky 1939–1940. Statistika věková.
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Z tabulky lze vyvodit několik závěrů. Z údajů jednoznačně vyplývá, že všechny rekrutační
skupiny (dělené podle „místa původu“) se v zásadě shodovaly v procentuálním poměru osob
věkové skupiny mezi 25 a 35 lety. Tři skupiny dosahovaly prakticky téže hodnoty 47 %, zbylá
byla nižší jen o několik procent. Jelikož ale tato poslední skupina byla v aritmetickém
vyjádření zdaleka nejpočetnější, klesl celkový poměr těsně pod 45 %. Věkovou skupinu mezi
25 a 35 lety lze považovat za vojensky hodnotnou, a její poměrně vysoké procentuální
zastoupení v rámci celého vojska bezesporu patřilo mezi silnější stránky personálního stavu
čs. vojska. Jestliže ale v této kategorii dosahovaly jednotlivé rekrutační skupiny podobné,
v ostatních kategoriích již lze najít velké rozdíly. Kategorie do 25 let (nejvhodnější věk pro
mužstvo) byla poměrně silně zastoupena u dobrovolníků z vlasti, u vojáků nastoupivších
z francouzského území (kteří tvořili nejpočetnější rekrutační skupinu) byl však jejich
procentuální poměr nejnižší. „Z vlasti“ i „z francouzského území“ tak do vojska přibyl téměř
stejný počet vojáků „do 25 let“, v obou případech okolo jedné tisícovky. Zatímco mezi
„Francouzi“ ale tato věková kategorie netvořila ani sedminu počtu, v případě dobrovolníků
z vlasti šlo téměř o celou třetinu.
Na celkové věkové struktuře vojska se negativně projevil především fakt, že z nejvydatnějšího
rekrutačního zdroje, vojáků z francouzského území, bylo téměř 44 % osob starších 35 let, tedy
vojensky podstatně méně hodnotných. U ostatních rekrutačních skupin byli starší muži
zastoupeni nižším poměrem, navíc především u dobrovolníků z českých zemí musíme
zakalkulovat i fakt, že část starších mužů patřila do skupiny důstojníků z povolání, jejichž věk
odpovídal jejich hodnostem (mezi dobrovolníky z českých zemí patřil i takřka všichni vyšší
důstojníci a generálové).
Výsledek analýzy věkové struktury čs. vojska ve Francii nevyznívá příliš dobře. Více než 37
% všech vojáků bylo starších než 35 let. Věkovou strukturou tak čs. divize spíše odpovídala
francouzským záložním divizím typu „B“, které co do personálního složení představovaly
nejméně hodnotnou část francouzských polních svazků.499 Na druhou stranu je nutné znovu
připomenout vysoký podíl důstojníků z povolání a také nemalé procento mladších vojáků,
poměrně velký počet poddůstojníků z povolání a velmi dobře vycvičených záložníků, kteří

499

Francouzské záložní pěší divize, formované během mobilizace, se dělily na dva typy. První z nich, typu „A“,
byly formovány ze záložníků mladších ročníků a základní kostru jejich velitelského sboru představovali
důstojníci z povolání. Divize typu „B“ byly formovány ze záložníků starších ročníků a jejich velitelský sbor byl
převážně složen ze záložních důstojníků, a to včetně důstojníků vyšších hodností.
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absolvovali nejmodernější výcvik čs. armády v druhé polovině třicátých let a sloužili i za
mobilizace v září 1938, za podmínek, blízkých skutečnému boji.
Otázka věkové struktury má ovšem také jistou souvislost s národnostním složením. Základní
dobové materiály a přehledy byly zpracovávány podle tehdejších technických možností,
mohly tedy kombinovat jen dvě, maximálně tři jednotlivé kategorie. Výše uvedený příklad
kombinace věkové kategorie a kategorie „místa původu“ je sice velice užitečným materiálem,
nicméně nevypovídá nic o aspektu národnostního určení. Lze tedy jen odhadovat na základě
srovnání s Tabulkou 17 (s. 168), zachycující kombinaci kategorií „místa původu“ a mateřské
řeči.
Konkrétní představu může také poskytnout sonda, přičemž jsem se rozhodl využít výše již
prezentované množiny vojáků, odvedených v rámci činnosti odvodní komise „D“.500
Excerpce z Databáze vyhlíží následovně:

Tabulka 24
Věková struktura příslušníků čs. vojska ve Francii,
odvedených v rámci odvodní komise „D“501
mateřská řeč

celkem

nad 45
(1895)

35 – 45
(1905)

25 – 35
(1915)

pod 25
(1915)

česká

134

6 (4,5 %)

50 (37,3 %)

58 (43,3 %)

20 (14,9 %)

slovenská

120

0

54 (45 %)

48 (40 %)

18 (15 %)

rusín. a ruská

8

0

3 (37,5 %)

4 (50 %)

1 (12,5 %)

německá

8

0

4 (50 %)

2 (25 %)

2 (25 %)

maďarská

5

0

2 (40 %)

2 (40 %)

1 (20 %)

francouzská

9

1 (11,1 %)

0

3 (33,3 %)

5 (55,6 %)

bulharská

2

0

0

1 (50 %)

1 (50 %)

286

7 (2,5 %)

113 (39,5 %)

118 (41,3 %)

48 (16,8 %)

celkem

500

Viz s. 150–154.

501

Tabulka zpracována podle Databáze.
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Jak je vidět, rozdíly ve věkovém složení mezi kategoriemi „Čechů“ a „Slováků“ v rámci této
konkrétní sondy téměř neexistovaly. Sonda se týká jen jedné části Francie, a nelze ji proto
považovat za zcela reprezentativní pro situaci v celé krajanské komunitě, nicméně se zdá, že
v rámci krajanské komunity se věková struktura jednotlivých „národností“ příliš nelišila. Tato
hypotéza má i logický základ, neboť odvody probíhaly v rámci nucené mobilizace a týkaly se
(alespoň teoreticky) všech krajanů. Pokud by se tedy některé výrazné rozdíly věkové struktury
objevily, byly by spíše indikátorem různosti věkového složení komunity.502 Věková struktura
čs. jednotek však bezpochyby svůj národnostní rozměr má. Zcela nepochybně to vyplývá
z původní tabulky, zachycující vztah kategorií věku a „místa původu“, neboť každý „místní“
rekrutační zdroj měl specifickou národnostní strukturu. Při podrobném zkoumání bychom tak
mohli dojít k jednoznačným závěrům – díky dobrovolníkům z domova kategorie „Čechů“
vykazovala nižší průměrný věk než tomu bylo u „neslovanských“ vojáků (přinejmenším
v rámci mužstva, tedy bez důstojníků, kteří naopak věkový průměr u „Čechů“ dosti
zvyšovali). Právě díky srovnání je však jasné, že hlavním determinantem věkové struktury
nebyla národnostní charakteristika, ale rozdílnost jednotlivých rekrutačních zdrojů.

502

Je pravděpodobné, že výsledky jiných sond, zvláště pak pro oblast Paříže, by vzhledem k odlišnému složení
tamější krajanské komunity mohly přinést značně odlišné výsledky, jde ovšem jen o spekulaci.
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4.1.18. APLIKACE 2
Ženijní rota
Celková čísla ilustrují personální složení celého československého vojska a jeho postupný
vývoj, nelze z nich ale zjistit, jak se přístup k národnostním otázkám vyvíjel v praxi u
jednotlivých složek. Pro demonstraci je v tomto ohledu ideální jednotka velikosti setniny,
tedy řádu několika či vícero desítek osob, v jejímž rámci se ještě vojáci více či méně osobně
znají a cítí navzájem úzkou sounáležitost. Jako příklad jsem ze všech složek 1. čs. divize
vybral ženijní rotu, a to z několika důvodů. Především existovala v prakticky kontinuální
podobě od počátku roku 1940 až do konce války. Dále byla samostatným celkem, podřízeným
přímo velení polního svazku. Naopak zvláštním aspektem je v případě ženijní roty charakter
ženijního vojska jako tehdejší terminologií „pomocné zbraně“, která byla v předmnichovské
armádě i během války užívána k „uklízení“ politicky či národnostně domněle nespolehlivých
vojáků.503 Svým složením se tedy rota viditelně odlišovala od průměru vojska i ostatních
jednotek. Vybraný příklad proto umožní sledovat jak projevy všeobecné situace v rámci
konkrétního malého celku, tak i demonstrovat rozdíly mezi jednotlivými podskupinami a
odhadnout míru působení obecných i specifických determinantů. Ženijní rota tedy bude
sledována jak v této, tak i v další kapitole, věnované československým jednotkám v Británii.

Jak již bylo výše zmíněno, československá pěší divize ve Francii měla být původně
formována podle organizačních tabulek standardní francouzské pěší divize typu
„severozápad“. Ta měla mít ve svém složení kromě útvarů a jednotek dalších druhů vojska i
dvě ženijní roty. Z důvodu nedostatečného počtu vojáků se u československé divize prozatím
počítalo s vytvořením jediné roty, která nesla číslo 1. Každý pluk mimo to disponoval vlastní

503

V československé armádě před rokem 1938 vzhledem k stále většímu počtu útvarů a celých druhů vojsk, u
nichž mohli sloužit pouze nebo převážně jen vojáci české nebo slovenské (resp. „československé“) národnosti,
docházelo přirozeně k zvyšování poměrného zastoupení vojáků menšinových národností u jiných druhů vojsk,
zvláště pak dělostřelectva a ženijního vojska. Během mobilizace v září a říjnu 1938 dosahoval poměr vojáků
německé národnosti u některých ženijních jednotek 50 %. Srvn. MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel:
Dokumenty československé armády z podzimu 1938. Anketa „Armáda v roce 1938“ – vyšší velitelství. In:
Historie a vojenství, 1998, č. 2, s. 126. Hlášení velitele ženijního vojska II. a IV. armády plk. Petříka z 24. ledna
1939.
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četou zákopníků, kteří však spadali nikoliv pod ženijní vojsko, ale pod pěchotu, stejně jako
divizní zákopnická rota, zvaná v československé struktuře rotou pracovní.504
První ženijní rota vznikla v Agde již 9. ledna 1940, v rámci výcvikové ženijní skupiny,
ustavené při založení 1. čs. divize. Její velení převzal poručík Zdislav Krejčí.505 Po necelém
měsíci ale byla setnina zrušena, přičemž veškeré mužstvo bylo rozděleno mezi jednotlivé pěší
pluky,506 většinou s určením pro jejich zákopnické čety.507 K novému zřízení ženijní roty
došlo až o další měsíc později, 1. března 1940.508 Již 7. března se zúčastnila přehlídky na
agdském stadionu u příležitosti narozenin T. G. Masaryka, kde vojáci, podobně jako
příslušníci jiných jednotek divize, vystoupili v tmavě modrých blůzách a zelených
kalhotách.509 Krátce nato, 15. března, rota spolu se zákopnickými četami pěších pluků
zamířila do Avignonu, kde francouzský 7. ženijní pluk obhospodařoval speciální výcvikové
centrum ženijního vojska. Krátce nato došlo k nepříjemnému incidentu. Vojín B. K.
vyprovokoval incident s „němčením“, kdy údajně chválil německé pořádky a konkrétně i
Adolfa Hitlera. Panovalo podezření, že v důsledku hádky spáchal sebevraždu desátník J. Š.,
jenž byl 18. března nalezen mrtev na kolejích u výcvikového tábora.510
Rota nicméně zdárně dokončila výcvik, zvláště díky možnosti využívat speciální výcvikový
areál, vybavený potřebnými pomůckami. Poté, co padlo rozhodnutí k zasazení 1. čs. divize na
frontu, patřila tak ženijní rota k nejlépe připraveným složkám. Na základě naléhavých rozkazů

504

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 18, inv. č. 149, Organizace francouzské pěší divise normálního typu,
francouzské znění a překlad.
505

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 2, inv. č. 7, sign. 7/3/1, Denní rozkazy č. 1–147 (9.1. –
27.8.1940), Denní rozkaz č. 1 z 9. ledna 1940.
506

Tamtéž, Rotní rozkaz č. 20 z 31. ledna 1940.
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Podle sondy u vojáků, jmenovaných v jednotlivých rotních rozkazech, zamířila většina k zákopnickým četám,
stejně jako někteří důstojníci.
508

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 2, inv. č. 7, sign. 7/3/1, Denní rozkazy č. 1–147 (9. 1. – 27. 8.
1940), Rotní rozkaz č. 1 z 1. března 1940. Mužstvo se zčásti skládalo z příslušníků původní roty, rozpuštěné na
konci ledna, včetně jejího prvního velitele poručíka Krejčího.
509

Tamtéž, Rotní rozkaz č. 5 z 6. března 1940.
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Vojín B. K. byl posléze přemístěn k 3. pěšímu pluku. V řadách 5. roty 1. pěšího pluku odjel na frontu, kde byl
15. června u Montereau-Fault-Yonne pohřešen (podle hlášení zběhl). Zůstal ve Francii a po propuštění
z francouzské ochranné internace pracoval na československé farmě v departamentu Corréze. Od června do října
1944 bojoval v řadách FFI, poté se znovu přihlásil do čs. armády a 11. března 1945 prošel u Náhradního tělesa
v Británii novou prezentací. VÚA – VHA Praha, kartotéka 255 – Západ, karta B. K.; Tamtéž, sb. 24, složka B.
K.; Databáze.
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byla dne 8. června bez závěrečných zkoušek ukončena poddůstojnická škola511 a došlo ke
konečné personální reorganizaci. Zákopnické čety odjely ke svým pěším plukům a rota se
posléze přesunula do určeného prostoru poblíž Dijonu, kde měla proběhnout koncentrace 1.
čs. divize a její zdokonalovací a stmelovací výcvik. Ke koncentraci celé divize již ale
z nedostatku času a katastrofální všeobecné situace nedošlo. Zatímco pěší pluky a některé
další jednotky odjely na frontu, ženijní rota spolu s telegrafním odřadem na nákladních
automobilech ustupovala napříč zázemím až do Bordeaux, odkud 117 jejích příslušníků
odplulo do Británie. V původním soustřeďovacím prostoru ale zůstala jedna improvizovaná
četa, ponechaná v obci Brion-sur-Ource k ochraně ženijních zátarasů. Během ústupu poté
četa, jejíž základ tvořilo 24 příslušníků ženijní roty, zasáhla do bojů a byla rozprášena. Jeden
voják padl, další se dostali do zajetí.512 Přes neuvěřitelné obtíže se nicméně pěti vojákům
podařilo dostat se opět k československým jednotkám – tři byli prezentováni na Blízkém
východě, dva dorazili v roce 1943 přes Španělsko do Británie.513

V okamžiku odjezdu roty „do pole“, tedy počátkem června 1940, vykázal podrobný jmenný
seznam 279 osob. Rota se skládala z velitelství a velitelské čety a čtyř ženijních čet po 58
mužích. Aplikací jmenného seznamu, dochovaného v archivních materiálech514 na
všeobecnou databázi bylo možné vytvořit samostatnou databázi všech příslušníků jednotky
v rozhodný den „odchodu do pole“, kterou je poté možné využít k podrobnějšímu zkoumání.
První poznatek s národnostní problematikou souvisí jen okrajově, nepostrádá však
zajímavosti. Oproti divizi a pozemním jednotkám jako celku se z databáze podařilo doložit
neobvykle nízký věkový průměr roty. Více než polovina vojáků (konkrétně 144 mužů) byla
mladších než 30 let, 33 z nich mělo dokonce méně než 20 let. Naopak čtyřicetiletých a
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VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 2, inv. č. 7, sign. 7/3/1, Denní rozkazy č. 1–147 (9. 1. – 27. 8.
1940), Rotní rozkaz č. 82 z 8. června 1940.
512

Ženijní rotě ve Francii a především problematice bojového vystoupení zmíněného odřadu věnoval
samostatnou studii PROCHÁZKA, Ivan: Brion-sur-Ource. Osudy vojáků 1. ženijní roty na území Francie a
Británie v roce 1940. In: Historie a vojenství, 2010, č. 1, s. 19–45. Bojové nasazení roty popisuje i její válečný
deník: VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 1, inv. č. 1, Válečný deník ženijní roty 14. 6. – 8. 7. 1940. Další
informace viz také tamtéž, k. 19, inv. č. 164, Zpráva poručíka Courrière o bojových vystoupeních 1. čs. divise a
VÚA – VHA Praha, sb. 24, materiály jednotlivých příslušníků roty.
513

POCHÁZKA, I.: Brion-sur-Ource. Součástí studie jsou i krátké medailony jednotlivých vojáků.

514

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 3. inv. č. 20, sign. 9/1.
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starších bylo v celé rotě jen 19, což v rámci divize představovalo naprostou výjimku. Dokládá
to velký význam, jaký na ženijní vojsko kladli jak Francouzi, tak i českoslovenští důstojníci.
Z osmi důstojníků roty bylo pět vojáků z povolání, zbytek v záloze. Jediný důstojník
vykazoval slovenskou mateřskou řeč,515 ostatní pak českou, což zcela odpovídá situaci u
jiných jednotek i v rámci československého vojska ve Francii jako celku. Zástupci velitelů
všech čtyř čet shodně udávali českou mateřskou řeč, u nižšího velitelského sboru lze ale
vysledovat mnohem větší národnostní vyrovnanost. Z dvanácti velitelů družstev bylo šest
„Čechů“ a šest „Slováků“, z 24 velitelů rojů pak devět „Čechů“, třináct „Slováků“ a po
jednom „Němci“ a „Maďarovi“. Celkové složení ilustruje tabulka, vycházející z mateřské
řeči, kterou vojáci udali při odvodním řízení. Jak je vidět, procentuální poměry jednotlivých
mateřských řečí zhruba odpovídaly celkovému složení čs. vojska ve Francii, naopak podstatně
menší bylo zastoupení vojáků, kteří udávali židovskou konfesi:

Tabulka 25
Složení ženijní roty 1. čs. divize,
červen 1940516
mateřská řeč

počet

%

z toho žid.
konfese

česká

109

39,0 %

1

slovenská

142

50,9 %

8

rusín. a ukraj.

3

0,1 %

0

německá

14

5,0 %

1

maďarská

8

2,9 %

2

jidiš

0

0%

0

jiná

3*

0,1 %

0

279

100 %

12 (4,3 %)

celkem

*dva vojáci udávali francouzskou, jeden chorvatskou mateřskou řeč

515

Slovenským důstojníkem byl Ján Bodoň (J-903, 23.07.1913 Prešov), jenž sloužil jako pobočník velitele roty.
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Tabulka vytvořena na základě srovnání Databáze a seznamu příslušníků roty: VÚA – VHA Praha, f. Ženijní
rota – VB, k. 3. inv. č. 20, sign. 9/1.
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Současně se podařilo vytvořit tabulku podrobného vnitřního rozdělení osob v rámci
jednotlivých součástí roty. Poznatky je pak možné srovnat se závěry, vyplývajícími z obdobné
tabulky, zpracované v případě 1. čs. pěšího pluku (Tabulka 20, s. 173).

Tabulka 26
Složení ženijní roty 1. čs. divize,
rozdělení podle čet,
podle kritéria mateřské řeči s přihlédnutím k židovské konfesi517
mateřská řeč (v závorce příp. židovská konfese)
jednotka

česká

slovenská

rusínská

německá

maďarská

jiná

celkem

důstojníci

7

1

0

0

0

0

8

vel. četa

19 (1)

19 (1)

0

2

3 (1)

0

43 (3)

1. četa

18

33 (1)

0

2

1 (1)

3*

57 (2)

2. četa

16

39 (1)

0

2

0

0

57 (1)

3. četa

26

23 (4)

1

6 (1)

1

0

57 (5)

4. četa

23

27 (1)

2

2

3

0

57 (1)

109 (1)

142 (8)

3

14 (1)

8 (2)

3

279 (12)

celkem

* dva vojáci udávali francouzskou, jeden chorvatskou mateřskou řeč

V tabulce je až zarážející naprosto rovnoměrné rozdělení vojáků podle národností. Zcela
nezpochybnitelné je u příslušníků „neslovanských národností“ – pokud počítáme i vojáky,
kteří udávali francouzskou mateřskou řeč, měly jich velitelská, 1. a 4. četa naprosto stejný
počet, vždy po pěti mužích, zbylé dvě jen o něco méně nebo více. Vzájemné podíly „Čechů“ a
„Slováků“ se již poněkud liší, což by odpovídalo hypotéze o přetrvávajícím chápání obou
národností jako odnoží jednoho „československého“ národa.
Cílenému „rozmělňování“ národnostních menšin odpovídá i jejich vnitřní zařazení v rámci
čet. U 3. čety, kde bylo nejvíce „Němců“, sloužil i jediný velitel roje, jenž udával německou
mateřskou řeč, analogická situace nastala u 4. čety s vojáky maďarské „národnosti“. Za tímto
rozřazením bezpochyby stály jazykové důvody, je ale symptomatické, že potřeba vzájemné
517

Tabulka vytvořena na základě srovnání Databáze a seznamu příslušníků roty: VÚA – VHA Praha, f. Ženijní
rota – VB, k. 3. inv. č. 20, sign. 9/1.
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komunikace nepřevážila nad celkovým záměrem důsledného „rozmělnění“ – nikde nedošlo
k vytvoření čistě „německých“ či „maďarských“ družstev a dokonce ani rojů, a „německá“ a
„maďarská“ skupinka byly zařazeny u různých čet. V rovině spekulací musí zůstat myšlenka,
zda vyšší koncentrace „českých“ vojáků u 3. a 4. čety nesouvisí právě se zařazením těchto
„neslovanských“ skupinek. Právě 3. četa, kde podíl „neslovanských“ vojáků přesahoval 12 %,
měla také hodnostně nejsilnější velitelský sbor – všem družstvům veleli četaři (jeden z nich
byl aspirantem), pěti z šesti rojů desátníci.518
Další výjimku v pravidelnosti představuje 2. četa. Z vojáků „neslovanských národností“
vykazovala ve stavu jen dva „Němce“ (navíc dobrovolníky z Británie, kteří dorazili až
v druhé polovině května 1940), zato poměr vojáků slovenské mateřské řeči byl z celé roty
nejvýraznější – 39 osob, tedy přes 67 %. Slovenskou mateřskou řeč vykazovali i všichni
poddůstojníci čety (kromě zástupce velitele), tedy veškerý nižší velitelský sbor. Nabízí se
otázka, zda četa nepředstavovala svého druhu „slovenský“ experiment, pro tuto hypotézu
ovšem nejsou k dispozici žádné důkazy. V porovnání s vyšší koncentrací „českých“ vojáků u
3. a 4. čety se ovšem jedná o argument, který by hypotézu o „dvou odnožích jednoho národa“
poněkud relativizoval preferencí větve „české“ – „slovenský experiment“ u 2. čety se zdá být
„pojištěn“ silnou velitelskou dotací, naopak „nebezpečí“ silnějšího zastoupení menšin u 3. a 4.
čety je „nivelizováno“ vyšší koncentrací „Čechů“ – alespoň tak hovoří prostá čísla. Nelze
pochopitelně z jedné tabulky vyvozovat žádné hlubší závěry, je ale pozoruhodné, jak postřehy
z rozboru složení ženijní roty odpovídají tendencím, naznačeným u 1. pěšího pluku či v rámci
1. čs. divize jako celku.

Rozbor a aritmetické vyjádření personálního stavu jediné roty tak vychází poměrně
přesvědčivě a jednoznačně. Československé vojsko ve Francii věnovalo národnostnímu
složení mimořádnou pozornost, přičemž zásady pronikaly a byly aplikovány až do nejmenších
organizačních částí. Je samozřejmě otázkou, jak by bylo možné v tomto trendu pokračovat
v průběhu bojového nasazení a nutného nahrazování ztrát. Domnívám se, že by přirozenou
cestou muselo dojít k značnému uvolnění, nicméně péče, kterou rozdělování vojáků podle
národností věnovali i důstojníci vcelku nízkých hodností na stupni pouhé roty, je až zarážející.

518

U 1. čety veleli družstvům jeden četař a dva desátníci, všem šesti rojům pak pouze svobodníci. Součet
hodnostních „pecek“ poddůstojníků vycházel u 1. – 4. čety postupně 16, 22, 24 a 22 bodů. Tamtéž.
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Národnostní rozdělení ale přese všechno představovalo jen jeden okruh zájmu velitelského
sboru. Je nepochybné, že v kruhu konkrétních malých jednotek se spíše než možné politické
důsledky národnostních problémů pro celý zahraniční odboj řešila především předpokládaná
spolehlivost či nespolehlivost v boji. Není proto divu, že se stejným důrazem jako
k národnostnímu složení velitelé přistupovali i k otázce eliminace případných ideologických
problémů, z nichž nejzávažnější se v dobových reáliích zdálo nebezpečí infiltrace
komunistických myšlenek. U roty sloužilo celkem třináct interbrigadistů, a také oni byli
rozděleni naprosto stejným poměrem po dvou či třech mezi jednotlivé čety, aby nikde
nevznikla větší koncentrace „španěláků“. Jejich zařazení nicméně proběhlo podle dosažených
hodností519: dva se stali veliteli družstev, dva veliteli rojů, a nedá se tedy říci, že by byli po
této stránce osobně pronásledováni. Zajímavé je, že oba velitelé družstev byli přidělení ke
„slovenské“ 2. četě, kde ale nesloužil žádný další interbrigadista. Na tomto konkrétním
příkladu je možné demonstrovat obecný trend československého velení v postupu vůči
interbrigadistům – jejich rozdělení mělo především za cíl zařadit do co největšího počtu
jednotek vojáky s čerstvou válečnou zkušeností, zatímco snaha „rozmělnit“ je jako možný
rozkladný prvek vyhlíží podle dosažitelných materiálů jen jako sice vítaný, ale pouze
druhotný efekt.520

Ženijní rota se jako celek na frontu nedostala, její menší část nicméně do bojů zasáhla. Vojáci
si v nezvyklých situacích počínali iniciativně a odvážně a dostalo se jim zaslouženého ocenění
od francouzských i československých nadřízených. Případů osobního selhání se vyskytlo jen
několik, přičemž výslovného odmítnutí rozkazu a následné otevřené dezerce se podle
dochovaných materiálů dopustil jediný voják – „maďarský“ desátník J. I., velitel jednoho
z rojů,521 několik dalších dezertovalo pod vlivem tíživých okolností,522 pravděpodobně šlo o
krajany, kteří trpěli obavami o své rodiny. Evakuace do Británie proběhla v rámci roty
podobně jako u jiných jednotek. Jako bojové ztráty musela být odepsána skupina, ponechaná
u zátarasů v Brion, z ostatních vojáků roty se pro evakuaci rozhodlo 117 vojáků – všichni

519

Jednalo se ovšem vždy o hodnosti, dosažené během služby v předválečné československé armádě. Hodnosti,
které interbrigadisté získali ve Španělsku, nebyly zohledňovány, jak již bylo vysvětleno výše.
520

Např. KOCMAN, V.: Boj bez slávy, s. 59–60.

521

PROCHÁZKA, I.: Brion-sur-Ource, s. 22.

522

Tamtéž.
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velitelé čet a jejich zástupci,523 více než dvě třetiny velitelů družstev a necelá polovina velitelů
rojů.524 Ve Francii zůstal jak německý, tak i maďarský velitel roje, ale jen dva interbrigadisté,
zatímco zbylých jedenáct odplulo do Británie – tak vysoký podíl evakuovaných
interbrigadistů vyplýval podle mého názoru ze specifické situace ženijní roty, odtržené od
ostatních jednotek v zázemí i od pěších pluků na frontě, a tím i od instrukcí z ilegálních
kanálů komunistické organizace.525 Celkově z „Čechů“ zůstalo nadále sloužit 60 %, ze
„Slováků“ přibližně čtvrtina. Z celkem 117 příslušníků roty se podařilo v databázi
identifikovat 115. Jejich složení je možné srovnat se situací v rámci celé divize:
Tabulka 27
Příslušníci ženijní roty 1. čs. divize,
kteří evakuovali do Británie,
červen 1940526
původní
stav roty

%

evakuovali
do Británie

%
z původního
stavu

% z pův.
počtu u
1. čs. divize

česká

109 (1)

39,0 %

63 (1)

57,8 %

59 %

slovenská

142 (8)

50,9 %

38 (6)

26,8 %

14,2 %

rusínská

3 (0)

0,1 %

2

66,6 %

28,5 %

německá

14 (1)

5,0 %

9 (1)

64,3 %

40 %

maďarská

8 (2)

2,9 %

3 (2)

37,5 %

26,5 %

3*

0,1 %

0

0%

28,4 %

279 (12)

100 %

115* (10)

41,2 %
(83,3 %)

37,8 %

mateřská řeč

jiná
celkem

* dva vojáci udávali francouzskou, jeden chorvatskou mateřskou řeč
** dva vojáky kteří evakuovali do Británie se prozatím nepodařilo identifikovat

523

S výjimkou zástupce velitele 1. čety četaře aspiranta M. Krumla, jenž padl 16. června 1940 u Arnay-le-Duc
během ústupových bojů improvizované čety, ponechané původně k ochraně zátarasů u Brion-sur-Ource.
524

Evakuaci roty nestihli tři velitelé rojů z 1. čety, zařazení do improvizované čety ponechané u Brion-surOurce. Dva z nich se po porážce Francie dokázali dostat na Blízký východ, kde se znovu přihlásili do čs.
jednotek. Třetí upadl do zajetí a zůstal nezvěstný.
525

Tuto tezi potvrzuje skutečnost, že z jedenácti evakuovaných interbrigadistů se osm v červenci 1940
v Cholmondeley, tedy v době, kdy již měli se stranickým vedením kontakt, přidalo ke „vzbouřencům“.
526

Tabulka vytvořena na základě srovnání Databáze a seznamu příslušníků roty: VÚA – VHA Praha, f. Ženijní
rota – VB, k. 3. inv. č. 20, sign. 9/1. V závorkách jsou uvedeni vojáci, kteří deklarovali židovskou konfesi.
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Všech 117 vojáků, kteří se rozhodli pro evakuaci do Británie, se v Bordeaux nalodilo na
palubu lodi s/s Forbin. Na francouzském území sice zanechali dopravní prostředky, podrželi
si ale své zbraně.527 Loď vyplula 20. června do ústí Girondy a odtud do Gibraltaru. Příslušníci
roty improvizovali na palubě protiletadlovou obranu, které se během náletu v ústí Girondy
dokonce podařilo sestřelit jeden německý bombardér. Po dlouhé plavbě dorazilo 115
vojáků528 dne 7. července 1940 do spásného liverpoolského přístavu. Začínala nová kapitola
jejich služby.

527

Celkem 117 pušek a 4 lehké kulomety, vojáci si tedy ponechali veškerou výzbroj, kterou měli k dispozici a do
Británie dorazili jako plně vyzbrojená jednotka. PROCHÁZKA, I.: Brion-sur-Ource, s. 23.
528

Jeden vojín utonul v ústí Girondy během přepravy, jeden desátník byl v Gibraltaru odeslán do nemocnice.
Tamtéž, s. 23 a 25.
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4.1.19. Závěr
Za přibližně devět měsíců od konce září 1939 do konce druhé června 1940 se
československému exilu podařilo zorganizovat ve Francii polní svazek velikosti divize, byť se
sníženými počty. Evidence vykázala celkem 11 405 vojáků, což posuzováno zvláště optikou
následujících válečných let rozhodně představovalo pozoruhodný výkon. Divize ještě stihla
završit svoji organizaci, v důsledku nepříznivých okolností ovšem již nestačila dokončit
výcvik. V improvizovaných podmínkách se některé její části zapojily do bojů, ovšem
podmínky a průběh nasazení nemohly za dané situace odpovídat představám a potřebám
vedení exilu ani prostých vojáků.

Pro každé vojsko platí, že jeho reálnou hodnotu prověří až skutečný boj – už z toho prostého
důvodu, že právě bojová činnost je hlavním smyslem jeho existence. Je proto zvláštní, že
skutečný rozbor působení československých jednotek na francouzsko-německé frontě nebyl
dosud proveden, přestože od tragického jara 1940 uplynulo již více než sedmdesát let. Tento
dluh nemůže předkládaná práce suplovat, nicméně, celou řadu námětů k zamyšlení poskytl
statistický rozbor, podaný v podkapitole Ztráty a úbytky. Zdánlivě suchá čísla mají totiž
poměrně výraznou vypovídací hodnotu.529

Detailní statistická vyjádření, zpracovaná následně čs. důstojníky v Británii, vcelku více než
přesvědčivě potvrzují dojmy a názory, které v záležitosti bojové hodnoty a morálky,
spolehlivosti a motivace vyjadřovaly hlášení, záznamy a vzpomínky aktérů tehdejších
událostí. Základem vojska se od počátku stala množina exulantů z území ČSR, zvláště pak
z protektorátu, kteří po 15. březnu 1939 odcházeli za hranice přímo s myšlenkou na odboj se
zbraní v ruce. Tato skupina zůstala „tvrdým jádrem“ čs. jednotek ve Francii i po celou další
dobu jejich existence. Rozhodným způsobem v ní převažovali vojáci, udávající českou
mateřskou řeč, a z nich (jak je možné dokázat teprve na základě databáze) ti, kteří udávali
jinou než židovskou konfesi. Celkové složení vojska, které, jak již bylo zdůrazněno, zdaleka
neodpovídalo meziválečné skladě obyvatelstva ČSR, neoddiskutovatelně signalizovalo míru
zapojení jednotlivých skupin obyvatelstva předválečné republiky do zahraničního vojenského
529

Velmi důrazně je ovšem nutné připomenout, že pouhé statistické vyjádření a následné závěry mohou
poskytnout jen výsledky dílčí a v žádném případě je nelze brát jako náhradu komplexního výzkumu a odborného
zpracování tématu.
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odboje.530 Důsledky událostí v červnu 1940 tento aspekt ještě více zdůraznily. Přes tragickou
hloubku francouzské katastrofy lze s jistotou konstatovat, že toto „tvrdé jádro“ v průběhu
června 1940 v zásadě přišlo pouze o vojáky, kteří padli, byli raněni, odtrženi či zajati během
bojů na frontě, a případy dobrovolné rezignace na další setrvání v řadách čs. vojska patřily
k naprostým výjimkám.

Na vnitřní složení vojska ve Francii měla ohromný vliv vyhlášená a důsledně prováděná
nucená mobilizace. Zapojení krajanské obce, emigrantů a „nevojenských“ exulantů podstatně
rozšířilo rekrutační základnu, z níž bylo možné čerpat, a následně i vedlo k výraznému
navýšení početních stavů. Vzájemné smíšení odlišných rekrutačních zdrojů ovšem ve
výsledku přineslo kombinaci výrazně dobrovolnické části, pro níž byl charakteristický
entuziasmus, s vojáky, kteří ke službě přistupovali laxně a také s početnou skupinou mužů,
kteří sloužili spíše z donucení či přinejmenším nikoliv z vlastní volby. Pokud bychom
vytvořili matematický interval, sledující odhodlání k boji, výsledek by se co do krajních
hodnot nelišil od běžné mobilizované armády, podstatný rozdíl by bylo podle mého názoru
ale možné najít v početnosti jednotlivých skupin, která by se projevila v nepřirozeně velkých
shlucích na obou koncích zmíněného intervalu – velkou skupinu výrazně nadšených
dobrovolníků více než vyvažovala skupina „neochotných“, jejichž ne právě kladný vztah
k Československé republice a tím i k zahraničnímu odboji byl vysvětlen výše. Je nepochybné,
že v průběhu času by se situace stále zlepšovala, ať již v důsledku příchodu dalších
dobrovolníků z okupované vlasti či delším propagandistickým a výchovným působením na
ostatní, stejně jako postupným utužováním kolektivního vědomí v průběhu výcviku, nicméně
právě čas byl hlavním faktorem, který československému vojsku ve Francii chyběl. Tento
významný fakt vynikne ve srovnání s ostatními teritorii, kde čs. jednotky vznikaly – v prvním,
organizačním období, měly formace v Sovětském svazu, na Blízkém východě a zvláště
v Británii vzhledem ke své výsledné velikosti času na vnitřní harmonizaci více, podstatně
menší byl také v jejich případě počet vojáků ze „slabšího konce intervalu“.531

530

Míra zapojení jednotlivých skupin měla pochopitelně své, často vcelku logické důvody. Jejich rozbor není
předmětem práce, právě proto je ovšem nutné tuto skutečnost alespoň reflektovat.
531

Jednotky ve Francii měly ke své organizaci před odchodem do pole přibližně osm měsíců. Pouhý jeden prapor
v SSSR dostal k dispozici téměř celý jeden rok, prapor na Blízkém východě asi deset měsíců, brigáda v Británii
se na své bojové vystoupení připravovala více než čtyři roky. Význam času na vnitřní harmonizaci vynikne
zvláště ve srovnání s pozdějšími fázemi bojů čs. formací na východní frontě – v Dukelském průsmyku a
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Evakuace v podmínkách, kdy po francouzské kapitulaci visel osud protifašistické koalice na
vážkách, přinesla zásadní oslabení dosud pracně budovaných československých vojenských
jednotek. Zhroucení Francie ale vojsku, respektive jeho zbytkům, které se v chaosu snažily
dostat mimo dosah německého útočníka a najít místo, kde by bylo možné dále pokračovat
v boji, do značné míry navrátilo jeho počáteční dobrovolnický charakter. První vážná krize
československého zahraničního vojenského odboje tak znovu zvýraznila mnohokrát zmíněné
„tvrdé jádro“ odboje, které stálo u jeho počátků. Míra úplnosti, v jaké se zmínění dobrovolníci
nenechali zviklat ani – dnes až nepředstavitelně tragickými – dopady francouzské porážky, je
obdivuhodná.532

„Francouzské období“ československého vojenského odboje v zahraničí dodnes čelí tvrdé
kritice historiků, díky podrobnému číselnému zpracování je nicméně třeba zcela jednoznačně
prohlásit, že (nejen) z pohledu nasazení a bojové morálky dobrovolníků bude naopak nutné
dosavadní stanoviska podstatně revidovat a zařadit tyto měsíce k nejslavnějším kapitolám
odboje v zahraničí vůbec, a to i ve srovnání s nejproslulejšími příklady bojů čs. legií v letech
1914–1918.

především později, na Slovensku, kdy narychlo připravené, nedocvičené a nesehrané celky utrpěly těžké ztráty,
aniž by dosáhly odpovídajících úspěchů.
532

Je možné navíc uvést i řadu případů, kdy se vojáci z této skupiny, kteří nestihli evakuaci do Británie,
v následujících měsících či letech bez ohledu na nebezpečí a vynaložené prostředky pokoušeli nějakým
způsobem dostat opět do řad čs. jednotek, ať již v Británii či na Blízkém východě – a mnohým se to i podařilo.
Míru úbytků a ztrát 1. čs. divize ve Francii tak tito vojáci fakticky ještě více snížili. Nelze ovšem zapomenout ani
na ty krajany, kteří sice v červnu 1940 řady vojska opustili a zůstali ve Francii, na podzim 1944 či později se
však znovu přihlásili a ještě před koncem války opět oblékli československou uniformu.
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4.2.

NA BRITSKÝCH OSTROVECH
Československé pozemní jednotky v Británii, 1939–1945

Dopoledne katolické bohoslužby – sv. Václav.
Večer v 19.30 hod. přednáška o sv. Václavu.
Zdá se, že většina lidí čs. samostatné obrněné brigády nemá zájem o dědice české země.
Důvod tkví v celkovém složení a v náboženství.533

4.2.1. Úvod
Británie se prostřednictvím úniku jedenáctky elitních zpravodajců pod vedením plk.gšt.
Františka Moravce stala vlastně první zemí, v níž se československý vojenský odboj po
praktické stránce etabloval. Zpravodajské informace, které Moravec získával ze své výzvědné
sítě, představovaly po celou dobu války jeden z největších přínosů čs. odboje k boji
protifašistické koalice a Moravcova skupina tak spolu s pracovníky úřadu vojenského a
leteckého atašé v Londýně okamžitě vytvořila, vedle Polska a Francie, jedno z významných
center odbojové práce. Význam londýnského centra stoupl také díky tomu, že Moravcova
skupina podpořila Edvarda Beneše a stala se jednou z opor jeho činnosti v prvním období,
kdy o jeho vedoucí roli v zahraničním odboji nebylo ještě rozhodnuto.
Po zhroucení Francie se nicméně britské ostrovy staly hlavní základnou československého
zahraničního odboje, a to po vojenské i politické stránce. Možnosti organizačního rozvoje
vojska nicméně silně limitovaly omezené lidské zdroje. Poté, co mocnosti Osy zprvu politicky
a poté i vojensky obsadily téměř celou kontinentální Evropu, byly zcela přerušeny evakuační
trasy z okupované vlasti. Krajanská obec v Británii v meziválečné době téměř neexistovala,
533

VÚA – VHA Praha, f. Motorizovaný prapor – VB, k. 35, sign. 169/4/35, Válečný deník 1. motoroty 7. 6.
1944 – 26. 2. 1945, s. 47, zápis z 28. 9. 1944.
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rekrutaci početných exulantů, kteří se do Británie uchýlili po Mnichovské dohodě a po březnu
1939 zásadně omezil nesouhlas britské vlády s provedením nucené mobilizace. Oproti
„francouzskému období“ proto nastal značný regres, když pouhých několik tisícovek vojáků
stěží stačilo na postavení slabé smíšené brigády, která až do roku 1943 představovala spíše
výcvikovou formaci než akceschopný polní svazek. Téměř veškeré personální doplňky
absorbovalo letectvo, jehož čtyři perutě se staly nejvýznamnějším prvkem vojenské
organizace čs. zahraničního exilu, zvláště proto, že se aktivně zapojily do bojové činnosti
spojeneckých sil. Politickému a vojenskému centru v Británii podléhali i vojáci na Blízkém
východě a později také jednotky, organizované v Sovětském svazu. Právě na úkor centra
v Sovětském svazu ovšem Británie od roku 1943 své výsadní postavení v zahraničním odboji
postupně ztrácela. Tento vývoj byl završen v březnu a dubnu 1945, kdy se „na východ“
přesunuly i řídící orgány politické moci.
Po vojenské stránce se ovšem právě od roku 1943 začala zlepšovat do té doby stagnující
situace pozemních formací. Díky spojení s jednotkou na Blízkém východě mohl být
zorganizován moderní motomechanizovaný svazek, vyzbrojený početnými tanky. Nedostatek
lidských zdrojů nicméně omezil jeho akceschopnost až do samého konce války, byť od
poloviny roku 1944 začali přicházet dobrovolníci z nových zdrojů, z nichž nejsilnějším se
stali zajatci z řad Čechoslováků, nuceně sloužících v německé armádě. Československá
samostatná obrněná brigáda představovala ze všech československých zahraničních jednotek
zdaleka největší údernou sílu, přesto je nutné zdůraznit, že až do konce války pozemní (ale ani
letecké) jednotky v Británii nepřesáhly svůj původní organizační rámec z prvního období.
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4.2.2. Mezi Mnichovem a válkou:
Československý exil v Británii 1938–1939
Británie se v období mezi uzavřením Mnichovské dohody a vypuknutím druhé světové války
stala jednou z cílových zemí, kam mířili emigranti a exulanti z území ČSR, a již v okamžiku
okupace se zde nacházel velký počet československých občanů. Britská vláda totiž po
Mnichovu poskytla azyl pro značné množství československých státních příslušníků a pro
jejich podporu založila i zvláštní organizaci, British Committee for Refugees from
Czechoslovakia (BCRC), pozdější Czech Refugee Trust Fund (CRTF).534
K 1. září 1939 již britské úřady registrovaly přibližně 7000 uprchlíků z Československa.535
Jejich počet ovšem rostl i po vypuknutí války, byť již zdaleka ne tak rychle, a v srpnu 1943
měli Britové ve své evidenci celkem 10 143 civilních uprchlíků z Československa ve věku
mezi 16 a 60 lety.536 Čechoslováci se tím řadili za „Němce a Rakušany“, Poláky a Belgičany
na čtvrté místo v počtu v Británii registrovaných uprchlíků, přičemž jejich počet např.
dvojnásobně převyšoval Francouze.537
Čechoslováci byli v rámci britského systému přístupu k cizincům v době války zahrnuti do
kategorie „přátelských cizinců“, díky čemuž měli nesrovnatelně lepší podmínky k pobytu než
např. Němci z Říše. Deklarovat se za československé občany se tedy již z tohoto praktického
důvodu vyplatilo i německy mluvícím emigrantům a exulantům. Od počátku ale vznikaly
spory o teritoriální a národnostní vymezení statutu „uprchlíka z Československa“, a otázka
definice kategorií a následného zařazení sporných případů či celých skupin mezi „přátelské“
či „nepřátelské“ cizince se proto stala velmi důležitou.538

534

První organizace, BCRC, byla založena již v říjnu 1938, červenci 1939 došlo k jejímu přeformování na
CRTF. K otázce vzniku CRTF zvláště KUKLÍK, J. – ČECHUROVÁ, J.: Czech Refugee Trust Fund a
československá emigrace. Zajímavý praktický pohled na činnost BCRC/CRTF a vliv jednotlivých politických
skupin přináší BEER, Fritz: ...a tys na Němce střílel, dědo? Paseka, Praha – Litomyšl 2008; REINER, J.:
Komunisté v československém pozemním vojsku na Západě. Unikátní možnost vyhledávání jednotlivých osob,
zařazených do systému CRTF, poskytují webové stránky Richarda Gaskella CAST Czech and Slovak Things,
dostupné na http://webspace.webring.com/people/fc/czechandslovakthings/.
535

HEUMOS, P.: Die Emigration aus der Tschechoslowakei, s. 209.

536

Tamtéž, dokument č. 55, tabulka na s. 450. Tabulka zahrnuje pouze civilní osoby, tedy nikoliv příslušníky
vojenských jednotek, s výjimkou těch, kteří byli z jednotek propuštěni do civilu.
537

Tamtéž.

538

K problému se velice specificky vyjadřoval BEER, F.: ...a tys na Němce střílel, dědo?, s. 204–205.
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Složení exulantské skupiny v Británii bylo ovšem oproti jiným zemím velice specifické.
Zatímco do Francie mířili v letech 1939 a 1940 zvláště dobrovolníci, připravení vstoupit do
československého vojska, v Británii hledali azyl především o němečtí antifašisté, sociální
demokraté a židovští uprchlíci – přičemž mezi těmito kategoriemi navzájem existovaly
hluboké průniky. Exulantů české mateřské řeči a nežidovského původu bylo v Británii
podstatně méně, zvláště když „vojenským“ uprchlíkům byla pomoc CRTF většinou
odmítnuta.539 Podle britského odhadu tvořil „český“ podíl z celkového počtu exulantů
z Československa pouze dvacet procent, což by činilo asi 2000 osob – byť definice tohoto
„češství“ byla zcela vágní.540
Exulanti a emigranti z území Československa se v rámci podpůrného systému CRTF
soustředili do několika skupin, které měly především politický základ,541 mnozí další ale
zůstávali „stranou“ a nepodíleli se na činnosti žádné skupiny.
Přibližně polovinu uprchlíků představovali muži.542 I když odečteme starší a fyzicky
neschopné, stále ještě zůstával dosti vysoký počet, přicházející v úvahu pro rekrutaci do
tvořícího se československého vojska. Tento potenciál se ale podařilo využít jen zčásti.
Důvodem se stalo především specifické složení a související ideologické a národnostní
problémy, z nichž byla v daných souvislostech přirozeně nejcitlivější otázka německá.

539

Výběr osob, kterým měla být poskytnuta pomoc a jejich následnou registraci do systému BCRC/CRTF
zajišťovaly především expozitury v Polsku. Na čele tamější části organizace stála Clare Hollingworthová,
proces výběru osob ovšem do značné míry ovládli komunisté a Hermann Field. Srvn. REINER, J.: Komunisté
v československém pozemním vojsku na Západě, s. 15–20. Zástupcům čs. vojenského odboje C. Hollingworthová
otevřeně sdělila, že „vojenští“ uprchlíci nebudou péčí fondu do Británie přepravováni, jelikož nebudou přijati do
britské armády a proto také nemohou býti připuštěni do Anglie. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č.
88, sign. CI/1a/3/13, zpráva krakovského konzula Znojemského pro vyslanectví ve Varšavě ze 17. 5. 1939.
540

[...] after all no more then twenty per cent of Czechs in Britain were Czechs in Beneš´s sense. GLEES,
Anthony: Exile Politics during the Second World War. The German Social Democrats in Britain. Clarendon
Press, Oxford 1982, s. 48. Srvn. HEUMOS, P.: Die Emigration aus der Tschechoslowakei, s. 207.
541

Rozdělení skupin včetně krátkého shrnutí jejich činnosti představil mj. RASZKA, F. D.: The Czechoslovak
Exile Government in London and the Sudeten German Issue. Z pohledu této práce měl značný význam fakt, že
CRTF sdružoval a podporoval nejen československé občany, ale také reemigranty, zvláště z Německa a
Rakouska, kteří v Československu získali dočasný azyl. Srvn. ČAPKOVÁ, Kateřina – FRANKL, Michal:
Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933–1938. Paseka, Praha – Litomyšl 2008.
542

HEUMOS, P.: Die Emigration aus der Tschechoslowakei, dokument č. 55, tabulka na s. 450. Tabulka je
rozdělena n několik kategorií, přičemž 1271 osob z celkového počtu není rozděleno podle pohlaví, u zbytku
mírně převažuje počet mužů nad ženami (4613 : 4259).
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4.2.3. V roli vedlejšího centra:
Počátky formování vojenského odboje v Británii do července 1940
Přípravné práce k organizaci vojenského odboje v Británii probíhaly již od léta 1939. Na
československém vyslanectví v Londýně se pořizovaly soupisy dobrovolníků, jejichž počet
rapidně stoupal zvláště od okamžiku vypuknutí války.543 Nicméně vojenské jednotky, ať již
pozemní či letecké, se měly formovat na území Francie a Polska, a s Británií se původně
počítalo jen jako s rekrutační základnou druhotného významu.544 Kromě organizačních a
dalších praktických důvodů měl na toto rozhodnutí podstatný vliv i postoj britské vlády k čs.
odboji jako takovému. Britové se k otázce uznání československé exilové reprezentace stavěli
s ještě větší rezervou než Francouzi, a oficiální britské uznání Čs. národního výboru přišlo až
20. prosince 1939.545 Jedním ze základních právních problémů ale i poté zůstávala otázka
teritoriální, tedy rozsah území, které v rámci bývalých hranic Československa mělo podle
Britů exilové vedení vlastně reprezentovat. Všechny tyto a další politické problémy měly
přitom přímý vliv na možnosti rekrutace a později, kdy se po kapitulaci Francie oproti
původním plánům Británie přeci jen stala hlavním vojenským organizačním centrem, také na
početnost a následně i vnitřní strukturu československých vojenských jednotek.
Ještě opatrněji než k otázce politického uznání přistupovali Britové k vojenským záležitostem.
Zatímco Francouzi po uznání Čs. národního výboru na svém území povolili nucenou
všeobecnou mobilizaci československých občanů, Britové svolili pouze k dobrovolným
odvodům. Dne 23. ledna 1940 list Čechoslovák v Anglii zveřejnil Benešovu výzvu
k přihláškám do vojska,546 a od ledna 1940 byli dobrovolníci postupně předvoláváni před

543

Vojenský a letecký atašé v Londýně pplk.gšt. Josef Kalla dne 11. listopadu 1939 rekapituloval: Soupis
dobrovolníků je prováděn téměř od 15. března t.r. Doposud máme 1300 mužů (cca). VÚA – VHA Praha, f.
ČsVS – F, k. 2, inv. č. 24, sign. CI/1a/2, Vojenský a letecký atašé v Londýně čj. 019/39, dopis pplk.gšt. Kally
plk.gšt. Španielovi z 11. 11. 1939.
544

Britské vojenské orgány se zprvu stavěly k myšlence organizovat čs. jednotky také na britské půdě s
pochopením a došlo dokonce k několika jednáním. Tento poměrně vstřícný postoj však trval jen přibližně o
konce září 1939, než byl znám názor Foreign Office. Tamtéž.
545

Znění dopisu E. Halifaxe předsedovi Čs. národního výboru E. Benešovi, vyjadřující oficiální uznání britskou
vládou viz NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády,
dokument č. 163, s. 338. Z hlediska národnostního rozvrstvení exulantů v Británii nabývala zásadního významu
formulace uznání, kdy Halifax psal, že Národní výbor is qualified to represent the Czecho-Slovak people a
Czecho-Slovak army in France. Tamtéž.
546

BRANDES, D.: Der Weg zur Vetreibung 1938–1945, s. 44. Výzva byla zveřejněna v českém i německém
znění.
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odvodní komisi, která zjišťovala nejen jejich osobní data a branný poměr, ale především jejich
zdravotní stav. U odvodní komise, jejímž předsedou byl sám čs. vojenský a letecký atašé
v Británii pplk.gšt. Josef Kalla, do května 1940 prošlo řízením celkem 700 mužů.547 Od
poloviny a konce dubna sice fungovaly ještě další dvě komise,548 ty však projednaly jen
několik desítek případů, a celkové výsledky odvodů v Británii tak zdaleka neodpovídaly
očekáváním čs. důstojníků, a už vůbec ne velkým potenciálním rekrutačním možnostem
početného exilu. Důvodem se stal především problém případného zapojení exulantů německé
národnosti či mateřské řeči, kterých byla ovšem v Británii většina.549

Samotný odvod ale ještě neznamenal faktický nástup vojenské služby. Na jaře roku 1940 se
nepočítalo s organizací zvláštních jednotek na britské půdě, naopak, všichni dobrovolníci se
měli přesunout do Francie a zařadit se do tamního čs. vojska. Souběžně s odvody tak
probíhala další jednání o podrobnostech přepravy do Francie. Mnozí odvedenci ale již
v naději na brzké odplutí dali výpovědi u svých zaměstnavatelů a každé další zdržení pro ně
mělo fatální následky, neboť neměli zajištěnu existenci. Někteří se proto po několika marných
urgencích rozhodli vstoupit do britské armády, respektive pomocných zákopnických jednotek
(Auxiliary Military Pioneer Corps550), které tehdy představovaly v zásadě jedinou možnost
pro službu cizinců v britských ozbrojených silách.551 Přestože část z nich později během války
přestoupila do čs. armády, v aktuální okamžik československé vojsko přišlo o skupinu (byť
nijak početnou) k boji odhodlaných mužů s vysokou motivací.552
547

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, odvodní protokol „S“.

548

Tamtéž, odvodní protokoly „U“ a „T“.

549

Přes počáteční nadějné kontakty došlo mezi německými skupinami emigrace a zástupci čs. odboje k sporům o
rozsah a podmínky případného zastoupení ve vrcholných orgánech exilového vedení. Otázku služby čs. občanů
německé národnosti se do července 1940 nepodařilo uspokojivě vyřešit. Po britském uznání Čs. národního
výboru jednal W. Jaksch s Brity i pplk. Kallou o řešení vztahu československých Němců k vedení čs.
zahraničního odboje. Dne 26. ledna došlo k dohodě s britským War Office, podle níž dostali „sudetští Němci“
volnost výběru mezi československým vojskem a britskou armádou. Nástup do čs. vojska odmítli v té době také
komunisté, kteří se ovšem nehlásili ani do britské armády.
550

Britský zákopnický sbor byl ustaven 17. října 1939 pod názvem Auxiliary Military Pioneer Corps. Jeho název
byl 22. listopadu 1940 změněn na Pioneer Corps.
551

K problematice služby cizinců v britské armádě obecně FRY, Helen P.: The King´s Most Loyal Enemy Aliens:
Germans Who Fought for Britain in the Second World War. Sutton Publishing, Stroud 2007.
552

A. D. se přihlásil na čs. vyslanectví 11. listopadu 1939 a několikrát urgoval nástup služby. Když však koncem
března 1940 konečně obdržel vyrozumění, že je zařazen do chystaného I. transportu do Francie, obratem sdělil,
že se již mezitím přihlásil do britské armády. Sloužil u 137. roty Auxiliary Military Pioneer Corps až do října
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Na vojenských přípravách se podíleli nejenom zástupci čs. exilových orgánů, ale i sami
dobrovolníci. Velkou práci v tomto ohledu odvedl především Richard Pollak, účastník 1.
světové války a československý nadporučík pěchoty v záloze.553 Společně s pplk.gšt. J.
Kallou vytvořili skupinu dobrovolníků, která se v prvním období zaměřila především na
propagaci myšlenky československého odboje mezi britskou veřejností. Příslušníci skupiny,
která postupně vzrostla na asi osmdesát osob, se věnovali i branné výchově s cílem později
vytvořit vojenskou jednotku. Skupina dostala k dispozici tábor v Birchington-on-Sea, který se
postupně změnil na improvizované polovojenské soustřeďovací a výcvikové centrum, jehož
velení se dobrovolně ujal Richard Pollak.554
Mezitím se podařilo dosáhnout dalšího pokroku v jednáních na oficiální úrovni. Dne 26.
dubna 1940 mohl Beneš britské vládě předat memorandum s předem dohodnutým obsahem,
jenž uváděl do souladu oficiální vyhlášení mobilizace a britský požadavek dobrovolnosti
nástupu.555 Rozhodující přitom nebyl přímo obsah, ale sám fakt dosažení dohody ve
vojenských věcech.556

1941, kdy přešel k britskému letectvu a teprve poté se dostal do kompetence čs. vojenských úřadů. Databáze.
Další dobrovolník, J. F., nastoupil k Auxiliary Military Pioneer Corps již 26. února 1940, a jako příslušník 88.
roty se v rámci britského expedičního sboru dokonce stačil zúčastnit tažení ve Flandrech v květnu 1940 a
evakuace z Dunkerque. Dne 24. února 1941 přestoupil do čs. armády. Databáze.
553

Richard Pollak (S-484, 07.04.1898 Nový Knín, o. Příbram), obchodník se železářským zbožím, židovského
původu a vyznání. Dne 30. března 1939 vycestoval legálně z protektorátu do Nizozemska a odtud do Británie.
Databáze. Osobním dopisem se obrátil na dr. Beneše do Spojených států a dal se mu k dispozici. KULKA, Erich:
Židé v československém vojsku na Západě, s. 24. Ve Francii zprvu sloužil u 9. roty 2. pěšího pluku, před
odjezdem divizní pěchoty na frontu v červnu 1940 byl ale přeložen k náhradnímu tělesu. V Británii později
sloužil jako styčný důstojník u britského styčného velitelství při čs. brigádě a v této funkci se aktivně zúčastnil
bojových akcí u Dunkerque 1944–1945, mj. se podílel na jednání s německým velitelstvím obklíčeného přístavu.
Databáze; VÚA – VHA Praha, f. Kvalifikační listiny vojenských osob.
554

VÚA – VHA Praha, sb. 24, sign. 24-18-27. Tábor vznikl koncem července 1939, ovšem pod patronací CRTF.
V průběhu října 1939 jednal pplk.gšt. Kalla s britskými orgány o oficiální změnu statutu na přípravné vojenské
zařízení, kde by se soustřeďovali dobrovolníci před odesláním do Francie. Před uznáním Čs. národního výboru
ovšem měl být tábor i nadále řízen v rámci CRTF. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 2, sign. 24/CI/1a/2, čj.
0188dův/39, dopis gen. Ingra pplk. Kallovi z 7. 11. 1939. Soustředění dobrovolníci procházeli především
pořadovým a částečně i teoretickým výcvikem. Velení tábora převzal později pplk.gšt. Karel Lukas.
555

NĚMEČEK, J. a kol.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády, dokument č.
229, s. 468–470.
556

Z data, kdy došlo k finalizaci dlouhodobých jednání je patrné, jaký vliv sehrál náhlý konec „podivné války“,
vyjádřený německým útokem na Dánsko a Norsko.
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V dubnu 1940 tedy konečně pominuly právní překážky a od příprav se mohlo přejít
k organizaci transportů do Francie.557 Dobrovolníci měli odjíždět postupně; během dubna,
května a června 1940 byly formálně připraveny tři transporty, do porážky Francie se ovšem
uskutečnil pouze první z nich.558 Celkem sto třicet jedna mužů559 odjelo 8. května 1940 – den
předtím, než ve Francii 1. čs. pěší pluk přebíral na historickém bojišti čs. roty „Nazdar“ u
Arrasu bojovou zástavu. Dobrovolníci se vylodili ve francouzském přístavu Le Havre a se
zastávkou v Paříži pokračovali přes celou Francii do Agde. Zatímco Anglii opustili ještě
v době relativního klidu, v okamžiku, kdy se dostali k jednotkám, se ale situace zásadně
změnila – Němci 10. května zahájili velkou ofenzivu.560
Složení skupiny odpovídalo situaci mezi dobrovolníky z řad čs. exilu a emigrace v Británii.
Transport zahrnoval 16 důstojníků a 115 osob mužstva (z nichž bylo plných 60 nováčků, tedy
bez předchozího vojenského výcviku). Velitelem byl určen Richard Pollak.561

557

Je nutné poznamenat, že několik vojáků se do Francie dostalo samostatně již od podzimu 1939, jednalo se
však jen o výjimky. Databáze.
558

V různém stadiu byly přípravy dalších tří transportů. Dobrovolníci, určení pro II. transport, byli 11. června
1940 dokonce povolání na shromaždiště, kam se většina z nich v určený den, 17. června 1940, i dostavila, k
odjezdu však již vzhledem ke katastrofální situaci ve Francii nedošlo. Jedním z mála těch, kteří výzvy
neuposlechli, byl Pavel Tigrid. Materiály, uložené ve Vojenském historickém archivu v Praze, mj. poskytují sice
jednostranný, ale zajímavý pohled na otázku ochoty Pavla Tigrida k nástupu vojenské služby. VÚA – VHA
Praha, sb. 24, sign. 24-20-22/342–373.
559

VÚA – VHA Praha, f. Úřad zplnomocněnce Vojenské správy ČsNV v Londýně, k. 1, inv. č. 1. Seznam č. 1
vojenských osob, odeslaných z Anglie do výcv[ikového] střediska v Agde. Seznam obsahuje celkem 146 jmen,
někteří však již v mezičase odjeli do Francie samostatně, dalších šest osob se nedostavilo na shromaždiště.
560

Do Agde transport dorazil vlakem v 0.40 hodin dne 12. května, s téměř tříhodinovým zpožděním, zaviněným
právě důsledky německé ofenzivy. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1, Kronika NT, I. díl, s. 23.
Zápis udává o jednoho vojáka více, ten však byl k transportu přiřazen až ve Francii.
561

Hodnostně nejvyšším důstojníkem byl kapitán Arnošt Zentner. Přesto nebyl určen velitelem – důvodem
ovšem nebyla jím udávaná německá mateřská řeč (jak by se snad mohlo na první pohled zdát), ale fakt, že byl
důstojníkem hospodářské služby (tedy „týlařem“), a vojenská správa dávala v podobných příležitostech v zásadě
přednost důstojníkům tzv. zbraní. Charakteristické také je, že velitelem byl určen Richard Pollak jako důstojník
v záloze, a nikoliv poručík pěchoty z povolání z povolání Alfred Beck, byť hodnostní rozdíl činil pouhý jeden
stupeň. Dokládá to snahu o důsledné dodržování rovného přístupu k důstojníkům, byť jisté nevýhody takového
přístupu byly evidentní. Zmiňuje je např. STAV, Zdeněk: Povinnost nade vše... B4U Publishing, Brno 2009, s.
106. Na rozhodnutí o určení velitele transportu ale bezpochyby měla rozhodující vliv předchozí organizátorská
činnost R. Pollaka.
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Tabulka 28
Složení I. transportu dobrovolníků z Británie,
8. květen 1940562
z toho:
mateřská
řeč

počet

bez
vyznání

žid.
konfese

česká

77

13

33

slovenská

9

2

4

rusínská

1

0

1

německá

40

14

12

maďarská

3

1

1

českoslov.*

1

1

0

celkem

131

31

49

* dotyčný příslušník transportu, který uvedl národnost
československou, pocházel z rodiny s německožidovskými
kořeny

Rozbor vnitřního složení transportu umožnil určit některé charakteristické rysy této skupiny
dobrovolníků:
Čtyřicet osob, které udávaly německou mateřskou řeč, představovalo 30,5 % celku, a
transport se tak mezi jednotlivými skupinami, z nichž se formovalo vojsko ve Francii,
vyznačoval zdaleka nejvyšším podílem „Němců“. Vysoce nadprůměrných hodnot dosahoval i
podíl vojáků, udávajících židovskou konfesi (37,4 % celku), nicméně je pozoruhodné, že
právě mezi „Němci“ bylo jejich zastoupení poměrně nízké – z 40 „Němců“ udávalo
židovskou konfesi 12 osob, tedy 30 % – byť je jisté, že mezi dobrovolníky z tohoto
transportu, ať již udávali německou nebo jinou mateřskou řeč, lze opět nalézt velký počet
dalších osob „židovského původu“.
Co se týče důstojníků, z celkových šestnácti vykazovali dva německou a jeden maďarskou
mateřskou řeč, židovskou konfesi pak plných deset.563
562

Vytvořeno na základě komparace seznamu příslušníků transportu a Databáze. VÚA – VHA Praha, f. Úřad
zplnomocněnce Vojenské správy ČsNV v Londýně, k. 1, inv. č. 1. Seznam č. 1 vojenských osob. Databáze.
563

„Židovského původu“ bylo i mezi důstojníky o několik osob více – nezpochybnitelný je případ jediného
„aktivního“ důstojníka transportu, již zmíněného A. B., jenž sice uvedl, že je „bez vyznání“, ale v roce 1944, po
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Ohledně politických postojů „německých“ členů skupiny se dá dokumentovat, že se
v transportu objevilo několik členů či sympatizantů komunistické strany: částečně se jednalo
o muže, kteří odmítli respektovat instrukce o nevstupování do čs. vojska z důvodu
„imperialistického“ charakteru války,564 ale také o minimálně jeden případ komunisty, jenž se
do vojska přihlásil „omylem“, z nedostatku instrukcí.565 V transportu lze nalézt i několik
příslušníků Jakschovy skupiny.566

Velké procento „Němců“ nemohlo ujít pozornosti vojáků čs. jednotek v Agde. Výrazný podíl
německy hovořících vojáků v transportu komentoval i kronikář Náhradního tělesa: V
transportu jsou Němci z okrajových částí Republiky, kteří utekli před hitlerovským terorem.
Prohlašují se za věrné stoupence Československa.567 Po předchozích událostech v čs. vojsku
se dalo předpokládat, že specifické složení skupiny může představovat potenciální problém.
Podle dostupných informací však z tohoto důvodu téměř žádné třenice nevznikly.
Bezpochyby také proto, že skupina již během příjezdu a prezentace ve Francii zapůsobila
velmi dobrým dojmem. Její příslušníci se všeobecně vyznačovali vysokou morálkou a
ochotně se začlenili do formovaných jednotek. Výrazným kladem byl pro nadřízené také
relativně velký počet mladých vojáků.568
svém přemístění do SSSR, si nechal zaznamenat konfesi židovskou (jako „Žid“ byl ostatně veden i v záznamech
1. pěšího pluku ve Francii, viz kapitola „Francouzské období“, s.174). Totéž, byť v mnohem menší míře, je
možné opět říci i o poměru důstojníků, jejichž mateřštinou byla němčina.
564

Nejznámějším z nich byl Fritz Beer, jenž své vzpomínky na toto období zachytil knižně. BEER, F.: A tys na
Němce střílel, dědo..., s. 213–234.
565

Jednalo se o H. S. Jeho zdůvodnění zachytil Fritz Beer: „Posral jsem to,“ vysvětloval, „do naší vsi nedošel
žádný stranický oběžník a prostě jsem myslel, že jsme pro válku. A včera večer jsem se dozvěděl, že je
imperialistická.“ Tamtéž, s. 216.
566

Dokumentováni jsou tři – V. R., O. W., V. K. VÚA–VHA Praha, sb. 20, inv. č. 61. Zvláštním případem je
politicky nejvýznamnější příslušník celého transportu, Maxmilian (Max) Koutnik (S-514, 20.09.1895 Louka, o.
Most), tajemník odborové organizace textilních zaměstnanců v Liberci a jeden z funkcionářů německého
sociálněděmokratického exilu v Británii. Zúčastnil se bojů na frontě v rámci 2. pěšího pluku a evakuace do
Británie; v čs. vojsku sloužil v hodnosti až do ledna 1941, kdy byl superarbitrován.
567

VÚA–VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1, Kronika NT, I. díl, s. 23.

568

Přestože se mezi dobrovolníky nacházel i bývalý rakousko-uherský četař, narozený roku 1886 (!), a 36 mužů,
tedy více než třetina, bylo starších pětatřiceti let, vzhledem k vysokému věkovému průměru příslušníků divize ve
Francii představoval zbytek vojáků z tohoto transportu cennou posilu – 45 mužů bylo mladších než 25 let.
Spočteno na základě Databáze. Je mimochodem zajímavé, že onen nejstarší dobrovolník, V. R., udával
německou mateřskou řeč, a přes svůj vysoký věk sloužil v čs. jednotkách (od října 1940 u letectva) až do konce
války.
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Skupina nevytvořila žádnou samostatnou jednotku, ale byla již při prezentaci rozdělena. Ti
z jejích příslušníků, kteří absolvovali vojenskou službu v meziválečné čs. armádě, byli
zařazeni podle svého předešlého výcviku a podle momentální potřeby k různým složkám čs.
vojska, kde měli projít urychleným doplňovacím přecvičením. Šedesát nováčků muselo
ovšem absolvovat zkrácený základní výcvik, a nasazení na frontě již většinou nestihli.569 Do
přímého boje se tak z celé skupiny zapojila jen menší část, resp. vojáci, zařazení k 1. a 2.
pěšímu pluku. Jednalo se o přibližně čtyřicet mužů, kteří se za svoje působení na frontě
většinou, až na výjimky,570 dočkali velmi kladného hodnocení. V době evakuace několik
mužů ze skupiny zůstalo z různých důvodů ve Francii,571 ale většina se dostala zpět do
Británie. O vysoké morálce svědčí i fakt, že z celé skupiny se pouhý jeden muž přidal k
pozdějším „vzbouřencům“ v táboře Cholmondeley.572

569

Ani tito nováčci nezůstali pohromadě, ale byli vcelku rovnoměrně rozděleni k jednotlivým útvarům,
především k pěchotě a dělostřelectvu. Až na výjimky probíhalo rozdělování podle odborných hledisek, nicméně
došlo i k vysloveně žertovným případům, kdy ke spojovací rotě byl odeslán nováček jménem Funk.
570

Jednou z těchto výjimek byl známý případ konzula JUDr. Vladimíra Henzla, jenž byl obviněn z dezerce, jiný
důstojník, podporučík A. L., byl souzen za zbabělost, když se měl za ústupu Francii s pistolí v ruce dožadovat
uvolnění místa v loďce, která čs. vojáky převážela přes řeku. Poté zmizel od jednotky a pokoušel se na vlastní
pěst dostat do Švýcarska. Do Británie poté dorazil až 26. října 1940. Databáze. V kontextu vnitřního složení celé
skupiny je pozoruhodné, že ani jeden z „dezertérů“ neudával německou mateřskou řeč, právě naopak – byli
vykazováni jako „Čech“ a „Slovák“. Konzul Henzl navíc co do charakteristiky skupiny představoval mezi
ostatními naprostou výjimku.
571

Úbytky z transportu činily jedenáct mužů. Jeden voják zůstal nezvěstný, jeden byl po zranění ponechán ve
francouzské nemocnici, dva padli do německého zajetí a sedm vojáků nestihlo za ústupu evakuaci (pět z nich se
dostalo do Británie později). Zbylí, tedy 120 mužů, evakuovali do Británie, ať již v rámci letectva nebo
pozemních sil. Nepodařilo se nalézt jediný případ, že by se někdo z transportu rozhodl zůstat ve Francii
dobrovolně. Mezi úbytky mimochodem bylo šest mužů, udávajících německou mateřskou řeč, jeden pak
slovenskou. Databáze.
572

Jednalo se o K. K., jenž udával českou mateřskou řeč a „bez vyznání“, byl však židovského původu. Po
službě u Pioneer Corps přestoupil k bojovým jednotkám britské armády, absolvoval důstojnickou školu, velel
četě britské pěchoty, působil jako instruktor a válku ukončil jako major Intelligence Corps.
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Z PRACHU A POPELA:
Organizace čs. jednotek v Británii 1940–1941

4.2.4. Čs. vojáci na britských ostrovech po evakuaci z Francie
Po příjezdu čs. jednotek na britské ostrovy se zdálo, že dosavadní organizační úsilí
československého vojenského odboje přišlo téměř zcela nazmar. Z jednotlivých formací
zůstaly jen trosky či pouhé kostry, a přestože se velitelé snažili v rámci svých možností
zachovat původní organizační celky, bylo jasné, že divizi se již obnovit nepodaří. Zatímco
z letců se podařilo evakuovat naprostou většinu,573 z pozemních složek dorazila jen část.
Podle přehledových materiálů čs. vojenských orgánů se mělo jednat o 4309 vojáků,574 což
činilo pouhých 37,8 % z celkových 11 405 mužů, kteří prošli čs. jednotkami ve Francii.

Z celkem 4309 vojáků, kteří dorazili do Británie, patřilo 2733 mužů k těm, kteří do vojska
přišli „z území ČSR“, 1180 pak „z území francouzského impéria a Belgie“ a 396 „z území
britského impéria“ (tedy včetně mužů, kteří nastoupili z Palestiny). Z 1180 vojáků, kteří do
vojska přišli z francouzského území, bylo mj. 740 „Čechů“, 218 „Slováků“ a 130 „Němců“ –
vzájemné poměry „národností“ se v této skupině naprosto odlišovaly od původních poměrů ve
Francii. Jak již bylo naznačeno v podkapitole, věnované úbytkům ve Francii, ze „Slováků
z Francie“ evakuovalo jen 5,4 %,575 zatímco z „Čechů z Francie“ 28,6 %.576 Zajímavé je, že
prakticky stejného poměru (29 %) dosáhli i „Němci z Francie“.577
Složení podle mateřské řeči vyhlíželo následně:

573

Do Británie jich dorazila téměř tisícovka. BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě..., s. 146, kde je
uvedeno konkrétní číslo 932.
574

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–
1940.
575

Konkrétně 218 z 4080 vojáků.

576

Konkrétně 740 z 2592 vojáků.

577

Konkrétně 130 z 448 vojáků.
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Tabulka 29
Čs. jednotky v Británii po evakuaci z Francie,
červenec 1940 (podle mateřské řeči)578
mateřská řeč

počet

%

česká

3 198

74,2 %

slovenská

660

15,3 %

rusín. a ukraj.

39

0,9 %

německá

259

8,4 %

maďarská

78

1,8 %

jiná

75

1,7 %

4 309

100 %

celkem

Židovskou konfesi udávalo 733 vojáků, tedy 17 % celku.
Jak je vidět, proti stavu ve Francii se vnitřní struktura vojska výrazně změnila; kromě
absolutního úbytku se ale změnila i kvalitativní podoba vojska. Mezi jiným je třeba vzít
v úvahu nepříznivé důsledky bojového nasazení – zatímco z dělostřelců či průzkumníků, kteří
na frontu neodjeli, se mohli v relativním bezpečí jihofrancouzského zázemí všichni
rozhodnout, zda odjedou do Británie či nikoliv, z příslušníků divizní pěchoty stejnou možnost
dostali jen ti, kterým se podařilo včas uniknout do přístavů. Pluky divizní pěchoty byly přitom
formovány z nejschopnějších pěšáků, zatímco v zápolí kromě nováčků zůstali především
fyzicky či jinak méně schopní a nespolehliví. Ztráty proto u pěchoty proporcionálně postihly
právě nejlepší část. Přesto se procentuální poměr z pohledu věkového či fyzické zdatnosti
nijak dramaticky oproti stavu ve Francii nezhoršil, neboť část bojových ztrát (zvláště na
nezvěstných a odtržených) a především většinu z těch, kteří se dobrovolně rozhodli zůstat ve
Francii, představovali tamní krajané, většinou staršího věku, s horším zdravotním stavem,
ženatí – a generálně vzato i s menší mírou odbojové motivace. Naopak mezi krajany
z Francie, kteří se rozhodli pro další pokračování v boji, nalezneme velké procento mladších a
svobodných mužů, kteří se nemuseli ohlížet na rodinné závazky. Přes drastické početní
úbytky se tedy zdánlivě paradoxně z celkového pohledu zvýšila i úroveň vojska po stránce
bojové morálky, a to i přes veškeré důsledky porážky ve Francii, o nichž ještě bude řeč.
578

Podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky
1939–1940.
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4.2.5. APLIKACE 3
„Chvíle nejtěžší“:579
Vzpoura v Cholmondeley z pohledu personální struktury
Důsledky událostí ve Francii se ovšem citelně projevily i na morálním stavu vojáků, kteří se
rozhodli pro evakuaci. Za prvé je třeba si uvědomit, že ne všichni příslušníci čs. vojska mířili
do Británie s touhou pokračovat zde v boji, pro někoho šlo prostě o jedinou možnost, jak
uchránit holý život a vyhnout se nebezpečí nacistické perzekuce. Tito jedinci neměli zájem
dále setrvávat v československých jednotkách. Dalším problémem byl postoj komunistů,
neboť Kominterna i jednotlivá zahraniční ústředí nadále setrvávala na definici války jako
„imperialistické“. Mnoho hořkosti a zklamání ale zůstalo i v duších vojáků, kteří ve vojsku
bojovat chtěli – veškeré problémy s materiálními podmínkami a vnitřními spory ještě umocnil
čerstvý zážitek z prohraného tažení, kdy, ať již zdánlivě či skutečně, selhala i část velitelů
včetně nejvyšších. Projevů nespokojenosti využily komunistické buňky, které podle instrukcí
z londýnského ústředí přímo iniciovaly otevřenou vzpouru části vojáků.580 Vlna demoralizace
tak rychle dostala organizované obrysy. Ve stanovém táboře v Cholmondeley, kde jednotky
po evakuaci odpočívaly, odmítlo více než pět set vojáků nadále poslouchat rozkazy svých
nadřízených. Krize vážně znepokojila nejen armádní velení, ale osobně i Edvarda Beneše.
Tomu se těsně předtím podařilo dosáhnout uznání exilové reprezentace za prozatímní vládu a
zprávy o nepříjemných komplikacích ho velmi zaskočily. Rozkol v řadách vojska navenek
nejen zpochybnil proklamovaný demokratický duch čs. vojenského odboje, ale diskreditoval
snahu nově ustavené vlády vystupovat v roli oprávněného mluvčího Čechoslováků v zahraničí
i ve vlasti. Proto Beneš 26. července navštívil vojenský tábor osobně, vykonal přehlídku a
posléze mluvil s několika skupinami vojáků i s jednotlivci. Kromě důstojníků, prostých
vojáků či bývalých legionářů z první světové války hovořil i s osmičlennou delegací
„vzbouřenců“.581 Následujícího dne ovšem bylo 537 mužů vyloučeno z vojska a předáno
579

Pro nás to byla tehdy krise vážná, nejtěžší, jakou jsme ve svém vojsku ve druhé světové válce zažili, hodnotil
zpětně krizi v Cholmondeley prezident Beneš. BENEŠ, Edvard: Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému
vítězství. Orbis, Praha 1948, s. 177.
580

Důvod vzniku vzpoury jsou dodnes diskutovány, o přímém vlivu londýnského vedení KSČ ovšem existuje
řada svědectví; ostatně ho netajili ani autoři před rokem 1989. Viz např. REINER, J.: Komunisté
v československém pozemním vojsku na Západě, s. 53–54.
581

Odmítnutí rozkazu nadřízených, navíc přímo organizované, nelze z hlediska vojenských řádů čistě technicky
hodnotit jinak než jako vzpouru. Zpochybněn ovšem tehdy byl samotný fakt, zda armáda jako taková vůbec
existovala, respektive zda rozkaz o dobrovolné evakuaci neznamenal její rozpuštění. Další otázkou byla
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Britům k internaci.582 Britové s vojáky sepsali protokoly a odeslali je do internačního tábora,
ale počátkem října všem nabídli možnost vstoupit do pomocných zákopnických jednotek,
Auxiliary Military Pioneer Corps.583
Britskou výzvu většina vojáků přijala,584 asi 180 osob, zvláště interbrigadisté a komunisté, ale
na základě směrnice londýnského vedení KSČ ve svém rezistentním postoji setrvalo.585
Britové měli pochopení pro nespokojenost vojáků a částečně i pro vypovězení poslušnosti
vlastnímu politickému vedení, nehodlali ale tolerovat otevřené odmítnutí zapojit se do boje
proti společnému nepříteli. Zmíněných 180 osob oddělili od ostatních a se statutem
„nepřátelských cizinců“ vrátili za ostnatý drát. Vzápětí ale londýnské vedení KSČ zjistilo, že
internovaní by mohli být převezeni do Kanady, čímž by komunisté ztratili možnost nadále
působit na situaci v čs. exilu.586 Na základě rychlé protisměrnice proto i tito vojáci podali
pravomoc a legalita prozatímní vlády vůči vojákům na britské půdě, stejně jako zásadní otázka, zda vůbec a do
jaké míry je oprávněna prohlašovat se za legitimní, zvláště pak vůči osobám, které pocházely z území,
odtrženého po Mnichovu – v zásadě se tedy jednalo otázku, zda je vojsko v Británii dobrovolnickou formací
nebo pravidelnou armádou. Otázku právního posouzení ponechávám otevřenou, neboť s tématem práce
nesouvisí, nicméně spory kolem ní se výrazně odrazily i na vnitřním složení čs. jednotek, zvláště pak co se týká
politického a národnostního složení.
582

Příslušný rozkaz Náhradního tělesa uvedl celkem 539 osob. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 21, inv. č. 32,
Kmenový rozkaz NT č. 1/40. Toto číslo bylo následně ve všech materiálech i publikacích neustále opakováno.
Naopak personální statistika, vypracovaná na počátku roku 1941 a zachycující vývoj početních stavů vojska do
konce roku 1940, uvádí 535 vyloučených vojáků. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný
přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní. Ve skutečnosti
bylo v Cholmondeley vyloučeno 537 vojáků. Dva vojáci totiž byli v Kmenovém rozkaze č. 1/40 zapsáni omylem
– jeden zůstal ve Francii a do Británie vůbec nedorazil, druhý byl ihned po příjezdu do Británie zatčen Brity a
internován, a nebyl proto v Cholmondeley přítomen – příslušné opravy byly administrativně zachyceny
v následujících kmenových rozkazech. Naopak dva z vyloučených se vrátili zpět do čs. armády ještě v září 1940,
a zmíněná personální statistika je proto mezi v kolonce „vyloučeno pro nespolehlivost“ k 31. prosinci 1940 již
nezapočítává.
583

Název sboru byl dne 22. listopadu 1940 změněn na Pioneer Corps, aby se zdůraznil jeho bojový charakter a
skutečnost, že se nejednalo o pomocnou složku, ale formaci, stojící na stejné úrovni jako jiné druhy vojska.
Čechoslováci se v řadách britského zákopnického sboru všeobecně vzato velmi osvědčili, a postupně (zvláště od
jara 1942) přecházeli také k prvosledovým druhům vojska.
584

Do zákopnického sboru, a tím i do britské armády, vstoupilo podle britských údajů 454 bývalých
„vzbouřenců“. Oficiálně byli přijati dnem 9. října 1940. Dosud nejlepším příspěvkem k historii Čechoslováků
v Pioneer Corps je příslušná kapitola na webových stránkách Richarda Gaskella CAST Czech and Slovak Things
(http://webspace.webring.com/people/fc/czechandslovakthings/WW2_pioneers.htm).
585

Jasně se tak projevilo, že hlavním důvodem organizace vzpoury ze strany komunistů nebyla nespokojenost
s poměry ve Francii, ale cílená snaha rozložit čs. armádu a „nebojovat v imperialistické válce“. Instrukci
k odmítnutí britské nabídky přivezl z londýnského ústředí KSČ František Ošanec (F-2196, 12.05.1915 Studená
Loučka, o. Zábřeh). REINER, J.: Komunisté v československém pozemním vojsku na Západě, s. 56.
586

Tamtéž; BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 179.
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dodatečné přihlášky do britské armády.587 Britové většinu přijali, s výjimkou skupiny
sedmdesáti nejvíce angažovaných osob, které odsunuli do internačního tábora v Knapdale,588
a dalších třinácti zdravotně nezpůsobilých, odeslaných do nemocnice.589 Ze zbylých
zformovali dvě zákopnické roty, které se po výcviku zapojily do různých technických a
stavebních prací. Zatímco služba příslušníků Pioneer Corps se v zásadě nelišila od ostatních
částí britské armády, a to včetně finančních náležitostí, internovaní v táboře Knapdale museli
snášet poměrně tvrdé existenční podmínky, nikoliv však dlouho – přestože se ani po letech
netajili zatrpklostí a obviňovali britské orgány z „honu na čarodějnice“ a „špionománie“,590 je
třeba jednoznačně prohlásit, že Britové zadržené propustili takřka vzápětí poté, co pominulo
bezprostřední nebezpečí německé invaze.591

Celá událost měla za následek další citelné oslabení vojska, neboť odešla plná osmina ze
všech vojáků, kteří evakuovali do Británie. Současně ovšem také přinesla výraznou proměnu
procentuálních poměrů jeho vnitřního složení. Problematika událostí v Cholmondeley dodnes
zůstává jen málo řešeným aspektem v historii čs. zahraničního odboje, okolo něhož se již
v průběhu války vytvořila celá řada mýtů, ať již vytvořených jednotlivými aktéry na základě
vnímání úzkým pohledem osobního zážitku, či rozšiřovaných s různým propagandistickým
cílem.592 Většinou vznikaly na základě okamžitého vjemu pozorovatelů z obou táborů či
představitelů politického exilu. Důvod je jednoduchý – událost se v době války tehdejší aktéři
snažili oficiálně spíše nepřipomínat. To neznamená, že by jí nevěnovali pozornost – naopak,
události v Cholmondeley byly opakovaně diskutovány ve Státní radě, na londýnském MNO i
587

Tamtéž.

588

Tamtéž, s. 180.

589

VÚA – VHA Praha, Všeobecná sbírka, 1940, sign. 37/27.

590

BEUER, Gustav: Morrison´s Prisoners: the story of the Czechoslovakian anti-fascist fighters interned in
Britain. National Council for Democratic, London 1941.
591

Ve dnech 21. – 24. ledna 1941 byli téměř všichni superarbitrováni a propuštěni do civilu. VÚA – VHA Praha,
sb. 24, odvodní lístky jednotlivých vojáků.
592

MARŠÁLEK, Z.: Historie jedné vzpoury. Horké léto 1940 v Cholmondeley, s. 21. Škála vnímání a
prezentace událostí je v literatuře velmi pestrá, mj. BENEŠ, E.: Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství,
s. 174–182; LAŠTOVIČKA, Bohuslav: V Londýně za války. Zápasy o novou Československou republiku 1939–
1945. SNPL, Praha 1961; BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 169–184; KŘEN, J.: V emigraci, s.
578–587; REINER, J.: Komunisté v československém pozemním vojsku na Západě, s. 50–71; Kol.: Vojenské
dějiny Československa, IV, s. 101–106; KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 124–132;
STAV, Zdeněk: Povinnost nade vše..., s. 159–169.
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v dalších orgánech; dílčí zprávy si nechal připravit i prezident Beneš, a to dokonce ještě po
několika letech.593
Podrobný rozbor událostí, které ostatně stále čekají na odborné zpracování, není předmětem
této práce, k stavu poznání o této významné kapitole čs. zahraničního odboje nicméně může
podstatně přispět právě detailním osvětlením vnitřního složení celé skupiny. Na základě
elektronické databáze příslušníků čs. zahraničních jednotek bylo možné vypracovat
komplexní databázi všech osob, odsunutých v důsledku vzpoury v Cholmondeley. Získané
údaje téměř dokonale souhlasí s materiály, které zpracovaly tehdejší vojenské orgány, což
svědčí o pečlivé práci tehdejších důstojníků. Kromě potvrzení věrohodnosti údajů je ale díky
databázi především možné provést podrobnější křížová srovnání mezi jednotlivými rubrikami
a získat tak podklady pro stanovení řady hypotéz.
Jedním z nejrozšířenějších mýtů o vzpouře v Cholmondeley je tvrzení, že většinu účastníků
tvořili bývalí interbrigadisté. Není tomu tak, neboť „španěláků“ se mezi nespokojenci
podařilo identifikovat celkem 156 (29 % celku).594 O postoji interbrigadistů ke vzpouře ale
jednoznačně vypovídá jiný fakt – „španěláci“ sice představovali jen menší část „vzbouřenců“,
ale ze všech interbrigadistů, kteří se v té době nacházeli v řadách čs. pozemních jednotek
v Británii, se ke vzpouře přidala rozhodná většina. Sloužit dále zůstalo jen necelých čtyřicet,
přičemž někteří tak učinili pouze na základě výslovného příkazu, neboť komunistické ústředí
několik spolehlivých informátorů a agitátorů v armádě i nadále potřebovalo.595
Co se týče „národnostní“ struktury skupiny interbrigadistů, kteří se zúčastnili vzpoury, ze 156
mužů udávalo 14 maďarskou mateřskou řeč (3 z nich současně židovskou konfesi a 6 „bez
vyznání“) 31 pak němčinu (současně 1 židovskou a 8 římsko-katolickou konfesi, 22 „bez
vyznání“).
Podle dalšího mýtu opustili v Cholmondeley československé vojsko židovští vojáci. Podíl
osob židovského původu byl mezi „vzbouřenci“ skutečně vysoký. Židovskou konfesi z celé
593

Číselný přehled dalších osudů vzbouřenců z Cholmondeley a jejich vztahu k čs. vojsku vypracoval náčelník
Vojenské kanceláře prezidenta republiky divizní generál Antonín Hasal (Nižborský) pro Edvarda Beneše ještě
v září roku 1943. VÚA – VHA Praha, f. VKPR, k. 5, inv. č. 29/5, Zpráva generála Nižborského z 25. 9. 1943.
594

Databáze.
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Několik dalších interbrigadistů v červenci 1940 již sloužilo u letectva a vzpory se proto nemohli zúčastnit,
jako například Josef Bittner (K-26, 07.02.1917 Kolín) či Vincenc Kocman (K-151, 03.01.1917 Rudice, o.
Boskovice). U vznikajících leteckých jednotek sice v té samé době došlo také k nepokojům, které nicméně
neskončily odchodem či vyloučením „nespokojenců“. BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 187–192;
srvn. KOCMAN, V.: Boj bez slávy, s. 86–89.
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skupiny udávalo 220 osob (40 %), další osoby židovského původu pak lze nalézt mezi vojáky,
kteří deklarovali jinou konfesi či byli bez vyznání, což platilo především v případě
interbrigadistů a komunistů.
Podíl židovských vojáků tedy s určitostí přesáhl polovinu všech účastníků, což znění mýtu do
značné míry potvrzuje. Na druhé straně není pravda, že vojsko tehdy opustila většina židů, jak
bude dále podrobněji dokázáno. Vysoký podíl židovských vojáků je ovšem jen strohým
konstatováním, mnohem zajímavější otázkou je bližší charakteristika této skupiny.

Tabulka 30
Složení skupiny vojáků, vyloučených z čs. armády,
červenec 1940 (podle mateřské řeči)596
mateřská řeč

počet

%

244

45,4 %

slovenská

137 (138)*

25,5 %

německá

86

16 %

maďarská

43

8%

jidiš

11

2%

9 (8)*

1,6 %

česká

rusínská
ukrajinská

1

francouzská

2

polská

2

rumunská

1

španělská

1

celkem

537

100 %

* jedna osoba udávala současně slovenskou i rusínskou
mateřskou řeč, vzhledem k místu narození (Mukačevo)
jsem při součtu preferoval řeč rusínskou

Elektronické srovnání rubrik mateřské řeči a konfese umožnilo vygenerovat tabulku vnitřního
složení židovské části vzbouřenců, respektive těch 220 vojáků, kteří udali židovskou konfesi:
596

Zachyceno podle Databáze, tedy podle mateřské řeči, kterou dané osoby udaly při odvodním/prezentačním
řízení.
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Tabulka 31
Podmnožina vojáků vyloučených z čs. armády,
kteří udávali židovskou konfesi
(podle mateřské řeči)597
vojáci, udávající žid. konfesi
celkový
počet

počet

%
v rámci
skupiny

%
z 220 žid.
konfese

%
z 537

česká

244

63

25,8 %

28,6 %

11,7 %

slovenská

137*

67*

48,9 %

30,5 %

12,5 %

německá

86

38

44,2 %

17,3 %

7,1 %

maďarská

43

30

69,8 %

13,6 %

5,6 %

jidiš

11

11

100 %

5%

2%

rusínská

9*

6*

66,6 %

2,7 %

1,1 %

jiná

7

5**

71,4 %

2,3 %

0,9 %

100 %

40,1 %

mateřská
řeč

celkem

537

220

* jedna osoba židovské konfese udávala současně slovenskou i rusínskou mateřskou řeč,
vzhledem k místu narození (Mukačevo) jsem při součtu preferoval řeč rusínskou
**z nich po jedné osobě uvedlo francouzštinu, polštinu, rumunštinu, španělštinu a ukrajinštinu

Z obou tabulek je vidět, že většina ze „vzbouřenců“, kteří udávali jinou než českou mateřskou
řeč, vykazovala také židovskou konfesi. Z 293 osob jiné než české mateřské řeči udávalo
židovskou konfesi 157 osob, tedy 54 %, což je více než dvojnásobek obdobného poměru u
osob udávajících jako mateřštinu češtinu. Nejmenší podíl osob židovské konfese lze nalézt u
skupiny „Němců“ – z 48 vojáků německé mateřské řeči, kteří neudávali židovskou konfesi,
bylo ovšem 30 interbrigadistů (z nichž 21 deklarovalo, že jsou bez vyznání).

Mezi vojáky, kteří v Cholmondeley odepřeli nadále poslouchat rozkazy svých nadřízených, se
nacházelo i pět záložních důstojníků.598 Nejznámějším se stal Karel Schwartz, jenž vedl
skupinu vzbouřenců během defilé před prezidentem Benešem.599

597

Zachyceno podle Databáze, v tabulce jsou tedy osoby, které během odvodního/prezentačního řízení udaly
židovskou konfesi.
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Dále je možné roztřídit vojáky podle místa narození – poměrně hodně jich pocházelo
z velkých měst (12 z Brna, 11 z Bratislavy, 12 z Košic, 10 z Nitry). V Praze se narodilo 22
vojáků, největší podíl ovšem představovalo 29 osob narozených ve Vídni (z nich 13 německé
mateřské řeči a 9 židovské konfese). Jisté pozoruhodné souvislosti lze také vypozorovat
například z data nástupu jednotlivých vojáků. Z 537 osob bylo patnáct vojáků u čs. jednotek
prezentováno až v první polovině června 1940, tedy „na poslední chvíli“ – a u nich lze vážně
pochybovat o tom, že by důvodem k dobrovolnému odchodu byly „nesnesitelné poměry v čs.
armádě“, v níž strávili jen několik málo týdnů. Naopak, zdálo by se, že jejich přítomnost
podporuje další mýtus, o velkém počtu „vzbouřenců“, kteří se do vojska přihlásili až těsně
před evakuací z Francie, a to pouze proto, aby mohli uniknout z dosahu nacistů. Jak dokládají
odvodní protokoly čs. vojska ve Francii, k takovému nárůstu zájmu o vstup do vojska ze
strany osob, které předtím ve Francii již delší dobu pobývaly, během června 1940 skutečně
došlo, ale nelze ho spojovat se skupinou oněch patnácti „vzbouřenců“ z Cholmondeley. Ti
sice také nastoupili až v červnu, až na jediného vojáka ale byli všichni do čs. vojska odvedeni
v přístavu Marseille vzápětí poté, co do Francie dorazili lodním transportem z Bejrútu, a není
tedy jediného důkazu, že by se snad předtím vyhýbali nástupu vojenské služby. Také celkový
počet pouhých patnácti není mezi 537 vzbouřenci nijak velký. Sedm z nich udávalo

598

Počet důstojníků mezi „vzbouřenci“ je udáván různě. Dodatečná zpráva generála Hasala pro prezidenta
Beneše, datovaná 25. září 1943, uvádí pět důstojníků. VÚA – VHA Praha, f. VKPR, k. 5, inv. č. 29/5, Zpráva
generála Nižborského z 25. 9. 1943. Podle osobních materiálů, uložených ve VÚA – VHA v Praze, celkem devět
osob při prezentaci uvedlo důstojnickou hodnost. Jednomu z nich, L. W. nebyla důstojnická hodnost při odvodu
přiznána a sloužil pak jako vojín, další, A. J., bývalý nadporučík letectva rakousko-uherské armády, měl v čs.
předmnichovské armádě hodnost rotného, a hodnost důstojníka si u odvodu nenárokoval. Ve Francii tedy
v důstojnických hodnostech sloužilo sedm vojáků, dvěma z nich ale byla neprávem přiznaná hodnost po
prověření v Británii odebrána („nepřiznána“) zpětně. Šlo o J. D., jenž si kromě hodnosti poručíka interbrigád
nárokoval i hodnost československého poručíka v záloze, a F. D., jenž ve Francii jako „podporučík“ dokonce
velel četě 10. roty 2. pěšího pluku během bojového nasazení.
599

Karel Schwartz (J-1566b, 09.05.1912 Košice) byl levicovým aktivistou, právníkem a čs. podporučíkem
jezdectva v záloze. Dne 2. září 1939 nastoupil do francouzské Cizinecké legie, v níž sloužil až do února 1940,
kdy přestoupil do čs. jednotek. Jako velitel čety se na francouzské frontě výtečně osvědčil. Byl navržen na Čs.
válečný kříž 1939 a povýšen na poručíka. Jeho povýšení paradoxně vyšlo v jiném bodě stejného rozkazu, kterým
byl Karel Schwartz spolu s dalšími z čs. armády vyloučen. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 21, inv. č. 31,
Kádrový rozkaz NT č. 3/40. Do čs. armády se vrátil 1. ledna 1942 a v řadách 1. tankového praporu se zúčastnil
bojů u Dunkerque. Po válce si změnil jméno na Černý. Díky podpoře Čs. obce legionářské bylo připravováno
vydání jeho pamětí, téměř dokončené dílo, které by bezesporu mohlo sloužit jako významný pramen k historii
událostí v Cholmondeley, se však krátce po jeho skonu ztratilo.
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židovskou konfesi, což téměř přesně odpovídá průměru všech vzbouřenců, a jediným
výrazným odlišením tak zůstává mateřská řeč – deset z patnácti uvedlo slovenštinu.600
Podle data nástupu můžeme nalézt i další poměrně velké skupiny vojáků, kteří k jednotkám
dorazili společně. Osm osob mělo například společné datum prezentace 17. listopadu 1939
v Nice.601 Nejpočetnější skupinou v tomto ohledu byli ovšem opět interbrigadisté, na druhém
místě je ale 81 osob, prezentovaných v Marseille ve dnech 21. – 24. listopadu 1939 – nešlo o
nikoho jiného, než o příslušníky „prvního palestinského transportu“, charakterizovaného
v předešlé kapitole.602 K nim je nutné připočíst i příslušníky dalšího „palestinského
transportu“, čímž celkový počet mezi „vzbouřenci“ dosáhl 95 mužů.

Na základě detailního rozboru celé skupiny lze formulovat některé dílčí závěry. Přestože
nastínění vnitřní skladby pochopitelně nemůže obsáhnou celou šíři problému, mohou zjištěné
skutečnosti podstatně vylepšit faktografický základ pro další výzkum tehdejších událostí.
Především je možné jasně dokázat, že základ vzbouřenců zformovali nejen po ideové, ale i
početní stránce interbrigadisté, komunisté a jejich sympatizanti. Účast velké části vojáků
z Palestiny do značné míry potvrdila oprávněnost kritiky, které se „palestinským transportům“
dostalo ze strany francouzských a československých důstojníků. Fakt, že vojsko
v Cholmondeley opustilo i velké procento židovských vojáků, lze komentovat z obou
možných pohledů – jako důsledek pociťovaného antisemitismu i jako důkaz menší motivace
židovských vojáků v porovnání s jinými skupinami dobrovolníků. Co se týče dalšího dojmu,
který si odnesli někteří pamětníci, totiž že kromě organizované skupiny komunistů a jejich
sympatizantů vzpoury využily především deklasované a morálně závadné živly, dá se
prokázat, že skutečných kriminálních živlů bylo mezi účastníky vzpoury jen několik. Do této
skupiny ovšem větším či menším právem spadali i ti, kteří odchodem z vojska řešili nějaký
kázeňský či jiný problém (mezi nimi zvláště vojáci, kteří si ve Francii neprávem pokusili
600

Další tři češtinu, dva rusínštinu. Několik z těchto patnácti vojáků se do čs. vojska postupně vrátilo, přičemž
jeden, Alexander Rosenfeld (F-3674, 06.02.1922 Šarišské Lúky, o. Prešov), padl u Dunkerque. Databáze.
601

Jak ukázalo srovnání s Databází, jednalo se o část 95-členné skupiny mužů převážně židovského původu,
z nichž bylo do vojska ve Francii přijato 66. Více než polovina z nich evakuovala do Británie. V Cholmondeley
z nich tedy „odpadla“ asi pětina. Z ostatních, kteří zůstali sloužit, byl nejznámějším vojákem četař aspirant
Jindřich Neuschloss (F-405 a 604/d, 30.04.1908 Bratislava), jenž padl o pět let později v Karpatech.
602

Kromě tří udávali všichni židovskou konfesi. K „palestinským transportům“ viz příslušné pasáže v kapitolách
„Francouzské období“, s. 130–138, Na pomezí dvou kontinentů, s. 393 a Židovská otázka, s. 488–495.
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přisvojit důstojnickou hodnost či muži obvinění z dezerce) a kteří se tak snažili vyhnout se
postihu. Personální rozbor skupiny účastníků vzpoury ovšem také prokázal, že nelze přehlížet
poměrně velkou skupinu vojáků, kteří teoreticky pocházeli z „tvrdého jádra“, přičemž se mezi
nimi nacházeli i dobrovolníci, kteří dokonce prošli anabází ve francouzské cizinecké legii a
patřili k prvním vojáků čs. jednotek ve Francii. Zvláště u nich lze předpokládat, že příčinou
odchodu skutečně bylo znechucení z poměrů ve vznikajícím čs. vojsku.
Důsledky vzpoury znovu podstatně proměnily vnitřní personální složení vojska. Z vojáků,
kteří v červenci 1940 evakuovali do Británie, odešlo v Cholmondeley pouhých 7,6 %
„Čechů“, ale pětina „Slováků“, více než třetina „Němců“ a více než polovina „Maďarů“. Co
se týče osob židovského vyznání, odešla v Cholmondeley plná třetina. Vojsko po odchodu
„vzbouřenců“ vyhlíželo po stránce národnostní struktury značně odlišně:

Tabulka 32
Čs. jednotky po vyloučení skupiny vojáků v Cholmondeley
(podle mateřské řeči)603
mateřská řeč

počet

%

česká

2 954

78,3 %

slovenská

522

13,8 %

rusín. a ukraj.

30

0,8 %

německá

172

4,5 %

maďarská

35

0,9 %

jiná

57

1,5 %

3 770

100 %

celkem

603

Vytvořeno podle statistiky VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Ve skutečnosti byly počty vojáků nižší, neboť úbytky, ke kterým došlo do okamžiku
vyloučení skupiny „vzbouřenců“, jsou zachyceny v samostatných rubrikách za celé období do prosince 1940
(například zemřelí). Statistika také zachycuje všechny příslušníky čs. vojska, tedy i letce. Jmenný seznam
vojáků, kteří k 1. srpnu 1940 zůstávali příslušníky čs. pozemních sil v Británii, se pokusily zachytit Kmenové
rozkazy Náhradního tělesa č. 2 a č. 3, které obsahují celkem 3324 jmen. Tamtéž, k. 21, inv. č. 32, Kmenové
rozkazy NT 1940. Ani tyto seznamy však nejsou zcela spolehlivé, přesto odrážejí faktický stav pozemních sil po
červenci 1940 lépe než předložená tabulka, kterou je nutné chápat jako statistické zachycení.
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Československé jednotky tak, alespoň teoreticky, získaly dosti jednotnou podobu – převládali
v nich jednoznačně Češi, kteří spolu se Slováky představovali více než 92 % celku. Naopak
podíl osob, které udávali neslovanskou mateřskou řeč, klesl na minimum. Jedinou výraznější
odlišitelnou „menšinou“ zůstali Židé, ať již „konfesní“ či „původem“.604 V řadách vojska
zůstalo 511 vojáků, udávajících židovskou konfesi, tedy 13,6 % všech vojáků.605
Odchod nespokojenců tak přinesl výraznou „čechoslovakizaci“ či dokonce „čechizaci“
zahraničního vojska. Podíl osob, udávajících českou mateřskou řeč, dosáhl téměř stejné výše,
jako tomu bylo na přelomu září a října 1939 v Agde, kde se sešel první kádr vznikajících čs.
jednotek.

Vojsko na Západě v krátkém sledu prošlo svojí druhou krizí. Znovu, stejně jako v průběhu
nešťastného francouzského tažení, se potvrdila zásadní úloha „tvrdého jádra“
československých jednotek, jejíž vnitřní složení je z provedeného detailního rozboru zcela
jednoznačné – především se jednalo o vojáky české mateřské řeči, kteří do zahraničí odešli
z okupované vlasti s motivací vstoupit do odboje.

604

Z vojáků, kteří evakuovali do Británie, udávalo 733 osob židovskou konfesi. V důsledku událostí
v Cholmondeley bylo vyloučeno 222 z nich, a v jednotkách tedy zůstalo 511.
605

Představená tabulka je pouze aritmetickým rozdílem mezi vojáky, kteří byli evakuováni do Británie a
„vzbouřenci“ z Cholmondeley, jenž se vzhledem k působení celé řady dalších faktorů od skutečného stavu
pozemních jednotek lišil. K dispozici je ovšem také dobová tabulka, vypracovaná pro potřeby exposé generála S.
Ingra před Státní radou, zachycující aktuální stav vojska k 20. srpnu 1940, tedy necelý měsíc po krizi. Tabulka
operuje s kritériem „národnost“, což se projevilo především v rubrice židovské. Národnost však byla pro účely
vzniku této tabulky určována více či méně subjektivním posouzením důstojníků Náhradního tělesa.
Tabulka 33
Národnostní složení čs. pozemního vojska,
20. srpna 1940
národnost
česká
slovenská
německá
maďarská
židovská
jiná
celkem

počet

%

2 595
459
59
4
109
48
3 274

79,3 %
14,0 %
1,8 %
0,1 %
3,3 %
1,5 %
100 %
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4.2.6. Nový začátek:
Vývoj personálního stavu čs. jednotek v Británii od srpna do prosince 1940
Po odsunutí „vzbouřenců“ zůstalo v táboře Cholmondeley jen něco málo přes tři tisíce
vojáků.606 Citelné početní oslabení ale mělo i své kladné stránky – vyvrcholení celé krize
přineslo současně i jisté uklidnění.607 Vojsko se mohlo znovu zformovat. Ještě do konce
července přišly první dodávky nových stejnokrojů, britských battledressů,608 které se v paměti
mnoha vojáků staly jakýmsi symbolem nového začátku. Dne 12. srpna byla ustavena Čs.
smíšená brigáda, složená z velitelství, dvou pěších praporů, dělostřeleckého oddílu,
protitankové baterie, kulometné roty, štábní roty s ženijní, telegrafní, motocyklovou a
protiletadlovou četou, brigádní ambulance a náhradního tělesa.609 Poté se byl zahájen
pravidelný výcvik a vbrzku následoval i příděl zbraní.610
Nová organizace ale paradoxně přinesla i další redukci početního stavu, vynucenou právě
ohledy na bojeschopnost formovaného svazku. Především započal proces postupného
vyřazování vojáků, kteří ze zdravotních či věkových důvodů nevyhovovali nárokům služby.
V září 1940 bylo propuštěno 62 důstojníků a 9 osob mužstva,611 do konce roku 1940 pak
celkem 167 vojáků.612 Kromě fyzicky slabších a věkově nezpůsobilých ale řady brigády
opouštěli i mnozí z nejzdatnějších. Pro Británii se totiž v létě a na podzim 1940 stalo
jednoznačnou prioritou letectvo, a pro urychlenou výstavbu československých perutí neváhaly
československé a britské orgány využít veškerých dostupných zdrojů, včetně vojáků
606

Soupis vojáků, kteří zůstali v řadách čs. vojska, uvedl Kmenový rozkaz č. 2/40 z 1. srpna 1940, kde je
obsaženo 3224 jmen. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 21, inv. č. 32, Kmenový rozkaz NT č. 2/40, článek 2.
Nejednalo se však o všechny čs. vojáky; dalších sto mužů, na které se v kmenovém rozkazu č. 2 „zapomnělo“,
uvedl následující kmenový rozkaz z 12. srpna. Tamtéž, Kmenový rozkaz NT č. 3/40, čl. 3 a 4. Stejně jako u
dalších oficiálních soupisů, ani tento seznam nelze považovat za naprosto bezchybný, objevily se na něm např.
osoby, které v té době byly prokazatelně ve Francii či dokonce v německém zajetí.
607

Viz např. STAV, Z.: Povinnost nade vše..., s. 165.

608

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1/1, Kronika NT, II. díl, s. 10.

609

BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 180–181.

610

Soupis zbraní, předaných brigádě v srpnu a září viz KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan: Počátky britské
vojenské (spojovací) mise No.22 u československých vojenských jednotek. In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica –
HOFMAN, Petr (eds): Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939–1945. Sborník studií. ÚSD AV
ČR – HÚ AV ČR, Praha 2008, s. 183 a 185.
611

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1/1, Kronika NT, II. díl, s. 17 a 19. Jejich výčet uvádí Kmenový
rozkaz NT č. 8/40. Tamtéž, k. 21, inv. č. 32, Kmenové rozkazy NT 1940.
612

Mimo jiné tehdy odešla i řada starších mužů z květnového transportu dobrovolníků z Británie do Francie.
Databáze.
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pozemních jednotek. Již 12. srpna, tedy v den, kdy brigáda oficiálně vznikla, odešlo
k Náhradnímu tělesu 250 mužů, vybraných jako doplněk pro letectvo.613 Kromě dobrovolníků
prvořadé fyzické kvality, kteří se měli stát příslušníky létajícího personálu, byli ovšem
k letectvu převeleni i někteří vojáci fyzicky slabší, kteří nestačili na nároky polní služby u
pozemních jednotek a kteří měli u letectva projít výcvikem pro pomocné úkoly v rámci
pozemního personálu – prvních 50 mužů bylo od Náhradního tělesa odesláno 11. října
1940.614 Celkem bylo do konce roku 1940 k letectvu převedeno 714 vojáků615 –
výstavba leteckých jednotek tedy vojsku ubrala podstatně více mužů, než vzpoura
v Cholmondeley! Přemísťování celých skupin vojáků k letectvu ovšem zůstalo konstantní
praxí i v následujících letech, neboť československé perutě potřebovaly neustálé doplňky.
Celý proces ovšem měl kromě čistě aritmetické stránky také svůj rozměr národnostní. Mezi
zmíněnými 714 vojáky totiž udávalo českou mateřskou řeč až 600 osob, 92 pak slovenskou a
pouhých 10 německou.616 Pouze 22 osob také vykazovalo židovskou konfesi.617 Ze samé
podstaty věci se dá předpokládat, že přesuny k letectvu „postihly“ především skupinu

613

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1/1, Kronika NT, II. díl, s. 14. Od 12. do 26. srpna 1940 bylo
oficiálně přemístěno celkem 274 osob; jejich výčet je zachycen v Kmenových rozkazech NT č. 3/40, 4/40 a 5/40.
Tamtéž, k. 21, inv. č. 32, Kmenové rozkazy NT. Podrobné srovnání s databází jasně ukázalo specifické složení
této skupiny – 239 mužů udávalo českou mateřskou řeč, dva rusínskou a dva ruskou, třicet slovenskou a jeden
jediný německou – mezi převelenými nebyl žádný další „příslušník menšinových národností“. Pouhých devět
vojáků udávalo židovskou konfesi. Tito vojáci, kteří se jako první v Británii přihlásili dobrovolně do letectva,
zaplatili následně krutou daň – plných 63 z nich během války zahynulo, většinou během operačních letů.
Databáze.
614

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1/1, Kronika NT, II. díl, s. 22. Více než polovina se ovšem po
lékařské prohlídce musela vrátit zpět k Náhradnímu tělesu, neboť jejich stav nedostačoval ani pro toto pomocné
zařazení.
615

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–
1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní. Je ovšem třeba mít na paměti, že statistiky do konce roku 1940
byly vedeny pro celé čs. vojsko, poté však došlo k oddělení „pozemní části“ od letectva – letci se oficiálně
stávali příslušníky britské RAF (respektive její tzv. dobrovolné zálohy) a formálně tak nebyli součástí čs.
jednotek. Velká část z převelených 714 vojáků byla příslušníky letectva, a jejich „převelení“ je nutné chápat
spíše jako administrativní akt. K organizaci čs. letectva na britské půdě a právním otázkám viz vynikající práci
BROWN, Alan Clifford: The Czechoslovak Air Force in Britain, 1940–1945. PhD thesis. University of
Southampton, Southampton 1998, zvl. s. 55–61. Dostupné na
http://eprints.soton.ac.uk/42318/1.hasCoversheetVersion/0000326.pdf.
616

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–
1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
617

Tamtéž, Statistika dle náboženství, vzdělání, povolání a rodinného stavu.
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„tvrdého jádra“, tedy „Čechů“ z českých zemí – a podrobný rozbor tuto hypotézu nade vší
pochybnost potvrdil – „Čechů“ z českých zemí bylo v této skupině 472.618
Skupinu vojáků „české mateřské řeči původem z českých zemí“ dále oslabila i vysoká
úmrtnost. Do konce roku 1940 zemřelo v Británii celkem 51 vojáků, ovšem 47 patřilo právě
k této kategorii. Po několika provedených sondách se dá konstatovat, že velká část úmrtí
nastala v důsledku útrap, kterými vojáci prošli během tažení ve Francii.619

Poté, co se podařilo vyřešit základní otázku další existence čs. vojska v Británii,620 bylo
možné přikročit i k pokusu o jeho rozšíření. Jak již bylo výše zmíněno, do Británii se od
podzimu 1938 do začátku války uchýlila dosti početná skupina československých občanů.
Část z nich prošla dobrovolným odvodem, více než stovka odjela do Francie k čs. vojsku,
několik desítek dalších čekalo v rámci připravených transportů na rozkaz k odplutí, který
nepřišel pouze z důvodu katastrofální vojenské situace na francouzsko-německé frontě.
Většina z exulantů v Británii se však k československému vojenskému odboji během prvního
roku války nepřipojila. Po francouzské kapitulaci a evakuaci vojska na britské ostrovy se

618

Ze srovnání s Databází vyplývá, že většina převelených vojáků prošla odvodem v rámci komisí v Marseille a
Agde – část z nich patřila k dobrovolníkům, kteří ještě před vypuknutím války prošli Cizineckou legií, ostatní
pak patřili mezi uprchlíky, kteří do Francie dorazili z protektorátu „balkánskou trasou“. Mezi vojáky,
převelenými na podzim 1940 k letectvu, tak nebyl jen minimální podíl příslušníků menšinových národností, ale
také minimum krajanů a pouze dva interbrigadisté. Letectvo tímto získalo skutečně prvořadý lidský materiál,
pozemní jednotky však zaznamenaly citelné oslabení svého „tvrdého jádra“.
619

Důsledky útrap se projevily zvláště u důstojnického sboru. Mezi 47 zemřelými „Čechy z českých zemí“ bylo
13 důstojníků, 4 rotmistři z povolání a 11 délesloužících poddůstojníků, tedy mužů na odpovědných velitelských
funkcích. Ať již konkrétní lékařské důvody úmrtí byly jakékoliv, je vliv obrovského nervového zatížení, kterým
tito muži museli projít, nesporný – kromě fyzické zátěže během dlouhých ústupů museli oproti příslušníkům
mužstva ještě v kritických podmínkách rozhodovat a hledat řešení ve zdánlivě bezvýchodných situacích – jako
vojáci z povolání totiž především cítili zodpovědnost za své podřízené, které vedli do prohraného tažení.
620

Dne 25. října 1940 byla mezi britskou a prozatímní československou vládou uzavřena dohoda o právním a
organizačním základu čs. ozbrojených sil na půdě Velké Británie. BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové
války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938–1945. Orbis, Praha 1946, s. 437 an. Text dohody publikovali BROD,
T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, příloha č. 12, s. 556–562. Srvn. též VÚA – VHA Praha, f. VKPR, k. 2, inv.
č. 24, čj. 539/40; Tamtéž, f. Čs. vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1940 tajné. Pro aktuální britské
potřeby bylo charakteristické, že na prvním místě a poměrně detailně dohoda řešila organizaci leteckých
jednotek (viz Příloha I dohody), zatímco pozemní vojsko bylo předmětem podstatně skromnější Přílohy II.
Nicméně britsko-československá jednání o podobě a zákonných základech čs. jednotek v Británii je nutné vidět
v souvislosti s celkovým řešením otázky přítomnosti vojsk exilových vlád na britském území. Na podzim roku
1940 britský parlament přijal jako zákonnou normu tzv. Allied Forces Act 1940, jenž především deklaroval
právo exilových vlád formovat na britském území vlastní ozbrojené složky. Otevřena ovšem zůstala celá řada
otázek, zvláště pak problém rozsahu jurisdikce exilových vlád vůči jejich občanům.
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ovšem tito muži stali prakticky jediným okamžitě dosažitelným rezervoárem lidských sil,
potřebných pro reorganizaci oslabeného vojska. Po předchozím projednání s Brity tak na
podzim roku 1940, záhy po podepsání dohody o organizaci armády, mohly proběhnout první
odvody. Již jejich rozsah dával tušit, že se především jednalo o jakousi zkoušku. V září bylo
povoláno 102 osob, přičemž většinou šlo o dobrovolníky, kteří se do čs. jednotek hlásili již
dříve. Jak udávají záznamy Náhradního tělesa, dostavilo se ale jen 77 mužů, odeslaných po
odvodních formalitách do vojenského tábora v Cholmondeley.621
Dne 24. září 1940 tak u jednotek proběhla první prezentace nováčků od doby, kdy se jednotky
ocitly v Británii. Celkem toho dne nastoupilo 64 osob.622 Díky databázi je opět možné uvést
vnitřní složení skupiny:
Tabulka 34
Vojáci, prezentovaní u čs. jednotek
dne 24. září 1940623
z toho:

česká

40

bez
vyznání
4

slovenská

7

0

4

německá

17

3

7

64

7

27

mateřská řeč

celkem

počet

žid.
konfese
16

Stejně jako u prvního transportu do Francie, také u této skupiny (z níž velká část mužů byla
ostatně původně zařazena do již zorganizovaných dalších transportů, které ale byly z důvodu
beznadějné situace na francouzské frontě odvolány), lze nalézt silné zastoupení vojáků
německé mateřské řeči (26,5 % celku) a celkový vysoký podíl osob, udávajících židovskou
621

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1/1, Kronika NT, II. díl, s. 19. Situaci v září zcela pregnantně
shrnul kronikář Náhradního tělesa: Byl-li měsíc září měsícem propouštění, byl také dobou přijímání nováčků.
Bohužel nepřišli všichni, kteří byli povoláni, mnozí vymlouvajíce se na to, že nyní mají zaměstnání. A ti, kteří
přišli, nepřišli všichni přesně v ten den, na který byli povoláni, mnozí se trousili až tři neděle po stanoveném datu
nástupu. Tamtéž, s. 18.
622

Tamtéž.

623

Tabulka vytvořena na základě Databáze.
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konfesi (42,2 %).624 Velký podíl „problémových“ kategorií byl sice varující, je ale třeba říci,
že výběr mužů k těmto „pokusným“ odvodům provedli čs. důstojníci velmi pečlivě – po
prozkoumání jednotlivých osudů je možné sumarizovat, že po dobu své další služby se u nich
nevyskytly téměř žádné problémy s kázní či morálkou. Dva vojáci sice byli takřka vzápětí po
prezentaci opět propuštěni,625 ale většina sloužila v jednotkách až do samého konce války.626

Kromě superarbitrací a přeřazování k letectvu tak Československá smíšená brigáda konečně
dostala i první přírůstky. Do konce roku 1940 bylo prezentováno ještě několik malých
skupinek a řada jednotlivců, nicméně předpoklady štábních důstojníků se nenaplnily. Do
vojska, které nyní splnilo formální předpoklady, aby mohlo být de iure označeno za armádu,
vstoupilo pouhých 168 osob – což ani zdaleka nemohlo vyrovnat výše zmíněné úbytky.
S nově prezentovanými vojáky však nadřízení zprvu nebyli spokojeni ani po „kvalitativní“
stránce, přičemž největší pozornost budila právě otázka národnostní. Ze 168 vojáků až 35
udávalo německou mateřskou řeč (20,8 %), a u mnohých dalších byl německojazyčný původ
evidentní, přestože jako mateřštinu udávali češtinu. Celkem 56 vojáků (přesná třetina)
deklarovalo židovskou konfesi. Obavy důstojníků z nástupu těchto osob jistě vycházely
z nedávno získaných trpkých zkušeností s vojáky jiných národností, přičemž zvláště hořkost
z dobrovolného odchodu nespokojenců na konci července 1940 ještě nestačila vyprchat. Je ale
třeba jednoznačně říci, že tentokráte se důstojníci obávali zbytečně. Také ostatní vojáci
povolaní v roce 1940 totiž prokázali stejné kvality jako první skupina ze září 1940. Opatrnost
a nedůvěra „starých mazáků“ se zdá pochopitelná, přesto nelze přehlížet viditelné negativní
znaky vypjatého národního cítění, vycházející právě z řad několikrát zmiňovaného „tvrdého
jádra“ vůči příslušníkům jiných, zvláště pak neslovanských národností.

624

Naopak jako minimální se jeví zastoupení „Slováků“, z nichž navíc čtyři deklarovali židovskou konfesi a
další dva se přihlásili z francouzské Cizinecké legie, jejíž 13. polobrigáda po bojích v Norsku a Bretani uvízla
v Británii, kde se velká část vojáků přihlásila ke službě v nově organizovaných formacích generála de Gaulla.
625

Propuštění obou mužů proběhlo ze zdravotních, a nikoliv kázeňských či jiných důvodů, přičemž jeden
z dvojice vojáků, J. J., se po uzdravení opět do čs. armády vrátil, a to již v březnu 1941.
626

Několik vojáků z této skupiny během války přestoupilo k letectvu, jeden byl jako parašutista vyslán do
protektorátu, dva odjeli v roce 1944 na východní frontu. Dva vojáci padli, jeden zemřel ve službě krátce po
nástupu. Databáze.
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Poslední den roku 1940 vyhlíželo vnitřní složení československých pozemních sil následovně:

Tabulka 35
Čs. pozemní jednotky v Británii, stav k 31. prosinci 1940
(podle mateřské řeči)627
mateřská řeč

počet

%

česká

2 301

76,4 %

slovenská

423

14,1 %

rusín. a ukraj.

26

0,9 %

německá

179

6%

maďarská

32

1%

jiná

49

1,6 %

3 010

100 %

celkem

Z výše uvedeného počtu se 605 vojáků, tedy 20,1 %, hlásilo k židovskému náboženství.628

627

VÚA – VHA Praha, f. Čs. samostatná obrněná brigáda – Velká Británie (dále jen ČSOB – VB), k. 133, inv. č.
162, sign. 3/2, Přehledy početního stavu k 1. 1. 1941.
628

Tamtéž.

240

OD SYMBOLICKÉHO SVAZKU K OBRNĚNÉ BRIGÁDĚ:
Čs. jednotky v Británii 1941–1943

4.2.7. Rok 1941
Přelom let 1940 a 1941 se pro československé jednotky v Británii stal významným mezníkem.
Na jednu stranu se v předchozím krátkém období podařilo pevně stanovit právní a organizační
základy vojska, což představovalo nepopiratelný úspěch a nezbytný předpoklad dalšího
rozvoje, na druhou stranu však vystoupily některé limity, které se nepodařilo plně překonat
ani do konce války. Z úzce vojenského pohledu se především jednalo o problém lidských
rezerv a personálního doplňování. V podobné situaci se tehdy nalézaly i ostatní exilové
armády v Británii. Britové proto po řadě jednání našli přijatelné řešení organizace
samostatných brigád,629 které kromě pěchoty měly zahrnovat i další druhy vojsk, jako
dělostřelectvo, ženisty, spojaře i týlové služby, a pouhých několik tisíc mužů tak mohlo
zformovat celek, schopný relativně samostatné bojové činnosti.630 Ideální početní stav byl
určen ve výši 5000 mužů, ale koncept umožňoval značnou organizační pružnost a přihlížel
k personálním možnostem jednotlivých armád.
Britové ovšem pochopitelně v realitě přelomu let 1940 a 1941 preferovali výstavbu leteckých
jednotek, které i při nízkých počtech představovaly reálnou bojovou sílu. Žádosti britských i
československých leteckých důstojníků o výrazné posílení letectva na úkor brigády dokonce
na počátku roku 1941 způsobily jistou krizi, neboť splnění požadavků by brigádu personálně
oslabilo natolik, že by ztratila charakter svazku a stala by se jen vysloveně symbolickým
celkem.
Nízké početní stavy ovšem neumožňovaly ani naplnění snížených tabulek brigády, a vyhlídky
do nejbližší budoucnosti nevypadly právě příznivě. Další evakuace dobrovolníků
629

Dne 8. prosince 1940 exilové Ministerstvo národní obrany obdrželo od War Office návrh na konečnou
organizaci čs. pozemního vojska v Británii. Dne 5. dubna 1941 dorazily příslušné organizační tabulky. Ve stejné
době probíhala i jednání s ostatními exilovými vládami, což čs. strana pečlivě sledovala: Odesláno velitelství
brigády nové složení čs. pozemní armády, které má býti dosaženo asi v květnu 1942. Takto organisovaná brigáda
bude postavena u všech spojeneckých armád mimo armádu polskou, která bude míti sbor. VÚA – VHA Praha, f.
Ministerstvo národní obrany – Londýn, k. 3, inv. č. 23, Válečný deník MNO–II./3.odd., 1940–41.
630

Tamtéž. Brigády měly v ideálním případě zahrnovat dělostřelecký oddíl, protitankový a průzkumný oddíl,
ženijní, spojovací a velitelskou rotu a další složky včetně týlového zabezpečení.
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z evropského kontinentu, prováděná za pomoci ilegálních odbojových organizací ve Francii,
neměla z hlediska celkových potřeb prakticky význam. Současně zklamaly i naděje, které
vedení odboje (ostatně nejen československého) vkládalo do rekrutace mezi krajanskou obcí
v Kanadě a Spojených státech631 a také v Jugoslávii.632
Základním zdrojem doplňků se proto až do poloviny roku 1943 staly odvody
československých občanů v Británii, což nemohlo dostačovat. Početní stavy polních jednotek
stagnovaly či dokonce klesaly, zvláště když kromě odchodů k letectvu a běžných
superarbitrací ze zdravotních či věkových důvodů začal také nábor k výcviku pro
připravované speciální výsadkové operace v protektorátu.633

Podzimní odvody a prezentace v roce 1940 do značné míry naznačily specifika doplňovacího
potenciálu, jaký byl pro příští léta na britských ostrovech k dispozici. Na výše uvedené
tabulce, zachycující stav k 31. prosinci 1940, lze již dokumentovat – zatím mírný – opětný
nárůst absolutního počtu i procentuálního podílu příslušníků neslovanských menšin. Exilové
vedení se snažilo maximálně využít omezeného doplňovacího kádru, a to jak z vojenských,
tak i politických důvodů. Nízké početní stavy permanentně ohrožovaly samu existenci
brigády, byť zatím sloužila především jako základ pro výstavbu akceschopného polního
631

Na počátku roku 1941 plk. Španiel hlásil, že v Kanadě je celkem 600–800 mužů, kteří by připadali v úvahu,
jestliže by byla vyhlášena nucená mobilizace. Zaregistrovat se mu ale podařilo jen 86 dobrovolníků, z toho 38
svobodných. Ve svém hlášení specifikoval i počet „Němců“ ve výši 19 osob (z nich 6 svobodných). VÚA –
VHA Praha, sb. 24, sign. 24-21-16/120–127, zpráva plk. Španiela ministru Ingrovi o situaci v Kanadě a v USA,
Montreal 22. března 1941, s. 6. Plk. Španiel mj. srovnával situaci s náborem dobrovolníků za první světové
války. Došel k nepříznivému zjištění, že odbojovou akci aktivně podporuje zvláště starší generace, zatímco
mládež měla být již plně amerikanisována a citový vztah k staré vlasti vůbec u ní není. Tamtéž.
632

Generál Sergěj Ingr v prosinci 1940 odhadoval rekrutační možnosti v USA a Kanadě na 1000 osob. V případě
vstupu Jugoslávie do války také počítal s třemi tisícovkami vojáků z řad čs. občanů, v Jugoslávii usazených. Ti
měli být ovšem přednostně odesíláni na Blízký východ, a nikoliv do Británie. VÚA – VHA Praha, f. Čs.
vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1940 tajné, MNO čj. 3528-II/1. odd. 1940, Přírůstek počtů čs.
armády k 1. březnu 1942, 3. 12. 1940.
633

V atmosféře všeobecného nedostatku fyzicky zdatných vojáků české nebo slovenské národnosti se velké
pozornosti dostalo také případům, kdy byli někteří jednotlivci, často mladí a fyzicky zdatní, uvolňováni pro
potřeby exilové administrativy. Kromě starších věkem, u nichž byly jejich politické zkušenosti nepochybné
(např. za členy branného výboru Státní rady byli z řad armády jmenováni desátník Bohumil Laušman, svobodník
František Němec, desátník Alexander Vido, škpt. Gustav Kleinberg a mjr.gšt. Rudolf Smetánka, viz VÚA –
VHA Praha, sb. 20, sign. 20-1/22/35), bylo totiž také z činné služby propuštěno několik „vyvolených“ mladých
vojáků. K polním jednotkám se také dostaly zprávy o služby schopných československých občanech, kteří se
zaštiťovali svojí „nepostradatelností“ pro propagandistické účely. Aniž bych uváděl konkrétní jména, je možné
sumarizovat, že většinou se jednalo o osoby židovského původu, zčásti pak i německé mateřské řeči, což
přirozeně u vojáků posilovalo jistou předpojatost.
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svazku, k čemuž mělo dojít až v blíže neurčené budoucnosti. Potřeba pokud možno silného
vojenského celku odpovídala i politickým požadavkům, mezi něž ale patřil i další aspekt.
Československý exil v Británii zápasil o co nejširší formu uznání své legitimity, a v rámci
právní teorie o neplatnosti Mnichovské dohody musel prosazovat také povinnou vojenskou
službu všech československých občanů podle znění prvorepublikového branného zákona a
s ním souvisejících předpisů. Vojenská služba tedy nemohla být jen výběrová, např. podle
národnostního klíče, protože tím by mohla být prejudikována rezignace na uplatňování
suverenity a zprostředkovaně i na územní celistvost republiky. Britové nicméně nesvolili
k vyhlášení všeobecné nucené mobilizace,634 a pro otázku povinného nástupu vojenské služby
tak zůstávaly určující zákony britské, které „přátelským cizincům“ dávaly značně širokou
možnost výběru, jak se zapojit do válečného úsilí.635 Úředníci britského War Office v květnu
1941 informovali exilové MNO o dosavadním přístupu k náboru cizích státních příslušníků
do britské armády, v tomto období především do řad Pioneer Corps: Zásadně jsou přijímáni
říšští Němci. Pokud jde o sudetské Němce, jako čs. subjekt patří primerně do čs. armády.636
Britové deklarovali, že nadále hodlají sudetské Němce odmítat, pokud nepředloží potvrzení,
že na ně čs. armáda nereflektuje. Z technického pohledu a především vzhledem k politickým
dopadům šlo o výrazný posun, jenž měnil podmínky, které v lednu 1940 dohodnul pro
„sudetské Němce“ Jaksch. V květnu a červnu 1941 exilové MNO dále jednalo s britským War
Office i Air Ministry, přičemž prosazovalo zásadu, že čs. státní příslušníci jsou v prvé řadě
povinni sloužit v čs. armádě. Československá strana á priori neodmítala možnost služby
vlastních občanů v cizí armádě, mělo se ale jednat o výjimečné případy, k nimž by si dotyčný

634

Na výhradách britské strany k otázce nucené mobilizace na britském území nic nezměnilo ani uznání
prozatímní československé vlády v červenci 1940. Naopak, při projednávání upozorňoval právní poradce
britského Foreign Office W. Malkin na nutnost opatrnosti v některých aspektech, mj. právě v otázce vojenské
služby. NĚMEČEK, J. a kol.: Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu, I,
dokument č. 6, s. 55.
635

Zmíněná základní dohoda o použití a organizaci čs. branné moci se vyhýbala explicitnímu vyjádření o
způsobu doplňování vojska. Článek 2 Přílohy II této dohody v oficiálním překladu zněl:
Československé pozemní vojsko bude doplňováno:
Mobilisací československých občanů, žijících ve Spojeném království.
Náborem dobrovolníků, kteří přijdou ze zámoří nebo dobrovolníků, přihlásivších se ze Spojeného království.
Dohoda ovšem nijak nespecifikovala pojem „mobilizace“ a ponechávala tak do budoucna možnosti značné šíře
výkladu. VÚA – VHA Praha, f. Čs. vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1940 tajné.
636

VÚA – VHA Praha, sb. 20, k. 21, sign. 20-3/54, MNO-zpravodajská ústředna čj. 15 643/zprav./41, Přijímání
sudetských Němců do Pioneer Corps.
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měl vyžádat souhlas MNO a – přesně podle znění branného zákona – i osobní svolení
prezidenta republiky. Během jednání se však vzápětí logicky objevil zásadní problém, koho
jest považovati za čs. státního příslušníka.637 MNO navrhovalo zařadit do směrnic
vojenskému atašé pro další jednání následující stanovisko:
Ježto mnichovská dohoda není uznána podle projevů brit. státníků a také národním
shromážděním ČSR nikdy schválena nebyla, považujeme za čs. státního příslušníka každou
osobu, jež měla domovské právo v některé obci ČSR v předmnichovských hranicích.638
Důstojníci MNO problém konzultovali s exilovým resortem zahraničí, který se definicí „čs.
státního příslušníka“ předtím dosti obšírně zabýval pro potřebu ministerstva práce a sociální
péče. Úředníci ministerstva zahraničí definovali následně celkem osm kategorií, z nichž pro
účely ministerstva práce a sociální péče vybrali čtyři (akceptovali především změny státní
příslušnosti, ke kterým došlo po Mnichovu). Definice MNO však byla mnohem širší a návrh,
který „vojáci“ předali na „Zamini“ proto zněl:
Za čs. státního příslušníka jest považovati jednak každou osobu, která měla před Mnichovem
čs. státní příslušnost a od té doby ji neztratila individuálním aktem, jednak každou osobu,
která po Mnichově čs. státní příslušnost nabyla.639 Dále se však řešil problém, jenž se stal
zásadním střetem několika protichůdných politických i vojenských požadavků: Je ovšem
nutno uvážiti, zda je ve státním zájmu, aby výhody čs. státní příslušnosti požívaly i osoby
nepřátelské, které by tak mohly být dokonce zařazeny do čs. branné moci.640 Všem ostatním
otázkám byl pochopitelně nadřazen vrcholný státní zájem. Jak již bylo výše zdůrazněno,
rezignace na mobilizaci některých specifických kategorií státních příslušníků (v daném
kontextu především čs. Němců) by v konečném důsledku mohla prejudikovat otázku
teritoriální svrchovanosti, a exilové vedení tedy muselo trvat na právu povolat do zbraně
všechny československé občany. Velká část exulantů ovšem dávala přednost službě
v britských ozbrojených silách či zaměstnání ve válečném průmyslu, o příslušníky
neslovanských menšin navíc neměli zájem ani českoslovenští velitelé, ani velká část prostých
vojáků. Povolávání „Němců“ bylo chápáno jako „nutné zlo“, a vojáci, důstojníci i vrcholné
637

VÚA – VHA Praha, sb. 20, k. 12, sign. 20-3/8, MNO – Londýn/I. odbor, vstup čs. příslušníků do britské
armády. Dokument je zpracován jako odpověď na dopis exilového MZV z 12. 6. 1941.
638

Tamtéž.

639

Tamtéž.

640

Tamtéž.
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orgány s nevolí hleděli na postupný nárůst poměrného zastoupení vojáků z neslovanských
menšin. Ze stejného důvodu se exilové ozbrojené síly vyhýbaly i další možnosti, jak
eventuálně navýšit nízké početní stavy, když příslušní důstojníci pravidelně odmítali
dobrovolné přihlášky cizinců, většinou s poukazem na neznalost „služební řeči“.641

Dne 22. června 1941 Německo napadlo Sovětský svaz, čímž se radikálně změnil vztah krajně
levicové části československé exulantské obce v Británii. Ve většině prací o československém
vojsku na Západě lze nalézt stále opakované tvrzení o okamžitém rapidním nárůstu podaných
přihlášek do vojska, dokumenty Náhradního tělesa ale toto tvrzení přinejmenším
nepotvrzují.642 Na konci července 1941 čítalo pozemní vojsko (včetně MNO, Náhradního
tělesa a dalších složek) pouze 2974 vojáků, což byl nejnižší počet za celou dosavadní dobu
pobytu v Británii.643 Nicméně je pravdou, že se v druhém pololetí roku 1941 podařilo alespoň
zastavit dosavadní sestupný trend a stavy dokonce začaly – byť velice pomalu – narůstat.
Mezi přihlášenými se skutečně objevili příslušníci levicového exilu, včetně čs. Němců,
z nichž někteří stihli nastoupit službu ještě v závěru roku 1941.644 V září 1941 se do vojska
přihlásili někteří činovníci komunistického centra v Londýně (včetně např. Otty Schlinga či
Gríši Spurného), byli však shledáni „služby neschopnými“.645 Orgány exilové vojenské a
641

VÚA – VHA Praha, sb. 20, k. 85, sign. 20-31/52. Přihlášky dobrovolníků menšinových národností do čs.
armády; Tamtéž, Vstup cizích státních příslušníků do čs. armády. Zástupnost argumentu „neznalosti služební
řeči“ zcela jasně vynikne při srovnání s předmnichovskou čs. armádou, kde byl procentuální poměr „Němců“ a
„Maďarů“ nesrovnatelně vyšší než v exilových jednotkách.
642

K jistému nárůstu přihlášek skutečně došlo, „výtěžnost“ odvodů ale byla velice nízká. V červenci 1941
nastoupilo vojenskou službu pouze 28 osob, v srpnu ten samý počet, v září 45, v listopadu 60 a v prosinci 32.
Výrazný výkyv nastal v měsíci říjnu, kdy bylo prezentováno 135 mužů, tento nárůst ale byl z velké části
způsoben prezentací transportu z Kanady (viz dále). VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 2, Kronika NT,
III. díl, s. 6, 8, 12, 18, 25, 32. Počet prezentovaných není ovšem důkazem, že by se levicově orientovaní
dobrovolníci nehlásili – během druhého pololetí 1941 podalo přihlášky a dokonce i prošlo odvodním řízením
poměrně velké množství osob, jejich nástup ale byl často odložen, o čemž viz dále.
643

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 2, Kronika NT, III. díl, s. 6.
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Od září do prosince 1941 se k odvodu přihlásili např. čtyři bratři ze silně levicově orientované rodiny
Morcheovy a krátce nato skutečně nastoupili službu. Odvodem prošel i jejich nevlastní bratr Werner Mildner,
který ovšem pracoval v podniku významném pro válečnou výrobu a byl z tohoto důvodu reklamován. Osudy
rodiny viz HUBENÝ, David: Bratři Morcheovi. In: KOKOŠKOVÁ, Z.: Osudy zapomenutých hrdinů, s. 50–57.
Naproti tomu Herbert Löwit (V-172, 01.05.1923 Teplice-Šanov), mladý německý sociální demokrat a původně
aktivní člen Jakschova treugemeinschaftu, se k službě přihlásil již v dubnu 1941, tedy před útokem na Sovětský
svaz. MARŠÁLEK, Z.: Herbert Löwit. In: KOKOŠKOVÁ, Z.: Osudy zapomenutých hrdinů, s. 44–49.
645

Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, odvodní protokol „U“. Ve skupině komunistů a jejich
sympatizantů se také objevili čtyři interbrigadisté, kteří se až do té doby do jednotek nepřihlásili. K odvodu se
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politické reprezentace také obnovili jednání s bývalými „vzbouřenci“ z Cholmondeley.
Několik jednotlivců se podařilo přemluvit k návratu již na podzim 1940 či v první polovině
roku 1941, novým impulzem se ale stalo právě napadení Sovětského svazu. Poté, co obě
strany musely slevit ze svých prvotních podmínek, se postupně podařilo dosáhnout
oboustranně přijatelného kompromisu.646 Prezident Beneš podepsal zvláštní výnos o abolici,
kterou hodlal udělit každému, kdo se přihlásí v tříměsíční lhůtě. Nikdo z navrátilců neměl být
dodatečně perzekvován, nicméně v platnosti zůstávala předchozí degradace – všichni měli po
nástupu dostat pouze hodnost vojínů. Dokument byl zveřejněn na Vánoce 1941. Týkal se
všech bývalých „vzbouřenců“, nicméně pozornost se pochopitelně soustředila především na
vojáky, dosud sloužící u Pioneer Corps, kteří díky svému počtu, ale i zdravotnímu stavu a
celkovým vojenským kvalitám představovali nejhodnotnější skupinu.

Během celého roku 1941 tak bylo u pozemních jednotek nově prezentováno pouze 433
vojáků, vzhledem k úbytkům však absolutní nárůst stavů činil pouhých 288 mužů. Mezi nově
příchozími byli úplní nováčci, kteří teprve v Británii dorostli odvodního věku, několik desítek
dobrovolníků ze zámoří647 či vojáci, kteří přestoupili z některé spojenecké armády – mj. také
muži, kteří se na jaře roku 1940 rozhodli rychle vstoupit do britského Pioneer Corps648 a
vojáci, kteří dosud sloužili ve francouzské cizinecké legii.649 Vojáků německé mateřské řeči

ale dostavil i JUDr. Herbert Mayr-Harting (U-165, 07.03.1905 Vídeň), syn významného představitele
německých křesťanských sociálů v ČSR a bývalého ministra čs. vlády.
646

MARŠÁLEK, Z.: Historie jedné vzpoury, s. 20.

647

Dne 19. října 1941 proběhla prezentace příslušníků prvního transportu dobrovolníků, přihlášených v Kanadě.
Šlo však o pouhých 42 mužů. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 2, Kronika NT, III. díl, s. 17. Z údajů,
získaných z Databáze vyplývá, že se jednalo většinou o emigranty, kteří v letech první republiky odjeli do
Kanady za prací. Plných 38 z nich udávalo slovenskou mateřskou řeč, přičemž pocházeli většinou z východního
Slovenska. Na závadu byl vysoký průměrný věk skupiny – polovina mužů byla starších 40 let, pouze čtyři (!)
měli v okamžiku prezentace méně než 35 let. Podařilo se nicméně zjistit, že přes silný věkový handicap většina
z nich sloužila až do konce války (!).
648

Poměrně často jsou domácími historiky všichni vojáci, převzatí v letech 1941 a 1942 z Pioneer Corps
automaticky považováni za bývalé „vzbouřence“ z Cholmondeley, což ani zdaleka neodpovídá pravdě.
649

Advokátní koncipient M. L. odjel v červnu 1938 na studia do Grenoblu. V únoru 1939 vstoupil do
francouzské cizinecké legie, pročež nepodléhal ustanovením dohody o uvolnění těch čs. příslušníků legie, kteří
do ní vstoupili po 15. březnu 1939. Jako voják proslulé 13. polobrigády cizinecké legie prošel boji v Norsku a u
Dakaru. V prosinci 1940 byl v Kamerunu v hodnosti desátníka propuštěn a po půl roce dorazil do Británie.
V československé armádě sloužil až do konce války; v březnu 1945 byl jmenován podporučíkem.
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přišlo celkem 176 (z toho 150 nováčků a 23 osob z Pioneer Corps, mezi zbývajícími byl také
jeden starý veterán francouzské cizinecké legie650).
Co se týče úbytků, také v roce 1941 zůstalo nejvýznamnější položkou přemisťování vojáků
k letectvu – za rok 1941 bylo od pozemních jednotek přemístěno 83 vojáků. Ve skutečnosti
ale letectvo „pustilo žilou“ pozemním jednotkám ještě více, neboť ve statistikách pozemního
vojska se neprojevila instrukce, aby k letectvu byla odesílána i polovina všech nováčků – což
za rok 1941 činilo dalších 81 osob.651

Celkově tedy pozemní vojsko zaznamenalo přírůstek pouhých 9,6 %. V samém závěru roku
1941 vyhlížel stav pozemního vojska následovně:

Tabulka 36
Čs. pozemní jednotky v Británii, stav k 31. prosinci 1941
(podle mateřské řeči)652

mateřská řeč

počet

%

česká

2 357

71,5 %

absolutní
přírůstek
za rok
1941
56

slovenská

477

14,5 %

54

+ 0,4 %

rusín. a ukraj.

42

1,3 %

16

+ 0,4 %

německá

301

9,1 %

122

+ 3,1 %

maďarská

68

2,1 %

36

+ 1,1 %

jiná

53

1,6 %

4

0

3 298

100 %

288

celkem

změna v %
poměru
oproti
31.12.1940
– 4,9 %

650

Jednalo se o vídeňáka Adolfa Čecha (T-201, 10.05.1900 Vídeň, přísl. Vyškov) jenž pocházel z národnostně
smíšeného manželství. K jeho osudu viz MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 182–183.
651

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, Statistika čs. jednotek v Británii za rok 1941.

652

VÚA – VHA Praha, f. ČSOB – VB, k. 133, inv. č. 163, sign. 3/2, Přehledy početního stavu k 1. 1. 1942.
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K tabulce je opět nutné dodat údaj o podílu židovských vojáků – židovskou konfesi hlásilo
k uvedenému datu 641 osob, tedy 19,4 % z celku – jak je vidět, procentuální zastoupení
vojáků židovské konfese se oproti stavu k 31. prosinci 1940 téměř nezměnilo, přičemž
absolutní přírůstek činil 36 osob; vojáci židovské konfese tak i nadále tvořili pětinu stavu čs.
pozemního vojska v Británii. Co se týče kritéria mateřské řeči, zaznamenaly všechny
jazykové skupiny absolutní nárůst, změnil se ale obraz procentuálního složení. O více než tři
procenta, tedy relativně výrazně, narostl podíl vojáků, udávajících jako mateřský jazyk
němčinu, zatímco ještě výrazněji naopak klesl podíl „českých“ vojáků.

4.2.8. Rok 1942
Rok 1942 je ohledně personální situace v československých jednotkách na britských
ostrovech charakteristický zvláště dvěma aspekty. Především se v průběhu roku
projednávalo zásadní řešení pravomocí exilové vlády vzhledem k vojenské službě čs. občanů.
V roce 1942 také docházelo k oscilaci národnostních sporů v exilové armádě, zvláště pak
v otázce německé.

V průběhu roku 1941 se významně upevnilo postavení československé exilové vlády. Dne 19.
července 1941 došlo k jejímu definitivnímu uznání ze strany Velké Británie, Sovětského
svazu a následně i dalších zemí. Z pohledu probíhajícího válečného konfliktu se neméně
významným mezníkem stal 16. prosinec 1941. V dramatických týdnech během počátku
prosince došlo tehdy k mnohonásobnému vzájemnému vyhlašování války mezi celou řadou
států. Doslova záplavou diplomatických kroků se tak formálně upravily vztahy mezi
velmocemi a většími i menšími spojenci obou válčících stran, které se i po právní stránce
seskupily do dvou jasně vymezených celků.653

653

Mezi významné výjimky patřil především fakt, že ani nadále neexistoval válečný stav mezi Sovětským
svazem a Japonskem, k méně významným lze naopak přiřadit obdobnou situaci ohledně Bulharska.
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V tomto procesu nechyběla ani československá exilová vláda, která se konečně deklarovala
jako válčící země i po stránce mezinárodního práva. Dne 16. prosince vyhlásila, že
Československo se nachází ve válečném stavu se všemi protivníky spojenecké koalice.654
V souvislosti s upevněním vlastní pozice exilová vláda připravila mobilizační provolání
k československým občanům, které bylo zveřejněno 29. ledna 1942.655 Provolání se tvářilo
jako výzva k mobilizaci, exilové vedení však nedokázalo na Britech získat právo exekvovat
na britské půdě ustanovení branného zákona, konkrétně postihovat případy, kdy čs. občané
odmítli výzvu vyslyšet. Vláda ale nebyla zcela bezmocná – prohlášení jasně upozorňovalo na
možnost pozdějšího trestního i majetkového postihu na půdě osvobozené vlasti.656
Prohlášení mělo značnou odezvu zvláště na Blízkém východě, kde díky souhře dalších
okolností došlo k podstatnému nárůstu přihlášek do vojska, co se týče samotných britských
ostrovů se však zdá, že přímé konkrétní důsledky na personální situaci čs. vojska nemělo. Do
konce roku 1941 již měli všichni ti, kteří do vojska chtěli vstoupit dobrovolně, více než
dostatek času – a to včetně levicově orientovaných exulantů, kteří o vstupu do vojska začali
uvažovat až poté, co do války vstoupil Sovětský svaz. Dobrovolnická rekrutační báze se tedy
v zásadě ztenčila jen na dospívající mládež a několik dalších jednotlivců. Současně se však
objevily nové možnosti jednání s Brity, neboť Británie již dokončila mobilizaci celého
hospodářství a hledala způsob, jak do válečného úsilí zapojit i cizí exulanty, jejichž právní
podřízenost v tomto ohledu nebyla až dosud přesně definována.

654

Zatímco většina ostatních zemí svá prohlášení formulovala zcela adresně, formulace československého
exilového vedení byla více než pozoruhodná, když Československo prohlásilo, že je ve válečném stavu se všemi
státy, které jsou ve válce s Velkou Británií, Sovětským svazem a Spojenými státy. Po tomto zcela vágním
prohlášení pochopitelně následovalo několik dotazů, kdy např. Britové žádali o jasnou definici, od kterého
přesného data se Československo podle exilové vlády nachází ve válečném stavu s Německem a Maďarskem.
Text prohlášení viz NĚMEČEK, J. a kol.: Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu
Německu, II, dokument č. 383, s. 302. K jednání o podobě textu prohlášení viz tamtéž, dokument č. 381, s. 291–
295; dokument č. 390, s. 309–312.
655

Text memoranda publikoval KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 104–105. Zajímavé
jsou okolnosti vzniku tohoto prohlášení. Nejednalo se totiž o předem promyšlený krok, ale o osobní iniciativu
Jana Masaryka, jenž svůj návrh zaslal ze Spojených států amerických na londýnské MNO, které jej posléze
předložilo vládě. NA Praha, f. Státní rada – Londýn 1940–1945, k. 72, Schůze výborů SR, branný výbor 1942,
Zápis ze 6. schůze III. zasedání branného výboru, 21. 1. 1942.
656

V provolání není vlastně žádná výhružka, je však samozřejmé, že kdo se nehlásí, aby splnil svoji národní
povinnost, nemůže očekávat podporu od našich zastupitelských úřadů. A s hlediska mravního je oprávněné, aby
ti, kteří odpírají svoji povinnost splnit, byli „po návratu pohnáni k odpovědnosti. Tamtéž.
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4.2.9. Nucená nebo dobrovolná mobilizace?
Jednání o povinné vojenské službě občanů okupovaných zemí v Británii
Nedostatek lidské síly, respektive omezenost rekrutačních zdrojů, trápil od samého počátku
nejen československé velení, ale také armády ostatních exilových vlád. Kromě hledání
možností náboru v zahraničí se pozornost soustředila i na více či méně početné emigrantské a
exulantské komunity přímo v Británii. Na britských ostrovech se již na počátku války
nacházelo poměrně značné množství cizích státních příslušníků. Zatímco „nepřátelští“ cizinci
byli většinou internováni, k postupu vůči občanům spojeneckých zemí neměli Britové zcela
přesné zákonné normy. Právě otázka, do jaké míry podléhají jurisdikci vlastních exilových
vlád a do jaké naopak britským orgánům, se v průběhu času stávala stále palčivější, zvláště
v období, kdy Británie dokončila mobilizaci armády i celého hospodářství. Na jednu stranu
Britové chtěli do řízeného válečného úsilí zařadit všechny dostupné síly, na druhou stranu se
pak exilové vlády domáhaly práva povolat své občany k vojenské službě podle vlastních
zákonů, což ovšem bylo v rozporu s britským právním řádem. Situaci bylo nutno řešit, zvláště
vzhledem k otázce dobrovolnosti či povinnosti služby v exilových armádách. Dne 2. října
1941 Britové exilovým vládám předali nótu s návrhem, aby spojenečtí příslušníci měli
možnost volného výběru mezi službou v národních armádách či britských ozbrojených
silách.657 Československé orgány na ni odpověděly 15. ledna 1942 vlastní nótou, v níž
především upozorňovaly na právní, politické, morální a psychologické důvody, proč nemohou
akceptovat myšlenku volné opce.658 Podobné či jiné výhrady vyjádřily i ostatní exilové vlády,
a nezbývalo proto, než se pokusit společně dohodnout jednotnou úpravu příslušných nařízení.
Dne 27. února 1942 se konala zvláštní mezispojenecká schůze ve věci povinné vojenské
služby spojeneckých příslušníků v Británii, které se za britskou stranu zúčastnilo celkem
třináct vysokých úředníků Foreign Office, Home Office, parlamentu, War Office, ministerstva
práce, Admirality a ministerstva letectví a stejný počet zástupců exilových vlád. Schůzi
předsedal státní podsekretář v parlamentu R. Law.659 Na předchozí námitky spojeneckých
vlád Britové původní návrh upravili především stylisticky, a sice tak, aby nástup do národní
armády vyzněl v textu jako povinnost. Teprve poté, co by dotyčná osoba svoji „povinnost“
657

VÚA – VHA Praha, f. Čs. vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1942 tajné, čj.18/taj.42, protokol o
mezispojenecké schůzi dne 27. února 1942, odeslaný plk. Kallovi státním ministrem Hubertem Ripkou.
658

Tamtéž.

659

Tamtéž.
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nesplnila, měla automaticky přejít do pravomoci britských míst a následně nastoupit do
britské armády či průmyslu.660 Pozoruhodný byl britský požadavek, aby osobám, které
odmítnou nastoupit do národních armád, exilové vlády neodnímaly občanství.661
V abecedním pořadí svých zemí se k návrhu zákona postupně vyjádřili zástupci exilových
vlád Belgie, ČSR, Řecka, Norska, Nizozemska, Polska a Jugoslávie (nebyl přítomen zástupce
Svobodné Francie). Všichni v zásadě souhlasili s britským návrhem, byť si vyhrazovali právo
poválečných sankcí vůči občanům, kteří odmítnou vstoupit do národní armády.662 Vysloveně
odmítavé stanovisko jako jediný zaujal československý zástupce legační rada dr. A.
Procházka, jenž upozornil, že vstup do cizí branné moci je podle čs. zákonů možný pouze
v ojedinělých případech a vyžaduje mj. individuální povolení od prezidenta republiky.
Především ovšem Procházka zopakoval výhrady vůči principu navrhovaného zákona, který
přes všechna omezení, doporučení a textovou stylizaci stále v podstatě umožňoval svobodnou
opci. R. Law v okamžité odpovědi upozornil, že představa čs. orgánů o nucené mobilizaci je
v britském parlamentu neprůchodná a že každý pokus o její prosazení by velmi poškodil
pověst čs. exilové vlády (Any attempt to do this would greatly damage the Czechoslovak
cause in this country).663
Skutečnost, že znění návrhu zákona odmítla ze všech spojeneckých vlád pouze
československá, nalezla svoji odezvu i na půdě britského parlamentu.664 Zákon byl nakonec
přijat pod názvem The Allied Powers (War Service) Act 1942, pochopitelně ve znění, které
neodpovídalo československým požadavkům. Nezbývalo tedy, než se pokusit působit na čs.
občany na britském území těmi prostředky, které měla exilová vláda k dispozici. Dne 12. září
1942 československé exilové orgány vyhlásily, že nebudou nadále vydávat ani prodlužovat
pasy osobám, které se neregistrovaly u exilových vojenských orgánů a nepodepsaly příslušné
660

Za vzor Britům posloužila podobná dohoda mezi Británií a Spojenými státy z roku 1917. Tamtéž.

661

Britové se údajně obávali parlamentních interpelací, vyvolaných činností opozičních exilových skupin.
Tamtéž.
662

Zajímavé bylo i stanovisko polského zástupce, jenž mj. upozornil, že polské orgány hodlají být v otázce
služby v britských silách více shovívavé vůči osobám, které „již ztratily vazby na svoji vlast“ (tedy vůči
krajanům), nikoliv však vůči těm, kteří Polsko opustili až po začátku války. Tamtéž, Record of Meeting,
zpracovaný ve Foreign Office dne 3. března 1942, s. 5.
663

Tamtéž, s. 7–8.

664

http://hansard.millbanksystems.com/commons/1942/jun/25/allied-powers-war-servicebill#S5CV0380P0_19420625_HOC_267, zápis ze schůze 27. června 1942. Z textu je možné vyčíst zajímavý
fakt, že Britové v roce 1942 registrovali méně než 10 000 „přátelských“ cizinců v branném věku, kteří dosud
nebyli povoláni k vojenské službě. Jistou část z nich představovali právě českoslovenští občané.
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prohlášení o loajalitě a disponibilitě.665 Současně ovšem ministerstvo národní obrany
instruovalo konzulární úředníky, aby na „Němce“ v otázce přihlášek do vojska příliš
nenaléhali, neboť jejich loajalitu považovalo za spornou.666
Účinnost zákona sice nastala okamžitě po jeho přijetí, příslušné lhůty však byly poměrně
dlouhé, a československé jednotky jeho konkrétní důsledky pocítily až v roce 1943.

4.2.10. APLIKACE 4
Vlast volá!
Sonda do problematiky rozdílu mezi odvedenými osobami a skutečně nastoupivšími
vojáky
Statistické přehledy vývoje faktického početního stavu jsou jistě zásadním zdrojem informací,
je ale nezbytné chápat je v rámci širších aspektů otázek doplňování čs. vojska na britských
ostrovech. Vojáci, kteří v jednotkách skutečně sloužili, totiž představovali jen menší část
československého exilu v Británii. Zdaleka ne všichni čs. občané se přihlásili u exilových
úřadů a následně se podrobili odvodu. I z těch mužů, kteří se před odvodní komise dostavili,
ale nakonec jen část skutečně oblékla uniformu. Je proto velice příhodné představit – dosud
zcela chybějící – sondu do celkové struktury osob, které v Británii prošly odvodním řízením.
Jako reprezentativní příklad jsem vybral velkou skupina mužů, které zaznamenal jeden
z odvodních protokolů v Británii, konkrétně odvodní protokol „U“, vedený od dubna 1940 do
května 1943, jenž zahrnuje celkem 561 osob.667 Díky zanesení do elektronické databáze bylo
možné excerpovat celou skupinu a rozdělit ji podle zvolené kategorizace, zachycující vnitřní
složení podle dosažitelných údajů, indikujících „národnostní“ příslušnost.
Výsledky zachycuje následující tabulka:668

665

Znění zmíněného prohlášení, které dostal k podpisu každý registrovaný dobrovolník, viz příloha č.

666

RASZKA, F. D.: The Czechoslovak Exile Government in London and the Sudeten German Issue, s. 76.

667

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, odvodní protokol „U“. Číslování v rámci odvodního protokolu bylo
v zásadě průběžné podle data odvodního/prezentačního řízení, s tím, že sedm čísel zůstalo nepřiděleno.
668

Vytvořeno na základě kombinace Databáze a Odvodního protokolu „U“.
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Ze všech 561 mužů, kteří se dostavili k odvodní komisi, u jednotek skutečně nastoupilo
službu pouhých 207, tedy necelých 37 %. Velmi nízký poměr byl pro situaci v Británii zcela
charakteristický, a opakoval se i u jiných odvodních komisí. Navíc je nutné vzít v úvahu, že
celá řada čs. občanů se v tomto období k odvodům vůbec nedostavila, což hubené výsledky
náborové akce ještě více snižovalo. Mnozí z odvedených také nenastoupili ihned, ale
z různých důvodů s několikaměsíčním či dokonce několikaletým odkladem – jeden z mužů,
odvedených 3. října 1941, se k nástupu služby hlásil dokonce až 1. června 1945!669
Pro složení skupiny, stejně jako pro celý „domácí“ rekrutační zdroj v Británii je
charakteristické, že přibližně polovinu obou skupin představovali muži, deklarující židovskou
konfesi.670 Z tabulky jsou dále patrné rozdíly „úspěšnosti“ odvodů v rámci různých kategorií,
činit však závěry ze srovnání výše podílu u jednotlivých „národností“ by ale bylo více než
ošidné. Detailní šetření u dvou kategorií s nejnižším poměrem, tedy „Slováků židovské
konfese“ a „osob s mateřštinou jidiš“ prokázalo, že u mužů, kteří nakonec službu
nenastoupili, převažovaly důvody věkové a lékařské – těch, kteří se vojenské službě
prokazatelně vyhýbali, bylo jen několik. Naopak řada těch, kteří k jednotkám nastoupili až se
značným zpožděním a které by bylo na první pohled možno „podezřívat“ ze snahy službě se
vyhnout, se nakonec zúčastnila bojů, v nichž prokázali svoji statečnost.671
Jen pro přesnost je možné dodat, že z oněch 207 mužů, kteří po odvodu u prezenční komise
„U“ nastoupili službu, jedenáct vojáků posléze zahynulo – pět z nich padlo v řadách Čs.
samostatné obrněné brigády u Dunkerque, tři v čs. letectvu, dva zemřeli po autonehodě během
služby a jeden po propuštění z vojska v důsledku nemoci. Čtyři ze zahynulých vykazovali
německou a jeden maďarskou mateřskou řeč, osm židovskou konfesi.672

669

Jednalo se o F. A., jenž udával německou mateřskou řeč a „bez vyznání“. K nástupu služby byl původně
povolán na 17. února 1942, jeho zaměstnavatel však opakovaně žádal o odklad nástupu služby z důvodu
nenahraditelnosti ve výrobě. Databáze.
670

Z 561 mužů, kteří se dostavili k odvodu, udávalo židovskou konfesi 274 osob, tedy 48,8 %, z 207 skutečně
nastoupivších pak 105 osob, tedy 50,7 %.
671

E. B., jeden ze synů sklářského podnikatele německo-židovského původu z Nýřan, byl při odvodu dne 14.
července 1942 uznán jako „zatím neschopen“ z důvodu celkové tělesné slabosti. Novým odvodem prošel až
v únoru 1944, přičemž k jednotkám nastoupil 5. dubna téhož roku. Po výcviku se s ostatními vojáky přeplavil do
Francie a zúčastnil se obléhání přístavu Dunkerque, kde utrpěl poranění páteře. Také jeho bratr-dvojče H. B.
zprvu odvodem neprošel, od ledna 1943 však sloužil a taktéž se zapojil do bojů u Dunkerque. Databáze. Jejich
jména zmiňuje také KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 23.
672

Databáze.
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Rozbor „výtěžnosti“ rekrutační skupiny odvedenců v Británii v rámci jednoho odvodního
protokolu poskytuje i zajímavé srovnání s obdobnou sondou, provedenou v předešlé kapitole
u krajanské obce ve Francii.673 Jako příklad pro srovnání může posloužit ještě další odvodní
protokol, protokol „S“, vedený v Británii od ledna do května 1940. Vyplývá z něj, že
v Británii se k odvodům dostavili většinou exulanti, kteří se na britské ostrovy uchýlili po září
1938 v obavě před rasovým či politickým pronásledováním, zatímco ve Francii u komise „D“
procházeli odvodním řízením většinou krajané, kteří do Francie odešli za prací. Zásadní
rozdíly mezi oběma skupinami se projevily jak v národnostním složení (které do značné míry
ilustruje rozdělení podle mateřské řeči), tak i v sociální skladbě. Mezi 702 muži, kteří
v Británii prošli řízením u komise „S“, bylo např. 40 advokátů a advokátních koncipientů, 82
lékařů a 85 obchodníků.674 Podrobnější rozbor ukázal, že z 82 lékařů udávalo 61 židovskou
konfesi, 35 pak německou mateřskou řeč. Z 85 obchodníků bylo 38 „Němců“, 65 udalo
židovskou konfesi. Vojenskou službu však z celkových 85 obchodníků nakonec nastoupilo
jen 23, z nich 8 „Němců“.

Představená detailní čísla především jasně demonstrují zcela zásadní rozdíly mezi místními
rekrutačními zdroji čs. vojska ve Francii a v Británii, které se projevovaly prakticky ve všech
ohledech – v národnostní struktuře, stejně jako v sociálním rozvrstvení či v míře zastoupení
osob židovského původu. Jediné, co bylo alespoň řádově podobné, byla „výtěžnost“ zdrojů –
u „francouzské“ komise nastoupila vojenskou službu přibližně polovina osob, u „britské“ cca
37 %.675 Pro rekrutační zdroje ve Francii i v Británii tedy shodně platilo, že čs. vojenské
orgány mohly využít maximálně polovinu osob, které prošly odvodním řízením. Sonda do
sociální struktury na příkladu povolání zase umožnila zachytit sociální rozvrstvení krajanské
obce ve Francii a exulantů v Británii, a to včetně zajímavého pohledu na četnost jednotlivých
povolání ve vazbě na národnost.

673

Viz kapitola „Francouzské období“, APLIKACE 1, s. 148–154.

674

U komise „D“ ve Francii se tato povolání vyskytovala jen marginálně – mezi 569 muži byli jen dva advokáti
a jediný lékař. Obchodníků bylo 25, někteří z nich však „podomní“. Databáze.
675

Ve Francii ovšem všichni čs. občané podléhali povinné mobilizaci, zatímco v Británii šlo, zvláště pak na jaře
1940, o zcela dobrovolný akt, byť ohledy na nebezpečí internace také sehrály jistou roli. „Výtěžnost“ u britské
komise na druhou stranu kladně ovlivnila věková struktura dobrovolníků, která byla všeobecně nižší než u
krajanské obce ve Francii. Z procenta „výtěžnosti“ proto nelze vyvozovat žádný explicitní závěr ve smyslu
srovnání se situací ve Francii.
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4.2.11. Exkurz do „německé otázky“:
Rok 1942 jako kulminační bod protiněmeckých nálad v čs. jednotkách v Británii676
V roce 1942 došlo k zásadnímu řešení pravomocí exilové vlády vzhledem k vojenské službě
vlastních občanů na britské půdě. Ve stejném postavení se ocitly i ostatní exilové vlády,
neboť Britové řešili obecné otázky související s přítomností exilových armád na svém území
komplexně, nicméně se zdá, že právě československá armáda tuto otázku pociťovala
nejpalčivěji. Ze všech zemí, které v Británii za války budovaly exilové vojenské jednotky,
mělo Československo v meziválečné době nejpestřejší národnostní strukturu, přičemž
charakter exilu tuto skutečnost ještě mnohonásobně zvýraznil.
Rok 1942 se ovšem stal také rokem oscilace protiněmeckých nálad v československé exilové
armádě. Zatímco po odsunu „vzbouřenců“ z tábora v Cholmondeley v československých
jednotkách znovu výrazně dominovali Češi, respektive Češi a Slováci, již od podzimu 1940 se
v jednotkách soustavně zvyšoval absolutní počet i relativní zastoupení vojáků německé
mateřské řeči. Protichůdný vývoj, kdy vojáci české národnosti odcházeli k letectvu a do řad
pozemního vojska se dostávalo čím dál více příslušníků neslovanských menšin, se stal stále
výraznějším trendem. Fakt, že ke společnému boji proti nacismu a za osvobození
Československa se hlásilo čím dál více československých Němců a židů neslovanských
národností paradoxně neoslabil silné protiněmecké cítění zvláště českých vojáků. Právě
naopak – zvyšující se podíl vojáků „nepřátelských národností“ tyto averze posílil. Již v roce
1941 vojáci různých hodností několikrát protestovali proti dalšímu přijímání „Němců“ a
zvláště proti uvažovanému kooptování německých zástupců do Státní rady a exilové vlády. 677
Proti přijímání „Němců“ ostře vystupovali nejen řadoví vojáci, ale i vysoce postavení
důstojníci, včetně tehdejšího velitele brigády generála Bohumila Neumanna.678 Otázka služby

676

Problematice československých vojáků německé národnosti či mateřské řeči jsem se věnoval v několika
studiích, vyjmenovaných již výše. K tématu také existuje poměrně bohatá literatura. Celkové zpracování si však
vyžaduje dalšího zevrubného výzkumu; přesto (nebo právě proto), že jde o jeden z nejpodstatnějších problémů
národnostní otázky v čs. zahraničním vojenském odboji, omezím se v této práci pouze na tento krátký exkurz.
Problematiku dlouhodobě zpracovávám a v budoucnu na toto téma připravuji samostatnou práci.
677

Naší armádou jde vlna protiněmectví a jest velmi a všude živě přetřásána a proklepávána otázka povolávání
Němců do armády, do vlády a do Státní rady v Londýně a ve všech řadách našich příslušníků jest živelný odpor
proti všemu německému [...].VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 2, Kronika NT, III. díl, s. 10–11, zápis
ze září 1941.
678

V žádosti generála Neumanna z 8. 10. 1942, aby nadále nebyli posíláni další německy mluvící dobrovolníci
z Kanady a aby nebyli povoláváni ani ti, kteří jsou v Británii, se přímo píše, že sloužit společně vyžaduje nejvyšší
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„československých Němců“ v zahraniční armádě a zvláště možné politické zastoupení
v exilových orgánech se navíc stalo doslova trnem v oku domácího odboje, jenž proti
podobným záměrům ostře protestoval.679 Tento trend zesílil v roce 1942, jednak asi pod
vlivem německých úspěchů na jaře a v létě toho roku, zvláště pak ale po zprávách o tragickém
osudu Lidic.680
Přístup vedení československého odboje byl značně rozpačitý.681 Na jednu stranu se snažilo o
získání maximálního počtu nových vojáků. Současně prosazovalo koncept právní kontinuity
exilové vlády a ve znění branného zákona tedy trvalo na vstupu všech československých
občanů do vojenských jednotek – tedy včetně „československých Němců“ (a „Maďarů“,
„Poláků“ a dalších). Na druhé straně však mělo vedení o odboji svoji vizi, která vycházela
z národních potřeb Čechů, respektive z konceptu československého národa. Přílišnou účastí
německy mluvících vojáků by byl národní (ve smyslu československého národa) charakter
zahraniční armády ohrožen a bylo by nutné řešit z toho plynoucí komplikace, především
politického charakteru. Jednání se zástupci německého exilu by ovšem muselo vyústit nejen
v jejich zastoupení ve vládě, ale především v přijetí některých jejich požadavků národnostního
charakteru, což by se ovšem setkalo s negativní odezvou nejen mezi Čechy a Slováky
v Británii, ale zvláště „doma“ – v protektorátu. Trval tedy podivný stav, kdy českoslovenští
Němci (ať už byl obsah tohoto pojmu chápán jakkoliv) byli v rámci možností, s pohrůžkou
pozdějších represí v případě odmítnutí, nuceni, aby se přihlásili ke službě v exilové armádě,
současně ale byli ve vojsku přijímáni s nechutí. Postoj čs. orgánů k přihláškám do britské
armády byl záporný.682 Přesto absolutní počet i poměrné zastoupení „Němců“ v pozemních
jednotkách neustále stoupalo, jak dokládá následující tabulka:

sebezapření Čechů. VÚA – VHA Praha, f. MNO – L, k. 42, inv. č. 30/27, Hlášení generála Neumanna z 8. 10.
1942.
679

K postojům domácího odboje k otázce spolupráce s představiteli německého exilu viz zvl. GEBHART, Jan –
KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XVb. Paseka, Praha – Litomyšl 2007, s. 152–154.
680

Na zprávu o vyvražděn Lidic reagoval kronikář Náhradního tělesa bezprostředně: Krvavou stopou jdou další
těžké a kruté dn,y těžké další kruté vraždy a krutosti bestiálních prašivců Hitlerových krásnou a mučenou zemí. A
zde v Anglii v duších českých sedí vztek, bezmocný vztek a zoufalá nenávist vůči všemu němectví, vůči všemu, co
němectvím páchne. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 2, Kronika NT, III. díl, s. 79, zápis z června
1942.
681

MARŠÁLEK, Z.: Českoslovenští občané německé národnosti v čs. brigádě ve Velké Británii 1940–1944, zvl.
s. 134–136.
682

Tento schizofrenní stav trval již od roku 1940. V únoru 1941 již bylo nutné řešit interpelace z britské strany
na poradě u prezidenta. Vzhledem k britským výtkám, že ...nechceme Němce a odmítáme RAF (tj. svolení ke
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Tabulka 38
Počty a procentuální zastoupení
vojáků německé mateřské řeči
v čs. pozemních jednotkách v Británii,
1940–1942683
datum

počet

% v rámci
vojska

červenec 1940

259

8,4 %

prosinec 1940

179

6%

prosinec 1941

301

9,1 %

prosinec 1942

358

10,9 %

Stále se zvyšující procentuální podíl „německých“ vojáků byl ještě zvýrazněn z pohledu
prostých čísel, tedy tzv. absolutních přírůstků, které vyjadřovaly rozdíl mezi veškerými
přírůstky nových vojáků a všemi úbytky, vzniklými propuštěním ze zdravotních či věkových
důvodů až po přemístění k letectvu. Během let 1941 a 1942 totiž vždy stáli na prvním místě
těchto absolutních přírůstků vojáci německé mateřské řeči, přičemž „Češi“ následovali
v poměrně značném odstupu. V roce 1942 tento trend gradoval – „Čechů“ v pozemních
jednotkách ubylo nejen procentuálně, ale i absolutně, jak dokládá následující přehled:
Tabulka 39
Tzv. absolutní přírůstky
čs. pozemních jednotek,
1941–1943684
mateřská řeč

1941

1942

1943

česká

56

– 125

881

slovenská

54

54

278

německá

122

57

360

maďarská

36

10

50

vstupu do RAF), bylo nalezeno vskutku šalamounské řešení: ...osoba, která chce do RAF, je vyzvána ke vstupu
do čs. armády, jestliže nechce, je poučena o důsledcích v budoucnu a není námitek proti RAF. VÚA – VHA
Praha, f. MNO – L, k. 14, inv. č. 28/4, Zápis o vojenské poradě presidenta republiky z 18. 2. 1941.
683

Tabulka vytvořena na základě výše i níže uvedených souhrnných tabulek.

684

Tabulka vytvořena na základě Databáze. Absolutním přírůstkem byl označován rozdíl mezi přírůstky a
úbytky v daném časovém období (v tomto případě meziročně).
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Vnitřní složení německy mluvících vojáků bylo přitom značně různé. Především mezi nimi
byli příslušníci židovské emigrace a exilu z Británie. Dále se hlásili členové německé sociální
demokracie, a to jak ti, kteří stáli mimo struktury treugemeinschaftu Wenzla Jaksche, tak
dokonce i někteří jeho členové. Po červnu 1941 do vojska vstupovali i komunisté a jejich
sympatizanti, od ledna 1942 se také ve velkém počtu začali vracet bývalí interbrigadisté a
další „vzbouřenci“ z Cholmondeley, kteří dosud sloužili v britské armádě. Všechny
vyjmenované skupiny se přitom navzájem hluboko prolínaly. Jak ovšem ukázaly detailní
sondy, provedené s pomocí Databáze, většina vojáků, kteří udávali německou mateřskou řeč,
byla židovského původu.685 Větší část přímo deklarovala židovskou konfesi, mnoho mužů
židovského původu však bylo možné identifikovat i mezi těmi, kteří uváděli, že jsou bez
vyznání či se hlásili k jiné konfesi. Politická, sociální, věková, zdravotní a rasová rozmanitost
skupiny německy mluvících vojáků příliš neovlivnila vztah především českých vojáků, kteří
sice často měli pochopení v případě konkrétních jednotlivců, s nimiž dokonce mnohdy
navazovali osobní přátelství, jejich postoj k celé skupině byl ale převážně nesmlouvavý. Ani
skutečnost, že mnozí „Němci“ byli ve skutečnosti židé, nezměnil nic na nepříznivém postoji –
leckdy právě naopak: čeští vojáci si tento fakt často vykládali jako „dobrovolný příklon
k němectví“, což jen posilovalo jejich antipatie.

Je přitom nutné zdůraznit, že protiněmecké tendence byly v československém zahraničním
vojsku přítomny již od samého počátku a nešlo o pozdější reakci na německé represálie.
Charakteristickým důkazem je zápis v deníku vznikající československé jednotky v Polsku,
datovaný již 13. května 1939:
[...] českoslovenští vojáci [...] jdou bojovat za osvobození národa a státu československého
[...] Němci a Maďaři nemají takového vysokého pojetí [...] v nejkrajnějším případě chtějí
bojovat proti svým soukmenovcům jenom proto, že nesouhlasí s politickým režimem, který
v současném Maďarsku a Německu jest. Bojovat za znovudobytí svobody národa je daleko
víc, nežli nesouhlasiti s určitou politickou konstelací souseda [...] pro nás je to boj národa
proti národu.686

685

MARŠÁLEK, Z.: „Němec“ v „české“ armádě – zatímní výsledky výzkumu.

686

VÚA – VHA Praha, f. Polský legion, k. 1, inv. č. 1, Deník Polského legionu, zápis z 13. 5. 1939.
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Při těchto názorech jejich zastánci v průběhu následujících let setrvali. Za příklad může
sloužit vyjádření jednoho z vojáků, pronesené na debatním večírku, který uspořádal velitel
Pěšího praporu 2 podplukovník Vladimír Přikryl 6. října 1941 na téma „Naléhavé otázky
poslední doby“:
Dnešní válka je válkou národnostní. Naším nepřítelem je německý národ. Musíme ho zničit a
ničit všude. Nemají pro nás smyslu humanitní fráze.687
Vyjádření odráželo názor podstatné části zvláště českých vojáků, kteří byli na adresu svých
německých spoluobčanů byli maximálně schopni konstatovat, že: Jsou v těžkém postavení
prokázati, že Němec a vrah není vždy totéž.688
Dva výše uvedené příklady odrážejí také konkrétní situaci ve druhé polovině roku 1941.
Tehdy se ke službě přihlásilo jisté množství mužů, kteří se k čs. zahraničnímu odboji až dosud
chovali více než zdrženlivě. Zvláště se jednalo o komunisty a další silně levicově orientované
exulanty-sympatizanty komunistické strany. Vojáci tyto „opožděné dobrovolníky“ přijímali
s nedůvěrou, a skutečnost, že mezi nově se hlásícími bylo značné procento německojazyčných
čs. občanů, nejen dále posilovala předchozí stereotypy o „nespolehlivosti Němců“, ale
zdánlivě je i potvrzovala.
Obecným náladám u jednotek, stejně jako svým osobním předsudkům, vyšli vstříc i velitelé,
kteří nástup nově se hlásících německojazyčných vojáků podstatně omezovali:
V důsledku různých událostí a příčin jsou sice čs. branci německé národnosti povoláváni
k odvodům, ale po odvodech nenastupují vojenskou činnou službu, nýbrž jsou odesíláni zpět
do svých domovů. Tak se stalo u dvou větších skupin povolaných na dny 18. a 24., celkem 75
branců-Němců.689

687

VÚA – VHA Praha, sb. 20, sign. 20-1-22/179. Zpráva velitele Pěšího praporu 2 pplk. V. Přikryla o debatním
večírku konaném u praporu dne 6. října 1941 na téma „Naléhavé otázky poslední doby".
688

Tamtéž.

689

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 2, Kronika NT, III. díl, s. 10, zápis ze září 1941. Jak prokázalo
srovnání s Databází, plná polovina z těchto dvou skupin byla u odvodu klasifikována jako „služby neschopní“,
což jen potvrzuje hypotézu o tom, že je členové odvodní komise považovali za „nechtěné dobrovolníky“. Ostatní
byli skutečně odesláni domů, ale velká část z nich nastoupila ještě v průběhu roku 1941, ponejvíce v říjnu a
listopadu – odeslání do místa bydliště tedy v jejich případě nemělo diskriminační ráz, jak se pravděpodobně
domníval autor zápisu v kronice, ale šlo o zcela běžnou praxi, kdy si dotyční měli před nástupem služby vyřídit
veškeré pracovní a osobní formality a záležitosti.
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Situace se však výrazněji nelepšila ani v průběhu roku 1942, kdy se vrátili mnozí bývalí
„vzbouřenci“ z Pioneer Corps a přišli i další dobrovolníci.690 V osobní rovině
interpersonálních vztahů se „německý“ (ale i „židovský“) problém definitivně vyřešil až
v průběhu bojového nasazení u Dunkerque, kdy v situaci každodenního ohrožení života
začaly převládat hodnocení na základě osobních vlastností každého jedince, kamarádství,
odvahy, solidarity a nezřídka i vůle k sebeobětování.691
Přístup československého zahraničního odboje (ať již jeho jednotlivých čelných osobností,
prostých vojáků či jako celku) vůči německy mluvícím spolubojovníkům prokázal, jak
hluboce byl boj chápán jako boj proti němectví a jako boj národa proti národu. Do značné
míry tak byla promarněna šance sjednotit se na demokratickém základě a v přímé konfrontaci
se zrůdností nacistického režimu konečně vybudovat jednotící nadnárodní ideu, která by
mohla oslovit a sjednotit Čechoslováky všech národností, ras a vyznání.

690

Pomnichovský exulant B. G. nastoupil v květnu 1940 do britského Pioneer Corps. Po provolání čs. exilové
vlády z ledna 1942 se přihlásil čs. úřadům a žádal o převelení k čs. armádě, přičemž preferoval vstup do
leteckých jednotek. Dostalo se mu však zamítavé odpovědi, přičemž důvod byl v rámci interního hlášení
vysvětlen takto: I když čs. letectvo potřebuje nutně každého jednotlivce, není možno již v zájmu vnitřního klidu
osoby německé národnosti do čs. letectva přijímati. VÚA – VHA Praha, sb. 24, sign. 24-8-46/141, hlášení z 15.
1. 1942.
691

Výtečný příklad proměny hodnotového žebříčku při posuzování spolubojovníků podává ZAVADIL,
Blahoslav: Nebyli jsme svatí. Vzpomínky příslušníka zahraniční armády ve Francii a Velké Británii na válečná
léta 1939–1945. Barrister & Principal, Brno 2012.
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4.2.12. Bilance roku 1942
V samém závěru roku 1942 vyhlížela personální skladba Československé samostatné brigády
takto:
Tabulka 40
Čs. pozemní jednotky v Británii, stav k 31. prosinci 1942
(podle národnosti, resp. mateřské řeči)692

počet

%

počet

%

absolutní
přírůstek za
rok 1942**

2 232

67,7 %

2 351

68,5 %

– 125 (– 6)

– 3,0 %

slovenská

531

16,1 %

540

15,7 %

+ 54 (+ 63)

+ 1,2 %

rusín. a ukraj.

35

1,1 %

46

1,3 %

– 7 (+ 4)

0

německá

358

10,9 %

360

10,5 %

+ 57 (+ 59)

+ 1,4 %

maďarská

78

2,4 %

85

2,5 %

+ 10 (+ 17)

+ 0,4 %

židovská

43

1,3 %

43

1,3 %

+9

jiná

19***

0,6 %

19

0,6 %

(– 3)

100 %

3 434

100 %

– 2 (+ 138)

mateřská
řeč
česká

celkem

údaje bez
Zvláštních kategorií*

3 296

údaje včetně
Zvláštních kategorií*

změna v %
poměru
oproti
31.12.1941

(+ 4)
+ 0,3 %

* Ve statistickém zpracování za rok 1942 nebyly (oproti roku 1941) v součtu započteny tzv. Zvláštní kategorie
(vojáci zařazení u spojeneckých armád, válečného průmyslu, k speciálnímu výcviku apod.). První dva sloupce
proto kopírují údaje ze souhrnné statistiky, druhé dva uvádějí údaje po započtení příslušníků Zvláštních skupin.
** Na prvním místě je uvedena výše přírůstků a úbytků bez příslušníků Zvláštních kategorií, v závorce pak po
jejich započtení. Následné vyjádření procentuální změny je počítáno včetně Zvláštních kategorií.
*** včetně pěti mužů, kteří udávali národnost československou

Evidovaných vojáků udávajících židovskou konfesi (včetně tzv. Zvláštních kategorií) bylo
k stejnému datu 729, tedy 21,2 % celkového stavu. Procentuální poměr vojáků, kteří přímo
uvedli svoji židovskou konfesi, poprvé v dosavadní historii čs. jednotek v zahraničí výrazně
přesáhl dvacet procent celkového stavu. Meziroční absolutní přírůstek činil 88 osob – a je
nutné zdůraznit, že vojáci židovské konfese v roce 1942 představovali nejsilnější přírůstkovou
skupinu, ato jak početně (88 osob), tak i procentuálně (+ 1,8 %). Na druhém místě za nimi
pak byli „Němci“. Uvedené skutečnosti, tedy konkrétní podoba nárůstu počtu „židovských“ a
692

Podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 166, Stav čsl. pozemního vojska k 31. 12. 1942, podle
národnosti. Na originálu dokumentu je rukou připsáno Mat. řeč, na dalších kopii se již tento vpisek nevyskytuje.
Kritériem beze vší pochyby byla mateřská řeč, terminologická záměna je jen jedním z mnoha příkladů
charakteristické časté záměny těchto dvou kategorií ze strany českých důstojníků.
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„německých“ vojáků a naopak pokles počtu „Čechů“, poskytují významý prvek dokreslení
důvodů vzniku atmosféry, kdy v průběhu roku 1942 docházelo v československých
jednotkách k eskalaci protiněmeckých a protižidovských nálad – byť primární příčiny byly
pochopitelně jiné.

Jak je vidět, v průběhu dvou let od prosince 1940 se čs. exilu nepodařilo výrazněji posílit
pozemní jednotku v Británii, ba právě naopak – stav je nutné charakterizovat jako stagnaci.
Koncem roku 1942 tak brigáda stále zůstávala polosymbolickým vojskem s omezenou
bojovou hodnotou, které prakticky nemohlo počítat s aktivní účastí v bojích. Exilové
ministerstvo národní obrany se proto v rámci svých skromných možností pokusilo tento stav
zvrátit.
Odpovědní důstojníci především žádali o převezení jednotky z Blízkého východu, která měla
početně posílit vojsko na britských ostrovech, Britové ale nejevili ochotu oslabovat své síly
v severní Africe, kde vedli těžké boje s německými a italskými vojsky. Tamní
československou jednotku uvolnili až poté, co vojska Osy v Africe kapitulovala, tedy po
květnu 1943. Československé vojenské orgány ovšem zahájily jednání i o další možnosti, jak
zvýšit bojovou hodnotu zahraniční armády. Již v březnu 1942 upozornily Brity na možnost
reorganizovat početně slabou československou brigádu na obrněný svazek. Příslušní
důstojníci správně odhadli, že brigáda stráví v nečinnosti ještě další zimu (1942/43) a bude
proto dostatek času provést i tu nejnáročnější reorganizaci a následný výcvik. Realisticky
předpokládali, že doplňky, které vojsko mohlo očekávat v průběhu roku 1942, neumožní
postavit pěší brigádu s plnými počty, a domnívali se, že početní tabulky tankové brigády by
vyžadovaly méně vojáků.693 Britové ale odpověděli záporně, s tím, že dosud nemají dostatek
tanků, a to ani několik kusů pro výcvik. Doporučili nicméně Čechoslovákům, aby svoji žádost
za čtyři měsíce zopakovali.694 Na pozitivní změnu ovšem bylo nutné čekat ještě celý další rok.

693

VÚA – VHA Praha, f. Čs. vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1942 tajné, čj. 2/taj. 42, odpověď na
dotazy War Office ohledně dalšího organizačního rozvoje čs. jednotek, 16. 3. 1942.
694

Tamtéž.
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4.2.13. Trvající stagnace:
Personální situace čs. jednotek na počátku roku 1943
Zatímco konec roku 1942 a začátek roku následujícího přinesl zásadní zvrat na téměř všech
frontách druhé světové války, československé pozemní jednotky v Británii zůstávaly v takřka
zakonzervované podobě. Přestože výcvik všech druhů zbraní plynule pokračoval, neustálé
odvelování k letectvu i pro další potřeby postupně snižovalo všeobecné charakteristiky
průměrného personálního stavu brigády – stoupal průměrný věk i počet vojáků s nižší
zdravotní klasifikací, nedostávalo se mladých, fyzicky schopných vojáků. Současně stále rostl
poměr vojáků neslovanských menšin. Počet vojáků, jejichž mateřským jazykem byla
němčina, přesáhl desetinu celkového stavu.
Těžce sháněné personální doplňky sotva stačily na krytí všech úbytků. Náborové akce
v Kanadě i ve Spojených státech zcela zklamaly, z ostatních zemí přibývali pouze jednotlivci
či malé skupinky. Jistou naději do budoucna přineslo vylodění Spojenců ve Francouzské
severní Africe, které znamenalo vysvobození řady Čechoslováků z francouzských
internačních táborů i možnost širší rekrutace mezi usedlými Čechoslováky i příslušníky
vichistických vojsk, zvláště pak Cizinecké legie. Pozornost evidenčních důstojníků se také
opět obrátila k „domácím zdrojům“ na britských ostrovech, kde se objevily nové možnosti.
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4.2.14. APLIKACE 5
Totální mobilizace „přátelských cizinců“ v Británii a její přínos pro čs. jednotky
V Británii se v druhé čtvrtině roku 1943 dočkala realizace plánovaná mobilizace cizinců podle
výše zmíněného The Allied Powers (War Service) Act 1942, jenž byl v materiálech
československých vojenských orgánů většinou zjednodušeně označován jako tzv. Allied Army
Act 1942 (nebo jen zkratkou AAA). V důsledku realizace zákona se k prezentaci do
československé armády sice přihlásil poměrně značný počet mužů, „výtěžnost“ však nebyla
nijak velká. Nábor v rámci těchto opatření se stal dokonce námětem příspěvku generála Ingra
na 9. schůzi branného výboru Státní rady dne 24. května 1943. Podle materiálů, které pro něj
vypracovalo MNO (tedy především vojenští úředníci Náhradního tělesa), se do 20. května
mělo v rámci ustanovení tohoto zákona přihlásit 576 osob, z nichž se odvodnímu řízení
podrobilo 347. Z nich bylo 85 klasifikováno jako „schopen bez vady“, čtyři byli odesláni na
speciální vyšetření. Všichni zbylí obdrželi klasifikaci „neschopen“ (252) nebo „zatím
neschopen“ (6). Z přihlášených zbývalo ještě 229 mužů, kteří se měli k řízení dostavit
v následujících dnech.695 Informace generála Ingra byla ovšem jen dílčí zprávou, kterou je
nutné upřesnit daty z prvotních materiálů, tedy především odvodních protokolů.
Odvodům v rámci zmíněného zákona věnovala československá zahraniční armáda značnou
pozornost. Pro tento účel byla dokonce zřízena zvláštní odvodní komise, která působila
v Londýně mezi 29. dubnem a 25. červnem 1943, tedy během dvou měsíců. Celkem se
v jejích záznamech objevilo 1021 osob.696 Jak prokázalo srovnání v rámci Databáze, 303
z nich ovšem prošlo odvodem před některou z komisí již dříve – buď byli tehdy uznáni za
služby neschopné, nebo u čs. jednotek již sloužili a byli v minulosti z různých důvodů
zproštěni či propuštěni (nacházelo se mezi nimi mj. i několik bývalých „vzbouřenců“
z Cholmondeley). Odvodní akce však byla zorganizována především proto, aby se přihlásili
muži, kteří ještě před žádnou exilovou komisí nestáli. Těch se dostavilo 718, podstatně méně,
než vojenské orgány čekaly. Ukázalo se, že velká část exulantů a emigrantů raději volila
službu v britské armádě či pracovní povinnost ve válečném průmyslu. V československých
jednotkách se ale nakonec neobjevila ani většina z oněch 718 osob. Mnozí byli shledání
695

NA Praha, f. Státní rada – Londýn 1940–1945, k. 73, Schůze výborů SR, branný výbor 1943, Zápis z 9.
schůze III. zasedání branného výboru, 24. 5. 1943. Generál Ingr uvedl i národnostní složení skupin odvedených a
všech, kteří prošli odvodním řízením.
696

Komise vedla odvodní protokol „Z“. Ten obsahuje 1028 záznamů, několik řádků ale zůstalo nevyplněno,
naopak několik mužů se k téže komisi dostavilo dvakrát a jsou tedy vedeni pod dvěma různými čísly.
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zdravotně nezpůsobilými, někteří ze skutečně odvedených navíc svůj nástup k jednotce po
odvodu ještě co nejvíce oddalovali, přičemž poslední nastoupil dokonce až 16. dubna 1945!697
Celá nákladná akce ve výsledku čs. armádě přinesla pouhých 109 (!) nových vojáků. Poměr
mezi muži, kteří se dostavili před odvodní komisi a těmi, kteří skutečně nastoupili službu, byl
tedy nejhorší mezi všemi odvodními komisemi v zahraničí vůbec.

Jako zajímavou sondu je možné představit vnitřní složení celé skupiny 1021 osob ze
specifického odvodního protokolu „Z“ a podskupiny těch z nich, kteří skutečně nastoupili
službu:
Tabulka 41
Odvodní protokol „Z“698

30,6 %

nastoupilo
službu
45

%
z dané
skupiny
14,4 %

rozdíl
oproti
průměru
+ 3,7 %

90

8,8 %

10

11,1 %

+ 0,4 %

2

0,2 %

0

0%

německá

442

43,3 %

49

11,1 %

+ 0,4 %

maďarská

61

6,0 %

2

3,2 %

– 7,5 %

židovská

56

5,5 %

3

5,3 %

– 5,4 %

jiná*

6

0,6 %

0

0%

1 021

100 %

109

10,7 %

683

66,9 %

67

9,8 %

mateřská řeč

počet

%

česká

312

slovenská
rusín. a ukraj.

celkem
z toho žid.
konfese

– 0,9 %

(61,5 %)

* jeden muž udával francouzskou, pět polskou mateřskou řeč

697

Jednalo se o M. F., jenž v pravidelných intervalech vždy doručil žádost zaměstnavatele o uvolnění vzhledem
k nepostradatelnosti. Nicméně je třeba zdůraznit, že výše uvedené fakty nemají za cíl tuto skupinu paušálně
odsoudit. Ti, kteří skutečně nastoupili službu, se většinou dočkali kladného hodnocení; tři z nich ostatně ještě
„stačili“ v čs. jednotkách položit život; Jan Bonn padl pouhé tři měsíce poté, co jako naprostý nováček oblékl
vojenskou uniformu. Viz MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 168–169.
698

Vytvořeno na základě Databáze a odvodního protokolu „Z“.
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Tabulka naznačuje jisté rozdíly oproti vnitřnímu složení u jiných odvodních komisí v Británii,
tak i rozdíly ve „výtěžnosti“ oproti jiným komisím. Zahrnuje i odchylky od průměrné
„výtěžnosti“ v rámci jednotlivých kategorií („Němců“, „Čechů“ aj.) – které bychom také
mohli porovnat např. s výše uvedenou skupinou u odvodní komise „U“. To by již ale jistě
zašlo daleko za hranu přílišné teoretizace. Podstatné je, že díky exaktnímu rozboru je možné
konstatovat, že mezi osobami, které se pro přihlášku do čs. armády rozhodly až pod přímým
tlakem příslušného zákona, lze oproti průměru všech odvodních komisí v Británii nalézt
mnohem více osob židovské konfese, a to zvláště menšinových mateřských řečí. Vzhledem
k okolnostem se jistě dalo předem předpokládat, že „výtěžnost“ celé skupiny odvedené
v rámci protokolu „Z“ bude menší než u „normálních“ odvodů, nicméně velikost rozdílu, tedy
katastroficky nízká míra „výtěžnosti“, překvapila i autora této práce.

4.2.15. Další zdroje
Československá armáda v Británii ovšem během roku 1943 naštěstí získávala vojáky i
z jiných zdrojů. V průběhu celého roku 1943 tak pozemní jednotky vykázaly přírůstek 618
vojáků. Strukturu jejich původu zachycuje následující tabulka:

Tabulka 42
Přírůstky čs. pozemních jednotek v Británii v roce 1943 podle jednotlivých zdrojů699
Británie

důstojníci
ostatní
celkem

Pioneer RAF
Corps

8

Kanada

Blízký
východ

Francie*

6

3

26

7

zajatci ostatní
z něm.
armády
5

celkem

55

118

1

23

11

154

118

41

81

563

142

1

29

14

180

125

41

86

618

* „Francie“ je specifikace rubriky, jak byla použita v originální dobové tabulce. Až na výjimky ovšem tato rubrika
zahrnuje muže, získané ve Francouzské severní Africe

699

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 3, Kronika NT, IV. díl, přílohy. V tabulce nejsou započteni
příslušníci transportů čs. jednotky z Blízkého východu, o nichž je řeč dále.
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Rozdělení celé skupiny podle mateřské řeči700 opět ukazuje setrvávající trend: 46 důstojníků
udávalo češtinu (mezi nimi i všech 17 důstojníků z povolání), 5 slovenštinu a 4 němčinu.
Češtinu udávalo celkem 439 osob, slovenštinu 77, němčinu 70, jidiš 14, rusínštinu či
ukrajinštinu 8, maďarštinu 6, zbylé 4 osoby pak jinou mateřskou řeč. Celkem 127 vojáků
(20,6 %) uvedlo židovskou konfesi.701
Stejně jako v minulých letech, i v roce 1943 byly ovšem výsledky náboru téměř zcela
anulovány citelnými úbytky, které za celý rok 1943 dosáhly výše 557 osob 702 – z nichž 110
bylo přemístěno k letectvu.703 Rozdíl mezi přírůstky a úbytky byl opět minimální (61 osob), a
podařilo se tedy dosáhnout jen velice mírného nárůstu stavů čs. brigády. Naštěstí v těchto
přehledech není započítán největší jednorázový zdroj přírůstků čs. formací v Británii za celou
dobu jejich existence, a sice příjezd jednotky z Blízkého východu.

4.2.16. Transport čs. jednotky z Blízkého východu do Británie
Po řadě jednání se československým orgánům podařilo přesvědčit Brity, aby v zájmu
komasace omezených lidských zdrojů umožnili převézt do Británie čs. jednotku z Blízkého
východu. Vzhledem k tomu, že tamní Čs. 200. lehký protiletadlový pluk – Východní plnil
bojový úkol v rámci sestavy spojeneckých vojsk, uvolnili Britové čs. vojáky teprve poté, co
v květnu 1943 skončilo tažení v severní Africe. Krátce poté se jak polní pluk, tak i příslušníci
výcvikového střediska nalodili na palubu parníku s/s Mauretania a v počtu 1322 mužů (z toho
48 důstojníků) dorazili dne 11. srpna 1943 do přístavu Liverpool. V následujících dnech prošli
prezentací a po krátkém aklimatizačním pobytu byli rozřazeni podle svých schopností a
předchozího výcviku k různým složkám čs. armády v Británii. Složení skupiny zachycuje
následující tabulka:

700

Tamtéž, tabulka podle mateřské řeči.

701

Tamtéž, tabulka podle náboženství.

702

Mezi úbytky byli započítáni i padlí a nezvěstní letci, konkrétně 77 a 76 osob. Z řad pozemních jednotek
zaznamenalo Náhradní těleso 16 úmrtí.
703

Tamtéž. Z nich 89 bylo „Čechů“, 11 „Slováků“, pouhých 6 „Němců“, 3 „Rusíni“ a 1 udával jinou mateřskou
řeč. Židovské vyznání mělo v materiálech zaznamenáno 19 osob.
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Tabulka 43
Čs. vojáci z Blízkého východu, kteří dorazili do Británie v rámci hlavního transportu
na lodi s/s Mauretania, prezentovaní dne 13. srpna 1943704

mateřská řeč

důstojníci

rotmistři

aspiranti

poddů stojníci

vojíni

celkem

%

27/17

3/11

110

327

366

861

65,1 %

1/2

0

38

66

141

248

21,2 %

rusín. a ukr.

0

0

1

3

4

8

0,6 %

německá

0

0

3

14

90

107

8,1 %

maďarská

0/1

0

1

9

34

45

3,4 %

židovská

0

0

0

5

35

40

3%

polská

0

0

1

0

1

2

0,2 %

jiná

0

0

2

2

7

11

0,8 %

28/20

14

156

426

678

1 322

100 %

česká
slovenská

celkem

Transport z Blízkého východu se stal početně nejsilnější posilou čs. jednotek v Británii od
jejich příchodu na britské ostrovy. Jak je vidět z tabulky, svým složením se ovšem tato
skupina705 podstatně lišila od vnitřní skladby Čs. samostatné brigády. Díky začlenění
příslušníků transportu proto doznala národnostní, konfesní i sociální struktura čs. pozemních
jednotek v Británii značných změn.
Vzhledem k nadbytku důstojníků a naopak nedostatku mužstva u jednotek v Británii bylo
potěšitelné, že transport zahrnoval „pouhých“ 48 důstojníků. Mezi ostatními sice bylo velké
procento důstojnického dorostu (aspirantů), na druhou stranu ale také vysoký poměr prostých
vojínů, jejichž počet (678) dokonce přesahoval polovinu stavu transportu. Složení

704

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 52, Statistika a kmenové stavy útvarů čsl. zahraniční armády ve Velké
Britanii podle kmenových rozkazů; Číselný přehled vojenských osob čsl. jednotky ze Středního Východu, které
přijely 12. 8. 1943 do Anglie. V kolonkách důstojníků a rotmistrů je před lomítkem uveden počet vojáků
z povolání („gážistů“), za lomítkem pak počet vojáků v záloze.
705

V tomto ohledu je třeba mít na paměti, že uvedená tabulka, respektive složení transportu, plně neodráží
situaci v jednotce na Blízkém východě, která byla mnohem složitější a které je věnována samostatná kapitola.
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velitelského sboru se nicméně do značné míry podobalo situaci v Británii – českou mateřskou
řeč neudávali pouze jeden aktivní a tři záložní důstojníci, rotmistři byli „Čechy“ bez výjimky.
Také u ostatních hodností se opakovala situace jako u jednotek v Británii – většina příslušníků
„národnostních“ menšin sloužila v hodnosti vojínů, přičemž podíl poddůstojníků byl alespoň
trochu výraznější pouze u „Slováků“. V rozdělení podle mateřské řeči lze nalézt v zásadě
stejný trend jako u jednotek v Británii, pouze o něco vyšší byl poměr „Slováků“ a zvláště těch
vojáků, kteří jako mateřštinu udávali jidiš. Podstatný rozdíl oproti jednotkám v Británii ale
spočíval v míře zastoupení židovských vojáků – židovskou konfesi mělo zaznamenáno 709
osob, tedy 53,6 % stavu celé skupiny, přičemž i mezi ostatními lze dohledat velké množství
těch, kteří měli židovský původ, přestože se k židovství konfesně nehlásili. V této souvislosti
je pozoruhodné, že z důstojníků pouze dva aktivní a čtyři záložní udávali židovskou konfesi,
což byl mnohem menší poměr než v jednotkách na britských ostrovech. Zcela jiný obrázek ale
poskytovala skupina aspirantů – ze 156 jich 88 udávalo židovskou konfesi. Šlo o důsledek
systému výběru osob pro záložní důstojnické školy, jejichž posluchači museli mít maturitu – a
poměr středoškoláků byl u židovských vojáků vysoký. Nicméně i u židovských vojáků jako
celku, přinejmenším u těch, kteří si nechali zapsat židovskou konfesi, byl poměr vojínů oproti
ostatním hodnostem také velmi vysoký – ze 709 konfesních židů sloužilo 478 vojáků (67 %)
v hodnosti vojína.
Zásadní odlišnost při srovnání s brigádou v Británii spočívala v zastoupení „Němců“ – není
ani tolik podstatný procentuální rozdíl, ale zvláště fakt, že díky databázi se podařilo bezpečně
doložit, že všichni „Němci“, kteří v srpnu 1943 dorazili z Blízkého východu byli židovského
původu a až na tři udávali všichni židovskou konfesi; stejně tak vojáci, udávající jako
mateřštinu maďarštinu. Zatímco u jednotek v Británii platilo, že většina vojáků neslovanské
mateřské řeči byla židovského původu, u skupiny z Blízkého východu se jednalo o
stoprocentní podíl!
Při dalším rozboru bychom zjistili, že po odečtu vojáků židovské konfese by se dále snížil
poměr prostých vojínů vůči vyšším hodnostem, což by zvláště u množiny „osob udávajících
českou mateřskou řeč, které současně neměly židovský původ“ dosahovalo hodnot,
převyšujících poměry u vojska v Británii – jednoduše řečeno, vojáci židovského původu a
neslovanské mateřské řeči sloužili většinou v hodnostech vojínů. Nízké hodnosti židovských,
potažmo „menšinových“ vojáků sice dokazují míru „české“ velitelské dominance v jednotce,
tento fakt ale nelze vykládat jako projevy skrytého antisemitismu či šovinismu. Na poměrná
270

čísla totiž působila i řada jiných faktorů – zvláště pak skutečnost, že velká část vojáků tohoto
transportu do čs. jednotky na Blízkém východě vstoupila až v rámci odvodů v roce 1942.
Většina vojáků prezentovaných v roce 1942 přitom nastoupila z Palestiny a šlo o vojáky
židovského původu. Ti proto měli za sebou podstatně kratší vojenskou dráhu než
dobrovolníci, kteří v ní působili již od roku 1940 či 1941 a dosáhli proto vyšších hodností.
Ostatně, příjezd celé jednotky znamenal významný mezník v historii čs. brigády v Británii
nejen kvůli počtu vojáků, ale právě díky jejich vojenským zkušenostem.
Vojáci v Británii cítili respekt ke svým kamarádům z Blízkého východu, kteří již měli
možnost zapojit se do relativně dlouhotrvajících bojů, navíc v nesmírně náročném
klimatickém prostředí. Zvláště ti, kteří prošli tažením v Sýrii a Tobruku, se mohli směle řadit
do kategorie zkušených veteránů. Mnozí z nich se netajili svým židovským původem, a právě
jejich příklad pomohl překonat pochybnosti o bojových hodnotách židovských vojáků, které
dosud v čs. jednotkách v Británii přetrvávaly. Ale ani vojáci, kteří na Blízkém východě
nastoupili teprve v průběhu roku 1942, nemuseli „klopit oči“ – byť absolvovali „pouze“
nasazení při protiletecké ochraně týlu, přeci jen šlo o bojové nasazení po boku vítězné britské
armády v severní Africe. O významu připojení jednotky z Blízkého východu pro čs. vojsko
v Británii proto nemůže být sporu, stejně jako o vojenské hodnotě jejích příslušníků, kteří se i
v dalších bojích plně osvědčili.706

706

Celkem 57 z příslušníků transportu během dalších let války ještě za různých okolností zahynulo, většinou
během bojů u Dunkerque, dva ale také na východní frontě, kam se nechali dobrovolně přeložit. Databáze.
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4.2.17. Organizace polního svazku:
Čs. pozemní jednotky v Británii v závěru roku 1943
Kromě hledání cest jak zvýšit početní stavy se exilové orgány především snažily využít
omezený počet vojáků co nejefektivněji, zvláště z hlediska možného propagandistického
využití. Namísto dosavadní organizace vševojskového, v zásadě pěchotního svazku, se
pozornost upnula k návrhu přeformovat brigádu na motomechanizovaný svazek s vysokým
počtem tanků. Jednání s britskými orgány byla zahájena již v březnu 1942707 a pokračovala i
později. Generál Ingr, jenž opakovaně navrhoval sloučení jednotek v Británii a na Blízkém
východě, mj. uváděl, že reorganizace na obrněnou brigádu by mohla proběhnout jak
v Británii, tak i na Blízkém východě.708
Přípravy na budoucí reorganizaci probíhaly v Británii již na jaře roku 1943. Vybraní vojáci a
důstojníci absolvovali řadu různých technických kurzů, včetně tankistických. Poté, co 11.
srpna 1943 v liverpoolském přístavu přistála loď Mauretania, vezoucí vojáky z Blízkého
východu,709 mohla k 1. září 1943 vzniknout Československá samostatná obrněná brigáda
(Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group)710, moderní svazek, jenž měl být
schopen začlenit se do sestavy spojeneckých invazních vojsk a činně se zapojit do bojů na
budoucí frontě. Její organizační tabulky vycházely z obrněné brigády britské obrněné divize,
doplněné dalšími útvary, nutnými pro zajištění samostatné činnosti svazku, současně však
zohledňovaly personální možnosti. Brigáda se skládala z velitelství, štábní roty, dvou
tankových praporů, motorizovaného praporu, motorizovaného přezvědného oddílu,
dělostřeleckého pluku, ženijní a spojovací roty, dopravního oddílu a dalších pomocných

707

VÚA – VHA Praha, f. Čs. vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1942 tajné, čj. 2/taj. 42, odpověď na
dotazy War Office ohledně dalšího organizačního rozvoje čs. jednotek, Londýn, 6. 3. 1942. Tehdy ale Britové
návrh odmítli, neboť po porážkách v Tichomoří a v severní Africe trpěli citelným nedostatkem obrněných
vozidel i dalšího materiálu, je ale možné, že za odmítavým stanoviskem stály i jiné důvody – českoslovenští
důstojníci pro první období požadovali pouhou jednu četu výcvikových tanků. Tamtéž.
708

Tamtéž, Reorganizace čs. samostatné brigády na brigádu tankovou, 1. 9. 1942. Dokumenty mj. přesvědčivě
vyvracejí propagandistické formulace o nechuti čs. exilových orgánů zasadit brigádu do skutečného boje. Srvn.
BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 366–367; Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 395.
709

Z Blízkého východu postupně do Británie dorazili ještě další vojáci, byť již ne v tak hojném počtu. Zdaleka
ne všichni ale nastoupili k pozemním jednotkám. Řada odešla k letectvu, někteří museli být ze zdravotních
důvodů superarbitrováni a propuštěni.
710

Zkratka pro název brigády byla v materiálech uváděna buď jako ČSOB, nebo, častěji, jako SOB (bez
přívlastku československá). V materiálech britské provenience se užívala zkratka CIABG.

272

složek, včetně dílen a polní ambulance.711 Fakticky se jednalo o jakousi „obrněnou divizi
v malém“.
Předepsané počty včetně nutné zálohy pro hrazení budoucích bojových ztrát ovšem
převyšovaly personální možnosti československých jednotek. Hlavním úkolem řídících
orgánů tak zůstalo hledání personálních doplňků. Kromě transportu na palubě s/s Mauretania
postupně přicházely i další posily. Jejich celkové počty za rok 1943 byly již představeny výše,
tři specifické skupiny si nicméně zaslouží bližší pozornost. Dne 7. října 1943 připlula do
Liverpoolu loď s/s Strathmore, na jejíž palubě dorazil druhý transport z Blízkého východu,
čítající 73 osob, jejichž národnostní složení přibližně odpovídalo transportu z Mauretanie.712
Další rekrutační zdroj se ovšem u jednotek v Británii objevil zcela nově. Jednalo se o zajatce,
československé občany, kteří pod větším či menším tlakem okupačních úřadů museli
nastoupit službu v německé branné moci.713 První z nich připluli do Británie 24. července
1943, tedy nedlouho poté, co padli v Tunisku do spojeneckého zajetí. Po zpravodajském
prověření bylo deset z nich dne 29. září prezentováno u čs. jednotek, další tři pak o něco
později.714 Zatímco oficiální tabulka uvádí, že do konce roku přišlo celkem 41 bývalých
zajatců, detailní součet, provedený na základě Databáze vykázal celkem 50 takových
vojáků.715 Z hlediska národnostní struktury je podstatné, že všichni udávali českou mateřskou
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Detailní organizační tabulky brigády viz SVOBODA, Gustav: Československá samostatná obrněná brigáda
ve Velké Británii. In: Historie a vojenství, 1994, č. 6, s. 74–105.
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VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 3, Kronika NT, IV. díl, s. 49. Národnostní a konfesní struktura
příslušníků transportu vypočítána podle Databáze.
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Problematice zajatců se věnuje studie MARŠÁLEK, Zdenko: “On the right side again”: Service of former
Wehrmacht soldiers in military units of the exile governments of the occupied countries (in comparison of
Czechoslovakia and Poland). (v tisku)
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Zatímco první zajatci byli do čs. jednotek přijati již na Blízkém východě, problém této skupiny, tedy prvních
zajatců, kteří měli být začleněni do jednotek na britských ostrovech, se stal i námětem dotazu komunistického
poslance J. Valo na schůzi branného výboru Státní rady dne 15. září 1943. J. Valo se dotazoval, zda je ministru
národní obrany známo, že mezi přijatými jsou vojáci, kteří se hlásili dobrovolně do německé armády k boji proti
Sovětskému svazu. Generál Ingr odpověděl, že se celkem přihlásilo 21 zajatců, z nichž bylo po pečlivém
zpravodajském prověření osm odmítnuto, poněvadž byli členy nacistických organizací. NA Praha, f. Státní rada
– Londýn 1940–1945, k. 73, Schůze výborů SR, branný výbor 1943, Zápis z 11. schůze III. zasedání branného
výboru, 15. 9. 1943. Z celé skupiny bylo tedy přijato 13 mužů. Další dobrovolník z řad zajatců připlul 9. září
1943 v rámci transportu dobrovolníků, hlásících se do polské armády. Přestože do Británie dorazil později než
zmíněná skupina, paradoxně se v řadách čs. jednotek objevil nejdříve, již 22. září 1943. Dne 29. září byl do čs.
jednotek přijat i další bývalý voják wehrmachtu, jenž ovšem nebyl spojeneckým válečným zajatcem: během
okupační služby ve Francii dezertoval, přešel španělské hranice a přes Gibraltar dorazil do Británie. Databáze.
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MARŠÁLEK, Z.: “On the right side again”.
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řeč.716 Jejich počet sice na konci roku 1943 nepřesahoval pouhých 1,3 procenta stavu celé
brigády, v rámci celkových přírůstků za rok 1943 (bez transportu na lodi s/s Mauretania čítaly
přírůstky 618 mužů) ovšem představoval nezanedbatelných osm procent. V budoucnu však
měl význam tohoto rekrutačního zdroje stále stoupat.
Mezi dalšími posilami se také objevili dobrovolníci z Francouzské severní Afriky, která až do
listopadu 1942 podléhala vichistické správě. Byli to jednak bývalí cizinečtí legionáři, ale také
interbrigadisté – většinou šlo o čelné představitele komunistické strany, agitátory a další
„podezřelé živly“, kteří se v letech 1939 a 1940 nedostali do čs. jednotek ve Francii a které
tehdy francouzské orgány ponechaly v internaci.717
Na konci roku 1943 vyhlíželo složení čs. pozemní jednotky takto:
Tabulka 44
Čs. pozemní jednotky v Británii, stav k 31. prosinci 1943
(podle mateřské řeči)718
mateřská řeč

počet

%

česká

3 113

65,9 %

slovenská

809

17,1 %

rusín. a ukraj.

43

0,9 %

německá

518

10,96 %

maďarská

128

2,7 %

židovská

84

1,8 %

jiná

28

0,6 %

4 723

100 %

celkem

Celkem 1497 vojáků udávalo židovskou konfesi, což činilo 31,7 % celku.

716

Pro další vývoj přijímání bývalých zajatců z německé armády byl charakteristický i regionální původ
příslušníků této první skupiny padesáti vojáků: 17 se jich narodilo v tehdejším okrese Fryštát, 17 v okrese Český
Těšín. Databáze.
717

Oficiální materiály Náhradního tělesa uvádějí, že do konce roku 1943 byli prezentováni jen dva bývalí
příslušníci francouzské Cizinecké legie. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 3, Kronika NT, IV. díl,
přílohy. V Databázi jich ale lze identifikovat celkem pět, nicméně jejich počet v následujících několika měsících
významně vzrostl. Co se týče internovaných komunistických činitelů, na konci června 1943 do Británie se
severní Afriky dorazili mj. František Knézl, Josef Pavel a Wolfgang Winterstein (později Jiří Horský).
718

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 3, Kronika NT, IV. díl, přílohy.
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V průběhu let 1940–1943 je možné sledovat neustálý pomalý pokles poměru vojáků české
mateřské řeči a naopak soustavný nárůst podílu vojáků ostatních. Během roku 1943 ovšem
tento trend výrazně zrychlil, a to především v důsledku zařazení vojáků z Blízkého východu.
Situaci sice není nutné přeceňovat, neboť součet podílu „českých“ a „slovenských“ vojáků
stále dosahoval 84 %, nicméně je nutné vzít v úvahu, že až 561 „Čechů“ (tedy téměř pětina)
sloužilo v důstojnických hodnostech, zatímco 23,2 % vojínů vykazovalo německou mateřskou
řeč. Právě v tomto časovém okamžiku je proto vhodné alespoň krátce zmínit další zajímavý
aspekt, související s rozborem národnostní situace ve vojsku, a sice souvislost národnostního
složení a hodnostního rozvrstvení.719

Tabulka 45
Rozdělení čs. pozemních jednotek v Británii podle hodnostních skupin
stav k 31. prosinci 1943720
hodnost

důstojníci

rotmistři

aspiranti

poddůstoj
níci

vojíni

celkem

283/278

31/102

341

12/1329

737

3 113

slovenská

1/36

2/7

72

3/375

313

809

rusín. a ukraj.

0/1

1/1

3

0/19

18

43

německá

0/14

0/2

10

0/123

369

518

maďarská

0/3

0

6

0/33

86

128

židovská

0

0

3

0/24

57

84

0/1

0

3

2/11

11

28

617

146

438

1 931

1 591

4 723

2/103

0/2

154

1/446

789

1 497

mateřská řeč
česká

jiná
celkem
z toho židov.
konfese

719

Částečný rozbor provedl autor již v roce 1997. MARŠÁLEK, Z.: Českoslovenští občané německé národnosti
v čs. brigádě ve Velké Británii 1940–1944, s. 145.
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VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 3, Kronika NT, IV. díl, přílohy. Údaje před lomítkem se týkají
vojáků z povolání, za lomítkem pak vojáků v záloze.
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Z tabulky i dalších materiálů lze dovodit pozoruhodné rozdíly mezi celkovým poměrným
zastoupením jednotlivých „národností“ a jejich podílem v rámci jednotlivých hodnostních
skupin. Rozdíly vyhlížejí následovně:
Tabulka 46
Rozdíly mezi celkovým podílem
a podílem v rámci hodnostních skupin
stav k 31. prosinci 1943721
mateřská
řeč/konfese

celkový
poměr

% mezi
důstojníky

% mezi
aspiranty

% mezi
vojíny

česká

65,9 %

90,1 %

77,9 %

46,3 %

slovenská

17,1 %

6%

16,4 %

19,7 %

rusín. a ukraj.

0,9 %

0,2 %

0,7 %

1,1 %

německá

10,96 %

2,3 %

2,3 %

23,2 %

maďarská

2,7 %

0,5 %

1,4 %

5,4 %

židovská

1,8 %

0%

0,7 %

3,6 %

jiná

0,6 %

0,2 %

0,7 %

0,7 %

židov. konfese

31,7 %

17 %

35,2 %

49,6 %

Zatímco mezi důstojníky jednoznačně dominovali „Češi“, zcela odlišnou situaci nalezneme na
opačném konci stupnice vojenských hodností. Pouze necelá polovina vojínů udávala českou
mateřskou řeč, třetina však patřila k neslovanským menšinám. Podíl vojínů neslovanské
mateřské řeči také ve všech případech přibližně dvakrát převýšil jejich celkový poměr ve
vojsku. Zatímco mezi všemi „Čechy“ tvořili vojíni jen necelou čtvrtinu jejich počtu, v nejnižší
hodnosti sloužilo 71 % ze všech „Němců“, 67 % „Maďarů“ a 68 % vojáků, kteří jako
mateřštinu uvedli jidiš.
Uvedená fakta jistě podporují hypotézu o faktické diskriminaci příslušníků neslovanských
menšin. Nicméně je potřeba analyzovat i specifickou situaci vojáků židovské konfese. Takřka
přesná polovina jich sice sloužila v hodnosti vojína a zastoupení mezi důstojníky také ani
zdaleka neodpovídalo jejich celkovému poměru, vojáci židovské konfese však představovali
více než 35 % všech aspirantů – tedy více, než činila výše jejich celkového zastoupení.
Evidentní výjimka v jinak zcela shodném trendu signalizuje nutnost znovu přehodnotit
721

Zpracováno na základě tabulek, nacházejících se tamtéž.
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zdánlivě jasné závěry. Vysoký podíl vojáků židovské konfese mezi aspiranty dokazuje, že
vojenské orgány ani zdaleka nevylučovaly vojáky židovské konfese z procesu přípravy
důstojnického dorostu. Současně ale nelze přehlédnout, že výběr neodrážel celkové
národnostní poměry. Zatímco počet aspirantů – „Čechů“ výrazně převyšoval celkový „český“
podíl, do záložních důstojnických škol se nedostala řada „Židů“, „Němců“ ani „Maďarů“,
kteří k tomu měli teoretické předpoklady (především maturitu), přičemž vojíni nebo
poddůstojníci s vysokoškolským vzděláním a několika tituly nebyly mezi nimi naprostou
výjimkou. Na základě podrobné znalosti jednotlivých osudů mohu sumarizovat, že výběr
ovlivňovala především národnostní (tedy v daných souvislostech především jazyková a
kulturní) hlediska, stejně jako fyzické a mentální předpoklady. Je například pochopitelné, že
potenciální velitelské schopnosti se procentuálně projevily spíše u dobrovolníků z vlasti, kteří
odcházeli s myšlenkou na boj, než u jiných skupin. Celkově se dá říci, že cesta k důstojnické
hodnosti nebyla během války uzavřena pro „Němce“, „Maďary“ ani „Židy“, nicméně je třeba
připustit, že překážky byly v jejich případě větší, než u „Čechů“.

Zajímavé je také rozdělení jednotlivých národností v rámci různých částí brigády. Jak
prokázala dřívější studie, vycházející z dobových materiálů náhradního tělesa, potvrdil se i
v Británii trend cíleného rozmísťování („tříštění“) příslušníků menšinových národností do
různých jednotek, a to v závislosti na významu a úkolech, které měly konkrétní jednotky plnit.
U motorizovaného přezvědného oddílu, u něhož se předpokládalo, že jako první vejde do
bezprostředního styku s protivníkem, a to dokonce ve formě průniku do jeho sestavy,
dosahovalo v prosinci 1943 zastoupení vojáků německé mateřské řeči pouhých 5,9 % (8 ze
136), ještě méně pak u velitelské brigádní štábní roty (15 z 281, 5,3 %). Nejnižší míry
dosahovalo zastoupení „Němců“ u spojovací roty, kde byla vyžadována naprostá spolehlivost
(5 ze 164, tedy 3 %). Střední hodnotu okolo 10 % mělo naplnění vojáky německé mateřské
řeči u motorizovaného a obou tankových praporů (postupně 10,5 %, 9,2 %, 11,7 %).
Zastoupení u dělostřelectva bylo jen slabě vyšší (13,5 %), což je poněkud překvapivé, neboť
v předmnichovské armádě dosahovala přítomnost „Němců“ v dělostřeleckých útvarech
podstatně vyšších hodnot. Nejvyšší podíl měli „Němci“ u pomocných a týlových složek, jako
dopravní oddíl, těžké dílny a brigádní ambulance (postupně 14,8 %, 17,5 % a 21,2 %), stejně
jako u ženijní roty (20,1 %).
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Podobné výsledky poskytuje i porovnání součtu všech „neslovanských jazykových menšin“.
V následující tabulce jsou sečteni vojáci, kteří udávali mateřskou řeč německou, maďarskou a
židovskou. K nim jsem připočetl ještě rubriku „jiná“, byť nelze přesně zjistit, kolik z 25
vojáků brigády, kteří tento údaj měli zaznamenán, uvedlo některou slovanskou a kolik naopak
neslovanskou mateřštinu. Výsledný součet ukazuje míru a způsob rozdělení těchto příslušníků
těchto en gros „potenciálně nespolehlivých“ menšin:

Tabulka 47
Početní zastoupení vojáků neslovanských mateřských řečí
v Čs. samostatné obrněné brigádě,
31. prosince 1943722
mateřská řeč
jednotka

početní
stav

německá maďarská

židovská

jiná

celkem
N, M, Ž, J

%
v rámci
jednotky

tank. prapor 1

643

59

16

8

5

88

13,7 %

tank. prapor 2

647

76

16

12

4

108

16,7 %

motor. prapor

705

74

28

17

6

125

17,7 %

dělostř. pluk

490

66

13

7

4

90

18,4 %

MPO

136

8

1

1

-

10

7,4 %

OKPÚV

157

19

2

8

2

31

19,7 %

ženijní rota

149

30

2

-

-

32

21,5 %

dopravní oddíl

325

48

13

8

1

70

21,5 %

BTD

143

25

5

2

-

32

22,4 %

spojovací rota

164

5

8

1

-

12

7,3 %

PL baterie

87

8

1

3

-

12

13,8 %

brig.ambulance

170

36

9

4

-

49

28,8 %

brig. štáb. rota

281

15

5

5

3

28

10,0 %

celkem

4 097

469

119

76

25

687

16,8 %

722

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 3, Kronika NT, IV. díl, přílohy.
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Ve srovnání jednotlivých složek brigády vynikne, že postřehy, nastíněné v případě vojáků
německého mateřského jazyka platily i pro příslušníky ostatních „neslovanských menšin“,
respektive pro „neslovanské“ vojáky jako celek. Velice symptomatické je srovnání jednotek
brigády podle četnosti jejich zastoupení. Jak z tabulky vyplývá, nad dvacet procent těchto
„potenciálně nespolehlivých“ vojáků měly týlové složky a také ženijní rota, naopak klíčová
spojovací rota a průzkumný oddíl měly ve svém stavu těchto vojáků nejméně, přičemž rozdíl
byl v řádu troj- či dokonce téměř čtyřnásobku.

Tabulka 48
Zastoupení vojáků neslovanských mateřských jazyků
v jednotlivých složkách Čs. samostatné obrněné brigády,
31. prosince 1943723

pořadí

723

jednotka

%
„neslovanských“
vojáků

1

Lehká brigádní ambulance

28,8 %

2

Brigádní těžké dílny

22,4 %

3

Ženijní rota

21,5 %

4

Dopravní oddíl

21,5 %

5

Oddíl kanonů proti útoč. vozbě

19,7 %

6

Dělostřelecký pluk 1

18,4 %

7

Motorizovaný prapor

17,7 %

8

Tankový prapor 2

16,7 %

9

Lehká protiletadlová baterie

13,8 %

10

Tankový prapor 1

13,7 %

11

Brigádní štábní rota

10,0 %

12

Motorizovaný přezvědný oddíl

7,4 %

13

Spojovací rota

7,3 %

Tabulka vytvořena na základě předchozího přehledu.
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Na konci roku 1943 dosáhly československé pozemní jednotky na Západě národnostně dosud
nejpestřejší podoby. Na nejnižší míru poklesl počet „českých“ vojáků, zatímco prakticky
všechny ostatní skupiny dosáhly zenitu svého procentuálního podílu. To se týkalo jak skupin,
dělených podle mateřské řeči, tak i skupiny vojáků židovské konfese. Každoroční závěrečné
bilance od roku 1940 až do prosince 1943 vyhlížely z pohledu národnostního složení čím dál
pochmurněji. Pozemní jednotky, v srpnu 1940 zcela hegemonizované českým a slovenským
prvkem, sice pomalu a postupně, ale neustále a výrazně ztrácely svoji národnostní
„jednobarevnost“. Trend měl pokračovat ještě celý další půlrok, až do června 1944. Teprve
poté se situace začala dramaticky měnit a závěrečná bilance roku 1944 by již dopadla zcela
jinak. Toto období rapidního a dramatického zlomu je proto námětem další kapitoly;
podrobné vyčíslení z prosince 1943 ale bylo možné využít k poměrně detailnímu rozboru
personální struktury, který nejen uvedl konkrétná čísla, ale především díky nim jednoznačně
prokázal trendy, jimiž se vedení vojenského exilu řídilo v otázce zařazování příslušníků
národnostních menšin, respektive nastínil, jak posuzovalo jejich spolehlivost a jakou mělo
k těmto vojákům, potažmo celým menšinám důvěru.
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PŘÍPRAVA K BOJI:
Čs. samostatná obrněná brigáda mezi lednem a zářím 1944

4.2.18. Hledání nových rekrutačních zdrojů:
Čs. samostatná obrněná brigáda mezi lednem a červnem 1944
Rok 1944 znamenal pro zahraniční vojenský odboj zásadní zvrat. Na východní frontě i
v Británii byly zformovány relativně početné polní formace, které se takřka v jednom
okamžiku, v prvních dnech září 1944, zařadily do operační sestavy spojeneckých vojsk na
frontách. Přelom srpna a září 1944 také přinesl vypuknutí Slovenského národního povstání.
Rázem se změnil do té doby nevýhodný poměr „aktiv“, které Češi a Slováci mohli napočítat
na obou stranách fronty. Až do konce srpna 1944 totiž součet bojových sil slovenské armády
a českého vládního vojska podstatně převyšoval exilové formace, zatímco takřka v jednom
okamžiku došlo k radikálnímu obratu.724 V říjnu 1944 se československé vojenské jednotky
na východní frontě probojovaly až na půdu vlasti, takřka ve stejném okamžiku, kdy se Čs.
samostatná obrněná brigáda ocitla bezprostředně na frontě.
Přelom léta a podzimu 1944 tedy znamenal onen rozhodující okamžik, s jehož vidinou byly
zahraniční formace především budovány. Přesto válka trvala ještě řadu měsíců, neboť ani
celková situace na frontách, ani konkrétní výsledky bojového nasazení československých
jednotek neodpovídaly původním optimistickým představám exilového vedení.

Československá samostatná obrněná brigáda vznikla již koncem léta 1943, avšak cesta ke
kýženému momentu zapojení do boje v rámci spojeneckého uskupení nebyla jednoduchá.
Počátek roku 1944 byl velmi významným mezníkem zahraničního vojenského odboje.
V únoru roku 1944 totiž přesáhl početní stav vojenských jednotek v Sovětském svazu stav
všech formací na Západě. Tento okamžik jako by ostatně symbolizoval i proměnu významu
724

Vládní vojsko zasadilo na italské frontě jedenáct praporů o 5000 mužích. Do září narostl počet dezercí na 600
až 700 vojáků, a počátkem října německé velení nařídilo odzbrojení mužstva. K problematice vládníhop vojska
viz zvl: KLÍPA, Bohumír: Vyslání vládního vojska do Itálie. In: Historie a vojenství, 1999, č. 3, s. 564–591;
TÝŽ: Konec mise vládního vojska v Itálii. In: Historie a vojenství, 1999, č. 4, s. 782–813; NESVADBA,
František: Zasazení a rozklad vládního vojska v Itálii. In: Historie a vojenství, 1970, č. 3, s. 407–457.

281

jednotlivých odbojových center, přičemž mírná převaha moskevského centra se měla
postupně měnit v naprostou dominanci. Následující tabulka ovšem poskytuje velmi zajímavý
obraz o rozdílech v personálním složení jednotek na Západě a na Východě v daný okamžik.

Tabulka 49
Srovnání čs. jednotek v Británii a SSSR,
stav k 15. únoru 1944
ČSOB
národnost

letectvo

Σ Británie

Σ SSSR

Σ

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

2 603

64,4

1 297

84,5

4 571

70,8

932

13,6

5 503

41,4

slovenská

740

18,3

187

12,2

1 064

16,5

3 027

44,2

4 091

30,7

rusín. a ukr.

38

0,9

9

0,6

51

0,8

2 525

36,9

2 576

19,4

ruská

0

0

1

-

1

-

20

0,3

21

-

německá

450

11,1

29

1,9

528

8,2

4

-

532

4

maďarská

110

2,7

6

0,4

125

1,9

13

0,2

138

1

židovská

76

2

0

0

84

1,3

298

4,4

382

2,9

jiná

25

0,6

6

0,4

34

0,5

28

0,4

62

0,5

4 042

100

1 535

100

6 458

100

6 847

100

13 305

100

česká

celkem

V první polovině roku 1944 se v Británii odpovědné československé orgány snažily za každou
cenu získat další doplňky. Příjezd jednotky z Blízkého východu v roce 1943 znamenal
podstatný nárůst početních stavů, umožnil ovšem také propustit řadu vojáků se sníženou
zdravotní klasifikací či starších věkem. Posily z Blízkého východu přijížděly i nadále – dne
27. ledna 1944 dorazilo 100 mužů na palubě lodi s/s Orontes,725 menší transport pak ještě

725

Transport zahrnoval 6 důstojníků a 94 vojáků jiných hodností. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 4,
Kronika NT, V. díl, s. 9. V Databázi se podařilo určit 75 z nich, z nichž 50 udávalo židovskou konfesi – podíl
židovských vojáků byl tedy v tomto transportu ještě vyšší, než v případě transportů na lodích s/s Mauretania a
Strathmore. Poměry podle mateřské řeči naopak vycházejí téměř shodně. Databáze.
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v březnu, v dubnu 25 mužů na palubě lodi m/v Devonshire.726 Mezi vojáky byli sice i naprostí
nováčci, velká část ale měla za sebou poměrně dlouhou službu, např. v britské armádě.727
V dubnu 1944 dorazilo i 48 mužů z Kanady, jednalo se však většinou o vojáky, kteří byli
přeřazeni z kanadského letectva k československým perutím.728
U československých jednotek byli také prezentováni další dobrovolníci z řad bývalých zajatců
z německé armády; od října 1943 do 6. června 1944 jejich počet dosáhl 105 mužů, nepočítaje
ty, kteří byli odvedeni na Blízkém východě.729
V samotné Británii již byly veškeré zdroje naprosto vyčerpány – nadále už procházeli
prezentací jen mladíci, kteří postupně dorůstali odvodního věku, a někteří další „opozdilci“,
přes veškerou snahu orgánů vojenské správy se ale tímto způsobšm podařilo „sehnat“ jen
několik desítek osob.
Národnostní složení nových přírůstků bylo velice pestré. Všechny transporty z Blízkého
východu zahrnovaly velké procento vojáků židovské konfese,730 stejně jako skupina
odvedenců z Británie, kteří během těchto pěti měsíců nastoupili službu u jednotek. Tu navíc
charakterizoval i vysoký počet vojáků, udávajících německou mateřskou řeč.731
Vojáci z Kanady vykazovali pouze českou nebo slovenskou mateřskou řeč a žádný z nich
nebyl židovské konfese, celý transport ale posílil československé letectvo, a u pozemních
jednotek se tedy tito muži neobjevili.

726

Složení podle kritéria mateřské řeči opět odpovídalo situaci u předešlých transportů, znovu ovšem stoupl
poměr vojáků, udávajících židovskou konfesi (v případě transportu na lodi m/v Devonshire 19 mužů, tedy 76 %).
Databáze.
727

Mezi jinými se do Británie v dubnu 1944 dostal i B. K., německojazyčný žid, jenž od dubna 1938 sloužil ve
francouzské Cizinecké legii. V roce 1940 marně žádal o přeřazení do československých jednotek. Teprve poté,
co mu vypršel pětiletý závazek, se konečně dostal do čs. armády. Jiným případem byl J. T., jenž patřil k
„tvrdému jádru“ prvních dobrovolníků čs. vojska ve Francii, kteří prošli službou v Cizinecké legii a v září 1939
dorazili do Agde. J. T. neevakuoval do Británie a v říjnu 1940 se vrátil do protektorátu. Od října 1942 sloužil
v německé armádě, než byl v září 1943 zajat v Itálii. Pro podezření ze špionáže však byl odeslán do ochranné
internace na ostrově Man. Databáze.
728

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 4, Kronika NT, V. díl, s. 24.

729

MARŠÁLEK, Z.: “On the right side again”.

730

Z přibližně 140 vojáků, kteří mezi lednem a červnem 1944 dorazili z Blízkého východu do Británie, jsem
bezpečně identifikoval 110. Z nich 72 udávalo židovskou konfesi. Databáze.
731

V Databázi se podařilo identifikovat 23 mužů, odvedených v Británii, kteří mezi lednem a 6. červnem 1944
nastoupili službu. Z nich 19 udávalo židovskou konfesi, 12 německou mateřskou řeč.
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Zcela osobitý rekrutační zdroj ale představovali zajatci z německých ozbrojených sil. Z 55
mužů, prezentovaných od ledna do 6. června 1944 pouze jediný udával německou mateřskou
řeč, všichni ostatní českou. Právě zajatci z wehrmachtu tedy paradoxně pomohli „vylepšit“
národnostní poměry ve prospěch „Čechů nežidovského původu“, neboť žádný z nich
pochopitelně neudával židovskou konfesi.
Charakteristika jednotlivých skupin, z nichž se skládaly doplňky pro čs. vojsko, vysvětluje,
proč i v prvním pololetí roku 1944 stále přetrvával trend nepřímé úměry poměrného
zastoupení vojáků české mateřské řeči oproti prakticky všem dalším skupinám. Absolutní
počet „Čechů“ a „Slováků“ se sice postupně zvedal („Slováci“ v únoru 1944 dosáhli
maximální hodnoty svého poměrného zastoupení za celou dobu existence čs. jednotek v
Británii, 877 mužů představovalo 17,8 % počtů pozemních jednotek), na druhou stranu ale
stále stoupaly absolutní počty i výše procentuálnío zastoupení „německých“ a „maďarských“
vojáků – od počátku roku do poloviny února sice z tabulek „zmizelo“ 19 „Němců“ a 9
„Maďarů“, krátce poté ale byly jejich počty doplněny. Totéž platilo i pro vojáky, kteří
vykazovali židovskou konfesi.

4.2.19. Léto 1944:
Bod zlomu vývoje národnostní struktury
Zcela novým mezníkem v historii brigády se stal okamžik invaze Spojenců do Francie dne 6.
června 1944. Den poté byla u brigády vyhlášena polní mobilizace, tedy v zásadě přechod na
válečné počty a bezprostřední příprava na zasazení do boje.732 Kromě materiálního vybavení
ale pro jejího velitele generála Aloise Lišku představoval největší problém stálý nedostatek
mužstva. Tabulkové válečné počty předepisovaly celkem 4677 vojáků,733 a chybělo tak
několik stovek mužů, především v hodnostech vojínů.
Po invazi se ale konečně začala viditelněji zvedat křivka početních přírůstků. Během 5. a 6.
července 1944 prošlo prezentací prvních sedmnáct zajatců z Normandie a brzy následovali
732

Význam tohoto data vyzdvihli již BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 471. Průběh polní
mobilizace a činnosti jednotek brigády včetně nejdůležitějších dat viz PROCHÁZKA, Ivan: Dunkerque. Válečný
deník Československé samostatné obrněné brigády (říjen 1944 – květen 1945). AVIS, Praha 2006, s. 8–9.
733

SVOBODA, G.: Československá samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii, s. 99.
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další. O den později do Liverpoolu dorazil parník s/s Champollion s početným transportem
dobrovolníků z Itálie. Kromě zajatců z italské fronty ho tvořilo mj. několik desítek židů,
internovaných do podzimu 1943 v italském koncentračním táboře Ferramnonti.734 Vojenská
správa také podnikla všechny kroky, aby k jednotkám alespoň „na poslední chvíli“ nastoupil
co největší počet mužů, odvedených v Británii, kteří se prozatím službě z různých důvodů
vyhnuli. Druhý den po vykonání maturity tak například na počátku srpna 1944 nastoupila i
skupina studentů, naprostých vojenských nováčků, kteří byli po pouhých čtrnácti dnech
základního výcviku zařazeni k polním jednotkám.735
Jistou představu o složení doplňků, urychleně odesílaných k brigádě v krátkém období od
invaze Spojenců na francouzské pobřeží počátkem června 1944 do okamžiku, kdy se na
přelomu srpna a září téhož roku do Francie vydala i československá brigáda, podává referát
generála Ingra, přednesený na schůzi branného výboru Státní rady dne 11. září 1944. Podle
jeho tehdejších údajů byla brigáda v době od 2. června do konce srpna 1944 doplněna o 490
osob. Jejich rekrutační původ měl být následující:

Tabulka 50
Přírůstky Čs. samostatné obrněné brigády,
červen – srpen 1944736
Itálie
původ Británie
počet

39

Afrika

tábor
Ferramonti

slovenské
jednotky

Cizinec.
legie

ostatní

zajatci

39

9

24

17

250

transport
z Itálie
ostatní
23.8.1944
109

3

734

Průběh internace v internačním táboře Ferramonti di Tarsia literárně zachytil jeden z internovaných, WOLFF,
Walter: Bad Times, Good People: A Holocaust Survivor Recounts His Life in ItalyDuring World War II. Whittier
Publications, Long Beach, New York 1999.
735

Z hlediska této práce je zajímavé, že mezi nimi byl i Arnošt Gellner, pozdější historik a teoretik nacionalismu.
V únoru 1944 prošel odvodem, načež dostal odklad do 31. července. Ihned poté nastoupil 2. srpna k čs. armádě.
Po kratičkém výcviku u náhradního tělesa byl zařazen k brigádním těžkým dílnám. Sloužil také u dopravního
oddílu brigády a zúčastnil se obléhání Dunkerque; v roce 1945 byl přeložen k polnímu parku a poté
k motorizovanému praporu. Databáze.
736

Podle REINER, J.: Komunisté v československém pozemním vojsku na Západě, s. 213.
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celkem
490

Jednotlivé položky tohoto hlášení vycházely z čerstvých a dosud nepřesně verifikovaných
zpráv důstojníků Náhradního tělesa, a proto se mírně liší od údajů, které je možné excerpovat
z Databáze. Generál Ingr také proto nedokázal upřesnit složení posledního přírůstku,
transportu z Itálie, který se skládal z bývalých vojáků německé a slovenské armády.737
Zůstává nicméně faktem, že zmíněných 490 osob bylo podstatnou posilou – během pouhých
tří měsíců dostala brigáda asi dvanáct procent svého dosavadního stavu. Ani to však nestačilo
na naplnění tabulkových počtů, neboť bylo nutné odeslat mnohé služby neschopné vojáky
k náhradnímu tělesu či přímo do civilu. Velkým problémem se stala i nízká úroveň
vycvičenosti zvláště posledních přírůstků.738
Na přelomu srpna a září 1944 se brigáda nalodila a přesunula do Francie, přičemž její tehdejší
stav činil 4259 mužů.739 Jak vyplývá z předložených faktů, nejvydatnějším zdrojem
personálních doplňků se během léta 1944 stali zajatci a přeběhlíci z německé armády.
Koncem srpna 1944, kdy brigáda vyrážela do Francie, lze mezi čs. vojáky napočítat až 420
bývalých příslušníků německých ozbrojených sil – ačkoliv všichni nesloužili přímo v řadách
brigády,740 přesto lze říci, že bývalí němečtí vojáci představovali v tomto klíčovém okamžiku
desetinu jejího početního stavu.741
Změny, k nimž došlo mezi červnem a koncem srpna 1944 znamenaly v historii čs. jednotek v
Británii významný přelom také z pohledu vnitřního složení. Začal se totiž lámat předchozí
trend postupného úbytku „Čechů nežidovského původu“ a naopak vzrůstu poměrného
zastoupení i absolutních počtů ve všech ostatních kategoriích. Jasnou představu o vývoji
národnostního složení podává retrospektivní přehled od konce roku 1943 do konce srpna
1944, tedy prakticky do okamžiku, kdy brigáda vyrážela „do boje“:
737

Transport dorazil na palubě lodi s/s Orion do přístavu Glasgow dne 11. srpna 1944. Většina mužů pak prošla
odvodním řízením do československé armády, největší část, 107 mužů, právě dne 23. srpna 1944, kteréžto datum
uváděl generál Ingr. Bývalých příslušníků slovenské armády bylo mezi nimi 50, zbylí pocházeli z německé
armády (většinou padli do zajetí v květnu a červnu 1944 na italské frontě). Databáze.
738

Největší skupina o 167 mužích dorazila k jednotkám brigády 28. srpna 1944, kdy se tato již nacházela
v naloďovacím prostoru. Většinou se navíc jednalo o vojáky, odvedené teprve o pět dní dříve. Přestože šlo
většinou o zajatce a přeběhlíky z německé a slovenské armády, kteří již prošli výcvikem a polní službou, zbraně,
taktika a další specifika čs. brigády pro ně byly zcela nové.
739

BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 472.

740

Několik z nich bylo přeloženo k letectvu, několik zůstalo u náhradního tělesa, šlo se ale pouze o pár
jednotlivců. Databáze.
741

Plných 136 zajatců z německé armády bylo přitom prezentováno teprve během dvou posledních týdnů srpna.
MARŠÁLEK, Z.: “On the right side again”.
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Tabulka 51
Vývoj vnitřního složení Čs. samostatné obrněné brigády,
leden – srpen 1944
(podle kritéria mateřské řeči s přihlédnutím ke konfesi)742
mateřská řeč

31. 12.
1943

%

8. 6.
1944

%

31. 8.
1944

%

česká

2 627

64,2 %

2 689

63,9 %

2 816

64,5 %

slovenská

741

18,1 %

751

17,8 %

802

18,4 %

rusín. a ukr.

39

1%

47

1,1 %

47

1,1 %

německá

468

11,4 %

484

11,5 %

474

10,9 %

maďarská

118

2,9 %

122

2,9 %

119

2,7 %

židovská

75

1,8 %

85

2%

75

1,6 %

jiná

25

0,6 %

27

0,6 %

27

0,6 %

celkem

4 095

100 %

4 210

100 %

4 365

100 %

z toho židov.
konfese

1 379

33,7 %

1 447

34,4 %

1 409

32,3 %

Jak je vidět, předchozí trend vývoje národnostní struktury skutečně trval až do června 1944.
Teprve poté, doslova „na poslední chvíli“ před odjezdem brigády do Francie, se dosud
nepříznivý vývoj konečně začal obracet. Je ovšem paradoxní, že kýženého absolutního i (a
hlavně) poměrného navýšení zastoupení „českých“ (respektive „československých“) vojáků
se podařilo dosáhnout především díky zajatcům-bývalým příslušníkům německé armády.

742

Podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 52, Statistika čs. jednotek v Británii za rok 1943 a 1944. Přehled
zahrnuje pouze samotnou brigádu, bez náhradního tělesa, ministerstva národní obrany a některých dalších skupin
vojáků. Nejedná se tedy o přehled všech čs. pozemních jednotek vBritánii jako u většiny předchozích tabulek,
ale pouze o zachycení situace u polního svazku. Upozorňuji také na mírný rozdíl (106 osob) mezi tímto výkazem
a deklarovaným počtem vojáků, s nimiž brigáda odjela do Francie – částečně se jednalo o rozdíl mezi tzv.
kmenovým a skutečným stavem (bez nemocných, odvelených, vězňů apod.), více než polovinu pak
představovalo 54 mužů nově ustavené záložní tankové roty, která na kontinent odplula až s měsíčním
zpožděním. Tamtéž.
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V létě 1944 vrcholila příprava Čs. samostatné obrněné brigády, která se měla konečně zapojit
do bojů. Shodou okolností se právě tehdy, během letních měsíců roku 1944, konečně změnila
po léta nepříznivá situace personálního doplňování. Vzhledem k rychlému vývoji událostí
brigáda stihla začlenit do svých řad na nových vojáků, to však nestačilo na naplnění
předepsaných počtů, nemluvě již o tom, že všichni noví vojáci, bez ohledu na to, zda se
jednalo o naprosté nováčky či zajatce z wehrmachtu, potřebovali absolvovat alespoň základní
výcvik či přeškolení. Brigáda proto po vylodění ve Francii nebyla odeslána na hlavní frontu,
ale po měsíčním čekání v týlu dostala za úkol převzít obléhání obklíčené německé posádky
přístavu Dunkerque.743

743

K bojovému nasazení Čs. samostatné obrněné brigády viz zvl. PROCHÁZKA, I.: Dunkerque; MARŠÁLEK,
Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque 1944–1945.
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BOJOVÉ NASAZENÍ A POSLEDNÍ MĚSÍCE VÁLKY:
Proměny národnostní struktury čs. jednotek na Západě od září 1944 do května 1945

4.2.20. Na frontě a v zázemí:
Doplňování Čs. samostatné obrněné brigády z pohledu národnostních aspektů
Od okamžiku odjezdu brigády na kontinent probíhala v Británii prezentace a usilovný výcvik
nových vojáků. Od počátku září 1944 do konce války bylo nově prezentováno více než 3600
mužů, což bohatě stačilo nejen na pokrytí ztrát, ale i na tolik potřebný organizační rozvoj.744
Čechoslováci tak od léta 1944 konečně získali to, o co marně usilovali po několik dlouhých
let v Británii – dostatek vojáků. Náhle se ale začal nedostávat čas. Noví vojáci byli po
nejnutnějším doplňovacím výcviku odesíláni k Dunkerque, kromě doplnění stávajících z nich
však byly organizovány i celé nové jednotky. Noví vojáci ale přicházeli postupně, a
organizace nových formací proto trvala dosti dlouho. Brigáda u Dunkerque přesto konečně
dosáhla plných předepsaných počtů okolo 6000 mužů a stala se plně způsobilá k nasazení na
hlavní frontě. Došlo k tomu ale právě v poslední den války, a brigáda tak na hlavní frontě již
bojově nezasáhla a zůstala u Dunkerque.745
Po odjezdu brigády do Francie prošlo do konce roku 1944 v Británii prvním odvodem či
prezentací do čs. zahraničního vojska přibližně 2000 mužů, několik dalších desítek pak
představovali bývalí příslušníci 1. čs. divize ve Francii, kteří v roce 1940 neevakuovali do
Británie a nyní se znovu přihlásili „pod prapory“ – někteří dokonce přivedli i své syny, kteří
během války dorostli odvodního věku. Krajanská komunita ve Francii (a Belgii) poskytla také
některé nové dobrovolníky.746 Mezi všemi rekrutačními zdroji představovali ovšem zdaleka
největší část bývalí zajatci z německých ozbrojených sil. Během září 1944 bylo prezentováno

744

V té době byl v Británii veden pouze jediný odvodní protokol „T“, z něhož bylo možné vyexcerpovat
příslušné údaje a srovnat je se záznamy z Databáze. Přímo ve Francii probíhalo odvodní řízení, jehož záznamy
byly vedeny pod šifrou „Y“, většina z odvedených však byla transportována do Británie, kde procházela novou
registrací v rámci protokolu „T“.
745

MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 51–54.

746

Databáze.
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přibližně 160 zajatců, v říjnu 140, nejvíce jich ovšem přišlo v listopadu – plných 580, zatímco
v prosinci dalších asi 340, celkem tedy přes 1200 osob.747
Další výraznou rekrutační skupinu představovali bývalí příslušníci tzv. vládního vojska,
zasazeného v Itálii. Z jeho řad celkem dezertovalo na 800 mužů. Většina z nich s pomocí
italských partyzánů zamířila do Francie – buď přímo přes hory nebo oklikou přes neutrální
Švýcarsko.748 První skupinu v počtu 6 důstojníků a 231 vojáků ostatních hodností,
soustředěných u Lyonu, převezla vozidla Čs. samostatné obrněné brigády do blízkosti
Dunkerque, kde byli spolu s dalšími osmi dobrovolníky v říjnu 1944 přímo začleněni do
jednotek.749 Druhá velká skupina se ze Švýcarska také dostala do Francie, její cesta do
československých jednotek ale byla složitější – oklikou přes Marseille a Neapol se tito vojáci
dostali do Británie, kde byli prezentováni teprve 2. prosince 1944.750
Podobný rekrutační zdroj představovali přeběhlíci z řad slovenských technických jednotek,
které v Itálii působily od podzimu roku 1943.751 Některým z nich se zvláště během
spojeneckého postupu v létě 1944 podařilo přejít frontu a přihlásit se u spojeneckých
jednotek. Poté většina z nich absolvovala transport do Británie. U Náhradního tělesa bylo
prvních osm z nich prezentováno v červenci 1944. Koncem srpna je následovala skupina 51
vojáků, která 11. srpna připlula do Británie na palubě lodi s/s Orion.752 Tito vojáci ještě stihli
být zařazeni do obrněné brigády a odjet do Francie, muži z dalších transportů byli
prezentováni později – koncem září 30 vojáků, na počátku listopadu pak 20 (v průběhu roku
1945 pak následovalo dalších 26 mužů; celkem tedy za poslední rok války československé
jednotky posílilo asi 140 přeběhlíků ze slovenské armády).753 Až na dva vojáky české

747

MARŠÁLEK, Z.: “On the right side again”.

748

Osudy přeběhlíků z vládního vojska viz zvl. BRŮNA, Otakar – MAREK, Jindřich: Vladaři dračích údolí.
Čeští partyzáni v Itálii. Akcent, Třebíč 1999; MAREK, Jindřich: Háchovi Melody Boys. Kronika českého
vládního vojska v Itálii 1944–1945. Svět křídel, Praha 2003.
749

MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 51.

750

Databáze.

751

K dezerci ke Spojencům ve slovenských jednotkách v Itálii viz ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica –
NĚMEČEK, Jan: Vojaci 2. technickej divízie slovenskej armády na strane Spojencov. In: Historie a vojenství,
2003, č. 3–4, s. 722–743.
752

Databáze.

753

Tamtéž.
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mateřské řeči a jednoho Rusína udávali všichni slovenskou mateřskou řeč, žádný z nich
nevykazoval židovskou konfesi.754

Noví vojáci byli po krátkém přeškolení urychleně odesíláni k brigádě do Francie, kde pomohli
nahradit utrpěné ztráty a postupně naplnit předepsané stavy. Kromě toho se však začaly
formovat celé jednotky, které dosud v brigádní organizaci chyběly. V lednu 1945 tak mohla
do Francie odjet nová rota, zařazená u Dunkerque jako 3. rota do rámce Motorizovaného
praporu. V březnu 1945 ji následoval 3. dělostřelecký oddíl, v dubnu pak 3. ženijní četa. Od
prosince 1944 ovšem přímo u Dunkerque na bázi Motorizovaného přezvědného oddílu
probíhala výstavba nového, 3. tankového praporu. Organizační výstavbu brigády završila 7.
května 1945 polní mobilizace pátých čet jednotlivých tankových rot. V okamžiku ukončení
války čítala brigáda 328 důstojníků, 199 rotmistrů a 5637 osob mužstva. Definitivní naplnění
tabulkových stavů ovšem přišlo pozdě – brigáda již nestihla zasáhnout do bojů na hlavní
frontě a musela se spokojit s úkolem převzít kapitulaci posádky obležené pevnosti, jejíž
jméno ovšem mělo ve světě již od roku 1940 svůj zvuk.
Rychlejší reorganizace nepřipadala v úvahu především proto, že, jak již bylo výše řečeno,
noví vojáci přicházeli postupně. K Dunkerque se ještě dostala většina z těch, kteří prošli
odvodem do konce roku 1944, z pozdějších odvedenců však již jen malá část.

754

Databáze. Několik bývalých příslušníků slovenské armády, kteří udávali židovskou konfesi, ovšem v čs.
jednotkách v Británii sloužilo – ve dvou případech se však jednalo o dezertéry z 6. pracovního praporu, kteří se
do Británie dostali přes Španělsko a Itálii, další pak byli ke službě ve slovenských pracovních útvarech donuceni
na samém počátku války, ještě předtím, než uprchli do zahraničí.
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V průběhu celého roku 1944 nově prošlo odvodním řízením celkem 2566 vojáků.755 Jejich
vnitřní složení je více než ilustrativní. Plných 2238 z nich udávalo českou mateřskou řeč a
pouze 154 udalo židovskou konfesi:
Tabulka 52
Vojáci, nově prezentovaní v průběhu roku 1944756

mateřská řeč

počet

% z celku

z toho
žid.
konfese

česká

2 238

87,2 %

48

2,1 %

215

8,3 %

64

25,6 %

rusín. a ukr.

5

0,2 %

1

20 %

německá

65

2,5 %

20

30,8 %

maďarská

10

0,4 %

8

80 %

židovská

13

0,5 %

13

100 %

polská

14

0,5 %

0

-

slezská

4

0

0

-

jiná

2

0

0

-

2 566

100 %

154

6%

slovenská

celkem

%

Pro rok 1945 je v Databázi dokumentováno 2090 nově prezentovaných vojáků.757 Několik
stovek z nich ale nastoupilo službu teprve v průběhu dubna či později, a neměli tak ani
teoretickou šanci, že by mohli ještě zasáhnout do bojů – v okamžiku ukončení války v Evropě
zůstávalo v Británii na 2500 vojáků.758

755

Údaje vycházejí z odvodního protokolu „T“, jediného, který byl v roce 1944 v Británii veden. Většinou se
jednalo o muže, kteří nikdy odvodem do čs. zahraničního vojska neprošli. Započítáni jsou ale i bývalí příslušníci
1. čs. divize ve Francii, kteří v červnu 1940 z různých důvodů neevakuovali a na podzim 1944 se znovu přihlásili
do čs. jednotek a také někteří z těch, kteří během odvodů v letech 1939/40 ve Francii nebyli uznáni schopnými
služby či byli reklamováni pro potřeby válečného hospodářství. Naopak v tabulce nejsou uvedeni muži, kteří
mezi lety 1940 a 1943 prošli odvodem v Británii před některou z odvodních komisí, ale službu nastoupili až
v průběhu roku 1944.
756

Tabulka vytvořena na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, Odvodní protokol „T“.

757

Viz pozn.755 na této straně.

758

V květnu 1945 bylo u Náhradního tělesa zařazeno 2 473 mužů. BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s.
503.
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Tabulka 53
Vojáci, nově prezentovaní v průběhu roku 1945759

mateřská řeč

počet

% z celku

z toho
žid.
konfese

česká

1 820

87,1 %

22

1,2 %

slovenská

133

6,4 %

9

6,8 %

rusín. a ukr.

27

1,3 %

0

0%

německá

70

3,3 %

7

10 %

maďarská

7

0,3 %

3

43 %

židovská

6

0,3 %

6

100 %

polská

9

0,4 %

1

11,1 %

francouzská

7

0,3 %

0

-

jiná

9

0,4 %

0

-

2 090

100 %

48

2,3 %

celkem

%

V průběhu posledních dvou válečných let 1944 a 1945 tedy v Británii nově prošlo odvodem
4656 osob. Oproti minulým létům se doslova masivně zvýšil podíl těch, kteří po odvodu
skutečně nastoupili službu; procento nenastoupivších bylo mizivé, stejně jako procento
nepřijatých ze zdravotních či jiných důvodů. Zcela se také změnilo národnostní složení nově
přijímaných dobrovolníků. Z celkových 4656 osob 4058 udávalo českou mateřskou řeč (více
než 87 %), zatímco nové přírůstky menšinových národností, ale i Slováků a osob židovské
konfese byly doslova marginální.760

759

Tabulka vytvořena na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, Odvodní protokol „T“.

760

Zvláště pro rok 1944 je ovšem nutné zakalkulovat i vojáky, odvedené dříve, kteří službu nastoupili teprve
v tomto roce. V průběhu roku také dorazilo několik větších či menších transportů vojáků z Blízkého východu.
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4.2.21. Exkurz: zajatci z wehrmachtu761
O celkovém národnostním složení nových přírůstků v letech 1944 a 1945 rozhodovaly
vzhledem k svojí početnosti dva nejvydatnější rekrutační zdroje, bývalí vládní vojáci a
dobrovolníci z řad zajatců. Vládní vojáci bez výjimky jako mateřskou řeč deklarovali češtinu.
Nejvíce nových vojáků ovšem bezesporu nedobrovolně poskytla německá branná moc:
v Databázi se celkem podařilo identifikovat na 3100 bývalých příslušníků wehrmachtu (z
nichž část ovšem vstoupila do jednotek až po skončení války).
První přeběhlík z wehrmachtu byl v československých jednotkách prezentován dokonce ještě
před vypuknutím války, a to u vznikající jednotky v Polsku.762 Další přeběhlík byl
prezentován až v červenci 1942 na Blízkém východě.763 Na Blízkém východě nicméně
nastoupilo službu v čs. jednotkách celkem pouze 15 bývalých příslušníků německé branné
moci. Větší počet bývalých zajatců byl získán až po kapitulaci vojsk Osy v Tunisku v květnu
1943. Jak již bylo zmíněno, z prvního transportu, jenž do Británie dorazil v červenci 1943,
bylo po důkladné selekci vybráno třináct mužů, kteří byli spolu s několika dalšími zajatci či
dezertéry z wehrmachtu přijati v září a říjnu 1943 do čs. vojska, což se mj. neobešlo bez
debaty v rámci branného výboru Státní rady.764 Význam zajatců jako rekrutačního zdroje pak
od konce roku 1943 stále stoupal, aby se pak od léta 1944 stali zdrojem hlavním.

761

Problematice významu zajatců jako rekrutačního zdroje pro čs. jednotky na Západě se věnuje již několikrát
zmíněná speciální studie MARŠÁLEK, Z.: “On the right side again”.
762

J. P. musel do wehrmachtu narukovat v únoru 1939. Již v květnu ale dezertoval, přešel hranice do Polska a
vstoupil do čs. jednotky. Prošel internací v SSSR, v květnu 1941 byl převezen na Blízký východ. Až do počátku
června 1942 ovšem pobýval v britské internaci, teprve poté byl propuštěn a sloužil u čs. jednotek na Blízkém
východě a v Británii.
763

Karel Matyášek (R-1651, 15.07.1922 Kylešovice, o. Opava) byl donucen sloužit jako civilní číšník
v důstojnickém kasinu německé tankové divize, po zajetí nastoupil k čs. jednotce v červenci 1942. Dne 28. 3.
1945 padl u Dunkerque. Blíže viz MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 386–387.
764

Viz s. 273.
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Tabulka 54
Počty zajatců z wehrmachtu, přijatých do čs. jednotek v Británii
mezi zářím 1944 a květnem 1945765
počet
přijatých
zajatců

měsíc
září 1944

175

říjen 1944

152

listopad 1944

613

prosinec 1944

363

leden a únor 1945

306

březen 1945

306

duben 1945

625

celkem

cca 2 600

Celkem tedy v československých jednotkách na Západě sloužilo přes 3100 bývalých
příslušníků německé armády. Šlo o nebývale velké číslo. Na konci války čítalo celé čs. vojsko
na Západě včetně letectva necelých 10 000 mužů, a bývalí zajatci a přeběhlíci z wehrmachtu
tedy představovali asi 30 % stavu!
Zcela charakteristické jsou parametry národnostní identifikace. Mezi všemi 3100 bývalými
německými vojáky deklarovalo českou mateřskou řeč téměř 3000 vojáků, tedy 96 %.
Pouhých 76 uvedlo němčinu, 20 polštinu a 17 slovenštinu.766 Vzhledem k tomu, že při
nacistickém sčítání nahlásila řada občanů z Těšínska a Hlučínska slezskou národnost je
zajímavé, že při odvodu do československých zahraničních se ke slezské mateřské řeči
přihlásilo jen pět vojáků.767
765

Tabulka vychází z verifikovaných záznamů v Databázi. Skutečný počet bývalých zajatců byl pravděpodobně
ještě o něco vyšší, možné rozdíly se ovšem pohybují v řádu jednotlivců. Rozdíl mezi zde prezentovanými daty a
oficiálními dobovými údaji jsou převážně způsobeny tím, že oficiální údaje zahrnují i bývalé příslušníky
Todtovy organizace, kterým Britové přiznávali práva válečných zajatců. Elektronická Databáze ovšem umožnila
odlišit tyto dvě skupiny a prezentovaná čísla zachycují pouze bývalé vojáky německé branné moci.
766

Databáze.

767

Databáze.
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4.2.22. Regionalita původu jako aspekt národnostní problematiky
Znovu je však třeba připomenout, že samotnou „národnostní“ kategorizaci podle mateřské
řeči, byť i byla kombinována s konfesním aspektem, je nutné chápat v kontextu dalších
charakteristik. V kapitole věnované „francouzskému“ období byla nastíněna souvislost
s aspektem sociálním a kategorizací podle povolání, resp. zaměstnání, zde se nabízí příležitost
poukázat na dosud jen velmi málo zkoumanou problematiku regionalizace původu čs.
zahraničních vojáků. V průběhu výzkumu se totiž ukázalo, jak přínosné je kalkulovat s tímto
faktorem, tedy zachytit, odkud a v jaké četnosti vojáci pocházeli a jak se v průběhu času tyto
hodnoty měnily.
Význam aspektu regionálního původu zcela jasně vysvitne právě v souvislosti s výše
zmíněným rapidním nárůstem počtu i poměru vojáků, udávajících českou mateřskou řeč od
druhé poloviny roku 1944. Nejdůležitějším rekrutačním zdrojem se totiž v tomto období
bezesporu stali zajatci, bývalí příslušníci německé branné moci. Jednalo se o (bývalé) čs.
občany, kteří většinou pocházeli z území, odtržených v důsledku Mnichovské dohody (jen
menší část měla domovskou příslušnost či místo narození na území protektorátu). Z etnických
Němců se hlásili jen jednotlivci (převážně aktivní němečtí antifašisté), o něco větší počet byl
Čechů ze smíšených manželství, masově se ale do zahraničních jednotek hlásili obyvatelé
z širšího regionu Slezska, kteří tvořili většinu ze všech zajatců, přijatých do čs. armády.
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Na počátku roku 1941 zpracovali důstojníci Náhradního tělesa velmi zajímavý dokument,
zachycující rozdělení příslušníků pozemních jednotek podle okresů jejich domovské
příslušnosti. Z tabulky, zpracované k 21. červnu 1945, je možné excerpovat údaje, týkající se
slezských okresů:
Tabulka 55
Čs. vojáci z jednotek na Západě původem ze slezských okresů,
stav k 21. červnu 1945768
okres
domovské
příslušnosti

počet

Bílovec

25

Č. Těšín

997

Frýdek

144

Fryštát

992

Hlučín

135

Krnov

10

Opava

97

celkem

2 400

Srovnání s celkovým stavem zahraničních pozemních jednotek na Západě je velice
překvapivé. V den ukončení války, 8. května 1945, čítala Čs. samostatná obrněná brigáda
6164 vojáků, u Náhradního tělesa v Británii se nacházelo dalších přibližně 2500 vojáků. I poté
sice ještě trval nábor nových doplňků, nicméně je možné konstatovat, že z přibližně devíti
tisíc vojáků činil podíl vojáků ze Slezska asi 27 % (!) – na konci války tak každý čtvrtý voják
pozemních jednotek na Západě pocházel z malého území pouhých sedmi slezských okresů.
Většinu z nich přitom představovali bývalí zajatci z wehrmachtu. Jak již bylo řečeno, naprostá
většina z bývalých zajatců udala jako svoji mateřštinu češtinu – a nezbývá než konstatovat
paradox, že k „čechizaci“ západních pozemních jednotek, kterou si v předešlých letech tolik
přáli mnozí příslušníci „tvrdého jádra“, velitelé i političtí představitelé exilového vedení,
nejvydatněji přispěli muži, kteří ještě donedávna oblékali nepřátelský stejnokroj.

768

VÚA – VHA Praha, sb. 24, sign. 24-20-42/491; Evidence NT čj. 11984 Evid./1945.
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4.2.23. Dozvuky války:
Změna v pohledu na národnostní otázku během poválečného náboru pro čs. jednotky v
Británii
V československých jednotkách formovaných na Západě lze doložit poměrně vysokou míru
zastoupení vojáků, kteří udávali německou či maďarskou mateřskou řeč. Přes všechny
problémy, s nimiž se dotyční muži setkávali, však při deklaraci osobních údajů v zásadě měli
možnost svobodné volby mateřské řeči i národnosti podle svého uvážení. Na tento přístup
odpovědných orgánů neměl vliv ani postup, praktikovaný v jednotkách na východní frontě,
kde od podzimu 1944 probíhalo opakované prověřování národnostní příslušnosti v rámci širší
akce sledování všech vojáků, podezíraných ze státní nespolehlivosti.769 Zatímco na východní
frontě lze dokumentovat řadu případů, kdy byli již jednou přijatí a zařazení vojáci vylučováni
a odesíláni zpět do zajateckých táborů,770 v Británii patřily tyto případy k výjimkám, kdy
takový postup vycházel z konkrétních zjištění o okolnostech dřívější služby ve wehrmachtu či
služby u SS. Prezentace vojáků, udávajících německou či maďarskou mateřskou řeč neustala
dokonce ani tehdy, když už byl nových doplňků dostatek, tedy na podzim 1944 a na jaře
1945. Ještě v dubnu 1945 bylo prezentováno 24 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří při
prezentaci uvedli němčinu.771 Zvláště tato skupinka může sloužit za důkaz, že do „západních“
jednotek byli až do posledních dnů války přijímáni nikoliv jen německy mluvící židé, ale i
dobrovolníci, kteří zcela nepochybně patřili „na druhou stranu barikády“ národnostního
boje.772
Naprostou proměnu vztahu k (bývalým) československým občanům německého původu
ovšem přinesl konec války. V zajateckých táborech i nadále působili českoslovenští
důstojníci, kteří vyhledávali všechny Čechoslováky a zjišťovali jejich ochotu k případné
769

VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. armádní sbor v SSSR, k. 66, inv. č. 710, sign. J/18/2, Protokoly sepsané
s příslušníky podezřelými z příslušnosti k německé nebo maďarské národnosti 1944–1945.
770

Tamtéž. Blíže viz kapitolu Na východní frontě, s. 374; řada příkladů je zachycena v Databázi.

771

Databáze. Zajímavý je jejich regionální původ: pouze dva pocházeli ze Slezska, naopak plných osmnáct se
narodilo nebo mělo domovskou příslušnost v českých zemích – většinou na území, odtrženém po Mnichovské
dohodě. Tři vojáci byli po krátké době vráceni do zajateckého tábora.
772

Za hraniční příklad může sloužit K. B., jenž v německé armádě sloužil čtyři roky, než byl 3. srpna 1944 zajat
na italské frontě. S transportem zajatců dorazil 2. listopadu do Británie a prošel odvodem do čs. armády. Po řadě
zdravotních vyšetření byl v lednu 1945 shledán „služby neschopen“, přesto byl na základě § 307 branného
zákona přidržen k další službě v branné moci. Na frontu ani k bojové jednotce se již nedostal, přesto je jeho
případ důkazem, že německý původ a služba v německé armádě nemusely být nepřekročitelnou překážkou ani
pro zdravotně méně způsobilého dobrovolníka. Databáze.
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repatriaci do vlasti. Žádost o repatriaci byla ovšem vázána na přihlášku do čs. armády. Mnozí
zajatci, pravděpodobně přesvědčení nacisté či ti, kteří byli silného protičeskoslovenského
smýšlení, přihlášku rovnou odmítli podepsat. V Databázi je ale zachycen vcelku
reprezentativní vzorek 477 zajatců, kteří od července do září 1945 prošli příslušným
zpravodajským výslechem a podali si přihlášku k převzetí do čs. armády.
Tabulka 56
Vzorek zajatců z wehrmachtu,
kteří podali přihlášku do čs. armády,
červenec – září 1945773
přihláška do čs. armády
mateřská
řeč/národnost

počet

předložena
doporučena zamítnuta k dalšímu
rozhodnutí

česká

53*

15

25

10

slovenská

16

10

2

4

rusínská

3

1

0

2

německá

382*

2

378

2

maďarská

18

0

18

0

chorvatská

1

1

0

0

polská

3

0

1

2

slezská

1

0

0

1

477

29

424

21

celkem

* čtyři zajatci současně deklarovali německou národnost (!), jeden chorvatskou
** tři zajatci současně deklarovali českou národnost

Jak je vidět, „Maďaři“ ze zmíněného vzorku byli zamítnuti bez výjimky všichni, z „Němců“
pak doporučeni pouze dva, přičemž oba pocházeli ze smíšeného manželství, kde otcem byl
Čech.774 S výsledkem „předloženo k dalšímu rozhodnutí“, byly hodnoceny také pouze dvě

773

Tabulka vytvořena na základě Databáze. U některých zajatců není v Databázi zaznamenán údaj o rozhodnutí
ve věci přihlášky, výsledný součet rubrik „doporučena“, „zamítnuta“ a „k dalšímu rozhodnutí“ tedy není úplný.
774

Zajatec J. Ch. sice česky mluvil velmi slabě, ale uvedl, že k říšskoněmeckému občanství ho o své vůli
přihlásila matka v roce 1944, zatímco otec si podržel protektorátní občanství. Zcela unikátním případem byl H.
K., který přes své židovsky znějící jméno svůj židovský původ před Němci úspěšně zatajil. Od května 1940
sloužil v německé armádě, odkud byl propuštěn a odeslán na nucené práce. Z Todtovy organizace dezertoval, 2.
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„německé“ přihlášky. Ani u nich ale nerozhodovaly politické názory názory a neohrožené
postoje dotyčných tolik, jako jejich smíšený původ.775 Všichni zbylí byli odmítnuti – hlavním
důvodem byla jejich německá národnost.776 „Nedoporučeny“ zůstaly nejen přihlášky
bývalých funkcionářů Republikanische Wehr, ale dokonce i dvou členů KSČ!777
Diametrálně odlišný, mnohem více benevolentní přístup lze konstatovat vůči těm zajatcům,
kteří mohli doložit svoji českou národnost nebo český původ. Poté prostě stačilo, že se
dotyčný nijak neprovinil, a i v opačném případě důstojníci občas „zamhouřili oči“. Pokud se
otevřeně nepřidali na stranu nacistů, mezi doporučenými přihláškami se ocitli i ti ze zajatců,
kteří pocházeli ze smíšeného manželství – které tak bylo možné „zachránit pro národ“.
Klíč výběru je tedy možné rozpoznat více než jasně – beze vší pochyby jím byla národnostní
příslušnost. Nelze si v této souvislosti odpustit hypotézu o sice paradoxním, ale hlubokém
vlivu německého přístupu k otázce národnosti a kmenové příslušnosti ve smyslu „učení o
krvi“.
Důvody radikálního obratu ve vztahu k zajatcům německé národnosti lze vysledovat již
v krocích, podniknutých během válečných let. Dne 20. dubna 1944 exilová vláda
proklamovala stav branné pohotovosti státu, respektive prohlásila, že tento trvá nepřetržitě od
23. září 1938.778 Na jeho základě bylo možné postupovat vůči tzv. „státně nespolehlivým
osobám“.779 Za ně byli posléze označeni mj. všichni českoslovenští Němci a Maďaři,

dubna 1945 se přihlásil u britské jednotky a v červenci 1945 se ze zajateckého tábora hlásil do československých
jednotek. Databáze.
775

Unteroffizier J. K. pocházel z levicově orientované rodiny. Za otce měl Čecha, jenž si vzal Rakušanku. Spolu
s otcem i bratrem byli členy KSČ. Otec strávil pět měsíců ve vězení, bratra nacisté odeslali do koncentračního
tábora Mauthausen a J. K. byl do německé armády povolán již v září 1939. Databáze.
776

Stabsgefreiter F. C. byl až do roku 1938 členem německé sociální demokracie. Tuto skutečnost sice
vyslýchající důstojník zaznamenal, na konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do čs. armády ale měly vliv zcela
jiné skutečnosti než prokázané demokratické přesvědčení, jak dokládá poznámka na protokolu: Němec výchovou
i cítěním. Nedoporučuji. Databáze.
777

Tamtéž. „Nedoporučena“ zůstala dokonce i přihláška zajatce E. H., jehož dva starší bratři, A. H. a F. H.,
kterým se roku 1939 podařilo odejít do exilu, sloužili zprvu v kanadské a od roku 1942 v čs. armádě, přičemž
jeden z nich v červenci 1944 zahynul při výcviku a druhý se aktivně zúčastnil bojů u Dunkerque (!).
778

Úřední věstník československý, ročník V (1944), č. 2 ze dne 29. září 1944, čl. 4, s. 13, Vládní vyhláška ze dne
20. dubna 1944 o trvání stavu branné pohotovosti státu.
779

PEŠEK, Jiří – TŮMA, Oldřich – KITTEL, Manfred – MÖLLER, Horst: Německé menšiny v právních
normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Doplněk – ÚSD AV ČR,
Praha 2006, s. 123.
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s výjimkou těch, kteří mohli prokázat nejen aktivní odpor proti okupantům, ale současně i
svoji státní loajalitu. Ostře protiněmecký a protimaďarský přístup se postupně prosadil v čs.
jednotkách na východní frontě, a poté, co došlo k ustavení Košické vlády, platila příslušná
ustanovení i pro armádu jako celek, bez ohledu na teritorium – jejich aplikace se zvláště
v Británii z důvodů jisté časové setrvačnosti poněkud zdržela, v letních měsících, kdy
probíhaly výslechy zajatců ohledně repatriace, již ale bezpochyby byla v platnosti.780
Nutné je ale zmínit i „lidský faktor“. Na výsledky přezkoušení a zpravodajských výslechů
měli pochopitelně přímý vliv i sami důstojníci, pověření touto činností. Většinou se jednalo o
české vlastence, jejichž vztah k spoluobčanům jiných národností byl leckdy rezervovaný až
nedůvěřivý, a to i vůči těm, o jejichž protinacistickém přesvědčení nebylo pochyb.
Charakteristické myšlení těchto důstojníků může ilustrovat hlášení jednoho z nich, štábního
kapitána jezdectva v záloze F. S., jenž byl pověřen výslechy v zajateckém táboře ve
Woodhouselee ve Skotsku, odkud přišel k čs. jednotkám největší počet zajatců. Dne 25. října
1944 zaslal na MNO následující zprávu:

věc: Poznatky ze zajateckého tábora.
Během své činnosti ve shora uvedeném zajateckém táboře jsem zjistil, že mezi množstvím
neloyalních občanů ČSR vyskytují se pořídku, ale přece mnozí z těch našich německých
občanů, kteří zůstali loyalní naší vlasti, kteří se nikdy nepřihlásili k nacistické idei a doktrině
a uchovali si dobré demokratické jádro. Mnozí z těchto příslušníků naší republiky sloužili
v čs. armádě doma a nyní se domáhají práva sloužit znovu republice. [...]
Navrhoval bych, aby z těchto našich Němců a těch Čechoslováků, kteří ze zištných důvodů
nebo jinak podepsali Volksliste nebo prohlášení, čímž se stali říšskými občany, byla vytvořena
pracovní rota nebo pracovní oddíly a aby tak jejich sil a schopností bylo využito při
rekonstrukci ČSR tam, kde bude třeba zaměstnávati spolehlivější Němce z ČSR, případně
snad v krajích, v nichž byli domovem, pokud jim bude dovoleno zůstat tam i po obnově našeho
státu.781
780

V rámci Košického vládního programu byl relevantní zvláště článek VII. V létě roku 1945 však již zákonný
podklad pro diferenciaci na základě národnosti poskytoval také ústavní dekret č. 5/1945 z 19. 5. 1945, jehož § 4
uváděl, že za osoby státně nespolehlivé jest považovat: a) osoby národnosti německé nebo maďarské [...],
zatímco § 6 tyto osoby národnosti německé nebo maďarské definoval. Tamtéž, s. 175–177.
781

VÚA – VHA Praha, sb. 24, sign. 24-20-68/89.
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MEZI „VELKÝMI“ A „MALÝMI ČÍSLY“:
Srovnání národnostních aspektů v rámci menších jednotek jako sonda do rozdílů mezi
statistickým celkem a jeho jednotlivými částmi

4.2.24. Rozdíly národnostní situace v rámci menších jednotek
Představená čísla a poměrná zastoupení jednotlivých „národností“, ať již charakterizovaných
mateřskou řečí či v závislosti na konfesi, se týkají vojska jako celku. Jak ukázala sonda,
provedená v příslušné kapitole na příkladech 1. pěšího pluku a zvláště ženijní roty 1. čs.
divize ve Francii, je velmi přínosné srovnat celkové údaje se situací v jednotlivých menších
celcích, z nichž se jako ideální jeví velikost setniny. Výběr reprezentativní setniny je však
poměrně složitý. Přestože Čs. samostatná obrněná brigáda i její jednotlivé složky vznikly
najednou, prakticky v jeden den,782 jednotlivé části brigády se formovaly buď zcela nově,
nebo na základě svých „historických“ předchůdců. Přestože v průběhu organizace brigády
docházelo k rozsáhlým personálním přesunům, lišily se po stránce personálního složení
jednotlivé složky dosti podstatně. Tankové prapory například vznikly z původních pěších
praporů Čs. samostatné brigády a do jejich stavu se dostalo poměrně málo vojáků z Blízkého
východu. Naopak motorizovaný prapor se většinou skládal z bývalých vojáků plk. Klapálka,
stejně jako brigádní protiletadlová baterie. Personální složení se někdy dosti lišilo dokonce i
v rámci jednotlivých útvarů – příkladem zde může být opět motorizovaný prapor, kde si 1. a
2. motorota dlouho udržely velkou většinu „blízkovýchodních“ vojáků, zatímco rota
doprovodných zbraní měla naopak silné zastoupení vojáků z Británie (rota vznikla na základě
kulometné roty původní Čs. samostatné brigády).
Nelze tedy v rámci brigády najít nějakou „průměrnou“ jednotku, kterou bychom mohli jako
reprezentativní příklad podrobit analýze proměn personálního stavu – každá byla jiná. Právě
různé složení jednotlivých setnin ale umožňuje naznačit odlišnost různých složek brigády a
zjistit, zda všeobecné závěry, vyplývající z výzkumu personální struktury vojska jako celku
odpovídají i situaci u jednotlivých složek, popřípadě do jaké míry.

782

Personální rozdělení většiny příslušníků ČSOB v okamžik jejího vzniku určoval Kmenový rozkaz NT č.
16/43. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 24, inv. č. 35, Kmenový rozkaz NT č. 16/43.
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Jako příklady jsem vybral dvě roty v rámci jednoho útvaru, Motorizovaného praporu ČSOB, a
dále brigádní ženijní rotu, která byla přímým pokračovatelem ženijní roty 1. čs. divize ve
Francii, představené jako příklad v minulé kapitole.

4.2.25. APLIKACE 6
Proces postupné „čechizace“ jednotek v závěru války
Druhá motorota: Odlišnosti národnostního složení na příkladu jednotky, formované
nově v roce 1943 s převahou vojáků z Blízkého východu
Rota vznikla k 1. září 1943 jako součást Motorizovaného praporu ČSOB, který byl na rozdíl
od většiny jiných složek brigády formován jako zcela nová jednotka.783 Vojáci
Motorizovaného praporu měli především zajistit doprovod a ochranu tankům, které byly
hlavní údernou silou celé brigády. Vzhledem k tomu, že největší a nejčerstvější přímou
zkušenost z pěchotního boje měli příslušníci jednotky z Blízkého východu,784 byla většina
stavu praporu tvořena právě jimi. Podobně jako jiné složky, také Motorizovaný prapor byl
z nedostatku lidských sil stavěn v redukovaných počtech oproti britským válečným tabulkám
– namísto tří motorizovaných rot měl prapor až do března 1945 pouze dvě. Rota se skládala
z velitelství, tří řadových a jedné průzkumné čety a některých dalších pomocných částí.
Celkem čítala 10 důstojníků a 169 dalších vojáků.785 Plných 136 z nich sloužilo původně na
Blízkém východě,786 další pak buď nastoupili v průběhu let 1940–1943 v Británii, nebo patřili
k veteránům, kteří prošli francouzským tažením – těch bylo u roty celkem dvacet.787

783

Tankové prapory, dělostřelecký pluk, spojovací a ženijní rota, stejně jako velitelství a další složky brigády
měly svého přímého předchůdce, neboť vznikly přeformováním původních jednotek Čs. samostatné brigády.
Motorizovaný prapor naopak vznikal zcela nově.
784

Část vojáků z jednotek v Británii se zúčastnila francouzského tažení v červnu 1940, nicméně zkušenosti
vojáků z Blízkého východu byly nejen větší, ale i novější. Šlo však jen o teoretickou premisu – jak prokázal
rozbor složení vojáků z Blízkého východu, velká část z nich nastoupila službu až v průběhu roku 1942 nebo ještě
později, a zkušenosti z pěších bojů jim tedy zcela chyběly.
785

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 24, inv. 35, Kmenový rozkaz NT č. 16/43.

786

Jeden z nich, S. N. nastoupil k čs. jednotkám již v roce 1939 ve Francii, a po francouzské kapitulaci unikl přes
Jugoslávii na Blízký východ.
787

Dva z nich přijeli v květnu 1940 z Británie v rámci I. transportu.
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Tabulka 57
Celkové složení 2. roty Motorizovaného praporu,
10. září 1943788
mateřská
řeč

počet

%
z celku
55,8 %

z toho
žid.
konfese
38

%
v rámci
kategorie
39,2 %

česká

97

slovenská

35

19,6 %

20

57,1 %

rus. a ukr.

2

1,1 %

2

100 %

německá

24

13,4 %

15

62,5 %

maďarská

8

4,5 %

7

87,5 %

židovská

13

7,3 %

13

100 %

179

100 %

95

53,1 %

celkem

Tabulka 58
Příslušníci 2. roty Motorizovaného praporu,
kteří sloužili v jednotce na Blízkém východě,
10. září 1943789
mateřská
řeč

počet

%
z celku
58,8 %

z toho
žid.
konfese
31

%
v rámci
kategorie
38,8 %

česká

80

slovenská

27

19,9 %

20

74 %

rus. a ukr.

1

0,7 %

1

100 %

německá

11

8%

11

100 %

maďarská

7

5,1 %

6

85,7 %

židovská

10

7,4 %

10

100 %

136

100 %

79

58,1 %

celkem

788

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 24, inv. č. 35, Kmenový rozkaz NT č.
16/43.
789

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 24, inv. č. 35, Kmenový rozkaz NT č.
16/43.
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Tabulka 59
Příslušníci 2. roty Motorizovaného praporu,
kteří nesloužili v jednotce na Blízkém východě,
10. září 1943790
mateřská
řeč

počet

%
z celku
39,5 %

z toho
žid.
konfese
7

%
v rámci
kategorie
41,2 %

česká

17

slovenská

8

18,6 %

0

0%

rus. a ukr.

1

2,3 %

1

100 %

německá

13

30,2 %

4

30,8 %

maďarská

1

2,3 %

1

100 %

židovská

3

7%

3

100 %

43

100 %

16

37,2 %

celkem

Tabulka 60
Příslušníci 2. roty Motorizovaného praporu,
kteří byli odvedeni či prezentování v Británii,
10. září 1943791
mateřská
řeč

počet

%
z celku
58,8 %

z toho
žid.
konfese
4

%
v rámci
kategorie
80 %

česká

5

slovenská

5

19,9 %

0

0%

rus. a ukr.

0

0,7 %

0

-

německá

10

8%

2

20 %

maďarská

1

5,1 %

1

100 %

židovská

3

7,4 %

3

100 %

24

100 %

10

41,7 %

celkem

790

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 24, inv. č. 35, Kmenový rozkaz NT č.
16/43.
791

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 24, inv. č. 35, Kmenový rozkaz NT č.
16/43.
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Z tabulek lze odvodit řadu poznatků. Ze samotné Británie nastoupilo 24 vojáků, přičemž
vnitřní složení této skupiny zcela odpovídá specifice tohoto rekrutačního zdroje. Co se týče
konfesního údaje, nepřekvapí vysoký podíl osob židovského vyznání mezi vojáky z Blízkého
východu. Podstatně nižší procentuální poměr židovské konfese vykazují vojáci z Francie či
Británie.792 Celkový podíl vojáků německé mateřské řeči v rotě (13,4 %) překračoval průměr
celé brigády (k 31. prosinci 1943 10,95 %) i samotného Motorizovaného praporu (k 31.
prosinci 1943 10,53 %). Naprosto charakteristickým faktem je, že všichni „Němci“
z Blízkého východu udávali současně židovskou konfesi. Naopak u „Němců“, kteří nastoupili
z Británie, můžeme z tabulky vysledovat zcela odlišný trend – židovskou konfesi udali jen
dva. Prokazatelný židovský původ ale měli tři další, pravděpodobně však ještě více.

Stavy roty procházely v následujících měsících průběžnou proměnou. Jako další rozhodný
moment jsem zvolil 10. červen 1944, kdy byl po zahájení polní mobilizace brigády pořízen
jmenný soupis aktuálního stavu roty, čítající 10 důstojníků a 164 dalších vojáků. Ze srovnání
s dřívějšími seznamy vyplývá, že během devíti měsíců od září 1943 přišlo k rotě 29 nových
mužů, z původního stavu naopak odešlo 34 vojáků. Mezi nově zařazenými vojáky bylo 20
bývalých příslušníků jednotky z Blízkého východu, kteří do té doby sloužili u některých
jiných jednotek brigády nebo přijeli s některým z pozdějších transportů.

792

Jejich poměr v zásadě odpovídá celkovému počtu osob židovského vyznání v celé brigádě, který k 31.
prosinci 1943 činil 1497 mužů, tedy 31,7 % z celku (rozdíl je mj. způsoben započtením vojáků z Blízkého
východu v celkových počtech brigády a také nízkým počtem pouhých tří důstojníků v rámci zkoumané skupiny
43 vojáků).
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Tabulka 61
Celkové složení 2. roty Motorizovaného praporu,
10. června 1944793
mateřská
řeč

počet

%
z celku
59,2 %

z toho
žid.
konfese
38

%
v rámci
kategorie
36,9 %

česká

103

slovenská

33

19 %

22

66,7 %

rus. a ukr.

2

1,1 %

2

100 %

německá

18

10,3 %

12

66,7 %

maďarská

7

4%

7

100 %

židovská

11

6,3 %

11

100 %

174

100 %

92

52,9 %

celkem

Jak je vidět, procentuální poměry se nijak nijak výrazně nezměnily, přesto si nelze
nevšimnout, že v absolutních počtech i poměrném zastoupení přibylo „Čechů“ a naopak ubylo
vojáků, udávajících jinou mateřskou řeč. Takto nastoupený trend, během devíti měsíců od září
1943 zatím nijak výrazný, měl již vbrzku dostat zcela jinou dimenzi. Personální podoba roty
postupně procházela stále většími změnami. V průběhu srpna 1944, těsně před odchodem
brigády na kontinent, odjeli tři důstojníci do Sovětského svazu,794 k Náhradnímu tělesu pak
byli odesláni vojáci, kteří nesplňovali nároky polní služby. Namísto nich rota dostala několik
důstojníků a desítku nových vojáků, převážně bývalých zajatců z německé armády. Poté, co
se brigáda přesunula k Dunkerque, přicházelo nových vojáků čím dál více. Kromě zajatců šlo
také o přeběhlíky z vládního vojska a několik nových dobrovolníků z Blízkého východu a
Francie. Rota zaznamenala i úbytky. Celou řadu vojáků nadřízení převeleli k jiným útvarům
či do Británie k Náhradnímu tělesu, kde působili jako instruktoři při výcviku nových doplňků.
V bojích zahynulo celkem 19 vojáků roty, další utrpěli vážná zranění, přičemž největší ztráty
rota utrpěla až na samém konci války, kdy se dvě čety vybraných vojáků zúčastnily 15. dubna
793

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. Motorizovaný prapor – VB, k. 39, inv. č. 196, sign.
9/1, Jmenné seznamy příslušníků 2. motoroty.
794

Tamtéž, s. 29.
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1945 nezdařeného útoku na továrnu Filature jihozápadně od Dunkerque.795 Během pouhých
několika hodin zahynulo osm vojáků, dalších dvanáct bylo po zranění odsunuto do
nemocnice.

Přestože od září 1944 do května 1945 službou u roty prošlo přes tři stovky vojáků, 10. května
1945 měla rota v kmenovém stavu 9 důstojníků a 181 mužů.796 Za téměř celý rok od června
1944 se tedy početní stav zvýšil o pouhých 16 vojáků, k rotě jich ale za tu dobu přišlo nově
téměř sto. Opět se mezi nimi objevili někteří staří veteráni, převelení od jiných útvarů, celkem
85 mužů ale do čs. zahraniční armády nastoupilo nově. Obecné trendy národnostního složení
nových doplňků, které byly popsány v rámci celého pozemního vojska na Západě, je možné
vysledovat i v „mikrosvětě“ jedné roty. Z pětaosmdesáti „nových“ vojáků totiž udávalo jinou
mateřskou řeč než českou pouze osm,797 a jen dva vykázali židovskou konfesi. Že se následně
měnilo i celkové vnitřní složení roty, není třeba zdůrazňovat. Ne všichni „noví“ vojáci ale u
roty zůstali až do konce války. Někteří byli opět odveleni, jiní raněni, další padli, k 10. květnu
1945 však z nich stále u roty sloužilo téměř osmdesát – na konci války tedy skoro polovinu
vojáků 2. motoroty představovali muži, kteří k ní nastoupili až po červnu 1944. Na druhou
stranu, 95 vojáků, tedy přesná polovina, sloužilo v rotě již od jejího vzniku v září 1943.

Rozsah změn vnitřního složení v průběhu dvaceti měsíců od září 1943 a především však
během bojů u Dunkerque ilustrují následující tabulky:

795

Podrobnosti této bojové akce viz MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P:: Dunkerque, s. 66–68.

796

VÚA – VHA Praha, f. Motorizovaný prapor – VB, k. 38, inv. č. 189, sign. 4, Válečný deník 2. motoroty, 1. 1.
1945 – 9. 7. 1945, s. 407.
797

Tři udávali slovenskou, dva polskou, jeden ukrajinskou mateřskou řeč a jeden jidiš.
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Tabulka 62
Celkové složení 2. roty Motorizovaného praporu,
10. září 1943798
mateřská
řeč

počet

%
z celku
55,8 %

z toho
žid.
konfese
38

%
v rámci
kategorie
39,2 %

česká

97

slovenská

35

19,6 %

20

57,1 %

rus. a ukr.

2

1,1 %

2

100 %

německá

24

13,4 %

15

62,5 %

maďarská

8

4,5 %

7

87,5 %

židovská

13

7,3 %

13

100 %

179

100 %

95

53,1 %

celkem

Tabulka 63
Celkové složení 2. roty Motorizovaného praporu,
10. května 1945799
mateřská
řeč
česká

136

%
z
celku
70,5 %

slovenská

27

14 %

17

63 %

rus. a ukr.

2

1%

1

50 %

německá

13

6,7 %

9

69,2 %

maďarská

5

2,6 %

4

80 %

židovská

9

4,7 %

9

100 %

polská

1

0,5 %

0

0%

193

100 %

63

32,6 %

celkem

počet

z toho
žid.
konfese
23

%
v rámci
kategorie
16,9 %

798

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 24, inv. č. 35, Kmenový rozkaz NT č.
16/43.
799

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. Motorizovaný prapor – VB, k. 38, inv. č. 189, sign.
4, Válečný deník 2. motoroty, 1. 1. 1945 – 9. 7. 1945.
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Dne 12. května 1945 tedy na cestu do osvobozené vlasti nastoupila rota, jejíž podoba se od
původní podstatně lišila. Sedmdesát procent vojáků udávalo českou mateřskou řeč, zatímco
výrazně poklesl podíl všech dalších skupin, včetně „Slováků“. Největší menšinou u roty
zůstala skupina vojáků židovské konfese, i ta však doznala hlubokého propadu absolutního
počtu i relativního podílu – v září 1943 udávalo židovskou konfesi více než polovina vojáků,
na konci války „jen“ necelá třetina. Na konci války představovali polovinu stavu roty „staří
veteráni“, přičemž právě v jejich řadách se nacházeli téměř všichni vojáci menšinových
národností či židovského vyznání. Na příkladu roty je možné dokumentovat zásadní změnu
trendu národnostního složení, k němuž došlo v průběhu roku 1944: zatímco mezi podzimem
1940 a koncem roku 1943 neustále ubývalo „českých vojáků nežidovské konfese“ a všechny
ostatní kategorie naopak aritmeticky i poměrově narůstaly, později se všechny ukazatele zcela
otočily. Zásadní rozdíl v celkovém složení roty nepřinesl ani tak úbytek vojáků jiné mateřské
řeči než češtiny (v důsledku různých příčin také ubylo 25 vojáků české mateřské řeči a
židovské konfese), jako zvláště výrazný přírůstek „českých vojáků nežidovského původu“.
V květnu 1945 sloužilo u roty 113 vojáků, kteří udávali českou mateřskou řeč a současně
nikoliv židovskou konfesi. Tito muži představovali 58,5 % celého stavu roty. Sonda tedy
prokázala stejný trend, k jakému došlo v rámci celé brigády – „noví“ vojáci, kteří postupně
přicházeli ve stále větších počtech, až na výjimky deklarovali českou mateřskou řeč a nebyli
židovského původu. Přestože Motorizovaný prapor byl, vzhledem k okolnostem svého
vzniku, původně jednotkou s velmi vysokým podílem židovských vojáků, i u něj v průběhu
nasazení u Dunkerque došlo k postupné, ale výrazné „čechizaci“. Výsledný stav tak na první
pohled odpovídal dobovým i následným propagandistickým mýtům (zmíněným v úvodu
práce) o převážně „českém“ charakteru zahraničních vojenských jednotek. Naplnit tento obraz
ovšem pomohli především vojáci „z druhé strany fronty“, kteří delší či kratší dobu sloužili
v nepřátelském stejnokroji.800

800

Většina z nich pocházela ze Slezska, kde vyrůstala ve smíšeném slezsko-polsko-německém prostředí, a bez
ohledu na údaje, které uvedli do osobních materiálů, část z nich také ve skutečnosti jeden z těchto jazyků
používala více, než češtinu, a celou tuto skupinu bychom tak podle místa bydliště mohli také definovat jako
samostatnou menšinu.
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Situace u jedné z motorizovaných rot, popsaná výše, sice výtečně ilustruje celkové trendy, ke
kterým v průběhu posledních dvou válečných let u čs. pozemních jednotek na Západě
docházelo, nelze ji však brát za zcela reprezentativní. Výrazná proměna personálního složení
2. motoroty během obléhání Dunkerque sice v zásadě zmíněným trendům odpovídá, nicméně
při srovnání s jinými jednotkami v rámci brigády zjistíme až překvapivé rozdíly. Celkové
průměrné výsledky v rámci brigády se totiž skládaly z mnoha leckdy naprosto odlišných
segmentů v rámci jednotlivých menších celků. Jako příklad velkých rozdílů a specifické
situace u téměř každé jednotky i v rámci jednoho útvaru jsem vybral 3. rotu Motorizovaného
praporu.

4.2.26. APLIKACE 7
Armádní Melting Pot v praxi:
Třetí motorota jako příklad jednotky, formované v zimě 1944/1945 z nových
rekrutačních zdrojů
Motorizovaný prapor se měl tabulkově skládat ze tří řadových rot, z důvodu nedostatku
vojáků však byly v září 1943 zformovány jen dvě. Teprve po spojenecké invazi do Francie
v červnu 1944 se podařilo zajistit stále silnější zdroj nových doplňků, a již po několika
měsících tak českoslovenští důstojníci mohli pomýšlet nejen na naplnění snížených válečných
tabulek, ale i na postupnou výstavbu nových jednotek, díky nimž by se brigáda rozrostla až do
velikosti standardních britských svazků na plných válečných počtech. Mezi jinými se u
Náhradního tělesa v Británii započalo s organizací nové motorizované roty. Nešlo o nijak
snadný úkol. Noví vojáci přicházeli postupně, a na podzim a v zimě roku 1944 ještě zdaleka
jejich počet nestačil na uspokojení všech personálních potřeb. Okamžitě po zkráceném
základním výcviku či přeškolení byli vojáci přidělováni k různým jednotkám či do školicích
středisek. Muži, přidělení k vznikající rotě, byli ale často náhle přemisťováni na jiná
působiště.801 Do konce roku se přesto podařilo alespoň v hrubých rysech rotu zorganizovat.
Dne 29. ledna 1945 rota spolu s dalšími jednotkami odjela do Francie, 5. února se vylodila

801

Plánovaný vojenský výcvik nebylo možné v Anglii prováděti. V té době byly totiž postaveny i jiné jednotky,
které byly doplňovány ze stavu 3. M. R. Brigáda ve Francii sama potřebovala též doplňky. VÚA – VHA Praha, f.
Motorizovaný prapor – VB, k. 40, inv. č. 203, sign. 4, Válečný deník 3. motoroty, s. 1.
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v Calais a poté se přesunula k Dunkerque, kde v týlu brigády teprve mohla zahájit
plnohodnotný výcvik.802 Základní školení se podařilo do konce března završit, přesto vojákům
ještě do plné sehranosti a secvičenosti chybělo mnohé. Od počátku dubna se rota postupně
zapojovala do služby na obléhacím perimetru, 14. dubna však byly dvě její čety zařazeny do
kombinované roty kapitána Vašici a další den vyslány do neúspěšného útoku na továrnu
Filature. Vojáci postupovali v neznámém terénu bez podpory tanků, a útok se změnil
v katastrofu. Z třiceti vojáků 1. čety zůstal jediný (jen díky tomu, že se útoku nezúčastnil),
těžké ztráty utrpěla i 2. četa. Třináct mužů zahynulo, šestnáct zůstalo po několik dní v zajetí,
další museli být s těžkými zraněními odvezeni do nemocnic. Obě čety musely poté být
urychleně zformovány znovu, prakticky od základů.
Rozbor personálního stavu obou čet mnohé napoví o zásadních rozdílech mezi vnitřní
skladbou „starých“ a „nových“ jednotek brigády. Z personálních soupisů obou čet jsem
aplikací na celkovou databázi vytvořil samostatnou subdatabázi, zahrnující několik desítek
osob, především 59 mužů obou čet, kteří se zúčastnili zmíněného útoku. Vzniklý materiál mj.
ukazuje, jak důsledně byly v konkrétních případech dodržovány obecné trendy formování
nových jednotek na přelomu let 1944 a 1945.
Základ velitelského sboru 3. motoroty tvořili veteráni z Blízkého východu, převelení od
různých jednotek, kteří také plnili funkci instruktorů. Jejich úkol ale vůbec nebyl lehký.
V rámci čety totiž měli pouze čtyři poddůstojníky, zbytek stavu čet tvořili vojíni. Z celkem
osmi poddůstojníků 1. a 2. čety ale jen dva měli za sebou službu v čs. jednotce na Blízkém
východě, jeden pak nastoupil v Británii v lednu 1944 a stihl tedy ještě projít dostatečným
školením. Zbylí patřili mezi čerstvé posily z řad příslušníků vládního vojska, ale i německé
armády či Todtovy organizace; jeden z velitelů družstev získal svoji hodnost na základě
služby ve francouzské Cizinecké legii. Výcvik, velitelské návyky a vojenské zkušenosti
nižších velitelů se tedy dosti lišily, což se během školení mužstva muselo projevit. Většina
poddůstojníků ale původně prošla výcvikem v předmnichovské armádě – ten sice v důsledku
války dosti zastaral, přesto se zdá, že v praxi představoval potřebný jednotící aspekt právě on.
Mužstvo obou čet se skládalo ze všech významných rekrutačních zdrojů tohoto období,
přičemž je pozoruhodné, v jak přesném poměru byli vojáci z těchto zdrojů rozděleni mezi
jednotlivé čety:
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Tamtéž, s. 2.
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Tabulka 64
Příslušníci 1. a 2. čety 3. roty Motorizovaného praporu,
15. dubna 1945803
rekrutační zdroj

1. četa

2. četa

z německé armády

13

12

z vládního vojska

2

1

z organizace Todt

6

6

dobrovolníci z Francie

6

7

dobrovolníci z Mauritia

1

0 (1)*

čs. jednotky před červnem 44

2

3 (2)**

celkem

30

29

* k četě byl původně zařazen poručík Ota Panzer, jenž přišel z Mauritia
** v tabulce je zařazen i ppor. Kalvoda, jenž přišel jako náhrada za por. Panzera

Důsledné míšení jednotlivých zdrojů mělo nepochybně své stinné stránky: výcvik jednotek,
formovaných vždy pouze z jedné kategorie, např. pouze ze zajatců z německé armády,
bývalých vládních vojáků nebo naopak naprostých nováčků, by díky využití stejných návyků
a značné homogenitě jistě šel rychleji kupředu, což by v časové tísni posledního válečného
půlroku mělo velký význam. Československé vojenské orgány ale kladly důraz na vytváření
jednotné armády, což bylo v dlouhodobé perspektivě nejen pochopitelné, ale i jedině správné.
Nicméně není možné nevidět, že u nových jednotek patřilo mezi „staré“ příslušníky čs.
zahraničního odboje jen několik málo důstojníků a aspirantů, zatímco veškeré mužstvo tvořili
noví povolanci. Nově formované jednotky se tak svým složením zcela lišily od zbytku
brigády (a to i bez ohledu na postupné změny „starých jednotek“, ilustrované v případě 2.
motoroty), a jak se na základě porovnání vzpomínek jednotlivých vojáků i různých hlášení
zdá, vládl v nich proto i poněkud jiný duch.

803

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. Motorizovaný prapor – VB, k. 40, inv. č. 203, sign.
4, Válečný deník 3. motoroty, s. 13–14. Téměř naprostou shodu početních poměrů může ještě zvýraznit
skutečnost, že velitel 2. čety ppor. Kalvoda byl k četě převelen až 23. března 1945, náhradou za zraněného
poručíka Otu Panzera, jenž jako jediný z důstojníků roty neprošel delší službou v čs. zahraničních jednotkách –
byl prezentován teprve v září 1944 v rámci transportu dobrovolníků z Mauritia. Původně tak byly počty
dřívějších vojáků čs. jednotek i dobrovolníků z Mauritia zcela vyrovnány.
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Podíl „Čechů“ a „Slováků“ činil v dotyčných dvou četách téměř 90 %, přičemž jedinými
„neslovanskými“ vojáky byli dva německojazyční židé. Obraz národnostní struktury měl
ovšem svá další specifika, přičemž konkrétní případ opět umožňuje detailně sledovat obecné
aspekty, zmíněné v předešlých pasážích.
Je totiž možné opět aplikovat metodu zkoumání regionality původu a subdatabázi příslušníků
obou čet seřadit podle míst narození – v Čechách se narodilo pouze 17 vojáků, na Moravě 10,
na Slovensku 3, na Podkarpatské Rusi 4, v cizině 2. Nejvíce mužů, až 23, pocházelo ze
slezských a sousedících severomoravských okresů, což činilo téměř 40 % celku.
Specifikaci nových rekrutačních zdrojů plně odpovídalo i národnostní složení obou čet:
Tabulka 65
Příslušníci 1. a 2. čety 3. roty Motorizovaného praporu,
15. dubna 1945
(podle mateřské řeči s vazbou na konfesi)804
mateřská
řeč

počet

%

84,7 %

z toho
žid.
konfese
0

česká

50

slovenská

0%

3

5,1 %

0

0%

rus. a ukr.

4

6,8 %

0

0%

německá

2

3,4 %

2

100 %

maďarská

0

-

0

-

židovská

0

-

0

-

59

100 %

2

3,4 %

celkem

%

Stejnou, až puntičkářskou důslednost, s jakou velitelé rozdělili mezi obě čety vojáky
z různých rekrutačních zdrojů, je možné dokumentovat i v otázce národnostního složení.
Každá četa měla po dvou rusínských (ukrajinských) vojácích a po jednom „Němci“. U 1. čety
bylo 27, u 2. čety pak 23 „Čechů“. Jedinou výjimkou v dokonale přesném rozdělení byli
„Slováci“ – všichni tři sloužili u 2. čety. Tato zdánlivá anomálie ale jasně dokazuje, že velení

804

Vytvořeno na základě Databáze a VÚA – VHA Praha, f. Motorizovaný prapor – VB, k. 40, inv. č. 203, sign.
4, Válečný deník 3. motoroty, s. 13–14.
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v případě Čechů a Slováků kalkulovalo pouze s jednou, „československou“ identifikací –
kdyby tomu tak nebylo, je možné předpokládat, že by byli taktéž rozděleni proporčně. Jde o
významné zjištění.

Nejvýznamnějším přínosem detailní sondy do složení 3. motoroty je tedy jednoznačný závěr,
že československé vojenské orgány důsledně sledovaly otázku proporcionality vnitřního
složení jednotek až do toho nejmenšího stupně, a tam, kde k tomu měly příležitost, uměle
modelovaly veškeré aspekty vnitřního složení do jednotné podoby. Aspekt národnostní hrál
mezi ostatními významnou roli, nicméně tvořil jen jeden z mnoha sledovaných parametrů.
Oprávněnost tohoto závěru vynikne ve srovnání s obdobnou detailní sondou, provedenou
v případě ženijní roty 1. čs. divize ve Francii, tedy v rámci jiné jednotky a ve zcela odlišné
době a vnějších podmínkách. Nezbývá než zjistit, zda se v dané rotě podobné trendy projevily
i v Británii.

4.2.27. APLIKACE 8
„Odkladiště nepohodlných“:
Ženijní rota čs. brigády a vývoj její národnostní struktury v letech 1940–1945 jako
modelový příklad pro zkoumání možného vlivu národnostních aspektů v rámci
celkového posuzování spolehlivosti či nespolehlivosti vojáků
Ženijní rotu jsme opustili v době, kdy 115 jejích příslušníků připlulo v rámci evakuace
v červnu 1940 do Británie. V táboře Cholmondeley byli do jejího svazku začleněni bývalý
velitel ženijního vojska 1. čs. divize mjr. Souhrada a další tři důstojníci z divizního velitelství
a divizní pracovní roty, neboť bylo jasné, že svazek velikosti divize se v dohledné době znovu
zformovat nepodaří. Rota dne 8. července 1940 čítala 11 důstojníků a 109 vojáků dalších
hodností. V důsledku výše popsaných událostí v táboře Cholmondeley ovšem bylo od roty
odsunuto až 29 mužů, mezi nimi i jeden velitel družstva a dva velitelé rojů. Složení skupiny
„vzbouřenců“ od ženijní roty představuje následující tabulka, pro srovnání doplněná o
procentuální vyjádření v rámci celé skupiny 537 vojáků, kteří byli v Cholmondeley z čs.
vojska vyloučeni:
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Tabulka 66
Vojáci, vyloučení z řad Ženijní roty v Cholmondeley,
23. července 1940805
mateřská řeč

počet

%

česká

6

20,7 %

% u všech
537
vyloučených
45,4 %

slovenská

15

51,7 %

25,5 %

rusín. a ukraj.

0

0%

1,9 %

německá

6

20,7 %

16 %

maďarská

2

6,9 %

8%

židovská

0

0%

2%

jiná

0

1,7 %

1,1 %

29

100 %

100 %

celkem

Při srovnání s celou skupinou 537 vojáků vyloučených v Cholmondeley je patrný podstatně
vyšší podíl osob slovenské mateřské řeči a naopak nižší podíl „Čechů“ (součet „Čechů“ a
„Slováků“ nicméně vycházel v obou případech přibližně stejně). Pouze šest vyloučených
ženistů udávalo židovskou konfesi, což částečně souviselo s nižším zastoupením židovských
vojáků v rotě.806

O odchodu „vzbouřenců“ došlo v souvislosti s novou organizací celé brigády koncem srpna
1940 k přeformování ženijní roty na pouhou četu, zařazenou v rámci brigádní štábní roty.807
Následovalo další početní oslabení. Osmnáct mužů bylo odveleno k různým jednotkám, tři

805

Vytvořeno na základě kombinace Databáze a materiálů: VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 1, inv. č.
20, Soupis příslušníků ženijní roty; VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 21, inv. č. 32, Kmenový rozkaz NT č.
1/40 a následných oprav.
806

Odchod nespokojených vojáků charakterizoval kronikář roty takto: odešlo 33 % židů, 31 % nečeskoslovenské
národnosti, 30 % interbrigadistů a pouze dva Cukr, Tesař, kteří přišli z protektorátu. VÚA – VHA Praha, f.
Ženijní rota – VB, k. 1, inv. č. 2, Válečný deník Ženijní roty 1. 6. – 14. 7. 1940, s. 13.
807

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 1, inv. č. 3, Válečný deník Ženijní roty 7. 7. 1940 – 31. 12. 1943,
s. 19–21. K přeformování v ženijní četu došlo 14. srpna 1940.
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z nich k letectvu808. Již 15. května 1941 byla sice rota znovu obnovena,809 teprve koncem roku
ale začaly přicházet první posily, které umožnily postupně naplnit předepsané stavy – 3.
listopadu 1941 se u ženijní roty hlásilo celkem devět vojáků, kteří přijeli v rámci transportu
dobrovolníků z Kanady.810 Jejich složení ale bylo velice specifické. Všichni vykazovali
slovenskou mateřskou řeč, přičemž nejmladšímu bylo 39 let (!). V prvních dnech ledna 1942
bylo také u roty nově prezentováno celkem 15 vojáků, odsunutých svého času
z Cholmondeley (mezi nimi čtyři bývalí příslušníci ženijní roty),811 stejně jako několik
čerstvých povolanců z řad exulantské komunity v Británii. K 1. červnu 1942 tak rota dosáhla
stavu 10 důstojníků a 103 vojáků nižších hodností.812

Zformováním Čs. samostatné obrněné brigády v září 1943 započala nová kapitola historie čs.
vojska na Západě. Mnohé jednotky prošly zásadní reorganizací, některé vznikly zcela nově,
ženijní roty se ale změny, co se týče personálního složení, dotkly jen velmi málo. V září 1943,
tedy v okamžiku oficiálního ustavení brigády, čítala ženijní rota celkem 145 osob. Co se týče
jejich „odbojového původu“, 69 vojáků nastoupilo k jednotkám již ve Francii v letech
1939/40, čtyři pak patřili mezi příslušníky I. transportu dobrovolníků z Británie v květnu
1940. Až na výjimky se jednalo o muže, kteří už u setniny sloužili delší dobu, mnozí pak od
samého počátku její existence. Z bývalých příslušníků jednotky na Blízkém východě přišlo
k rotě v průběhu srpna a září 1943 celkem 18 osob, vesměs velmi zkušených a s dlouhou
dobou služby.813 Ovšem i většina z 54 vojáků, kteří službu nastoupili po odvodu v Británii
mezi lety 1940 a 1943, již měla za sebou více než dostatečný výcvik, a lze je pomyslně
přiřadit k „starým mazákům“.814
808

Jejich jména obsahuje Kádrový rozkaz Náhradního tělesa č. 4/40. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 21, inv.
č. 32, Kádrový rozkaz NT č. 4/40.
809

Ženijní rota byla obnovena na základě výnosu War Office 20/gen.5916/S.D 1 z 4. dubna 1941. VÚA – VHA
Praha, f. Čs. vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1941 tajné, čj. 144/taj.1941.
810

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 1, inv. č. 3, Válečný deník Ženijní roty 7. 7. 1940 – 31. 12. 1943,
s. 56–57. Charakteristika transportu dobrovolníků z Kanady viz pozn. 631, s. 242.
811

Tamtéž, s. 64.

812

Tamtéž, s. 76.

813

Z osmnácti vojáků z Blízkého východu bylo osm veteránů Českého a slovenského legionu v Polsku, dalších
pět sloužilo v jednotce na Blízkém východě již od léta 1940. Databáze.
814

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 1, inv. č. 3, Válečný deník Ženijní roty 7. 7. 1940 – 31. 12. 1943,
s. 112–117.
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Vnitřní složení roty podle standardních ukazatelů, tedy udávané mateřské řeči s přihlédnutím
k židovské konfesi, vyhlíželo na počátku října 1943 následovně:
Tabulka 67
Složení Ženijní roty ČSOB,
10. září 1943815

52,4 %

z toho
žid.
konfese
6

7,9 %

33

22,8 %

3

9,1 %

rusínská a ukr.

3

2,1 %

0

-

německá

30

20,7 %

1

3,3 %

maďarská

2

1,4 %

0

-

židovská

1

0,7 %

1

100 %

145

100 %

11

7,6 %

mateřská řeč

počet

%

česká

76

slovenská

celkem

%

Oproti jiným jednotkám i průměrnému složení brigády jako celku na první pohled zarazí
neobvykle nízký počet vojáků udávajících židovskou konfesi – necelých osm procent
představovalo mezi ostatními jednotkami brigády nejnižší hodnotu (zcela výjimečné je i nízké
zastoupení vojáků židovské konfese mezi osmnácti bývalými příslušníky jednotky na Blízkém
východě – najdeme totiž pouhé tři). Naopak procentuálně nejvyšší byl v ženijní rotě podíl
vojáků německé mateřské řeči – němčinu přiznal jakou svoji mateřštinu každý pátý voják.
Mezi nimi ale pouze jeden udával židovskou konfesi, což bylo v rámci brigády naprosto
raritní. Důvod této „anomálie“ v jinak vzájemně provázaném podílu vojáků německé
mateřské řeči a židovské konfese je evidentní – tabulka představuje exaktní důkaz, že
k ženijní rotě byli v rámci brigády „uklízeni“ etničtí Němci. Dělo se tak v duchu
předválečných instrukcí i následkem konkrétní situace v Británii.

815

Vytvořeno na základě srovnání Databáze a VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 24, inv. č. 35, Kmenový
rozkaz NT č. 16/43.
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Ženijní rota měla do jisté míry pověst jednotky, k níž byli přemisťováni vojáci, podezřelí
z politické nespolehlivosti,816 příslušníci neslovanských národnostních menšin či vojáci, s
nimiž byly různé kázeňské problémy. Je otázkou, zda se pomocí detailní faktografie dá ověřit
či vyvrátit takováto informace, založená čistě na osobních, neměřitelných dojmech. Na
základě představené sondy se zdá, že výše zmíněné názory pamětníků o personálním výběru
pro službu u ženijní roty mají reálný základ a jsou zcela relevantní. Kromě vysokého podílu
„etnických Němců“ lze navíc zdokumentovat, že plných deset procent stavu roty, konkrétně
14 vojáků, patřilo mezi bývalé „vzbouřence“ z Cholmondeley. Vysoký byl také podíl
interbrigadistů – taktéž 14 mužů (osm z nich patřilo mezi „vzbouřence“).
Co se týče „Němců“, jednalo se převážně o levicové aktivisty, zvláště komunisty. Komunistů
mělo přitom v rotě být celkem 31, resp. 32, což činilo až 22 % stavu.817 Podle stejného zdroje
mělo být mezi komunisty u roty 19 „Němců“ a 3 „Maďaři“.818 Vliv komunistů v ženijní rotě
tedy dalece přesáhl rozměry pouhé „buňky“, a je nutné ho charakterizovat jako výrazný.
Významnou posilou pro politickou práci v rotě se navíc v roce 1943 stal příchod dvou vojáků,
dosud internovaných ve Francouzské severní Africe – Friedricha Tichého a Františka Knézla,
kteří patřili k předním komunistickým aktivistům v rámci celé brigády i čs. jednotek na
Západě vůbec.819 Zdá se tedy, že podrobný rozbor personálního složení potvrzuje dojmy o
rotě jako „odkladišti nepohodlných vojáků“.

816

REINER, Josef: Komunisté v československém pozemním vojsku na Západě, s. 209.

817

Podíl komunistů byl ve srovnání s jinými jednotkami brigády v ženijní rotě zdaleka nejvyšší – u ostatních
jednotek činilo jejich zastoupení jen několik procent. Vypočítáno na základě tabulky: Tamtéž, s. 215 a
kombinací s početními stavy jednotlivých součástí brigády.
818

Tamtéž, s. 209, resp. 215 a 217.

819

Oba byli příslušníky mezinárodních brigád ve Španělsku, kde na různých stupních plnili funkce politických
komisařů. Již ve Francii v letech 1939 a 1940 měli ostré konflikty s francouzskými i československými
vojenskými orgány. František Knézl byl v roce 1939 internován a do čs. jednotek ve Francii vůbec nevstoupil,
Friedrich Tichy byl během odvodů v Gurs odmítnut, díky nedůslednosti se ale v březnu 1940 dostal do
posledního transportu z Gurs do Agde, kde ho však vyřadili a předali zpět francouzským orgánům. Oba byli po
francouzské kapitulaci přesunuti do internačních táborů ve Francouzské severní Africe. O transportech z Gurs
viz FRIEDL, Jiří: „Španěláci“ z tábora Gurs. Krátký životopisný medailon F. Tichého viz HUBENÝ, David:
Friedrich Tichy. In: KOKOŠKOVÁ, Z.: Osudy zapomenutých hrdinů, s. 88–93.
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Na příkladu ženijní roty je také možné demonstrovat vztah „národnosti“ a dosaženého
hodnostního stupně. Z 61 vojínů, které měla rota v září 1943, bylo 24 „Němců“, tedy 40 %,
což byl dvojnásobek oproti míře zastoupení „Němců“ v celé rotě. V tomto ohledu situace u
ženijní roty odpovídá obecným trendům, charakterizovaným v rámci celé brigády.

Během zkoumání národnostního složení se podařilo rekonstruovat i věkovou strukturu roty
v daný okamžik, tedy v září a říjnu 1943. Výsledek je možné porovnat s věkovou strukturou
roty v červnu 1940, jak byla představena v příslušné kapitole.820 Ze 145 vojáků bylo 59
mladších 30 let, zatímco 27 již překročilo čtyřicátý rok věku. Starších 40 let tedy bylo v rotě
téměř 19 % vojáků, zatímco ve Francii činil jejich podíl jen 7 %. Vyšší věkový průměr byl jen
zčásti způsoben postupným stárnutím „mazáků“, naopak, polovina z čtyřicetiletých vojáků
(13 z 27) nastoupila službu až v Británii. Hodnotit vliv věkového faktoru na bojovou
výkonnost roty je složité, neboť věk představoval jen jeden z mnoha aspektů (mezi další
patřila především skutečná fyzická kondice či stupeň výcviku), nicméně tato problematika
nepatří do záběru této práce. Z 27 starších vojáků bylo ovšem 10 „Němců“, což představovalo
třetinu jejich celkového počtu v rotě,821 zatímco podíl věkově starších vojáků v rámci
ostatních jazykových skupin byl nesrovnatelně menší. Naopak z 22 vojáků, mladších 25 let,
tedy věkově prvotřídních, byli jen dva „Němci“ a tři „Slováci“.822

Ženijní rota se tedy na počátku podzimu 1943 výrazně odlišovala od podoby, jakou měla ve
Francii v červnu 1940. Nicméně základ roty, a to jak jejího důstojnického, tak i
poddůstojnického sboru, stále tvořili titíž vojáci, kteří se znali již z výcviku v Agde a
Avignonu a z francouzského tažení.
K rotě i nadále postupně přicházeli další vojáci: pouze v období od února do počátku dubna
1944 šlo o 16 osob.823 Dne 7. června 1944, kdy byla u brigády vyhlášena polní mobilizace,

820

Viz kapitola „Francouzské období“, s. 202–203.

821

Šest z těchto „Němců“ bylo prezentováno až v Británii (ponejvíce roku 1941 a 1942), zatímco čtyři patřili
mezi „mazáky“ z Francie. Databáze.
822

Databáze.

823

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 1, inv. č. 4, Válečný deník Ženijní roty 1. 1. – 6. 6. 1944, s. 135–
139.
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tak rota čítala 5 důstojníků, 1 štábního rotmistra a 166 vojáků dalších hodností.824 Od léta
1944 začali k rotě ve větším počtu přicházet bývalí příslušníci německých ozbrojených sil.
První dvě skupiny nových vojáků byly u roty prezentovány 21. a 28. července 1944 – celkem
22 vojáků.825 Další dorazili již v době, kdy brigáda stála u Dunkerque – 19. října 1944
proběhla prezentace 14 mužů.826 Téměř všichni udávali českou mateřskou řeč, pouze
jednotlivci byli židovského původu.827 Také u ženijní roty, stejně jako u jiných jednotek
brigády, docházelo během obléhání Dunkerque k dílčí obměně mužstva, především cestou
náhrady za utrpěné ztráty. A ty nebyly zanedbatelné – z ženijní roty během operačního
nasazení ve Francii zahynulo deset vojáků, další utrpěli různě vážná zranění, přičemž mezi
mrtvými byli i čtyři „mazáci“, kteří u roty sloužili již ve Francii v letech 1939/40. Co se týče
národnostní struktury zahynulých, sedm vojáků udávalo českou mateřskou řeč, zbylí tři pak
německou (jeden z „Němců“ se hlásil k židovské konfesi).828 Zcela novou kapitolu
v doplňování roty znamenalo zformování nové, 3. ženijní čety, k němuž došlo na samém
konci války – veliteli se sice stali staří osvědčení příslušníci roty, mužstvo ale dorazilo od
Náhradního tělesa v Británii teprve dne 24. dubna 1945 – jeden svobodník a 48 vojínů, kteří
pocházeli z tehdy obvyklých rekrutačních zdrojů.829 Z nich se v Databázi zatím podařilo
zachytit 32 vojáků, což představuje více než reprezentativní sondu:

824

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 1, inv. č. 5, Válečný deník Ženijní roty 7. 6. 1944 – 31. 1. 1945,
s. 3.
825

Tamtéž, s. 26 a 29.

826

Tamtéž, s. 76.

827

Z celkem 36 vojáků, prezentovaných u roty 21. a 28. července a 19. října 1944, se mi v rámci sondy patnácti
osob podařilo nalézt pouze jedinou výjimku – Hugo Glasnera, jenž udával německou mateřskou řeč a židovskou
konfesi. Pocházel totiž ze skupiny židovských exulantů, trosečníků parníku Pentcho, kteří se po uvolnění
z italského internačního tábora Ferramonti přihlásili do čs. armády. H. Glasner padl u Dunkerque dne 9. února
1945. K jeho osudu viz MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 230–231.
828

Databáze.

829

VÚA – VHA Praha, f. Ženijní rota – VB, k. 1, inv. č. 6, Válečný deník Ženijní roty 01.02. – 18.07.1945, s.
110. Velitelem čety byl určen ppor. Jan Pluhař (F-3092, 17.11.1921 Bratislava), jenž zahynul po válce na
východním Slovensku při odminovacích pracích, jeho zástupcem pak interbrigadista Josef Petruška (K-291,
22.01.1906 Orlová, o. Fryštát).
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Tabulka 68
Sonda do složení 3. čety Ženijní roty ČSOB,
18. dubna 1945830

počet

%

česká

25

78,1 %

z toho
žid.
konfese
0

slovenská

3

9,4 %

1

33 %

německá

2

6,3 %

0

-

francouzská

1

3,1 %

0

-

polská

1

3,1 %

0

-

32

100 %

1

3%

mateřská řeč

celkem

%
-

Jak je vidět, vojáci nové čety se naprosto lišili od původního složení jednotky v září 1943.
Převaha české mateřské řeči byla naprostá. Pouze dva vojáci byli židovského původu,
přičemž jen jeden z nich deklaroval i židovskou konfesi.831 Ze statistického zachycení je
patrné (přibližně dvojnásobně) vyšší zastoupení vojáků německé mateřské řeči u nových
přírůstků oproti situaci u jiných jednotek brigády – vzhledem k malé skutečné výši reálných
čísel je ale těžké odhadnout, zda je tento fakt možné považovat za pokračování předchozího
trendu cíleného zařazování „Němců“ k ženijní rotě, či zda šlo jen o náhodu.
Také jiné charakteristiky byly naprosto odlišné. Co se týče rekrutačních zdrojů, až 24 vojáků
patřilo k bývalým příslušníkům německé armády. Ze zbývajících jeden utekl z nuceného
nasazení v rámci Todtovy organizace, jeden se přihlásil v Británii, jeden ze Švýcarska a pět
mužů narukovalo z prostředí krajanské komunity ve Franci, přičemž jeden z nich sloužil již
830

Vytvořeno na základě srovnání Databáze. Vojáci dorazili k rotě 24. dubna, v osobních dokladech ale mají
zaznamenáno datum „odchodu do pole“, 18. dubna 1945, kdy opustili Británii.
831

A. S. byl jako žid povolán k pracovní službě slovenské armády. V roce 1942 uprchl a na útěku dokázal
překročit švýcarské hranice. Ze švýcarské internace se přihlásil do čs. armády a počátkem ledna 1945 se hlásil u
náhradního tělesa v Británii. Druhý vojín židovského původu byl nejen z hlediska limitů statistického určení
velmi zajímavý mladík G. S., jenž během přesunu k Dunkerque oslavil své teprve osmnácté narozeniny. Narodil
se v Palestině, poté ale žil v Československu, odkud v únoru 1939 odjel do Británie. Dne 3. ledna 1945 se
podrobil odvodu a po základním výcviku byl zařazen k četě, určené jako doplněk ženijní roty u Dunkerque.
Udával německou mateřskou řeč, v konfesní rubrice měl záznam, že je „bez vyznání“ – přestože byl židovského
původu, narozen v Palestině a s typickým židovským jménem. Po válce se stal úspěšným obchodníkem, za
humanitární zásluhy byl také vyznamenán Řádem britského impéria. V roce 2007 vyšla jeho autobiografická
kniha From Refugee to OBE.
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v 1. čs. divizi ve Francii, a to přímo v ženijní rotě. Zcela jinak vyhlížela i věková struktura:
v září 1943 byl každý pátý voják (27 mužů, 19 %) starší čtyřiceti let a ideální věk pro
mužstvo, pod 25 roků, mělo 22 mužů, tedy pouhých 15 % z celé roty; v dubnu 1945 ale mezi
dvaatřiceti vojáky nové čety nebyl ani jeden čtyřicátník, zatímco přesná polovina (16 mužů)
byla mladší než 25 let. Další rozdíl, a to naopak nepříznivý, lze nalézt ve stupni vycvičenosti a
bojové přípravy: zatímco „staří“ vojáci prošli důkladným školením a všetranným výcvikem a
mnozí z nich měli za sebou několikaletou službu v rámci mateřské roty, u zkoumaných
dvaatřiceti vojáků nové čety plná polovina prošla prezentací až v průběhu března 1945 –
většinou dokonce až 23. března 1945: na výcvik (přeškolení) jim zbývaly jen asi tři týdny.832

Ženijní rota tedy, stejně jako celá brigáda, prošla během bojového nasazení poměrně
výrazným postupným procesem „čechizace“, oproti jiným setninám brigády si nicméně
udržela vysokou míru zastoupení vojáků neslovanských národností. Příklad ženijní roty
ukazuje, jak nejednoznačný může být ukazatel „průměru“ v rámci celé brigády v porovnání se
situací u konkrétních jednotek. Jednou z nejviditelnějších výjimek je právě ženijní rota, jejíž
vnitřní složení se po celou dobu existence od „průměru“ podstatně lišilo, a to dokonce
v mnoha kategoriích. Specifičnost složení roty vyplývala hlavně ze způsobu výběru pro
službu u ženistů. Jednalo se především o otázku národnostní a politické spolehlivosti,
respektive nespolehlivosti. Jak tento problém vnímali důstojníci čs. zahraničních jednotek, je
vidět z personálního složení roty, u níž se sešli bývalí „vzbouřenci“ z Cholmondeley,
interbrigadisté a českoslovenští „etničtí Němci“. Současně je ale nutné konstatovat velmi
nízké zastoupení osob židovské konfese, přestože právě vojáci židovského původu byli často
také považováni za méně spolehlivé. Podle mého názoru jde o důsledek rozdílného
posuzování aspektů „nespolehlivosti“ – kritika židovských vojáků se v zásadě týkala menší
ochoty ke službě, zatímco v případě komunistů a „etnických Němců“ šlo o obavy
z nespolehlivosti politické. Evidentní nepoměr mezi vysokým podílem vojáků německé
mateřské řeči, z nichž jen minimum udávalo židovskou konfesi – přičemž vzájemná
provázanost těchto dvou kategorií byla u většiny jednotek i v rámci celé brigády naopak
pravidlem – jasně ukazuje, jak je při sledování národnostního složení nutné brát v potaz i
celou řadu jiných aspektů než jen kategorie mateřské řeči a náboženství, tedy pohlížet na
„národnostní“ problematiku v širších souvislostech.
832

Databáze.
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4.2.28. Závěr:
Čs. vojenské jednotky v Británii a jejich národnostní struktura
Británie se po francouzské kapitulaci v červnu 1940 stala pro československý vojenský odboj
v zahraničí nejdůležitějším organizačním a velitelským centrem. Zůstala jím prakticky až do
počátku roku 1944, kdy se po početní stránce na přední místo dostaly jednotky, formované
v Sovětském svazu, až do března 1945 se nicméně v Londýně nacházely veškeré ústřední
vojensko-správní a velitelské orgány. Vojenské formace v Británii však trpěly permanentní
personální krizí. Po několik let měly pozemní jednotky na britských ostrovech spíše
symbolický charakter, a přes komasaci veškerých dosažitelných lidských zdrojů, k níž došlo
v roce 1943, se nepodařilo do okamžiku invaze Spojenců do západní Evropy postavit
plnohodnotný polní svazek, jenž by se mohl zapojit do bojů na hlavní frontě. Teprve radikální
nárůst počtu dobrovolníků z nových zdrojů, především však bývalých zajatců a přeběhlíků
z vojenských formací protivníka, umožnil doplnit Čs. samostatnou obrněnou brigádu na plné
počty, k čemuž však v úplnosti došlo až poslední den války.833
Prvořadým úkolem vojenského velení se tak prakticky po celou dobu války stala snaha zajistit
co možná největší počet mužů, ochotných a schopných vstoupit do armády. Možnosti však
byly v tomto směru velice omezené a výsledky náboru ještě snižovala skutečnost, že
faktickou prioritu měly personální požadavky letectva.834 Británie po celou válku odmítala
uznat právo československého exilového vedení vyhlásit všeobecnou mobilizaci, respektive
aplikovat na britském území sankce, vyplývající z branného zákona. Československé
ozbrojené síly tak mohly v zásadě počítat jen s dobrovolníky, popřípadě doufat v účinek
svých prohlášení o poválečných důsledcích nesplnění vojenské povinnosti pro ty
československé občany, kteří by se chtěli vrátit do vlasti.

833

Dne 8. května 1945 proběhla u ČSOB polní mobilizace pátých čet tankových praporů, čímž byl završen její
organizační vývoj. Teprve tehdy tak brigáda dosáhla tabulkových stavů, odpovídajících britskému War
establishment a mohla tak být bez problémů nasazena jako plnohodnotný svazek na hlavní frontě.
PROCHÁZKA, I.: Dunkerque, s. 79.
834

Podle oficiálních materiálů bylo od pozemního vojska k letectvu převeleno celkem 764 mužů (537 od
jednotek v Británii, 227 na Blízkém východě). RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník
československých letců ve službách britského letectva 1940–1945. 4. část (1943). Svět křídel, Cheb 2002, s. 316.
K tomuto „přímému“ oslabení pozemních jednotek je ale nutné připočíst i oslabení „nepřímé“, tedy případy, kdy
byli noví dobrovolníci (kteří by mohli posílit řady pozemního vojska) odváděni rovnou k letectvu. Z celkových
takřka 2400 mužů, kteří prošli řadami čs. letectva v Británii, patřilo k „letecké zbrani“ (buď již před válkou, nebo
nastoupili ve Francii) jen necelých 1200. Zbylých 1200 vojáků tedy mohlo (teoreticky) zesílit pozemní jednotky.

324

Co se týče národnostního složení vojenských jednotek v Británii, opakovala se situace
analogická jako v dalších zemích, kde se organizovaly čs. vojenské formace – rozhodující vliv
na vnitřní strukturu vojska měla skladba rekrutačních zdrojů, dosažitelných na daném
teritoriu. V případě Británie tvořil základ jednotek zbytek 1. čs. divize z Francie, z nichž do
Británie evakuovali především dobrovolníci, kteří odešli z domova s myšlenkou vstoupit do
vojenského odboje. Po odchodu nespokojenců v červenci 1940 dominovali v improvizované
Čs. smíšené brigádě „etničtí Češi“, zatímco příslušníci ostatních národností se ocitli
v naprosté menšině. Výrazně poklesl absolutní počet i poměrné zastoupení Slováků, čímž
nastala největší proměna oproti složení 1. čs. divize ve Francii, a po „Češích“ se tak druhou
početně nejvýznamnější skupinou stala konfesní kategorie židovského vyznání (což zůstalo až
do poloviny roku 1944). V důsledku personálních změn se po roce 1940 v pozemních
jednotkách pomalu, ale neustále snižoval poměr Čechů nežidovského původu, během prvního
pololetí roku 1942 dokonce počet osob české mateřské řeči poklesl i v absolutním počtu.
Naopak narůstal poměr všech ostatních kategorií. Zvláště otázka služby německojazyčných
vojáků se poté stala jednou z palčivých otázek vnitřních vztahů v rámci brigády i vážným
problémem celého zahraničního odboje. Na základě detailního rozboru a využití možností
elektronického zpracování se nicméně ukázalo, že většina vojáků, deklarujících neslovanskou
mateřskou řeč, byla židovského původu – podle kvalifikovaného odhadu se jednalo dokonce o
více než osmdesát procent. Ukázalo se tak, že německá (a také maďarská) otázka
v jednotkách na britských ostrovech byla ve skutečnosti v převážné míře vlastně otázkou
židovskou. Exaktní dokumentace tak vysokého průniku konfesní a jazykové kategorizace je
jedním z nejzávážnějších zjištění v otázce zkoumání národnostní struktury zahraničního
odboje. Evokuje mj. řadu podstatných otázek k problematice rasového aspektu
německojazyčného exilu a emigrace, jeho vlivu např. na rozdělení německých sociálních
demokratů v exilu, a tím potažmo na vztah menšinových neslovanských národností k odboji a
k Československé republice vůbec.835
Pokles procentuálního zastoupení českých vojáků nežidovského původu dosáhl svého dna
v prosinci roku 1943, kdy současně dosáhla největší procentuální hodnoty míra zastoupení
osob, deklarujících židovskou konfesi. Poté se již začal projevovat vliv získání nových
835

Některé hypotézy v tomto směru jsem zformuloval během výzkumu v rámci projektu „Dokumentace osudů
aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postižení v souvislosti s opatřeními
uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“, viz MARŠÁLEK, Z.: „Němec“ v
„české“ armádě – zatímní výsledky výzkumu, zvl. s. 80–82.
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rekrutačních zdrojů. Zvláště od okamžiku invaze Spojenců do západní Evropy se zcela
změnila vnitřní skladba nově prezentovaných vojáků – naprosto drtivě převažovali Češi
nežidovského původu, což při jejich velkém počtu přineslo i radikální změnu procentuální
skladby pozemních jednotek jako celku. Noví vojáci nejen umožnili výrazný nárůst početních
stavů, ale v konečném důsledku způsobili také viditelnou „čechizaci“ brigády. Příznivý obrat
v otázce národnostního složení se nicméně neobešel bez problémů. Vztah zvláště příslušníků
několikrát zmiňovaného „tvrdého jádra“ k mužům, kteří několik let oblékali nepřátelskou
uniformu a do čs. armády nastoupili teprve krátce před skončením války, byl v mnoha
případech chladný. Naopak se v době bojového nasazení podstatně zlepšily dříve tíživé
národnostní a rasové spory. Vojáci jednak již za dobu dlouhé služby v Británii měli možnost
dostatečně se navzájem poznat, hlavní však byl vliv specifické situace na bojišti, kdy do
popředí vystoupily osobní vlastnosti každého jednotlivce. Nikoliv bez významu byl i
sjednocující prvek, kterým byl zmíněný rezervovaný vztah k nově příchozím, víceméně
společný pro „starší“ vojáky všech národností a vyznání.836

Politické otázky zahraničního odboje měly podstatný, a dá se říci že i zásadní vliv na
personální strukturu vojenských jednotek. Limitem po případné zapojení zvláště příslušníků
neslovanských národností se stal očividný fakt, že zahraniční odboj byl v prvé řadě veden
jako boj národní, ve smyslu boje za národní samostatnost Čechů a Slováků a za obnovení
státní svrchovanosti Československé republiky, a teprve druhotně jako boj proti nacismu a
fašismu. Přestože byli přesvědčenými antifašisty a odpůrci německého nacismu, nevyhnuli se
příslušníci menšin v čs. jednotkách problémům, které leckdy přecházely až do jejich
ostrakizace. Na druhou stranu tlak politického vedení na prosazování konceptu neplatnosti
důsledků Mnichova vedl k aplikaci znění branného zákona, zvláště pak požadavku na vstup
všech čs. občanů do vojska. Tento vnitřní rozpor přinesl mnohé problémy, umocněné ještě
různou mírou motivace jednotlivých skupin vojáků, přirozeně nižší u těch, kteří z okupované
vlasti uprchli z jiných důvodů, než na základě dobrovolného osobního rozhodnutí k boji se
zbraní v ruce. Ani jedna ze skupin však nepředstavovala průměrný vzorek té či oné národnosti
či rasové skupiny, a vzájemné porovnávání míry motivace nebo vojenských vlastností vedlo
836

Přirozeně zvláště židovští vojáci cítili proti vůči bývalým vojákům německé armády často despekt či
přinejmenším výhrady. Výtečnou ilustrací vztahu židovských vojáků k bývalým německým vojákům jsou
literárně skvěle zpracované vzpomínky KRAUS, John Hanuš: My personal Guy Fawkes’ and Other Days. An
autobiographical sketch. Geneva 2004, rkp., s. 2, 8, 9; kopie rukopisu v držení autora práce.
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pak k pokroucené generalizaci, aplikované na příslušníky menšin jako celek. Právě exaktní
vyčíslení vývoje a průběžných změn vnitřního složení čs. jednotek přináší proto potřebný
souhrn faktografických údajů, dokumentujících celou situaci, a na jejich základě je ovšem
možné přesněji formulovat mnohé otázky a hypotézy.

Důsledky politického vývoje, zvláště pak v otázce poválečného transferu obyvatelstva,
přivedly řadu vojáků před zásadní dilemata. Mnozí přesvědčení antifašisté si uvědomovali, že
přes všechny sliby o možném setrvání ve vlasti by tento pobyt byl spojen s naprostou
rezignací na jejich dosavadní kulturní a společenský okruh. Museli by buď zcela změnit svoji
identitu a „stát se Čechy“ nebo zůstat odsouzeni k faktické roli občanů druhé kategorie. Proto
řada z vojáků čs. jednotek ze Západu raději volila dobrovolnou emigraci. Na preference toho
či onoho přístupu měl pochopitelně vliv i rasový původ, přesto se zdá, že hlavními činiteli se
staly hloubka míry sounáležitosti či nesounáležitosti s českou společností a dále politická
orientace jednotlivých vojáků. Tyto otázky však již nespadají do rámce předkládané práce.
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4.3.

NA VÝCHODNÍ FRONTĚ
Národnostní struktura čs. jednotek formovaných v Sovětském svazu

Byl jsem vychován v duchu T. G. Masaryka. To mi dávalo sílu, že jsem to peklo vydržel.837

4.3.1. Úvod
Personální složení československých vojenských formací v Sovětském svazu, resp. na
východní frontě, je velmi složitým objektem výzkumu. Početní stavy jednotek, ale také vnitřní
složení, totiž procházely ještě podstatně většími proměnami než tomu bylo na Západě. Na
rekrutační, ale i organizační možnosti působila, stejně jako na Západě, celá řada vnějších
vlivů. Pokud ovšem předchozí kapitoly ukázaly, jak dalece se tyto vnější vlivy odrazily na
podobě vojska ve Francii, v Británii a na Blízkém východě, a to jak v teritoriálním smyslu, tak
i na jednotlivých teritoriích v průběhu času, pak lze jednoznačně říci, že situace v Sovětském
svazu, resp. na východní frontě, byla v těchto ohledech nesrovnatelně dramatičtější. Stejně
jako se doslova skokově měnily početní stavy, prošlo mnohočetnou zásadní proměnou i
personální složení jednotek. Zcela jiné počty, složení i růstové tendence nalezneme v době
neoficiální existence od září 1939 do konce roku 1941, jiné hodnoty poskytuje rozbor situace
v prvním roce po oficiálním založení, tedy od února 1942 do okamžiku odjezdu na frontu na
přelomu ledna a února 1943. Na prosto specifické jsou charakteristiky hlavních rekrutačních
zdrojů od prosince 1942 do konce roku 1943. Zásadním rokem se z pohledu početního nárůstu
jednotek i jejich složení stal rok 1944. Na samém jeho počátku vstoupila do řad čs. vojska
velmi početná a homogenní skupina bývalých slovenských vojáků, kteří nejen rázem změnili
837

BROŽ, Miroslav: I za nás bojovali... Medailonky statečných. 2. část. Čs. obec legionářská, Praha b. d. (2011),
s. 75. Výpověď Bedřicha Seligera (88/m a 292/d, 19.06.1920 Prostějov), jenž byl prezentován v Buzuluku jako
jeden z prvních dobrovolníků, ještě před příjezdem tzv. oranské skupiny. Zúčastnil se bojů u Sokolova, Kyjeva,
na Ukrajině, v Karpatech i na Slovensku. V roce 1944 byl jmenován důstojníkem a velitelem minometné roty.
Po válce z armády odešel, neboť si z úcty k rodině nechtěl změnit své německy znějící jméno, jak mu bylo
v poválečné armádě doporučeno.
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poměry národnostního složení, ale především pomohli dosáhnout významného bodu, kdy
formace v SSSR početně převýšily celkový stav jednotek na Západě. Vzápětí poté získalo
vojsko v SSSR svoji první teritoriální rekrutační základnu, když sovětské orgány umožnily
provádět mobilizaci příslušníků české komunity na Volyni. Výrazný nárůst počtů vedl
k organizačnímu rozmachu, který však byl v podstatě zastaven těžkými ztrátami v době bojů o
Dukelský průsmyk, kdy dokonce přechodně došlo k strmé početní deklinaci. Velké ztráty
charakterizovaly i zbylá období činnosti, a do té doby výrazně extenzivní křivka se náhle
zpomalila, především co se týče organizačního vývoje – až do podzimu 1944 probíhal
organizační vývoj skokově, řádovými nárůsty (prapor – brigáda – armádní sbor jako
seskupení několika brigád), od okamžiku nástupu do Karpatsko-dukelské operace až do konce
války zůstala organizace jednotek na řádově stejném stupni, a to bez ohledu na fakt, že sbor
již operoval na území vlasti, kde mohl čerpat z teoreticky neomezených rekrutačních zdrojů.
Bez ohledu na organizační záležitosti se ovšem nadále podstatně měnilo vnitřní složení. Po
překročení státních hranic konečně dosáhla československá zahraniční armáda vlastního
území a mohla vyhlásit všeobecnou mobilizaci. Díky masovým odvodům nejen podstatně
stouply početní stavy, ale především se průběžně měnilo personální složení, a to nejen po
stránce národnostní, ale např. i po stránce motivační. V okamžiku ukončení války v Evropě
dosáhl 1. čs. armádní sbor na východní frontě stejného počtu osob, jakým disponovaly na
sklonku roku 1918 československé legie v Rusku, z pohledu personálního složení se ale
jednalo o dvě zcela různé formace.838

4.3.2. Metodologický přístup
Zatímco v případě jednotek ve Francii a v Británii jsem demonstroval možnosti a výsledky
detailní a časově náročné práce, problematiku československých jednotek na východní frontě
jsem se rozhodl využít pro ilustraci, k jakým výsledkům je možné dojít „kratší cestou“, kdy se
základem stanou především běžně přístupné, základní, mnohokrát publikované dokumenty a
materiály a literatura.839 Mým cílem je prokázat, zda je možné pečlivou analýzou běžně
838

Srovnání početního stavu čs. legií v listopadu 1918 a zahraničních jednotek v květnu 1945 viz MARŠÁLEK,
Z.: Vojáci v moci politiků, s. 58–59.
839

Z bohaté literatury na toto téma vzhledem k metodě, preferované v této kapitole, vybírám zvl. kol.: Za
svobodu Československa. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války. Naše
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dostupných materiálů – pokud si badatel bude vědom jejich významu a obsahu – dojít
k závažným a cenným výsledkům.840 Přesto je i v této kapitole zahrnuto několik detailních
sond. Ty mají především ověřit možnosti vzájemného kombinování přístupů z obou konců
možného intervalu, tedy detailních sond na úrovni skupin o několika desítkách osob a analýzy
souhrnných materiálů, zpracovaných do přehledových tabulek s čtyř-či vícecifernými údaji.

4.3.3. Nezlomeni porážkou:
Zbytky Česko-slovenského legionu na území Sovětském svazu
Československé vojenské jednotky v Sovětském svazu začaly oficiálně vznikat až na počátku
roku 1942, jejich historie je však mnohem delší a prakticky začíná již 18. září 1939, kdy
vojska Rudé armády vešla ve styk s příslušníky Českého a slovenského legionu v Polsku a
internovala je. Po přechodném pobytu v Kamenci Podolském byli 17. října umístěni v
osadě Olchovce, odkud byli o necelý měsíc později, 7. listopadu, převezeni do tábora v
Jarmolincích. Část příslušníků legionu, především ti, kteří byli od hlavní skupiny z různých
důvodů odtrženi,841 získala azyl u českých rodin na Volyni (která byla taktéž okupována
Rudou armádou), zvláště pak v okolí Českého Kvasilova. Ta se pak k hlavní skupině připojila
během jejího přesunu z Jarmolinců do Oranek, který probíhal od 22. března 1940. Sjednocení

vojsko, Praha 1959, 1961, 1962 jako první široce dostupné odborné zpracování tématu, a dále pak kol.: Vojenské
dějiny Československa. IV. díl (1939–1945). Naše vojsko, Praha 1988; KULKA, E.: Židé v československé
Svobodově armádě.; HRBEK, Jaroslav – SMETANA, Vít a kol.: Draze zaplacená svoboda. Osvobození
Československa 1944–1945. Svazek I, II. Paseka, Praha 2009. Za všeobecně dostupné považuji také další tituly,
uvedené v poznámkovém aparátu. V případech, které považuji za zásadní, připojuji k odkazu na tuto základní
literaturu i odkaz na archivní uložení originálního materiálu, z něhož autoři vycházeli, popř. odkaz na jiný
materiál.
840

Kapitola představuje především pokus prokázat, že pečlivé analýze národnostního složení čs. jednotek (nejen)
v SSSR nebyla dosud věnována náležitá pozornost, přestože bylo možné využít běžně dostupných
publikovaných materiálů. Podle mého názoru jde o důkaz, že národnostní struktura zahraničních jednotek stála
spíše na okraji zájmu historiků, respektive se nepromítla do publikovaných prací. Poté zbývá hledat důvody
tohoto stavu.
841

Jednalo se zvláště o příslušníky improvizované jednotky protiletadlové obrany, jejíž zformování a odeslání do
Tarnopolu si vyžádalo místní polské velitelství. VÚA – VHA Praha, f. Polský legion, k. 1, Válečný deník
Polského legionu, zápis z 15. 9. 1939. Kromě nich se na Volyň postupně dostali také někteří další příslušníci
legionu, a to jak jeho hlavní části, tak i likvidační skupiny, zanechané před odjezdem legionu do Leśné
v původním táboře Bronowice Małe u Krakova. Na Volyň se uchýlili i někteří další Čechoslováci, kteří
příslušníky legionu nebyli.
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obou skupin znamenalo podstatný nárůst počtů,842 nicméně ještě po cestě se oddělil první
transport, kterému sovětské úřady povolily odjezd na Západ. Po pobytu v Orankách
následoval další přesun, tentokráte do objektů kláštera v Suzdale, kam dorazili 20. června
1940, ani to však nebylo poslední místo, kde Čechoslováci před vypuknutím sovětskoněmeckého konfliktu pobývali.

4.3.4. APLIKACE 9
Ze země sovětů do buržoazní armády:
Transporty příslušníků Východní skupiny čs. armády do Francie v roce 1940
Poté, co byli příslušníci Československého legionu internováni v Sovětském svazu, pokoušely
se exilové orgány vyjednat se sovětskou stranou jejich propuštění, respektive odeslání na
Západ, do Francie, která se po porážce Polska stala jediným místem, kde se formovaly
ozbrojené československé vojenské jednotky. Situaci významně komplikovalo vypuknutí
sovětsko-finské války a postoj Francie a Británie, jakož i Společnosti národů a dalších
subjektů, včetně exilové vlády polské.843 Složité okolnosti vyjednávání nejsou předmětem této
práce, nicméně po řadě rozhovorů bylo dosaženo povolení k odjezdu na Západ. První
transport dvaceti osob pod velením kpt.gšt. Františka Bauera odplul z Oděsy 19. března
1940,844 přes Bejrút dorazil 13. dubna 1940 do Marseille a příští den prošli jeho příslušníci
prezentací v táboře Agde.845 V tu dobu, 12. dubna, opustil Oděsu na palubě lodi Svanetia

842

Po příjezdu do Oranek měla Východní skupina čs. armády dosáhnout počtu 798 osob, z toho 132 důstojníků,
25 rotmistrů, 620 osob mužstva a také 6 žen a 15 dětí. Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 109.
843

K tématu např. NĚMEČEK, Jan: Československý zahraniční odboj a sovětsko-finská válka 1939–1940. In:
Moderní dějiny, 3, 1995,s. 139–158.
844

VÚA – VHA Praha, sb. 22, k. 19, sign. 22-9-6/1. Transport opouštěl území SSSR právě ve dnech, kdy se
rozhodovalo o tragickém osudu bývalých československých spolubojovníků a kolegů v internaci – tisíců
polských důstojníků, následně povražděných v Katyni a na dalších místech. Na rozdíl od Poláků byli
Čechoslováci propuštěni, aby odjeli do imperialistické země, která aktivně pomáhala protivníkovi Sovětského
svazu (jednání byla v zásadě ukončena ještě před ukončením sovětsko-finské války), kde měli internovaní
vstoupit do armády „buržoazní“ exilové reprezentace, spojence Francie a Británie. Důvody tak zásadně
rozdílného přístupu sovětských orgánů leží ovšem zcela mimo záběr této práce.
845

Databáze. Kronika Náhradního tělesa ve Francii zmiňuje, že transport (po prezentaci v Marseille) dorazil do
Agde 16. dubna: Dne 16. dubna přijel první transport důstojníků a mužstva, který šel z Polska přes Rusko. VÚA
– VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 1, Kronika NT, I. díl, s. 20. Vojáci byli podle svých schopností a
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druhý transport, čítající 46 mužů pod velením škpt.gšt. Jana Krčka. Jeho muži byli v Bejrútu
rozděleni mezi ostatní skupiny dobrovolníků, hlavní část v počtu 31 osob ale do Marseille
dorazila 12. května 1940. Prezentace opět proběhla nazítří, což se mimochodem přesně krylo
s prezentací transportu dobrovolníků z Británie, jenž v noci téhož dne dorazil do Agde.846
V červnu 1940 byl připraven další, třetí transport, tou dobou ale již byla Francie poražena.
Z Oděsy loď s československými vojáky vyplula ve stejnou chvíli, kdy se
v jihofrancouzských přístavech naloďovaly zbytky čs. jednotek, prchajících do Británie. 847
Bývalý „Polský legion“ tak stačil posílit československé vojsko ve Francii o pouhých 64
vojáků. Tento příspěvek ovšem není možné poměřovat jen počtem, ale především významem.
Mezi příchozími se totiž nacházelo až 45 důstojníků, z nichž dva byli důstojníky generálního
štábu a deset mělo poměrně vysokou hodnost štábního kapitána. Většina z důstojníků takřka
okamžitě dostala odpovídající funkce v jednotkách 1. čs. divize.848 Národnostní složení
odpovídalo poměrům v pozdější „oranské skupině“, respektive více než věrně odráželo vnitřní
skladbu sboru důstojníků z povolání tehdejšího čs. vojska v zahraničí. Z prvního transportu
všichni deklarovali českou mateřskou řeč a nikdo nenahlásil židovskou konfesi, v druhém
transportu lze nalézt jen tři „Slováky“849 a jednoho „Rusína“. Tři muži nahlásili židovskou
konfesi, jeden z nich. H. H., také německou mateřskou řeč, což bylo v prostředí „Polského
legionu“ poměrně výjimečné.

předchozího výcviku zařazeni k různým jednotkám 1. čs. divize. V transportu byla i manželka velitele kpt.
Bauera Olga, prezentací tedy prošlo 19 vojáků.
846

Podrobnosti viz kapitola Na britských ostrovech, s. 216–222. Transport z Británie čítal 131 mužů, ze
Sovětského svazu dorazilo 31 vojáků. Organizační centra v Británii a SSSR tedy onoho dne posílila čs. jednotky
ve Francii o 162 vojáků. Jedenáct vojáků z druhého transportu ze SSSR bylo v Marseille prezentováno již 4.
května, tři muži pak 17. května a jeden dokonce až 2. června. Databáze.
847

VÚA – VHA Praha, sb. 22, k. 19, sign. 22-9-6/2. Transport vyplul z Oděsy 24. června 1940. Po dlouhém
čekání v Istanbulu byl nakonec dirigován do Palestiny, kde posílil vznikající čs. jednotku na Blízkém východě.
Viz kapitola Na pomezí dvou kontinentů, s. 396–397.
848

Ladislav Svoboda se např. stal zástupcem velitele 1. praporu 1. pěšího pluku, Jan Krček byl pověřen stejnou
funkcí u 2. praporu, Miroslav Kukla se stal prvním pobočníkem velitele téhož pluku, František Fanta pak
zástupcem velitele 2. praporu 2. pěšího pluku. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 23, inv. č. 198/2, 1. pěší pluk,
Válečný deník 1. ppl, s. 2–5; Tamtéž, k. 14, inv. č. 119/1, Velitelství divisní pěchoty, Přílohy k Válečnému
deníku Velitelství divisní pěchoty, Zařazovací listina ku dni 10. 6. 1940. Z později známých jmen byli také mezi
příchozími např. Zbyněk Roušar, Evžen Esteřák či František Maštalíř.
849

Jeden z nich, důstojník z povolání L. P., byl židovského původu, ačkoliv se deklaroval jako „bez vyznání“.
Jde o důkaz, že mezi důstojníky z povolání se vyskytovali muži, jejichž židovský původ byl nesporný. Nejednalo
se přitom ani zdaleka o výjimku. VÚA – VHA Praha, f. Kvalifikační listiny vojenských osob, kvalifikační listina
L. P.; Tamtéž, kartotéka příslušníků čs. jednotek – Západ, karta L. P.; Databáze.
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Příchozím se dostalo velmi přátelského přijetí, současně ale všichni prošli zpravodajským
výslechem, zaměřeným hlavně na zjišťování poměrů čs. jednotky v Sovětském svazu.850
Většina vojáků se v další službě osvědčila vynikajícím způsobem, a to již během
francouzského tažení v červnu 1940.851 Po evakuaci do Británie se plně se zapojili do další
činnosti čs. pozemních jednotek,852 popř. sloužili na exilovém ministerstvu národní obrany či
u letectva.853 Někteří z důstojníků se v pozdějších letech do Sovětského svazu vrátili a znovu
se tak setkali se svými bývalými druhy.854 Pouze několik vojáků z obou transportů patřilo k
„problémovým“: Jeden z židovských příslušníků, K. A., se v červenci 1940 připojil ke
vzbouřencům v táboře Cholmondeley, štábní kapitán L. S. byl v Británii degradován na vojína
z důvodu verbální urážky hlavy státu. Jednoho z důstojníků slovenské národnosti, V. K., si
v březnu 1942 vybral ministr V. Lichner za svého osobního tajemníka; byl proto z vojenské
služby uvolněn (zproštěn). Poté, co ho ale MNO vyzvalo k opětovnému nástupu služby,
odmítl a byl prohlášen za dezertéra.855
Přeprava k vojsku ve Francii měla pokračovat i nadále, přičemž počty příslušníků
jednotlivých transportů se mírně, ale přeci jen zvyšovaly. Jak ale bylo již výše zmíněno, třetí
850

Srvn. NĚMEČEK, Jan: Zpráva škpt. Jana Krčka o československém legionu v Polsku. In: Historie a
vojenství, 1993, č. 2, s. 134–162. K okolnostem cesty a následného zpravodajského vytěžování příslušníků
transportu viz KREISINGER, Pavel: Životní osudy zpravodajského důstojníka plk.gšt. Jana Krčka. Bakalářská
práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2009. Dostupné na
http://is.muni.cz/th/218085/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace_PDF.txt.
851

Poručík František Ostrý (F-3427, 02.07.1913 Uherské Hradiště) byl jako velitel kulometné čety u 1. pěšího
pluku (jeho zástupcem byl rotmistr Josef Gabčík) v bojích odtržen od ostatních a nestihl všas dorazit do přístavů.
Po několika pokusech se dostal do Francouzské severní Afriky, kde se v Casablance významně podílel na
výzvědné práci i na organizaci pololegální evakuace uprchlíků. VÚA – VHA Praha, f. Kvalifikační listiny
vojenských osob, kvalifikační listina František Ostrý; Tamtéž, sb. 24, František Ostrý; Databáze.
852

Břetislav Eliáš (F-3438, 28.11.1911 Senice na Hané) padl jako velitel roty Tankového praporu 2 u
Dunkerque; k jeho službě viz MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 214–217. František Řežábek (F3445, 26.09.1903 Kožlany, o. Kralovice) se u Dunkerque stal velitelem Tankového praporu 3; krátký životopis
viz PROCHÁZKA, I.: Dunkerque, s. 155–156.
853

K letcům přestoupil mj. i poručík pěchoty z povolání Arnošt Valenta (F-2824, 25.10.1912 Svébohov, o.
Zábřeh), jenž byl roku 1941 sestřelen a 25. března 1944 během proslulého útěku ze zajateckého tábora v Zaháni
zastřelen u Vratislavi. Životopis A. Valenty předložil již ČEJKA, Eduard: Zlomená křídla. Naše vojsko, Praha
1968. Arnošt Valenta přijel do Francie v rámci prvního transportu a byl tedy jedním z prvních příslušníků
„Polského legionu“, propuštěných ze sovětské internace k čs. jednotkám na Západě. Z druhého transportu
zahynuli během služby u letectva ještě další dva důstojníci (Alois Volek a Eduard Zbroj). Databáze. Několik
důstojníků bylo také během války uvolněno pro služby exilového ministerstva vnitra. Tamtéž.
854

Mezi nejznámější z nich patřili např. František Fanta, Cyril Novák, Josef Slabý, Ladislav Perl či František
Maštalíř.
855

Databáze.
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transport byl vypraven až v červnu 1940, příliš pozdě, než aby ještě mohl být dirigován do
Francie. Čítal 65 osob pod velením poručíka Karla Tržila.856 Další transport, jenž vyrazil 12.
července 1940, měl zahrnovat dokonce 75 osob. Jeho velitelem nebyl určen nikdo jiný než
sám podplukovník Ludvík Svoboda.857 Příslušníci obou transportů (pochopitelně bez L.
Svobody) byli po delším čekání v Istanbulu nakonec odesláni ke vznikající čs. jednotce na
Blízkém východě.858 Oba transporty byly dosti specifické – v třetím bylo 20, ve čtvrtém pak
22 příslušníků letectva, kteří tedy tvořili více než třetinu všech vojáků těchto transportů.859 Po
stránce národnostního složení se ale transporty neodlišovaly od obou předešlých. Z celkem 53
vojáků třetího transportu vykazovali téměř všichni českou mateřskou řeč, pouze dva
slovenskou. Jediný příslušník udával konfesi židovskou. Stejné s předchozími transporty bylo
složení i po stránce vojenské hodnoty.
Také příslušníci těchto transportů se v další službě velmi dobře osvědčili. Důstojníci
představovali nemalou část velitelského sboru Čs. samostatného pěšího praporu 11 –
Východního i Čs. 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního. Řada z nich se, stejně
jako v případě prvních dvou transportů, do Sovětského svazu později vrátila.860 O vynikající
morálce a odhodlání ovšem svědčí i vysoký počet padlých a zahynulých – z 53 vojáků třetího
transportu se 12 mužů nedožilo konce války – velitel, nadporučík Tržil, zahynul na
torpédované lodi, která ho odvážela z Tobrúku, devět vojáků zahynulo v řadách letectva, dva
jako příslušníci Čs. samostatné obrněné brigády v Británii.861

856

VÚA – VHA Praha, sb. 22, k. 19, sign. 22-9-6/3. Mezi jeho příslušníky bylo 17 důstojníků, šest rotmistrů a
také jedenáct žen a jedno dítě.
857

Tamtéž, sign. 22-9-6/4–5. Transport zahrnoval mj. 27 důstojníků, šest rotmistrů, pět žen a jedno dítě.

858

Dne 5. září 1940 dorazila do Haify skupina 72 vojáků, prezentovaných na druhý den v táboře Gedera u
tehdejšího Pěšího pluku 4. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 5, čj. 127/1940.
859

Celkem bylo v transportech 139 osob (nepočítaje pplk. Svobodu). Počet nevojenských osob (ženy, děti)
dosáhl 19. Ze 120 vojáků bylo 42 příslušníků letectva. Ti byli záhy z Blízkého východu přepraveni do Británie.
860

K nejvýznamnějším patřili mj. Ludvík Engel, Ivo Pazderka či Stanislav Mutl.

861

Tragický je v tomto ohledu zvláště osud tehdejšího četaře délesloužícího Tomáše Motyčky, jenž po přepravě
do Británie sloužil u čs. leteckých jednotek. V roce 1944 se po dobrovolné přihlášce vrátil zpět do Sovětského
svazu, kde pomáhal formovat 1. čs. stíhací letecký pluk. V jeho sestavě odletěl na pomoc Slovenskému
národnímu povstání. Na půdě vlasti padl poté, co byl jeho letoun 15. října 1944 sestřelen u obce Diviaky.
Databáze.
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Další transporty vojáků ze Sovětského svazu na Blízký východ následovaly až na jaře 1941,
kdy byla na Blízký východ převezena většina vojáků ze Sovětského svazu.862 Tehdy se však
už prudce měnila mezinárodní situace. Vzhledem k akutní možnosti vstupu Sovětského svazu
do války bylo rozhodnuto ponechat zbylé vojáky na místě a využít jich k případné organizaci
vlastní vojenské jednotky v SSSR.863

4.3.5. APLIKACE 10
Základní kádr:
Tzv. oranská skupina
V okamžiku vstupu Sovětského svazu do války tak zůstalo v Orankách pouhých 93 mužů.864
O přibližně sedm měsíců později vytvořilo 86 z nich základ vznikající jednotky v Sovětském
svazu. Význam této skupiny je zcela nesporný, neboť právě z jejího stavu se rekrutoval
velitelský sbor budoucího 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR, a to nejen co do
důstojníků, ale i rotmistrů a části poddůstojníků. Její příslušníci obsadili mnohé klíčové
funkce i během dalšího organizačního rozvoje jednotek v SSSR a podrželi si je až do konce
války.865 Nástin vnitřního složení této skupiny, provedený na základě dostupných údajů, může
proto znamenat zajímavý příspěvek k historii československého zahraničního odboje.

862

Celkem na Blízký východ dorazilo ze Sovětského svazu 461 vojenských osob, z toho 64 důstojníků a 20
rotmistrů. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika k 31. 12. 1944.
863

K plánům na využití příslušníků tohoto kádru pro záškodnický výcvik a následné vysazení na území ČSR viz
ŠOLC, Jiří: Československá zpravodajská skupina v SSSR (duben – červen 1941). In: Historie a vojenství, 1997,
č. 5, s. 52–72.
864

Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 112.

865

Bohumil Lenc-Lomský zůstal náčelníkem štábu praporu, brigády i celého sboru, Bohumír Rytíř zastával
významné funkce ve velení dělostřelectva, Vladimír Janko velel tankovému praporu a později celé samostatné
tankové brigádě, někteří další (Oldřich Kvapil, Miroslav Šmoldas, Rudolf Kellner-Rosický) zastávali jiné
významné funkce. V každém případě většina příslušníků skupina prošla během bojů velice oslnivou kariérou, co
do rychlosti povyšování, ale především zastávání vyšších a vyšších funkcí zcela nesrovnatelnou s důstojníky na
Západě, přestože mnozí z nich byli původně jejich spolužáky z vojenské akademie.
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Tabulka 69
Personální složení tzv. oranské skupiny,
únor 1942866
z toho:
mateřská
řeč

počet

%

bez
vyznání

žid.
konfese

česká

79

91,9 %

19

3

slovenská

5

5,8 %

1

0

maďarská

1

1,2 %

0

1

židovská

1

1,2 %

0

1

86

100 %

20

5

celkem

Z hlediska vojenských hodností skupina zahrnovala dva štábní kapitány, jednoho kapitána,
patnáct nadporučíků, tři poručíky a tři podporučíky, tedy celkem čtyřiadvacet důstojníků.
Mezi ostatními bylo šestnáct rotných, což tehdy byla nejvyšší hodnost mužstva, a deset
četařů. Díky tomu, že skupina měla kromě mladých důstojníků také značný počet vyšších
poddůstojníků, mohla plně zajistit základní pořadový i bojový výcvik nováčků. Nicméně, po
celou dobu organizace praporu chyběli zkušení vyšší důstojníci pěchoty, kteří by dokázali
metodicky i lidsky vést mladší důstojníky.867 Citelně také chyběl alespoň jeden důstojník
generálního štábu.868 Z dalších kladů je možné připomenout, že skupina měla vzhledem
k hodnostnímu zastoupení velmi dobrý věkový průměr. Pouze 33 vojáků bylo v okamžiku
příjezdu do Buzuluku starší třiceti let, dvanáct nadporučíků bylo mezi pětadvaceti a třiceti
lety.

866

Vytvořeno podle Databáze. Zahrnuti jsou pouze ti příslušníci skupiny, kteří na počátku února 1942 skutečně
dorazili do Buzuluku a podíleli se na počátcích formování čs. jednotky. Za významnou pomoc děkuji Miroslavu
Brožovi, který se problematikou počátků čs. vojenské jednotky v SSSR dlouhodobě zabývá.
867

Jediný kapitán, Ladislav Bedřich, stejně jako oba štábní kapitáni, Jakub Koutný i Ervín Liebreich-Líbal, byli
důstojníky v záloze, MUDr. Ervín Líbal byl navíc důstojníkem zdravotnictva. Databáze.
868

Mezi důstojníky, kteří opustili Sovětský svaz v rámci čtyř výše popsaných transportů, byli dva důstojníci
generálního štábu a také osm vyšších důstojníků (byť „jen“ štábních kapitánů, kteří byli nejnižší hodností ve
skupině vyšších důstojníků).
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To jsou však úvahy čistě vojenské. Co se týče národnostních aspektů, jednoznačná dominance
„Čechů“ ještě více vynikala ve vazbě na hodnostní stupnici – mezi pouhými šesti vojíny, které
skupina měla, byl jediný žid, jediný Maďar a dva z pěti „Slováků“. Dva další „Slováci“ měli
hodnost svobodníka, jeden desátníka. Dá se tedy říci, že všichni (nepočetní) vojáci, kteří
udávali jinou než českou mateřskou řeč, sloužili v nejnižších hodnostech. Totéž platí i pro
vojáky židovského vyznání. Jedinou výjimkou se v tomto ohledu stal později proslulý
důstojník čs. jednotek v SSSR Kurt Furcht (později Karel Fanta, 5/m a 181/d, 14.06.1912
Jihlava), jenž měl v Orankách hodnost rotného.
Byť lze mezi vojáky nalézt několik dalších vojáků, kteří měli prokazatelně židovský původ, 869
je nepopiratelné, že „oranská skupina“ zahrnovala po národnostní stránce především etnické
Čechy, z vojenského pohledu pak zvláště mladé důstojníky z povolání a poddůstojníky
vyšších hodností, kteří za sebou měli kvalitní výcvik předmnichovské československé armády
a kteří se v následných bojích více než osvědčili.870

869

Podle poznatků Miroslava Brože, který se problematikou počátků československé vojenské jednotky v SSSR
zabývá několik desítek let, se jednalo o šest až osm osob. Rozhovor s M. Brožem 10. 6. 2012.
870

Vynikající vojenské i mravní vlastnosti tzv. oranské skupiny se projevily během celé doby organizace a bojů
čs. jednotek na východní frontě. Současně ovšem její příslušníci zaplatili vysokou daň – během války z 86
vojáků zahynulo 27, tedy téměř jedna třetina (31 %), většinou ještě během prvního roku bojového nasazení –
patnáct z nich zahynulo u Sokolova či Charkova v březnu 1943, pět dalších v bojích na Ukrajině v závěru roku
1943 a v lednu 1944. Jediný letec mezi nimi, Josef Návesník, zahynul již 15. května 1942 během přepravy do
Británie na palubě křižníku HMS Trinidad. Někteří z těch, co přežili válku, se postupně dostali na nejvyšší
vojenské posty, včetně funkce ministra národní obrany (Lomský, Janko, Tesařík, Kvapil, Rytíř, Šmoldas,
Sochor, Sedláček aj.), jiní se ale dočkali pronásledování, věznění a dokonce i smrti (Koutný, Buršík, Němec,
Slavíček aj.). Databáze.
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4.3.6. Mezi Londýnem, Moskvou a Buzulukem:
Počátky organizace čs. jednotky v SSSR
Vzhledem k změně politické situace se na jaře 1941 významně prohloubila, resp. obnovila
vojenská spolupráce exilové vlády a sovětských orgánů.871 Jednání vyústilo především
v konkrétní upřesnění již dříve diskutovaných otázek, zvláště pak o budoucím zřízení
československé vojenské mise, která měla vzniknout ihned po vypuknutí válečného stavu.872
V jejím čele měl působit plk.gšt. Heliodor Píka.873 Právním podkladem pro další kroky se
stala především Úmluva mezi Svazem sovětských socialistických republik a Republikou
československou, kterou podepsal exilový ministr zahraničí Jan Masaryk a velvyslanec SSSR
v Londýně Ivan Majský dne 18. července 1941.874 Následujícího dne, 19. července, pak
generál Ingr telegrafoval plk. Píkovi instrukci, že může zahájit se sovětským hlavním štábem
jednání o organizaci a postavení československé vojenské jednotky.875 Již v tomto telegramu
se hovořilo o uvažovaných rekrutačních zdrojích budoucích formací:
a) Čechoslováci, usedlí v SSSR
b) Volyňští Češi, pokud byli evakuováni
c) zajatci slovenského a podkarpatoruského původu
d) dobrovolci československého původu, kteří se dostanou na území SSSR.876

871

O příjezdu vybraných čs. důstojníků a jednání se sovětskou stranou informoval již FIERLINGER, Zdeněk: Ve
službách ČSR. Díl 2. Paměti druhého zahraničního odboje. Svoboda, Praha 1949, s. 19.
872

Tamtéž.

873

Plk.gšt. Heliodor Píka byl k urychlenému odjezdu do SSSR vyzván generálem Ingrem 7. dubna 1941 a již 21.
dubna opustil Turecko a vydal se do Moskvy. ŠOLC, J.: Československá zpravodajská skupina v SSSR, s. 55.
874

Znění smlouvy veřejně publikoval již krátce po válce BENEŠ, E.: Šest let exilu a druhé světové války, s. 450.

875

NĚMEČEK, Jan – KUKLÍK, Jan – NOVÁČKOVÁ, Helena – ŠŤOVÍČEK, Ivan (eds.): Dokumenty
československé zahraniční politiky. Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu
1940–1941. Svazek II (1. květen 1941 – 31. prosinec 1941). Ústav mezinárodních vztahů – Historický ústav AV
ČR, Praha 2009 (dále jen NĚMEČEK, J. a kol.: Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu
Německu, II), dokument č. 280, s. 95–96, Telegrafická instrukce Beneše a Ingra pro náčelníka ČsVM v SSSR
Píku z 19. 7. 1941.
876

Tamtéž, bod 6). Zajímavé byly i další okolnosti: generál Ingr mj. nehodlal připustit tvoření oddělených
národních jednotek, např. německých nebo slovenských. Tamtéž, bod 8).
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Dne 27. září 1941 byla pak v Moskvě podepsána klíčová Vojenská úmluva mezi vrchním
velitelstvím SSSR a vrchním velitelstvím československým,877 která konkretizovala otázky
existence čs. vojenských jednotek na území Sovětského svazu.
Co se týče velikosti budoucí formace, plk. Píka od počátku uvažoval o zformování
motomechanizované brigády, jejíž nejlepší operační určení z řady důvodů (kromě strategické
potřeby i vzhledem k obavě z nedostatku lidských zdrojů) předvídal jako výsadkový svazek,
jehož jednotlivé části (prapory) měly být vysazeny v závěrečné fázi války na
československém území.878
Jak je vidět, odhady rekrutačních možností v Sovětském svazu byly zprvu velmi skromné.
Důstojníci v Londýně i plk. Píka si především uvědomovali možné praktické i diplomatické
potíže s rekrutací na sovětském území, jak vyplývá i z Píkova hlášení, zaslaného ještě před
podepsáním zmíněné vojenské dohody.879
Poměrně záhy došlo na konkrétní ujednání. Již 10. ledna 1942 na jednání smíšené
československo-sovětská komise zástupce sovětského vrchního velení genmjr. A. Panfilov
oznámil, že sovětská vláda souhlasí se zřízením motomechanizované brigády,880 s tím, že
v první řadě dojde k organizaci jednoho praporu a náhradní roty. Vzhledem k rekrutačním
možnostem bylo ovšem významnější, že gen. Panfilov také informoval, že občanům SSSR
československé národnosti sovětská vláda povoluje dobrovolně vstupovat do tvořících se čs.
jednotek na území SSSR.881 Posádkou nové jednotky se měl stát Buzuluk, kde první objekty
převzal designovaný velitel pplk. Svoboda 12. prosince 1941.882
První budoucí vojáci dorazili do Buzuluku na samém počátku února 1942. Kromě několika
mužů ubytovací skupiny se jednalo zvláště o výše popsanou tzv. oranskou skupinu. Již během

877

Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 114; VÚA – VHA Praha, f. Čs. vojenská mise v SSSR (dále jen
ČsVM – SSSR), k. 1, sign. 1/1/1, čj. 150/taj./41.
878

Tamtéž.

879

Tamtéž, s. 115.
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Vzhledem k další historii formování čs. jednotek v SSSR je významné, že koncept motomechanizovaného
svazku nikdy nedošel naplnění. Přesto se s ním, alespoň v první fázi, evidentně počítalo: 1. čs. samostatný polní
prapor, odeslaný na frontu, měl podle původních rozkazů v Charkově obdržet kořistní automobilní techniku a
přeformovat se na prapor motorizovaný.
881

Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 119. Srvn. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 10, inv. č. 81,
Protokol ze zasedání Smíšené komise pro tvoření čs. jednotek na území SSSR ze dne 10. 1. 1942.
882

Tamtéž, s. 120.
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prvních čtyř dnů bylo prezentováno 221 osob, do konce února 1942 pak 551.883 Poté se ale
příliv dobrovolníků výrazně zpomalil a následně vlastně stagnoval, jak dokládá tabulka:

Tabulka 70
Přírůstky v odvodním protokolu
čs. vojenské jednotky v SSSR,
únor – listopad 1942884
kalendářní
měsíc
únor

551

z toho
„neschopen“
23

březen

224

22

duben

98

4

květen

109

4

červen

71

4

červenec

72

1

srpen

37

0

září

15

0

říjen

24

1

listopad

27

1

1 228

60

celkem

přírůstek

Velkým problémem se stal zdravotní stav dobrovolníků, kteří často dorazili nemocní a
vyčerpáni následkem předchozích osudů řady z nich V Sovětském svazu. Přestože počet těch,
kteří nebyli uznáni za schopné vojenské služby, dosáhl pouhých pěti procent, je nutné mít na
paměti, že odvodním řízením neprošli všichni, kteří do Buzuluku dorazili; u některých by
odvodní řízení ani nemělo smysl a rovnou byli zařazeni do péče sociálního odboru.885

883

Databáze; VÚA – VHA Praha, Odvodní protokoly Buzuluk.

884

Vytvořeno podle Databáze a VÚA – VHA Praha, Odvodní protokoly Buzuluk.

885

Další byli klasifikováni jako „zatím neschopen“, po několikatýdenní rekonvalescenci však vojenskou službu
nastoupili – ty jsem do rubriky „neschopen“ nezařadil. Tamtéž.
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Výcvik praporu byl zahájen 9. března základním školením jednotlivce,886 zprvu ovšem
probíhal beze zbraní. K 10. dubnu 1942 již prapor vykazoval 624 vojáků, jejichž národnostní
struktura byla v oficiálním materiálu specifikována následovně:
Tabulka 71
Personální složení 1. čs. polního praporu,
10. dubna 1942 (podle národnosti)887
národnost

počet

%

česká

483

77,4 %

slovenská

61

9,8 %

ukrajinská

19

3%

německá

6

1%

maďarská

14

2,2 %

židovská

41

6,6 %

624

100 %

celkem

Do této doby, tedy do 10. dubna 1942, bylo v Buzuluku prezentováno celkem 808 osob,
z nichž ovšem část sloužila u náhradní roty či jinde, část pak nedostála nárokům u odvodního
řízení.888 Tento počet a následné velmi nízké přírůstky ovšem stěží stačily na naplnění
organizačních tabulek jediného praporu. Zdálo se, že se obavy plk. Píky potvrdí. Nezbývalo,
než hledat další rekrutační možnosti. Zmíněná instrukce generála Ingra z 19. července 1941
hovořila jednak o dobrovolnících, kteří by různými cestami dostali do Sovětského svazu,
jednak o zajatcích slovenského nebo podkarpatoruského původu. Poté, co došly zprávy, že, že
na německé straně působí slovenské jednotky, se zprvu zdálo, že právě ony by se mohly stát
významným zdrojem doplňků. Generál Ingr proto již v srpnových dnech roku 1941 psal plk.
Píkovi, že očekává hlášení o masových dezercích vojáků ze slovenské armády.889 Na dlouho
marně. V průběhu času se ale objevily zprávy o velikých počtech československých občanů,

886

Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 122.

887

Tamtéž, s. 121.

888

Databáze.

889

Čekám na zprávu o hromadném přechodu slovenských vojáků do sovětského zajetí. Sdělte, jaké jsou možnosti
náboru u zajatých Slováků a Podkarpatorusů. VÚA – VHA Praha, f. ČSVM – SSSR, k. 32, inv. č. 233, Depeše
došlé Londýn 1941–1942, depeše z 19. 8. 1941.
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vězněných v sovětských gulazích, především za nedovolené překročení hranice. Jednalo se
zvláště o obyvatele Podkarpatské Rusi, ať již rusínského nebo židovského původu, kteří
využili změny hranic a snažili se uniknout zpod maďarské okupace. O nich se sice všeobecná
instrukce z 19. července 1941 explicitně nezmiňovala, právě oni se ale nakonec
v následujících několika měsících stali hlavním zdrojem doplňování. Zásadní rozhodnutí o
jejich propuštění bylo oznámeno již 10. ledna 1042 na zasedání smíšené československosovětské komise,890 konkrétní kroky na sebe ale nechaly ještě dlouho čekat.891
Jednotka mezitím dne 15. července 1942 dosáhla předepsaných počtů a začala užívat názvu 1.
čs. samostatný polní prapor.892 I přes pokračující a úspěšný výcvik ale bylo zřejmé, že
dosavadní tempo přírůstků rozhodně nestačí na výstavbu dalších jednotek, ale ani na žádoucí
výměnu některých starších a fyzicky méně schopných vojáků, o zajištění krytí budoucích ztrát
ani nemluvě. Přesto prapor usilovně cvičil dál a na podzim konečně obdržel i vlastní
zbraně.893 O tom, zda a jaký vliv na konečné svolení sovětských míst či na urychlení realizace
dřívějších rozhodnutí měla návštěva komunistických poslanců v Buzuluku v květnu 1942,
příjezd generála Ingra v červenci téhož roku či žádost plk. Svobody maršálu Stalinovi o
odeslání na frontu, je možné spekulovat, nicméně v samém závěru roku se náhle změnila i do
té doby nikoliv nadějná personální situace. Den před Vánocemi přijel na buzulucké nádraží
první transport s Rusíny a Ukrajinci z Podkarpatské Rusi, konečně uvolněnými z gulagů.
Vzápětí poté následovaly další. Od té chvíle do 30. ledna 1943, kdy prapor odjížděl na frontu,
tedy za pouhých 39 dní, bylo nově prezentováno 521 vojáků, přičemž další stovky byly na
cestě. Početní problém byl pro danou chvíli zažehnán.
Masivní transporty propuštěných vězňů ale byly velice pozoruhodné z pohledu národnostního.
Zahrnovaly totiž téměř bez výjimky pouze Rusíny a Ukrajince. Excerpce z Databáze ukázala,
jak dalece byla tato skupina dominantní: Mezi celkem 521 nově prezentovanými vojáky jich
890

Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 119. Srvn. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 10, inv. č. 81,
Protokol ze zasedání Smíšené komise pro tvoření čs. jednotek na území SSSR ze dne 10. 1. 1942.
891

Teprve v dubnu 1942 mohl plk. Píka hlásit do Londýna: Vyslanci bylo dnes úředně oznámeno, že byl vydán
rozkaz k propuštění Podkarpatských Rusínů a že tito mohou nastoupit do československé vojenské jednotky.
NKID ovšem podotýká, že dopravní poměry si vyžádají k úplnému provedení delší čas. VÚA – VHA Praha, f.
ČsVM – SSSR, k. 32, inv. č. 228–229, Depeše odeslané Londýn 1941–42, depeše č. 170 z 3. 4. 1942. Znění
v kontextu pozdější reality nepotřebuje komentáře.
892

VÚA – VHA, f. 1. čs. samostatný prapor v SSSR, k. 2, inv. č. 13, sign. 7/1, Válečný deník 1. čs.
samostatného praporu, zápis z 15. 7. 1942.
893

VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. samostatný prapor v SSSR, k. 3, inv. č. 37, sign. 15, rozkaz 1. čs. samostatného
praporu č. 237/42 ze dne 21. 10. 1942.
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mělo plných 468 zaznamenán ukrajinský a 26 rusínský mateřský jazyk. Pět dalších vojáků
udávalo mateřskou řeč ruskou, čtyři z nich ale také pocházeli z Podkarpatské Rusi. Kromě
nich bylo za zmíněnou dobu v Buzuluku prezentováno jen 22 vojáků (4 %), kteří udávali
nějaký jiný mateřský jazyk, přičemž pět z nich se také narodilo na Podkarpatské Rusi.894
Ludvík Svoboda využil náhlého početního zesílení a provedl v řadách polního praporu, jenž
se chystal k odjezdu na frontu, rozsáhlé personální výměny. V posádce ponechal celou řadu
starších či fyzicky nevyhovujících vojáků a na jejich místa v polním praporu zařadil více než
dvě stovky vojáků z posledních transportů. Výrazně se tak především snížil věkový průměr.
Současně je třeba vnímat fakt, že většině z nově prezentovaných chyběl důkladný výcvik.
Celá čtvrtina praporu tudíž byla tvořena nezkušenými a především nesecvičenými vojáky, a to
v okamžiku, kdy jednotky odjížděla na frontu. Na první pohled se zdá, že se jednalo o hrubou
chybu plukovníka Svobody. Nicméně, Svobodu vedly k jeho rozhodnutí jasné a logické
důvody. Prapor především neměl být ihned zasazen do bojů, právě naopak. Odjížděl pouze
z hlubokého týlu do přífrontového pásma, kde měl teprve projít zdokonalovacím výcvikem,
přičemž se výhledově počítalo i s tím, že jednotka bude motorizována. V každém případě se
Svoboda oprávněně domníval, že zbude dost času na výcvik nově zařazených vojáků. Starší a
fyzicky méně schopní vojáci, zanechaní v Buzuluku, mohli naopak předat zkušenosti ze svého
dosavadního výcviku početným nováčkům.

Během pouhých 39 dnů od Vánoc 1942 do odjezdu na frontu ovšem v důsledku příjezdu
transportů také došlo k dramatické proměně národnostního složení praporu. Rusíni a
Ukrajinci, dříve naprosto minoritní složka, nyní tvořili čtvrtinu všech jeho příslušníků.
Detailní analýza Databáze umožňuje porovnat oficiální výkazy se záznamy, které vojáci
uvedli při svém odvodu:

894

Vypočítáno podle Databáze.
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Tabulka 72
Personální složení 1. čs. polního praporu,
5. února 1943 (podle národnosti)895
národnost

počet

%

česká

506

52,2 %

slovenská

78

8%

ukrajinská

256

26,4 %

německá

2

0,2 %

maďarská

14

1,4 %

židovská

105

10,8 %

8

0,8 %

969

100 %

jiná
celkem

Tabulka 73
Personální složení 1. čs. polního praporu,
31. ledna 1943896
mateřská řeč/
národnost
česká

z toho:
žid.
konfese
144

% žid.
konfese
28,6 %

počet

%

503

51,4 %

bez
vyznání
142

slovenská

84

8,6 %

24

22

26,2 %

rusínská*

57

5,8 %

3

1

1,8 %

ukrajinská

192

19,6 %

2

0

0

ruská**

8

0,8 %

5

1

12,5 %

německá

6

0,6 %

0

6

100 %

maďarská

18

1,8 %

5

10

55,6 %

židovská

100

10,2 %

3

97

97 %

jiná***

10

1%

0

7

70 %

978

100 %

184

288

29,4 %

celkem

* včetně tří vojáků, kteří udávali mateřskou řeč podkarpatoruskou
** tři vojáky lze započítat mezi československé „Rusíny“, zbylých pět se narodilo v SSSR
*** jeden voják udával lotyšskou, osm polskou mateřskou řeč, jeden „československou“
895

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 199.

896

Vytvořeno podle Databáze.
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Složení podle kritéria mateřské řeči napovídá, že více než polovinu praporu naplnili „Češi“,
následovaní více než čtvrtinovým podílem „Rusínů“ a „Ukrajinců“. Desetinu vojáků měli
představovat židé a necelých devět procent „Slováci“.
V rámci národnostní identifikace ovšem musíme uvažovat i kritérium židovské konfese,
respektive jeho vliv a výši průniku u jednotlivých kategorií, diferencovaných podle kritéria
mateřské řeči. Křížové srovnání v rámci elektronické Databáze sice nemůže zachytit všechny
vojáky „židovského původu“, výsledky se však příliš neliší od detailních zjištění, k nimž díky
více než třicetileté práci na tématu došel Miroslav Brož.897 Podle něj výsledná čísla téměř
přesně vycházejí tak, že třetinu stavu praporu tvořili Češi, třetinu židé (původem), čtvrtinu
Rusíni a Ukrajinci. Mimo tyto tři hlavní skupiny se ocitlo pouze necelých padesát Slováků a
pak již jen několik jednotlivců.
Přítomnost židů v 1. čs. samostatném polním praporu byla vždy diskutovanou otázkou.898
Prosté číselné vyjádření ani zdaleka nemůže problematiku vyčerpat, nicméně poskytuje
potřebné faktografické vodítko. Velmi významné je totiž sledovat proměny poměrného počtu
židů v jednotce v závislosti na čase. Pokud jsem právě ukázal výsledný, finální efekt
v okamžiku odjezdu na frontu, je nutné zmínit, že poměrný počet, a tím i význam židů pro
organizaci praporu, byl ještě mnohem vyšší během dlouhého období výcviku, tedy do
okamžiku, než přijely transporty Rusínů a Ukrajinců z gulagů. Nejlepší ilustrací je opět
excerpce z Databáze. Podle záznamů celkem prošlo službou u 1. samostatného polního
praporu za celou dobu jeho existence 1258 vojáků. Z nich mělo 403, tedy přibližně třetina,
zaznamenánu židovskou konfesi. Z 267 vojáků rusínské nebo ukrajinské mateřské řeči ale
kromě 19 všichni k praporu dorazili až během posledních čtyř desítek dnů před odjezdem na
frontu a na poslední chvíli tak nahradili mnohé dosavadní příslušníky praporu (z velké části
postarší židy). Z uvedených čísel vyplývá, jak významný byl židovský podíl zvláště během
897

Jedním z výsledků dlouholeté práce M. Brože je publikace BROŽ, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. 1. čs.
samostatný polní prapor. AVIS, Praha 2006, která však z řady důvodu (mj. ochrany osobních údajů) neobsahuje
národnostní a konfesní specifikaci jednotlivých vojáků. Jednotlivé případy i souhrnné výsledky M. Brož
přesvědčivě prokázal během několika rozhovorů s autorem této práce, s ohledem na pozůstalé si však nepřál
zveřejnění příslušných dokumentů. Za podrobné informace, konzultace a rady M. Brožovi děkuji.
898

Kromě několika tabulek, zpracovaných s větší či menší přesností, se však odhady míry skutečného zastoupení
vojáků židovského původu většinou odvíjejí od vzpomínek a postřehů pamětníků. Srvn. zvl. KULKA, E.: Židé v
československé Svobodově armádě, různé strany. Vždy však chyběla detailní analýza, kterou zmíněné tabulky
nemohly nahradit, už kvůli metodické nejednotnosti a vágnosti definic. Pro nastínění významu, jaký měli židé
v řadách 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR, vystačí následný výčet a analýza, přičemž se jedná pouze
o ty z nich, kteří měli v osobních materiálech zaznamenánu židovskou konfesi.
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jara, léta a podzimu 1942. Do okamžiku, než přijel první „rusínský“ transport, tedy od 5.
února do 23. prosince 1942, prošlo praporem 1029 vojáků. Počet vojáků židovské konfese
mezi nimi dosahoval téměř čtyř set, nezpochybnitelného židovského původu jich ale celkem
bylo okolo šesti stovek. Až do prosince 1942, tedy po celé období formování a výcviku
praporu tedy židé zcela určitě představovali okolo 60 % početního stavu, spíše však ještě více.
Velký význam měli ale i ti židovští vojáci, které plukovník Svoboda zanechal v posádce
Buzuluk a kteří se bojů v okolí Charkova v březnu 1943 nezúčastnili. Přestože byli
mnohonásobně přečísleni stovkami dobrovolníků z nových transportů, právě oni zformovali
základ nižšího instruktorského sboru a předávali nováčkům zkušenosti, získané během
několikaměsíčního předchozího tvrdého výcviku.

V průběhu březnových bojů bojů roku 1943 utrpěl polní prapor poměrně těžké ztráty.
Nejtíživější byly pochopitelně ztráty na životech. Ani po sedmdesáti letech dosud nejsou
známy osudy všech vojáků, nicméně podle nejsystematičtějšího výzkumu padlo, zemřelo po
zranění, bylo zavražděno v zajetí či dodnes zůstalo nezvěstných celkem 120 vojáků.
Tabulka 74
Vojáci 1. čs. polního praporu
zahynulí v boji u Sokolova
březen 1943899
mateřská řeč

počet

%

česká

68

56,7 %

z toho žid.
konfese
16

slovenská

11

9,2 %

4

rusínská*

6

5%

0

ukrajinská

19

15,8 %

0

německá

4

3,3 %

4

maďarská

5

4,2 %

3

židovská

7

5,8 %

7

120

100 %

34 (28,3 %)

celkem

* jeden voják měl zaznamenánu „podkarpatoruskou“ mateřskou řeč

899

Tabulka vytvořena na základě srovnání Databáze a BROŽ, M.: Hrdinové od Sokolova.
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Jak je vidět, poměr ztrát u všech nejpočetnějších skupin („Češi“, „Rusíni“, konfesní židé)
téměř přesně odpovídá jejich procentuálnímu zastoupení v rámci praporu.900 Závěr je tedy
jednoznačný – co se týče prvosledových složek, platili v boji vojáci všech národností i
konfesních skupin takřka přesně stejnou krvavou daň.

4.3.7. 1. čs. záložní pluk v SSSR
Po odjezdu prvosledové polní jednotky zůstaly v Buzuluku stovky vojáků. Jejich celkový
počet se dokonce téměř vyrovnal stavu polního praporu. Část z nich, především starších
věkem či ve špatném zdravotním stavu, nebyla schopna služby na frontě, kromě nich ovšem
neustále přijížděly nové transporty vojáků, uvolněných z gulagů. Početní stavy od prosince
1942 prudce rostly a původní organizační rámec, připravený s ohledem na formování jednoho
praporu již nestačil.
Dne 30. listopadu 1942 zasedala v Moskvě smíšená československo-sovětská komise, která
řešila otázku další výstavby čs. jednotek na území Sovětského svazu.901 Padlo jednomyslné
rozhodnutí organizovat záložní střelecký pluk podle tabulek střeleckého pluku Rudé
armády.902 Dva dny po odjezdu 1. čs. samostatného polního praporu na frontu, poté, co
skutečně dorazily první početné skupiny Čechoslováků z gulagů, došlo k ustavení 1. čs.
záložního pluku.903 V prvních únorových dnech roku 1943 měly československé jednotky
v Buzuluku podle oficiálních statistik toto složení:

900

Dokonce i ony drobné výkyvy mají racionální opodstatnění – většinu velitelského sboru, který je v první linii
ohrožen ztrátami ještě výrazněji než prostí vojáci, tvořili Češi, některé zdánlivě výraznější procentuální výkyvy
(„Němci“, „Maďaři“) nemohou být brány v úvahu vzhledem k velmi nízkým absolutním počtům. Jedinou
výraznější odlišností tak zůstává nižší poměr ztrát osob židovské mateřské řeči. Z tohoto údaje ovšem nelze
učinit žádný statistický závěr, neboť jde také o záležitost jednotlivců – k dosažení přibližného procentuálního
zastoupení se „nedostávalo“ pouhých pěti osob, navíc zvláště u židovských vojáků musíme brát v úvahu i
služební zařazení, kdy část byla přidělena k službám v týlu.
901

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 10, inv. č. 82, čj. 1025taj./42, Protokol ze zasedání smíšené čs.sovětské komise z 30. 11. 1942. Jednání se za československou stranu zúčastnil plk.gšt. Heliodor Píka se svým
pobočníkem poručíkem Andrejem Patrusem.
902

Tamtéž.

903

Velitelem byl určen plukovník pěchoty Jan Kratochvíl, který se ještě nacházel v Británii. Pod dobu jeho
nepřítomnosti velel pluku npor. Jaroslav Dočkal. VÚA – VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek
v SSSR (dále jen VČsVJ – SSSR), k. 3, sign. 2/2, situační hlášení z 3. 2. 1943.
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Tabulka 75
Složení čs. jednotek v Buzuluku,
5. února 1943 (podle zjištěné národnosti)904
jednotka

česká

slovenská

ukrajinská

německá

maďarská

židovská

jiná

celkem

Zálož. pluk

19

2

615

0

0

3

0

639

Náhr. rota

201

23

16

4

0

33

7

284

celkem

220

25

631

4

0

36

7

923

%

23,8 %

2,7 %

68,4 %

0,4 %

0%

3,9 %

0,8 %

100 %

Během pouhých dvou měsíců od chvíle, kdy do Buzuluku začali přijíždět první větší
transporty Čechoslováků z Podkarpatské Rusi, uvolněných z gulagů, se nejpočetnější složkou
vojenské jednotky stali Rusíni a Ukrajinci. Mnozí z nich dorazili ve velmi špatném
zdravotním stavu a fyzické kondici, nicméně po rekonvalescenci se stali vítaným a
hodnotným zdrojem doplňování vojska. K jejich kladům jako rekrutační skupiny patřily nízký
věk905 a dobré fyzické předpoklady, neboť pocházeli většinou z velmi skromných poměrů a
byli navyklí na těžkou fyzickou práci.906 K záporům se řadil fakt, že většině z mladších
odvedenců chyběl jakýkoliv vojenský výcvik, vážným problémem se stala také nízká úroveň
vzdělání.
I nadále ale přicházeli další dobrovolníci: jen od 30. ledna 1943, kdy Buzuluk opustil polní
prapor s velitelem plk. Svobodou, do 7. března 1943 bylo v Buzuluku nově prezentováno přes
1200 osob.907 Toho dne vojáci složili slavnostní přísahu.908 Stalo se tak v den výročí narození

904

Vytvořeno na základě tabulky in: Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 199.

905

Přibližně polovina všech vojáků, prezentovaných v průběhu roku 1943 v Buzuluku, byla ve věku do 25 let.
Zjištěno na základě Databáze.
906

Ke dni 8. dubna 1943 vykazoval 1. čs. záložní pluk 1438 vojáků, z toho 738 rolníků a 294 kvalifikovaných
dělníků a řemeslníků. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 8, inv. č. 65, Statistika čs. vojenské jednotky ke
dni 8. 4. 1943.
907

Vypočítáno na základě VÚA – VHA Praha, Odvodní protokoly Buzuluk.

908

Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 203.
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T. G. Masaryka a shodou okolností v okamžicích, kdy se příslušníci Svobodova praporu
připravovali na svůj první boj u Sokolova.
Na počátku dubna 1943 převzal velení pluku plk. Jan Kratochvíl, a o necelý měsíc později
dorazila zpráva, že pluk bude přesunut do přífrontového pásma,909 kde se sloučí s dosavadním
1. čs. samostatným polním praporem a společně vytvoří vyšší organizační celek.
Dne 4. května 1943 odjel z buzuluckého nádraží transport s vojáky záložního pluku. Mířil do
Novochoperska, kde měl vzniknout nový polní svazek vyššího stupně – 1. čs. samostatná
brigáda v SSSR. Transport zahrnoval 1410 vojáků.910 V Buzuluku zůstala náhradní rota
v počtu 454 osob, většinou starších, nemocných či boje neschopných vojáků.911 I po tomto
datu ovšem do Buzuluku přijížděli další dobrovolníci. Náhradní rota se rozrostla na náhradní
prapor, v jehož rámci existoval i postupně se zvyšující počet výcvikových rot, v nichž se noví
vojáci podrobovali základnímu výcviku.
První čs. záložní pluk v SSSR zůstal po celou dobu své existence věrný svému názvu. Jednalo
v zásadě o výcvikovou formaci, která měla především podchytit a zorganizovat vysoké počty
Čechoslováků, propuštěných ze sovětských gulagů. Kromě nevelkého kádru důstojníků a
instruktorů byla většina stavu pluku tvořena naprostými nováčky či nanejvýše jen málo
zkušenými vojáky nejnižších hodností. Záložní pluk neměl velitelský potenciál, aby se sám
přetvořil v akceschopnou polní formaci, v rámci svých možností ale bezezbytku splnil svůj
účel – poskytnout základní výcvik a prvotní secvičení mase prostých vojáků, kteří měli být
později zařazeni k posílení a organizačnímu rozvinutí vojensky prověřeného celku, kterým
byl, byť oslabený, 1. čs. samostatný polní prapor. Záložní pluk existoval jen krátce, prakticky
pouhé tři měsíce, a tomu musel odpovídat i stupeň vycvičenosti jeho příslušníků. Přestože
záložní pluk více než dvojnásobně početně převyšoval 1. polní prapor,912 organizačním i
velitelským základem nové formace se z pochopitelných důvodů stal původní polní prapor.
Co se týče charakteristiky národnostní situace v tomto období, platí, že od prosince 1942 po
celou první polovinu roku 1943 se základním rekrutačním zdrojem československých
909

Tamtéž, s. 215.

910

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 319.

911

VÚA – VHA Praha, f. Záložní pluk – SSSR, k. 13, sign. /2/1/1, Válečný deník záložního pluku, zápis z 5. a 6.
5. 1943; KULKA, E.: Židé v československé Svobodově armádě, s. 229.
912

V okamžiku spojení obou celků čítal 1. čs. samostatný polní prapor 670 vojáků, 1. čs. záložní pluk 1410.
Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 319.
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jednotek v Sovětském svazu se stali Rusíni a Ukrajinci, propuštění z gulagů. Teprve podrobný
průzkum odvodních protokolů ale ukazuje, že se stali zdrojem prakticky jediným. Jejich podíl
byl totiž v tomto období doslova enormní. V první polovině roku 1943 bylo v Buzuluku nově
prezentováno celkem 2200 vojáků, pouze 92 (!) ale vykazovalo jinou mateřskou řeč než
ukrajinskou či rusínskou.913 Skupinu, kromě kritéria „rekrutačního původu“ (gulag)
charakterizovala právě národnostní homogenita. Jde o zcela výjimečný příklad tak výrazné
dominance jedné rekrutační skupiny. Nikdy dříve a nikdy poté v rámci čs. jednotek
v zahraničí nedošlo v případě využití rekrutačních zdrojů k takto vyhraněně jedinečné,
doslova limitní914 převaze jedné národnostní skupiny.

4.3.8. Organizace 1. čs. samostatné brigády v SSSR v Novochopersku
V květnu 1943 se v Novochopersku sešli příslušníci 1. polního praporu a záložního pluku.
Zprvu z výcvikových důvodů cvičily odděleně, než k 7. červenci 1943 došlo k definitivnímu
ustavení polního svazku, 1. čs. samostatné brigády v SSSR.915 Po dobu pobytu brigády
v Novochopersku dorazilo z Buzuluku ještě asi 800 vojáků v rámci několika větších
transportů,916 odvody ale probíhaly i přímo v Novochopersku, kde bylo celkem zařazeno
přibližně 450 osob.917 Většina z nich přišla především v rámci dvou větších skupin.
Významnou událostí se stal zvláště příjezd dvou set bývalých vojáků slovenské armády, kteří
pod vedením nadporučíka Pavla Marcellyho přešli v lednu 1943 k Rudé armádě a po internaci
913

Z těchto 92 osob vykazovalo českou mateřskou řeč 41, slovenskou 24 (8 z nich se narodilo na Podkarpatské
Rusi) a „židovskou“ 25 (9 z nich se narodilo na Podkarpatské Rusi), 1 německou a 1 maďarskou. Celkem 30
z nich udávalo židovskou konfesi. Databáze.
914

Zmíněných 92 „nerusínů“ představovalo pouhá 4 % z celkového počtu 2200 nově přijatých vojáků. Již tak
nízkou hodnotu navíc částečně snižuje i výše uvedený regionální původ 17 dalších vojáků z Podkarpatské Rusi.
915

Dobový oficiální název svazku byl jiný a několikrát se měnil, pro zjednodušení však používám ustálené
podoby. Podobná situace nastala později v případě názvů jednotek 1. čs. armádního sboru. Jejich oficiální názvy
uveřejnil Sborník důvěrných výnosů a nařízení MNO, ročník 1944, č. 13 ze dne 26. července 1944, čl. 5. Je více
než charakteristické, že uvedené oficiální názvy se většinou neujaly; jednotky nadále používaly již zavedené
názvy a číslování. K přejmenování na oficiální verzi nedošlo, a jednotky bojovaly pod názvy a čísly, někdy
značně odlišnými od oficiální verze, kodifikované nejvyššími vojenskými orgány a signované prezidentem
republiky, což o míře bezvýhradné podřízenosti jednotek v SSSR vrchnímu velení v Londýně vypovídá více než
jasně.
916

Poslední transport se 179 muži dorazil ještě v noci na 21. září 1943, tedy krátce před odjezdem brigády na
frontu.
917

Databáze a VÚA – VHA Praha, Odvodní protokoly Novochopersk.
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byli odesláni k československé jednotce a 5. července 1943 odvedeni. Šlo o první kompaktní
a početnou skupinu Slováků v jednotkách na východní frontě. Konečně se tak začalo plnit
přání plukovníka Píky z podzimu 1941, byť po téměř dvou letech. Slovenští vojáci
disponovali vcelku hodnotným výcvikem a nezanedbatelnými frontovými zkušenostmi a
skupina měla proto vysokou bojovou hodnotu. O jejich bojové morálce svědčí smutný fakt, že
z celé dvousetčlenné skupiny do konce války zahynulo nejméně 45 osob.918
Druhá skupina dorazila do Novochoperska 24. září 1943, těsně před odjezdem brigády na
frontu, a nazítří byli její příslušníci v počtu 230 nových vojáků prezentováni a okamžitě
zařazeni k jednotkám.919 Takřka doslova se tedy opakovala situace jako u 1. čs. samostatného
polního praporu, kdy bylo během posledního měsíce před odjezdem z Buzuluku na frontu
přijato na 250 nových vojáků. Nicméně, zatímco tehdy, v případě 1. polního praporu, činili
přírůstek plnou čtvrtinu stavu, u brigády se jednalo jen o necelých osm procent. Tito vojáci
pochopitelně během následující cesty vlakem na frontu mohli projít jen naprosto
improvizovaným výcvikem či spíše jen instruktáží. Význam skupiny ovšem vzhledem
k tématu této práce nespočívá v nedostatečné vojenské připravenosti jejích příslušníků, ale
v národnostním složení a především ve specifičnosti rekrutačního zdroje, z něhož většina
nově příchozích pocházela. Jednalo se totiž převážně o bývalé zajatce, propuštěné ze
sovětských zajateckých táborů. Mezi těmi, kteří udávali mateřskou řeč českou, bylo deset
bývalých vojáků wehrmachtu, kteří se tak poprvé dostali do řad čs. jednotky na východní
frontě.920 Ve skupině dorazili i další zajatci a přeběhlíci ze slovenských jednotek, bojujících
na východní frontě, především ale muži, kteří z donucení museli sloužit v armádě maďarské.
Nešlo však o československé občany maďarské národnosti („československé Maďary“), ale o
Slováky z území, odtržených po Vídeňské arbitráži, Rusíny a Ukrajince z Podkarpatské Rusi a
především o vojáky židovského původu, kteří byli nasazeni v maďarských pomocných
jednotkách, kde sloužili beze zbraně a vykonávali naprosto podřadné práce.921 Na 44 mužů
918

Zjištěno na základě Databáze. Poslední z nich zahynul 7. května 1945 u Bystřice pod Pernštejnem jako člen
výsadu „Miroslav Tyrš“ (Ján Silný, 3.646/m, 06.05.1920 Zeleneč, o. Trnava).
919

VÚA – VHA Praha, Odvodní protokoly Novochopersk a Databáze. Jednalo se o bývalé příslušníky slovenské
a maďarské armády, kteří byli propuštěni ze sovětských zajateckých táborů. Do Novochoperska je převezla
autokolona brigády. Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 293.
920

Je více než zajímavé, že doba přijetí zajatců z německé armády i jejich počet prakticky prakticky odpovídá
tehdejší situaci u čs. jednotek v Británii, kde bylo v září 1943 přijato prvních třináct zajatců z německé armády.
MARŠÁLEK, Z.: “On the right side again”.
921

K jejich osudům viz KULKA, E.: Židé v československé Svobodově armádě, s. 230–254.
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mělo zaznamenánu židovskou mateřskou řeč, ovšem židovskou konfesi nebo nesporný
židovský původ jsem zjistil u celkem 72 osob. Vítanou posilu pro velitelský sbor brigády
představovalo několik důstojníků, z nichž dva získali své hodnosti až v maďarské armádě.
V obou případech se jednalo o Rusíny z Podkarpatské Rusi, kteří se v další službě velice
osvědčili.
První dvě skupiny vojáků, kteří byli naverbováni v zajateckých táborech, tedy pro čs.
jednotku v Sovětském svazu znamenaly výraznou posilu. Přes 400 vojáků představovalo
přibližně 12 % stavu brigády – více než desetina vojáků, kteří bojovali u Kyjeva, tak do
brigády přišla „z druhé strany fronty“.
V okamžiku, kdy brigáda odjížděla do přífrontového pásma, měla toto personální složení:
Tabulka 76
Složení 1. čs. samostatné brigády v SSSR,
1. října 1943 (podle národnosti)922

počet

%

česká

563

16,8 %

početní
přírůstek
oproti 1.
čs. praporu
+ 57

slovenská

343

10,2 %

+ 265

+ 2,2 %

ukrajinská

2 210

66 %

+ 1 954

+ 39,6 %

německá

2

-

0

-

maďarská

13

0,4 %

-1

-1%

židovská

204

6%

+ 99

- 4,8 %

7

0,2 %

-1

- 0,6 %

3 348

100 %

2 379

-

národnost

jiná*
celkem

změna %
složení
oproti 1.
čs. praporu
- 35,4 %

* pět vojáků mělo zapsánu polskou, dva lotyšskou národnost

Z tabulky vyplývá, že Rusíni a Ukrajinci tvořili přesně dvě třetiny celého stavu brigády.
Během následujících bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu bojovali velmi statečně; smutným
odrazem jejich chrabrosti se ale staly i jejich vysoké ztráty.

922

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 326.
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Výrazný pokles procentuálního zastoupení naopak zaznamenaly kategorie židovských vojáků.
Při odjezdu na frontu bylo v samotné brigádě evidováno 383 vojáků židovské konfese a 204
vojáků, hlásících se k židovské mateřské řeči, což činilo 11,4 %, resp. 6,1 % z celku.923 Mnozí
další sice zůstali v zápolí v řadách náhradního praporu, přesto byl propad jejich poměrného
zastoupení více než dramatický. Absolutní počty židovských vojáků se oproti stavu z února
1943 příliš nezvýšily, neboť kromě zmíněné skupiny zajatců z maďarské armády patřili židé
v průběhu roku 1943 mezi nově prezentovanými vojáky k výjimkám. „Židovský podíl“ v čs.
jednotce na východní frontě, zpočátku tak výrazný, během roku 1943 rychle klesal, přičemž
tento trend se měl udržet i v následujícím období.

Tabulka ovšem nezachycuje celou řadu dalších údajů. Není například zachycena hodnostní
struktura. Velení na vyšší i střední úrovni v převážné míře zůstávalo v rukách českých
důstojníků.924 Důstojníků rusínské či ukrajinské národnosti bylo na podzim roku 1943 dosud
jen několik, a většina Rusínů a Ukrajinců sloužila v nejnižších hodnostech. Také slovenských
důstojníků bylo velmi málo. Tento stav se v budoucnu měl brzy změnit, neboť v roce 1943
byli někteří vybraní vojáci odesláni do sovětských důstojnických škol, současně se další
vojáci připravovali v rámci důstojnických kurzů, organizovaných péčí velitelství brigády.

V době, kdy jednotka sváděla těžké boje, probíhaly v Buzuluku i přímo u brigády odvody a
prezentace dalších dobrovolníků. Oproti předcházejícímu období je ale možné pozorovat
nápadnou změnu jejich národnostního složení. Od prosince 1942 až do července 1943
představovali Rusíni a Ukrajinci prakticky jediný, téměř zcela homogenní zdroj, a i poté měli
mezi přírůstky většinu, postupně se však situace měnila. Ze 134 vojáků, kteří byli u
evidenčních orgánů brigády prezentováni po jejím odjezdu do frontového pásma, bylo jen 32
Rusínů a Ukrajinců a 10 vojáků udávajících židovskou konfesi. Naopak se nově přihlásilo 46
„Čechů“, z nich část pocházela z řad zajatců z německé armády. Odvody současně probíhaly i
v Buzuluku, kde bylo od počátku října do konce roku přijato celkem 390 vojáků. Největší
923

VÚA – VHA Praha, f. VKPR, k. 12, inv. č. 31/1, čj. 170/ taj./44.

924

Tamtéž, s. 321. Je pozoruhodné, že veliteli všech jednotek brigády na stupni praporu/oddílu byli jmenováni
důstojníci, převelení do Sovětského svazu z Británie. Jediným důstojníkem jiné národnosti byl nadporučík J.
Kostovič (50/d, 28.12.1912 Radvanka o. Užhorod), velitel protiletadlového oddílu, Ukrajinec z Podkarpatské
Rusi.
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skupinou mezi nimi sice zůstali Rusíni a Ukrajinci se 127 muži, nicméně počty ostatních se
jim již velice blížily – „Slováků“ bylo 115, „Čechů“ 86, vojáků, kteří uvedli židovský
mateřský jazyk 54, židovskou konfesi pak 58.925 Měnily se i rekrutační zdroje. Zatímco dříve
většinu prezentovaných tvořili bývalí vězni gulagů, v tomto období mnozí „Slováci“ a „Češi“
(ale i řada „Rusínů“ a „Ukrajinců“) přišli ze zajateckých táborů. Zajímavé oproti dřívějším
poměrům je i to, že rozdíl mezi vojáky židovské konfese a židovské mateřské řeči činil pouhé
čtyři osoby.926
Zformování samostatné brigády bylo bezesporu velkým úspěchem, s výhledem na budoucnost
ale již 31. května 1943 hlásil plk. Píka do Londýna o svých dalších záměrech. Po doplnění
stávajících jednotek navrhoval vytvoření svazku, pracovně nazvaného „lehká divize“.927
Dosažitelné lidské zdroje však tehdy na podobný rozvoj nestačily, a to ani tehdy, jestliže
bychom vzali v úvahu všechny nové dobrovolníky, prezentované do konce roku 1943.
Nicméně, londýnské MNO i plk. Píka osobně počítali shodně s tím, že po kyjevské operaci
bude brigáda uvolněna a reorganizována tak, aby byla k dispozici pro přepravu a zásah na
území ČSR, s největší pravděpodobností na pohraničí Podkarpatské Rusi a Slovenska.928 Tyto
plány ovšem byly ovšem krátce nato zcela postaveny hlavu nečekaným vývojem událostí.

925

Databáze.

926

Tamtéž.

927

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 32, inv. č. 243, depeše č. 5766/I z 31. 5. 1943. Z celé řady důvodů
k zformování divize či divizí až do konce války nedošlo a nejvyšším organizačním stupněm svazku zůstala
v rámci čs. jednotek na východní frontě (ale i na Západě) pouze brigáda.
928

Tamtéž, depeše č. 6032/I a 6032/2 z 22. 10. 1943 a 4. 11. 1943. Píka předvídal především organizaci praporu
samopalníků s parašutistickým výcvikem a dalšího praporu pěchoty. Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 23.
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4.3.9. Příchod bývalých příslušníků slovenské armády a jejich vliv na národnostní
strukturu čs. jednotek
Rok 1943 můžeme z pohledu národnostní struktury čs. jednotek na východní frontě
charakterizovat jako dlouhé, nepřerušené období celkové dominance rusínského a
ukrajinského živlu. Zatímco v druhém pololetí roku 1943 se začali objevovat dobrovolníci
jiných národností teprve pozvolna, již první dny nového roku přinesly náhlou a dramatickou
proměnu.
Již od roku 1941 se jedním z hlavních uvažovaných zdrojů doplňování československých
jednotek v SSSR měli stát přeběhlíci a zajatci ze slovenské armády, respektive z jejích útvarů,
nasazených na sovětsko-německé frontě, první alespoň trochu významnější skupina ale
dorazila pod velením npor. Marcellyho až v červenci 1943. Po tomto datu lze sice mezi nově
prezentovanými vojáky nalézt Slováků čím dál více, jak ukazuje databáze, větší část z nich
ale původně sloužila v maďarské, a nikoliv slovenské armádě. Dne 30. října 1943 (shodou
náhod k tomu došlo symbolicky v den výročí Martinské deklarace) přešla u Melitopole na
sovětskou stranu fronty velká část příslušníků slovenské 1. divize. Hromadná dezerce
prokázala nespolehlivost slovenských jednotek v boji proti Rudé armádě i výrazné limity
jejich bojové použitelnosti.929 Zajatci a přeběhlíci vytvořili v zajateckém táboře Pluk
slovenských dobrovolníků,930 jehož představitelé začali vyjednávat s československými i
sovětskými orgány o možnosti a podmínkách pro vstup do československých jednotek.931

929

K problematice přechodu příslušníků slovenské armády k Rudé armádě ve frontové oblasti viz např. ŠOLC,
Jiří: K pokusům o přechod 1. slovenské pěší divize k Rudé armádě v roce 1943. In: Vojenská história, 1999, č. 3,
s. 30–54.
930

Pluk slovenských dobrovolníků vznikl v zajateckém táboře č. 82 v Usmani. VÚA – VHA Praha, f. VČsVJ –
SSSR, k. 10, inv. č. 105–114, dokumenty Pluku slovenských dobrovolníků.
931

Nečekané zprávy o přechodu velkého počtu slovenských vojáků vedly k zásadnímu přepracování plánů
londýnského MNO i plk. Píky na další organizační rozvoj jednotek v Sovětském svazu. Jak bylo výše zmíněno,
zprvu plk. Píka požadoval přecvičit pro výsadkové úkoly 1. brigádu, po zprávě o přechodu slovenských vojáků u
Melitopole a jejich ochotě přihlásit se do čs. jednotek ale názor změnil a uvažoval o zformování zcela nového
svazku. Tento návrh byl také zapracován do memoranda, které mělo sloužit jako jako podklad pro jednání
prezidenta Beneše a náčelníka jeho vojenské kanceláře generála Antonína Hasala o budoucím rozvoji čs.
jednotek v Sovětském svazu během prezidentovy návštěvy v Moskvě na přelomu roku 1943 a 1944. V průběhu
pobytu v Moskvě také Beneš s Hasalem přijali delegaci Pluku slovenských dobrovolníků. Viz CHYTKA,
Stanislav – VALIŠ, Zdeněk: Delegácia slovenských vojakov u dr. E. Beneša v decembri 1943. In: Vojenská
história, 2001, č. 4, s. 103–108.
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Dobrovolníci byli přijati a z větší části odesláni do Jefremova,932 kde z nich a vojáků
náhradního praporu měla být vytvořena 2. čs. samostatná paradesantní brigáda.933
Výstavba tohoto svazku vycházela z dlouhodobých koncepcí londýnského ústředí a plk. Píky
o nutnosti vytvořit větší nebo menší vzdušně-výsadkovou formaci, schopnou zasáhnout na
pomoc připravovanému domácímu povstání.934 Fakt, že sovětská strana souhlasila
s formováním jednotky, která měla vznikat mimo podřízenost dosavadní 1. brigády a jejího
velitele, je nutné považovat za velký (a, jak se do této doby a zvláště později ukázalo, i
naprosto ojedinělý) úspěch „londýnských kruhů“. O důvodech souhlasu sovětské strany je
možné pouze spekulovat, časová souslednost s návštěvou prezidenta Beneše a podpisem
zásadní spojenecké smlouvy v prosinci 1943935 je ale více než signifikantní.936
Nový svazek se formoval v hlubokém týlu sovětsko-německé fronty, ve
zmíněném Jefremově, kam na samém počátku ledna 1944 dorazily dva hlavní transporty,
„slovenský“ s Plukem slovenským dobrovolníků a transport Náhradního praporu z Buzuluku.
V brigádě, považované za elitní, tvořili Slováci rozhodující většinu stavu mužstva.
932

Ze zajateckého tábora v Usmani odjelo 2028 vojáků, zatímco v táboře zůstalo 55 nemocných a 94 vojáků,
kteří byli po prověření označeni za nespolehlivé. Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 348; VÚA – VHA
Praha, f. VČsVJ – SSSR, k. 10, inv. č. 105 114, dokumenty Pluku slovenských dobrovolníků.
933

Co se týče 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR, dosud neexistuje žádná studie, která by se
meritorně zabývala národnostní otázkou, nicméně celou řadu postřehů lze nalézt v obecněji zaměřených pracích,
zvl. PIVOLUSKA, Juraj: Parabrigáda. Spomienky na 2. československú paradesantnú brigádu v SSSR. Obzor,
Bratislava 1970; PŘIKRYL, Vladimír: Pokračujte v horách. Svědectví zahraničního vojáka. Naše vojsko, Praha
1947; TÝŽ: Za vlády tmy. Naše vojsko, Praha 1993; ŠOLC, Jiří: Padáky nad Slovenskem. 2. čs. samostatná
paradesantní brigáda v SSSR. Ares, Praha 1997; MARŠÁLEK, Zdenko: Druhá československá samostatná
paradesantní brigáda v SSSR a její bojová hodnota – plány, představy a možnosti versus realita. In: ZUDOVÁLEŠKOVÁ, Zlatica (ed.): Československá armáda 1939–1945 (plány a skutečnost). Příspěvky z mezinárodní
konference 22. – 23. října 2002. AVIS, Praha 2003, s. 138–150.
934

Blíže viz ŠOLC, Jiří: Padáky nad Slovenskem, s. 14–16 a 20–24; MARŠÁLEK, Z.: Druhá československá
samostatná paradesantní brigáda, s. 138–139 a 144. Strategické koncepce čs. velení ovšem nejsou předmětem
této práce. Zatím nejhlubší zpracování, byť zatížené dobovými limity, provedl již ŠÁDA, Miroslav: Vznik a
výstavba 1. čs. armádního sboru v SSSR a KRÁTKÝ, Karel: Vznik a bojová příprava 2. čs. samostatné
paradesantní brigády v SSSR. In: Kol.: Za svobodu Československa, II, zvl. s. 12–42 a 320–351.
935

Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci byla podepsána v Moskvě dne 12. prosince
1943. Široké okolnosti jejího dojednání viz zvl.: HRBEK, J. – SMETANA, V. a kol.: Draze zaplacená svoboda,
I, s. 42–72.
936

Během jednání v Moskvě předložil prezident Beneš i tzv. vojenské memorandum s návrhy na další rozvoj
jednotek v Sovětském svazu. Memorandum zmiňovalo nejen výstavbu specializované výsadkové brigády, ale i
otázku přesunu dalších důstojníků z Británie, propuštění všech čs. občanů z řad zajatců ze slovenské, německé i
maďarské armády a přípravu materiální pomoci pro povstání na československém území. Znění memoranda viz
JANÁČEK, František – MICHÁLKOVÁ, Marie (eds.): Neznámé dokumenty z Benešovy cesty do Moskvy
v roce 1943. In: Historie a vojenství, 1992, č. 5, s. 162–167.
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V polovině února činil podíl „Slováků“ (výčet byl zpracován podle kritéria národnosti) 92,6
%! Vojáků české národnosti mělo být 3,1 %, ukrajinské 2,7 %, zbytek (1,6 %) tvořili
„ostatní“.937 Dominance vojáků slovenské národnosti byla tedy v tomto počátečním období
organizace naprostá. Jiná byla situace u důstojnického sboru. Mezi Slováky bylo jen 16
důstojníků z povolání a jediný vyšší důstojník – pplk. Viliam Lichner, jenž byl navíc
důstojníkem „služeb“, nikoliv „zbraní“.938 Vyšší velitelské funkce tedy obsadili důstojníci,
převelení z Blízkého východu nebo z Británie,939 z nichž většina uváděla český mateřský
jazyk – mj. se jednalo o všechny velitele praporů a oddílů, velkou část štábu brigády i
samotného jejího velitele, zatímco Slováci zastávali většinou funkce velitelů setnin nebo
odpovídající a nižší.940 Tento poměr, respektive nepoměr s celkovým národnostním složením,
se stal předmětem jisté, více či méně skrývané nespokojenosti slovenských důstojníků,
přičemž se zdá, že nespokojeni se cítili zvláště ti mladí důstojníci, kteří své diplomy získali až
během služby v armádě slovenského státu – což by mohlo přímo souviset s jejich
ideologickou výchovou během služby. Jde však jen o nepodloženou hypotézu.
Jedinou výjimku představoval zmíněný pplk. Lichner, jmenovaný zástupcem velitele brigády.
Po generálu Rudolfovi Viestovi a podplukovníkovi Jánu Ambrušovi941 se stal teprve třetím
vyšším důstojníkem slovenské národnosti v čs. zahraniční armádě. Co se týče funkce u
parabrigády, kromě jeho hodnosti (po pplk. Přikrylovi byl druhým hodnostně nejvyšším
důstojníkem) zcela jistě rozhodoval i národnostní faktor – pplk. Lichnerovi by vzhledem
k jeho odbornosti příslušela nejspíše funkce náčelníka týlu brigády, pro velení v poli, zvláště

937

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 361.

938

Pplk. Lichner byl podplukovníkem automobilní služby.

939

Vzhledem k citelnému nedostatku důstojníků se (tehdy již generálu) Píkovi podařilo prosadit postupné
převelení více než dvou set důstojníků od jednotek na Blízkém východě a v Británii. Sověti však vždy
požadovali předání kompletních seznamů pro konkrétní funkce. Poté probíhalo konspirativní prověřování
dotyčných mj. pomocí buněk KSČ v západních jednotkách. Řadě důstojníků následně sovětské orgány odmítly
dát vízum. Dlouhodobá procedura prověřování a obtíže s dopravou měly za následek pravidelný jev:
v okamžiku, kdy se příslušní důstojníci konečně dostali do SSSR, organizační rozvoj čs. jednotek mezitím dalece
překonal původní plány. Důstojníci pak byli pravidelně zařazováni na mnohem vyšší funkce, než pro jaké byli
původně určeni. Srvn. ŠOLC, J.: Padáky na d Slovenskem, s. 34–35; MARŠÁLEK, Zdenko: Některé vojenské
aspekty formování a organizace 1. československého armádního sboru v SSSR. In: Moderní dějiny, 13, 2005, s.
341–360.
940

Podrobnosti k detailnímu složení důstojnického sboru viz MARŠÁLEK, Z.: Druhá československá
samostatná paradesantní brigáda, s. 139–141.
941

K účasti Jána Ambruše v zahraničním odboji viz CHYTKA, Stanislav – VALIŠ, Zdeněk: Generálplukovník
Ján Ambruš. In: Vojenská história, 2001, č. 4, s. 103–108.
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pak paradesantnímu svazku, mu ovšem chybělo jak příslušné vzdělání, tak i zkušenosti.
Národnostní ohledy však převážily nad čistě odbornými potřebami, což se posléze u jednotek
na východní frontě mělo ještě několikrát opakovat.

Význam skupiny slovenských vojáků z Pluku slovenských dobrovolníků byl tedy značný –
jen díky této skupině bylo možné přikročit k výstavbě paradesantní brigády, na které orgánům
MNO velice záleželo. Velká početní převaha vojáků slovenské národnosti v tomto svazku
měla své nepopiratelné kladné stránky zvláště vzhledem k předpokládanému bojovému
nasazení na Slovensku. Dokonalá znalost slovenského výcviku, zbraní a v neposlední řadě i
osobní známosti mohly významně napomoci přímé bojové součinnosti s povstaleckými
slovenskými formacemi. Skutečnost, že základ mužstva i nižšího důstojnického sboru měl
stejnou úroveň dosavadního výcviku, stejné zkušenosti i stejnou předchozí služební a bojovou
historii, podstatně ulehčoval následné školení brigády. Zatímco logickým krokem pro
navýšení početních stavů brigády by se z tohoto pohledu stalo přidělení dalších přeběhlíků ze
slovenského vojska, kteří již sloužili v rámci 1. čs. samostatné brigády,942 byly jednotky
doplňovány z řad Rusínů a Ukrajinců z náhradního tělesa v Buzuluku či později nováčky
z Volyně. Kromě řady jiných důvodů měla na toto rozhodnutí vliv i snaha o zvýraznění
společného, „československého“ charakteru zahraniční armády. Z hlediska zkoumání přístupu
vrcholných orgánů zahraničního vojenského exilu k národnostní otázce je v tomto případě
podstatné stanovisko generála Ingra, jenž v depeši do Moskvy nekompromisně požadoval:
Z politických a jiných důvodů není účelné stavět druhou brigádu jen ze Slováků, nýbrž je
nutné ji promíchat osobami z první brigády tak, aby v ní byli příslušníci všech krajů
republiky.943

942

K paradesantní brigádě byl sice převelen npor. P. Marcelly, ale nikoliv vojáci jeho původní roty, kteří zůstali
sloužit v 1. brigádě, přestože měli identické vojenské kvality a dokonce i historii vojenské služby jako příslušníci
brigády (obě skupiny přeběhly z jednotek slovenské 1. rychlé, resp. pěší divize) a navíc již ovládli sovětské
zbraně a mohli se tak stát přirozenými instruktory.
943

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 24; VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 32, inv. č. 243, depeše
č. 6045/2 z 21. 12. 1943.
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V důsledku přijatých opatření se národnostní složení paradesantní brigády postupně měnilo.
K 1. červenci 1944 klesl podíl „Slováků“ na 70 %, „Zakarpatští Ukrajinci“ měli 15 % podíl,
„Češi“ pak 14 % (zbývající 1 % tvořili „ostatní“).944 Přesto je vidět, že si vojáci slovenské
národnosti v paradesantní brigádě udrželi většinu. Všeobecně dostupná literatura sice neuvádí
konkrétní čísla, k jejich hrubé výši lze ale dospět přepočtem z výše prezentovaného
procentuálního vyjádření: pokud měla brigáda ke konci června celkem asi 2800 vojáků,945 pak
by počet „Slováků“ měl činit asi 1960 osob; počet „českých“ vojáků by vycházel na 390,
„ukrajinských“ pak na 420.

Zvolený způsob doplňování, respektive „ředění“ slovenského podílu, ovšem měl i negativní
stránky, kromě různého stupně výcviku a narušení do té doby unikátní homogenity svazku
docházelo např. k osobním sporům. Je zajímavé, že prostí slovenští vojáci si své velitele české
národnosti většinou chválili (důvodem byla jak vynikající odborná způsobilost většiny
důstojníků, tak údajně i kladnější přístup k mužstvu).946 Významné z hlediska národnostní
struktury ovšem byly i problémy se služebním jazykem, řešené ovšem přirozenou cestou.947
Mnohem větší potíže přinesly známky antisemitismu či protižidovských averzí, které se u
brigády vyskytly.948 V polních jednotkách slovenské armády židé nesloužili a celkový přístup
slovenské vojenské správy byl ovlivněn antisemitským přístupem slovenského státu jako
celku.949 Oficiální propaganda, způsob výchovy důstojnického dorostu i působení mnoha
dalších faktorů přirozeně zanechalo mnohé stopy, které v homogenní skupině původních
příslušníků slovenské armády mizelo jen pomalu.

944

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 361; VÚA – VHA Praha, f. VČsVJ – SSSR, sign. I/1/7, Čs. armáda
v zahraničí 1. 10. 1943 – 1. 7. 1944.
945

K 29. 6. 1944 měla brigáda čítat 2841 vojáků. Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 376.

946

ŠOLC, J.: Padáky nad Slovenskem, s. 42; Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 364.

947

Verbální velení i vedení písemné agendy probíhalo libovolně buď v češtině nebo slovenštině. Tato praxe
vznikla spontánně, bez jakéhokoliv zvláštního rozkazu. ŠOLC, J.: Padáky nad Slovenskem, zvl. s. 41.
948

KULKA, E.: Židé v československé Svobodově armádě, s. 304–308.

949

ŠOLC, J.: Padáky nad Slovenskem, s. 45–48.
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4.3.10. Exkurz:
Otázka přiznávání vojenských hodností dosažených v jiných armádách a národnostní
aspekt
Mimořádné důležitosti pro zkoumání širších otázek národnostní struktury zahraničních
jednotek nabyla během války problematika přiznávání hodností, dosažených v cizí, zvláště
pak nepřátelské armádě.950 Ve Francii, v Británii i na Blízkém východě se od roku 1939 do čs.
jednotek hlásila řada vojáků, kteří své hodnosti obdrželi v jiných armádách, jejichž šíře byla
opravdu pestrá – od rakousko-uherské či německé císařské přes francouzskou Cizineckou
legii a různé složky britských ozbrojených sil až po některé armády naprosto exotické. Od
roku 1942 se také mezi dobrovolníky začali objevovat první zajatci z německé branné moci.
Nejpočetnější skupinou se ovšem v prvním období stali bývalí interbrigadisté ze Španělska,951
z nichž mnozí od španělské republikánské vojenské správy obdrželi důstojnický diplom a
někteří měli za sebou úspěšné velení na stupni čety, setniny a dokonce i oddílu.
Československé vojenské orgány ovšem zásadně přiznávaly pouze hodnosti, dosažené v rámci
československé armády, což přesně odpovídalo ustanovením branného zákona. To se týkalo
všech interbrigadistů, ale nejen jich.
V pozdější době, zvláště pak při převzetí vojáků ze spojeneckých armád platilo, že k
případnému přiznání hodnosti musel dotyčný podat individuální žádost a zpravidla byl
přezkoušen podle stejných pravidel jako ti vojáci, kteří svoji hodnost dosaženou v čs. armádě
nemohli nijak věrohodně prokázat. Výhrada přezkoušení byla z vojenského hlediska
pochopitelná – hodnost předurčovala dotyčného k jmenování do velitelské či jiné funkce;
pokud však nebyl obeznámen s předpisy a praxí československé armády a snažil by se
zavádět odlišné metody či způsoby, nutně by došlo ke zmatkům a selháním. Kromě čistě
praktických důvodů ovšem existovaly i pohnutky morálního charakteru. Vojenská správa
nechtěla přiznávat zvláště hodnosti, nabyté ve službě v nepřátelských armádách – za kterou
ale byla pokládána i armáda slovenská. Zatímco v případě německé a maďarské armády ale
hodnosti až do konce války uznávány nebyly, a to ani hodnosti nejnižší, v případě armády
slovenské znamenal právě nástup přeběhlíků v roce 1943 a 1944 zásadní změnu.

950

K otázce přiznávání hodností s důrazem na slovenské vojáky zahraničních jednotek viz MARŠÁLEK, Z.:
Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války, s. 86–88.
951

Blíže viz kapitola „Francouzské období“, s. 155–160.
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Právě 2. čs. samostatná paradesantní brigáda se stala svazkem, u něhož poprvé se londýnské
MNO zřeklo dosavadní praxe a prvně učinilo rozhodnutí o hromadném a většinovém přiznání
stávajících hodností [...] Tak byl poprvé v historii čs. vojenské správy za druhé světové války
učiněn důležitý precedent, který svědčil o jistém posunu politicko-právním v otázkách
národnostních a stal se základem rozsáhlého průlomu v jejich praktickém naplňování v čs.
armádě, zejména v 1. čs. armádním sboru v SSSR.952 Pod tlakem okolností nakonec londýnské
MNO vypracovalo směrnici, která konkrétně určovala, za jakých podmínek a jakým
způsobem bude zařazování bývalých vojáků slovenské armády napříště probíhat.953 Uvedený
postup se stal důležitým praktickým příkladem především vzhledem k pozdějšímu vstupu čs.
jednotek na Slovensko a všeobecné mobilizaci, vyhlášené na osvobozených územích. Celá
procedura byla ovšem poměrně zdlouhavá.954 Nejlepší ilustraci poskytuje případ velitele
Pluku slovenských dobrovolníků, pplk. Lichnera. Přestože se stal příslušníkem čs. zahraniční
armády již na počátku ledna 1944 a vystupoval v hodnosti podplukovníka, byla otázka jeho
hodnosti vyřešena až výnosem MNO ze dne 4. září 1944.955 Zdlouhavost a zdánlivá
„liknavost“ londýnského MNO pochopitelně zanechala v dotyčným důstojnících jistou
hořkost.956
952

ŠOLC, J.: Padáky nad Slovenskem, s. 43.

953

VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. armádní sbor v SSSR, k. 34, inv. č. 357, sign. E/11/4, Směrnice pro zařazování
příslušníků slovenské armády do čs. zahraniční armády.
954

Uznání hodností publikoval Sborník důvěrných výnosů a nařízení MNO, ročník 1944, č. 19 ze dne 17. října
1944, čl. 1. V okamžiku publikace už byly jednotky 1. čs. armádního sboru více než měsíc v tuhém boji a 2. čs.
samostatná paradesantní brigáda právě dokončovala přesun na Slovensko. Dříve, než jim byly oficiálně
potvrzeny hodnosti, byla řada z důstojníků již po smrti.
955

Řešení případu pplk. Lichnera bylo typické, a proto ho uvádím jako ukázku přístupu k celé otázce. V roce
1939 měl V. Lichner hodnost štábního kapitána čs. armády. Podle započítané služební doby (pokud by zůstal
v čs. armádě) by mu příslušela ke dni 7. března 1941 hodnost majora. Vzhledem k jeho pořadí mezi ostatními
majory by pak přicházelo v úvahu další povýšení až k datu 28. října 1944. Byl tedy zpětně s pořadím 7. března
1941 povýšen na majora, a s pořadím 28. října 1944 povýšen na podplukovníka. VÚA – VHA Praha, f.
Kvalifikační listiny, Viliam Lichner.
956

Z konkrétního případu uvedeného v předešlé poznámce je vidět, že z čistě technického pohledu MNO
v Londýně vyšlo těmto důstojníkům vstříc a udělalo maximum možného. Přesto se důstojníci často cítili
poškozeni, zvláště přiznaným pořadím, které bylo pravidelně horší, než jaké měli ve slovenské armádě. I jejich
pohled a argumenty jsou pochopitelné, na druhé straně je pochopitelný i odpor MNO k tomu, aby do služebního
pořadí v čs. armádě byla započítávána mimořádná povýšení (a tedy mimořádné zásluhy) během služby ve
slovenské, tedy stále nepřátelské armádě státu, který aktivně bojoval proti Spojencům i proti čs. zahraničnímu
odboji. V úvahu je také třeba vzít odpor československých důstojníků, kteří v zahraničním odboji působili již od
počátku války a vzhledem k přebytku důstojníků byli povyšováni maximálně jen podle pravidelných termínů. To
je ovšem pohled dnešní, kdy již s chladnou hlavou můžeme sledovat všechny aspekty, které tehdejším
účastníkům nebyly známy.
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4.3.11. Únor 1944:
Bod zvratu v početnosti jednotek na Západě a na východní frontě
Zařazení vojáků zmíněného Pluku slovenských dobrovolníků znamenalo jeden ze zásadních
zlomových okamžiků v historii čs. jednotek v zahraničí. Ve Francii v letech 1939 a 1940 sice
do čs. zahraničního vojska nastoupily tisíce Slováků, ale především v rámci nucené
mobilizace, přičemž většina z nich po francouzské kapitulaci z vojska vystoupila a zůstala ve
Francii. Jak bylo podáno výše, v říjnu 1943 čítala 1. čs. samostatná brigáda v SSSR pouze 343
„Slováků“, v pozemních jednotkách v Británii jejich počet na konci téhož roku dosáhl osmi
set, přičemž mnozí z nich byli židovského původu. Ani co do celkových počtů, ani co do
procentuálního zastoupení se tedy rozhodně nejednalo o důkaz, že by se zahraniční odboj těšil
významné podpoře slovenské části obyvatelstva (bývalého) Československa. Hromadný vstup
dvou tisícovek bývalých příslušníků slovenské armády tedy znamenal první masové
přihlášení se Slováků k myšlence společného ozbrojeného boje v zahraničí za restituci
Československé republiky. Teprve jejich příchod přinesl potřebný faktický i propagandistický
argument – a ovšem i s řadou problémů, neboť zvyšující se zastoupení Slováků nutně
znamenalo i naslouchat jejich požadavkům a představám o budoucím uspořádání společného
státu. Nástup příslušníků Pluku slovenských dobrovolníků ovšem znamenal zásadní
přelomový okamžik především z jiného důvodu. Podle sčítání v únoru 1944 totiž celkový stav
všech čs. zahraničních jednotek nejen konečně přesáhl počty, dosažené na konci
„francouzského období“ v červnu 1940,957 ale především poprvé přesáhl počet vojáků na
„Východě“ počty „západních“ jednotek:

957

Podle oficiálních dokumentů dosáhl početní stav čs. jednotek v červnu 1940 11 405 vojáků. VÚA – VHA
Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–1940.
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Tabulka 77
Srovnání čs. jednotek v Británii a SSSR,
stav k 15. únoru 1944958
česká

slovenská

rusín. a
ukraj.

ruská

německá

maďarská

židov.

jiná

celkem

ČSOB

2 603

740

38

0

450

110

76

25

4 042

letectvo

1 297

187

9

1

29

6

0

6

1 535

Σ Británie

4 571

1 064

51

1

528

125

84

34

6 458

932

3 027

2 525

20

4

13

298

28

6 847

5 503

4 091

2 576

21

532

138

382

62

13 305

Σ SSSR
celkem

Výkaz počtů čs. jednotky v SSSR k 15. únoru 1944 uvádí i rozdělení podle uváděné mateřské
řeči a konfese. K židovskému náboženství se mělo hlásit 607 osob, což činilo 8,9 % celku,
židovskou mateřskou řeč pak přiznalo 298 vojáků (4,4 %).959 Srovnání s výše uvedenými
přehledy počtů 1. čs. samostatného praporu a 1. čs. samostatné brigády ukazuje, jakou
rychlostí klesal procentuální podíl židovských vojáků v průběhu jediného roku od února 1943
do února 1944. Jejich absolutní počet se sice zvyšoval, to ale nestačilo nivelizovat důsledky
masových přírůstků vojáků z jiných rekrutačních zdrojů.
Jak je vidět, právě masový nástup velkých počtů Slováků na přelomu let 1943 a 1944 jejich
příchod umožnil „překlopit“ poměr mezi počty jednotek v SSSR a na Západě ve prospěch
„východních“ československých jednotek. Počet „Slováků“ v jednotkách v SSSR v důsledku
výše zmíněných událostí náhle vystoupl na 44,2 % (tedy mj. dosáhl stejné procentuální výše
jako před čtyřmi lety ve Francii). Rázem, prakticky během jediného dne, se tak Slováci stali
nejpočetnější národnostní skupinou východních jednotek. Jak měla ukázat nejbližší
budoucnost, pouze nakrátko.
958

Poznatek o přesném datu, kdy čs. jenotky v SSSR přečíslily formave na Západě, je nutné poněkud
relativizovat. Přehled je založen na hlášeních evidenčních důstojníků náhradních těles v SSSR a Británii.
V daném okamžiku ale evidenční důstojník Čs. vojenských jednotek v SSSR šrtm. Josef Černý neznal výši ztrát,
které utrpěla 1. čs. samostatná brigáda v bojích o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu. V přehledu je proto kalkulován
počet vojáků, s nímž brigáda odjížděla do frontového pásma, tedy 3348 osob. Vzhledem k počtu padlých,
zemřelých a nezvěstných se spíše dá říci, že k počátku února 1944 se stav formací na východní frontě a na
Západě vyrovnal. Srvn. VÚA – VHA Praha, f. VKPR, k. 12, inv. č. 31/1, čj. 170/ taj./44.
959

Tamtéž.
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4.3.12. Nový zvrat národnostní struktury:
Nábor Volyňských Čechů na jaře 1944
V době, kdy se v Jefremově začínala formovat 2. čs. samostatná paradesantní brigáda,
působila 1. čs. samostatná brigáda stále ještě na frontě. Intenzita bojů ovšem od konce ledna
1944 výrazně poklesla, a celé čtyři týdny pak brigáda strávila v druhém sledu, tedy
v relativním klidu. Na počátku března 1943 se pak začala přesunovat do oblasti Volyně, kam
dorazila v polovině měsíce.
Na Volyni žila početná česká menšina, čítající podle odhadů na 45 000 osob.960 Jako celek si
uchovala vřelý vztah k původní vlasti a nebylo proto divu, že Volyňští Češi významně
podpořili myšlenku československého zahraničního odboje, a to jak během první, tak i během
druhé světové války. Dobrovolnou mobilizaci Volyňských Čechů plánoval již generál Prchala
v roce 1939, a jen z důvodu nedostatku času tehdy posílilo řady Českého a slovenského
legionu pouze několik desítek mužů. O téměř pět let později, v březnu 1944, již bylo času
dostatek.
Po příjezdu brigády byla již 19. března 1944 v Rovně otevřena odvodní kancelář a během
několika dní se přihlásily tisíce dobrovolníků. O jak vydatný pramen nových doplňků šlo,
ukazuje následující přehled, zachycující počáteční stav před zahájením odvodů, situaci po
třech dnech od otevření odvodních kanceláří a konečně závěrečný stav, s kterým brigáda
odjížděla z Volyně do nového místa soustředění:

960

KULKA, E.: Židé v československé Svobodově armádě, s. 308. Skutečnou početnost české komunity na
Volyni nelze přesně stanovit. Oficiální sčítání, provedené ve Volyňském vojvodství v roce 1921 vykázalo 26 000
obyvatel, hlásících se k české národnosti. VACULÍK, Jaroslav: Volyňští Češi v protifašistickém zápase. ČSPB,
Praha 1987, s. 16. Ke kategorii Volyňských Čechů však musíme počítat i řadu osob, které při sčítání v roce 1921
z různých důvodů uvedly jinou (např. polskou) národnost, v roce 1944 se však během odvodů přihlásili do
československé armády. Autoři HOFMAN, Jiří – ŠIRC, Václav – VACULÍK, Jaroslav: Volyňští Češi v prvním a
druhém odboji. Český svaz bojovníků za svobodu, Praha 1999, s. 82, uvádějí přibližný počet Čechů na Volyni
kolem 40 000 osob.
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Tabulka 78
Přehled početních stavů 1. čs. samostatné brigády v SSSR,
18. 3. – 26. 4. 1944961
datum

důstojníků

rotmistrů

poddůstojníků

mužstva

celkem

18. 3. 1944

158

58

850

1839

2 905

21. 3. 1944

155

58

859

4 010

5 082

26. 4. 1944

150

73

1 369

5 325

6 917

Za pouhé tři dny tak bylo nově zařazeno 2180 vojáků. Z pohledu samotné brigády rázem
přestal existovat problém nedostatku záloh. Přestože plány na další organizační rozvoj svazku
byly poměrně ambiciózní, vzhledem k předpokládané i skutečné výtěžnosti nově získané
rekrutační základny představovaly reálnou možnost – byť pouze z pohledu prostých počtů.
Rekrutace na Volyni měla ovšem svoje podstatná úskalí. Naprostá většina odvedených mohla
být zařazena pouze jako vojíni – mladší ročníky zcela postrádaly jakékoliv předchozí
vojenské školení a musely projít elementárním výcvikem, nováčků však bylo hodně i mezi
staršími muži.962 Řada Volyňských Čechů sloužila v meziválečném období v polské armádě,
výraznější bojovou zkušenost ze září 1939 však měli za sebou jen někteří z nich. Výcvik
polské armády se také lišil od výcviku československého, nehledě na rozvoj taktiky, k němuž
došlo během války. Československý výcvik měla jen jedna větší skupina Volyňských Čechů,
a sice bývalí legionáři z 1. světové války. Přestože mezi nimi byla řada poddůstojníků, jejich
vojenské využití, stejně jako bývalých vojáků carské armády, bylo vzhledem k pokročilému
věku jen omezené, byť si mnozí uchovali dobrou fyzickou kondici a sloužili bez problémů.
Důstojníci, a to i těch nejnižších hodností, byli mezi Volyňskými Čechy naprostými
výjimkami. V rámci „rovenských odvodů“ ovšem nastupovali službu i Čechoslováci, kteří se

961

Podle Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 453–454.

962

Databáze. Většina českých osad na Volyni se nacházela na území, které po roce 1920 připadlo Polsku. Polská
armáda ovšem k absolvování vojenské služby nemohla povolat všechny muže příslušného věku. Mezi
nepovolanými bylo vysoké procento rolníků a také příslušníků národnostních menšin, kteří tudíž neměli žádný
vojenský výcvik. KOZŁOWSKI, Eugeniusz J.: Wojsko Polskie 1936–1939. Próby modernizacji i rozbudowy.
Wydawnictwo Ministerstva Obrony Narodowej, Warszawa 1974, s. 293.

365

na Volyň dostali teprve v průběhu války či krátce před ní. Mnozí z nich sloužili
v předmnichovské armádě, někteří v ní získali i hodnosti důstojníků v záloze.963
Prudký nárůst početních stavů přinesl v prvních týdnech složité logistické problémy.
Odvedenci měli být podle představ čs. vojenské mise odesíláni do Jefremova, kde by u
náhradního tělesa probíhalo třídění a následný základní výcvik či školení. Proti tomuto plánu
ale osobně zasáhl generál Svoboda, když neváhal první transporty vrátit zpět do Rovna a
zařadit do vlastní brigády.964
Mobilizace na Volyni přinesla více než uspokojivé výsledky. Rozhodující byl samotný fakt
získání skutečné teritoriální rekrutační základny – poprvé od období 1939/40, kdy bylo možné
mobilizovat příslušníky krajanské kolonie ve Francii. Z hlediska rekrutačních možností se
celková početnost místní krajanské komunity na Volyni ostatně také přibližně rovnala
velikosti krajanské kolonie ve Francii, kterou jako zdroj doplňků využívala 1. čs. divize mezi
zářím 1939 a červnem 1940.965 Zatímco ve Franci bylo ovšem zmobilizováno jen něco přes
sedm tisíc krajanů,966 na Volyni dosáhly čs. orgány lepších výsledků. Postupně zde bylo od
března 1944 do konce války získáno přes 10 000 vojáků.967

963

Mezi nejznámější patřil podporučík v záloze Ing. Jiří Lízálek (627/d, nar. 30. 12. 1912 Praha), jenž 1.
července 1939 přešel do Polska, byl prezentován na čs. konzulátu v Krakově a od prosince téhož roku působil
jako učitel na Volyni, kde se podílel na činnosti ilegálních organizací. Odvodem do čs. jednotek prošel 18.
března 1944. Díky předválečnému výcviku u „útočné vozby“ (tankového vojska) a svým schopnostem se
výtečně uplatnil u tankových formací 1. čs. armádního sboru. K 28. 10. 1944 byl povýšen na poručíka. V řadách
2. praporu 1. čs. samostatné tankové brigády padl 6. dubna 1945 u slezského Tworkówa (Tunskirch).
964

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 35.

965

Jak již bylo výše uvedeno, podle odhadů žilo na Volyni asi 40 000 Čechoslováků, v naprosté většině Čechů.
Početnost krajanské kolonie ve Francii byla odhadována v podobné výši. Viz kapitola „Francouzské období“, s.
120.
966

Do čs. vojska ve Francii mělo podle oficiálních údajů vstoupit 7689 vojáků „z území francouzské říše a
z Belgie“. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky
1939–1940.
967

Oficiální prameny uváděly 8780 Volyňských Čechů, odvedených k čs. jednotkám na východní frontě. Kol.:
Vojenské dějiny Československa, IV, s. 368. Oproti tomu podle HOFMAN, J. a kol.: Volyňští Češi v prvním a
druhém odboji, s. 54 a 82 se k odvodu mělo dostavit 11 619 Volyňských Čechů, z nichž minimálně 10 883
skutečně sloužilo. Seznam, zveřejněný v publikaci, se v řadě položek rozchází s údaji, zjištěnými při tvorbě
Databáze, řádově však lze zjištění autorů považovat za odpovídající. V každém případě byl počet Volyňských
Čechů v řadách čs. jednotek na východní frontě podstatně vyšší, než uváděly oficiální materiály.
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Přestože se konkrétní čísla podle různých pramenů významně liší, rozhodně se podařilo
„vytěžit“ místní rekrutační základnu podstatně efektivněji.968

Téměř všichni vojáci odvedení na Volyni vykazovali českou národnost, popřípadě českou
mateřskou řeč. Míru zastoupení ilustruje sonda, provedená v rámci Databáze.969 Podařilo se
vyexcerpovat vzorek 6347 osob, u nichž je poznámka, že pocházely z Volyně.970 Z nich u 343
osob záznam o mateřské řeči, popř. národnosti chybí, osm udalo „polská“, osm „ruská“, pět
„slovenská“, deset „ukrajinská“ a sedm „židovská“. Všichni ostatní mají uvedenu mateřskou
řeč nebo národnost českou. Z osob, u nichž je příslušný údaj zaznamenán, tedy uvedlo jinou
hodnotu než „českou“ pouhých 0,6 %.971
Výsledky rychlé mobilizace na Volyni se okamžitě odrazily na národnostní struktuře
československých jednotek. Rázem začal stoupat poměr „českých“ vojáků. Právě v tomto
místě je ovšem nutné upozornit na naprostou specifiku tohoto rekrutačního zdroje. Přestože se
bezpochyby jednalo o etnické Čechy, představují podle mého názoru zcela zvláštní skupinu.
Na jednu stranu ji totiž charakterizuje silná homogenita regionálního původu i „odbojové
historie“. Současně je nutné si uvědomit, že šlo o krajanskou komunitu, přičemž (na rozdíl
například od mobilizovaných krajanů ve Francii) většina z nich neměla československé
občanství. Doporučuji proto považovat pro účely výzkumu národnostního složení čs.
zahraničních jednotek celou množinu Volyňských Čechů za samostatnou kategorii. Právě její
odlišení umožní nejen lépe rozpoznat některé tendence proměn národnostního složení a
vzájemných proporcí jednotlivých skupin, ale lépe analyzovat i celkové počty, dosažené
v průběhu let války.
968

Přesné procentuální vyjádření je pochopitelně nemožné vzhledem k obtížnosti podrobného zachycení
početnosti té které krajanské komunity. Zjištění J. Hofmana, V. Širce a J. Vaculíka, že do československých
vojenských jednotek v SSSR bylo zařazeno 27,2 % veškerého českého obyvatelstva Volyně je proto nutné
považovat za diskutabilní odhad. HOFMAN, J. a kol.: Volyňští Češi v prvním a druhém odboji, s. 82. V úvahu je
také nutné vzít, že mezi důvody nižší „výtěžnosti“ ve Francii patřila především dohoda o možné reklamaci
pracovníků podniků, významných pro obranu státu. Viz kapitola „Francouzské období“, s. 149–150.
969

Databáze ve své aktuální umožňuje rychlé vyhledávání podle jednotlivých obcí a okresů (jak byla také
koncipována), nikoliv však podle celých regionů či zemí. Jisté kroky v tomto směru již byly učiněny, zpracování
je však natolik časově náročné, že jeho případná plná realizace by si vyžádala značný čas.
970

Jde o část osob, u nichž byla tato poznámka v průběhu zanášení údajů uvedena. Zdaleka se nejedná o všechny
osoby z Volyně ani o všechny osoby v Databázi, kteří mají jako místo narození uvedenu nějakou obec na
Volyni. Jde pouze o sondu, nicméně vzhledem k počtu více než reprezentativní.
971

Databáze, stav k 10. 2. 2013. Židovskou konfesi uvedlo jen 15 osob.
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4.3.13. Vznik a organizace 1. čs. armádního sboru v SSSR a problematika jeho
národnostního složení do září 1944
Historie vzniku 1. čs. armádního sboru v SSSR započala v závěru roku 1943 v souvislosti
s plány na další rozvoj čs. jednotek na východní frontě. Nebylo by účelné věnovat zde místo
podrobnějšímu vysvětlení okolností, z hlediska této práce je ale podstatné, že organizační
plány v této době dvakrát podstatně ovlivnily informace o dvou nových rekrutačních zdrojích
(Pluku slovenských dobrovolníků a Volyňských Češích), s nimiž československé velení
aktuálně nepočítalo. Datum případného přechodu slovenských vojáků se nedalo předvídat,
otázka náboru na Volyni byla zase delikátním problémem politickým – Volyňští Češi byli de
iure považováni za sovětské občany.972 Rozsah, v jakém sovětské orgány povolily na Volyni
nábor do československých jednotek, jistě důstojníky Čs. vojenské mise v SSSR překvapil.973
Dne 10. dubna 1944 vydal generální štáb Rudé armády memorandum, podle něhož měl být
k 5. květnu ustaven 1. čs. armádní sbor a zformováno jeho velení.974 Především s ohledem na
plné využití nově získané teritoriální mobilizační základny měl být koncem dubna 1944
proveden přesun Velitelství čs. vojenských jednotek v SSSR a Náhradního pluku z Jefremova
do prostoru Rovno, kde se nacházela 1. brigáda, po cestě však došlo ke změně rozkazu a
transporty byly dirigovány do oblasti Černovic/Sadagury na pomezí Bukoviny, kam se
později přesunula i 1. brigáda.975 Přesto však nábor na Volyni trval a získaní branci byli
odesíláni do prostoru míst nové dislokace.
Výchozí podmínky pro vznik armádního sboru byly tedy více než dobré. První čs. samostatná
brigáda byla sice oslabena v bojích, nicméně představovala vynikající základ, který mohl
velmi snadno absorbovat nováčky s pouhým základním výcvikem, neboť organizační
struktura brigády byla zajištěna původními dobře vyškolenými vojáky s relativně bohatými
972

Současně je ovšem pochopitelně za své občany považovala i polská exilová vláda v Londýně, s níž čs. exilová
reprezentace udržovala diplomatické styky. Blíže viz FRIEDL, Jiří: Polské aspekty Karpatsko-dukelské operace.
In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.): Československá armáda 1939–1945 (plány a skutečnost). Příspěvky
z mezinárodní konference 22. – 23. října 2002. AVIS, Praha 2003, s. 338–339; VACULÍK, Jaroslav: Ke vstupu
volyňských Čechů do východní armády v roce 1944. In: Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní
konference konané ve dnech 19. – 20. října 1999 v Praze. AVIS, Praha 2001, s. 153–159.
973

V zásadě si mohli místní obyvatelé československé národnosti vybrat, zda chtějí nastoupit do
československých jednotek nebo Rudé armády, popřípadě i do vojenských formací, které v Sovětském svazu
organizoval Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, utvořený Sověty jako protiváha polské exilové vlády
v Londýně.
974

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 42.

975

Tamtéž, s. 46.
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bojovými zkušenostmi. Skupina přeběhlíků ze slovenské armády disponovala jednotným a
(také relativně) důkladným výcvikem z dřívější doby, jistými bojovými zkušenostmi a
především vnitřní soudržností. Významným faktorem byl i velmi nízký věk vojáků – z 6847
vojáků, kolik k 15. únoru 1944 čítaly jednotky v Sovětském svazu, se 4453 narodilo roku
1919 nebo později – celých 65 % vojáků bylo mladších pětadvaceti let.976 Nicméně existovaly
i slabší stránky, které úspěšnost výstavby sboru ovlivnily. Především trval nedostatek
důstojníků, který se nepodařilo odstranit vlastně až do konce války.977 Sbor se však v průběhu
jara a léta 1944 přesto extenzivně rozrůstal – 20. května vznikl sborový tankový pluk,
rozvinutý 25. července dokonce v 1. čs. samostatnou tankovou brigádu. K 1. červnu došlo ke
zřízení samostatného sborového ženijního a spojovacího praporu, k 15. červnu byla na
základě Náhradního pluku ustavena 3. čs. samostatná brigáda, 25. července rámcově zřízen
sborový těžký dělostřelecký pluk. Organizačně sboru podléhaly i některé další jednotky,
administrativně a kázeňsky také 1. čs. stíhací letecký pluk.978
Na jaře a v létě 1944 tedy probíhal extenzivní organizační rozvoj armádního sboru.
Organizační plány opět předstihly personální možnosti, a to dokonce i přesto, že čs. orgány
disponovaly tak vydatným zdrojem, jakým byl nábor Volyňských Čechů.

976

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 363.

977

Již v lednu 1944 odeslal plk. Píka žádost o schválení příjezdu 159 důstojníků z Británie. Zdá se, že právě
z politických důvodů krátce nato Sověti rozvířili incident s pěti důstojníky, kteří již dříve přišli ze Západu a za
údajné pomluvy Sovětského svazu je vyhostili ze země. Následovalo důkladné prověření žádostí, kdy bylo
odmítnuto několik desítek důstojníků. Víza pro zbylých 109 byla připravena v dubnu, tehdy však již důstojníci
nestihli zajistit si místa v britském transportu. Celá skupina, jejíž přítomnost mohla být pro výcvik vojáků a
jednotek zásadní, se nakonec k jednotkám sboru dostala až na počátku září 1944 a nastoupila přímo do boje.
Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 35–36.
978

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 368. Podrobnosti organizačního vývoje ponechávám zcela
stranou pozornosti.
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K 30. červnu 1944 měla národnostní struktura čs. jednotek v Sovětském svazu vyhlížet
následovně:
Tabulka 79
Personální složení 1. čs. armádního sboru,
30. června 1944 (podle národnosti)979
národnost

počet

%

česká

6 864

49,9 %

slovenská

2 881

21 %

ukrajinská

3 177

23,1 %

německá

589

4,3 %

maďarská

5

-

židovská

182

1,3 %

jiná*

45

0,3 %

13 743

100 %

celkem

* materiál uvádí 1 polská, 3 gruzínská, 5 „jiná“,
do celkového součtu však chybí 36 osob

Jak vyplývá z tabulky, do léta 1944 se znovu výrazně měnilo poměrné zastoupení
jednotlivých národností. Především díky masivnímu náboru Volyňských Čechů stoupl
„český“ podíl v čs. jednotkách v SSSR na polovinu stavu. Z retrospektivního pohledu na
vývoj národnostního složení jednotek je potřeba zdůraznit, že teprve tehdy se „české“
zastoupení vrátilo na úroveň, dosaženou v 1. čs. samostatném praporu, který se v březnu 1943
zúčastnil boje u Sokolova. Pokud bychom míru „českého“ zastoupení převedli do křivek,
museli bychom od prosince 1942 až do března 1944 konstatovat stálou deklinaci, kterou
zastavili a dramaticky zvrátili právě Volyňští Češi.

Personální vývoj 1. čs. armádního sboru ovšem pokračoval. Dobrovolný nábor byl prováděn i
v prostoru soustředění sboru, tedy v oblasti Bukoviny. Tam se sice kompaktní krajanská obec
nenacházela, nicméně k jednotkám kromě transportů z Volyně přicházeli i dobrovolníci
odjinud. Již zmíněné memorandum generálního štábu Rudé armády z 10. dubna 1944, které
předznamenalo vznik sboru, uvádělo i možné zdroje doplňování:
979

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 60.
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doplnění formovaných československých částí provést:
a) povoláním branců československé národnosti v osvobozených oblastech Západní Ukrajiny
b) z pečlivě prověřených zajatců československé národnosti [...]980

Mezi nově přijímanými vojáky se tak stále objevovali i zajatci z nepřátelských armád. Jejich
národnostní složení může ozřejmit další sonda v rámci Databáze: náhodně jsem vyexcerpoval
vzorek 32 bývalých zajatců z německé armády, odvedených do čs. jednotek v Kamenci
Podolském mezi dubnem a červnem 1944. Žádný pochopitelně neuváděl židovskou konfesi,
30 vojáků ale udalo českou mateřskou řeč/národnost, jeden německou a jeden ukrajinskou.
Zcela jinak vyhlíželo složení bývalých zajatců z maďarské armády: za stejné období jsem
vyexcerpoval 147 vojáků, z nichž 4 udávali hodnotu „česká“, 45 „rusínská“, 26 „slovenská“,
25 „ukrajinská“ a 36 „židovská“. Židovskou konfesi mělo zaznamenánu 41 vojáků. „Rusínští“
a „ukrajinští“ vojáci udávali jako místo narození téměř bez výjimky obce na Podkarpatské
Rusi, stejně jako „Židé“; „Slováci“ pak většinou pocházeli z jižních oblastí Slovenska,
zabraných Maďarskem v důsledku Vídeňské arbitráže (nejvíce okres Nové Zámky).
Již od roku 1943 se mezi prvními přijatými bývalými zajatci z nepřátelských armád začali
objevovat i židé. V naprosté většině šlo o příslušníky pomocných praporů maďarské armády,
nasazených na východní frontě při stavebních, odklizovacích a jiných technických úkolech.
Jak vyplývá z pamětí, podmínky jejich služby byly skutečně otřesné.981 Ze zajateckých táborů
pak přešlo do řad 1. čs. armádního sboru pravděpodobně několik stovek židovských vojáků.982
Ve snaze získat co největší počet nových vojáků probíhaly nábory v Bukovině velice
shovívavě, co se týče pečlivého zjišťování národnostní a státní příslušnosti, zvláště v případě
židů, kterých se v okolí Černovic ukrývalo velké množství.983

980

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 42.

981

KULKA, E.: Židé v československé Svobodově armádě, zvl. s. 230–249.

982

Erich Kulka uvádí přibližný počet 500, jde však jen o odhad jednoho z pamětníků. Tamtéž, s. 312.

983

Případy, kdy místní židé za přímé pomoci příslušníků odvodních komisí „vymýšleli“ své vazby na
Československo či přímo falšovali osobní údaje včetně domovské příslušnosti i jmen, nepatřily k výjimkám.
Tamtéž, s. 315–317. Řadu sporných případů signalizují i zápisy v odvodních protokolech.
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4.3.14. Krátký exkurz – němečtí vojáci v řadách 1. čs. armádního sboru
Při srovnání výše prezentované tabulky s dřívějšími přehledy jistě zarazí vysoký počet vojáků,
kteří udávali německou mateřskou řeč, neboť se oproti dřívějšímu stavu jednalo o prakticky
zcela novou kategorii. Ještě v únoru 1944 mělo jejich zastoupení v čs. jednotkách v SSSR
podle dokumentů pouze epizodický charakter, během jara ale mělo dojít k nárůstu o téměř
šest stovek osob. Aritmetickým počtem tak dokonce převýšili zastoupení „Němců“ v čs.
jednotkách na Západě, které v únoru 1944 dosáhlo maxima 528 osob. Jak prokázaly sondy
v Databázi, většinou se jednalo o zajatce z německé armády.984 Na základě srovnání se zápisy
v příslušných odvodních protokolech je ovšem nepochybné, že číslo 589, uvedené v tabulce
jako počet vojáků německé národnosti, je velmi silně nadsazené. Jediným logickým
vysvětlením je hypotéza, že mezi vojáky „německé národnosti“ byli započítáni všichni bývalí
zajatci z německé armády (což by početně přibližně odpovídalo). Takový postup by měl svoje
relevantní důvody: k službě v německé branné moci byli povoláváni ti, kteří se „přiznali
k němectví“, museli tedy předtím deklarovat svoji „příslušnost k německému kmeni“ v rámci
některé z různých kategorií,985 dalo se tudíž předpokládat, že všichni zajatci z wehrmachtu
v minulosti nahlásili svoji „německou národnost“, ať již dobrovolně, pod tlakem okolností či
přímo z donucení.
Problematika služby čs. občanů německé národnosti v jednotkách na východní frontě ovšem
představuje dosud neprobádané téma, které vyžaduje dlouhodobější samostatný výzkum.
Zatím lze pouze předložit hypotézu, že širší nábor byl pravděpodobně prováděn na základě
jednání v Moskvě v prosinci 1943.
Zdá se ovšem, že zkušenosti s bývalými německými zajatci nebyly v řadách čs. jednotek na
východní frontě dobré. V průběhu bojů o Duklu se totiž vyskytlo několik případů, kdy vojáci
německé národnosti, bývalí příslušníci wehrmachtu, převzatí ze sovětských zajateckých
táborů, s největší pravděpodobností dezertovali k nepříteli.986 Další voják – bývalý příslušník
984

Podle Databáze prvních pět bývalých příslušníků wehrmachtu, kteří deklarovali německou mateřskou řeč,
nastoupilo již v prosinci 1943 v Buzuluku, další pak mezi lednem a dubnem 1944 v Jefremově, největší část ale
v červnu a v červenci 1944 v Kamenci Podolském. Další byli prezentováni v listopadu 1944 v Krosnu.
985

Die deutsche Volksliste byla rozdělena do čtyř kategorií, takřka všichni budoucí čs. vojáci měli kategorii III.
Krátce k zapisování do tzv. volkslisty viz BORÁK, Mečislav: Fenomén německé volkslisty. In: PEJČOCH, Ivo
– PLACHÝ, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. Ministerstvo obrany ČR, Praha 2010, s. 111–119.
986

Tři případy uvádí KOPECKÝ, Milan: Československý samostatný ženijní prapor 1 (1944–1945). AVIS, Praha
2007, s. 40 a 114. Zmínění tři vojíni dezertovali pravděpodobně po předchozí domluvě v noci z 20. na 21.
listopadu 1944.
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wehrmachtu německé mateřské řeči – byl v lednu 1945 odsouzen za zbabělost a popraven.987
Na druhou stranu, jiní bojovali velice statečně, několik utrpělo v řadách čs. jednotek těžká
zranění988 či dokonce padlo.989
Na situaci čs. občanů německé a maďarské národnosti se bezprostředně projevilo, když
exilová vláda dne 20. dubna 1944 se zpětnou platností prohlásila stav branné pohotovosti
státu.990 Za hlavní okamžik, který měl vliv na osudy vojáků německé a maďarské mateřské
řeči, však musíme považovat vznik Obranného zpravodajství (OBZ) v lednu 1945, k němuž
došlo rozkazem velitele 1. čs. armádního sboru, s oficiálním úkolem, aby byla obranná
zpravodajská činnost rozdělena od zpravodajské činnosti bojové.991 Hned v prvních
rozkazech nově zřízených oddělení OBZ byl ovšem velký prostor věnován právě národnostní
otázce:
Bylo zjištěno, že při odvodech a presentaci zejména v okr. Sevljuš nebylo dbáno pravidel čs.
vládního delegáta pro osvobozené území, o tom, že mobilisace se vztahuje na čs. stát. obč.
české, slovenské a karpatoukrajinské národnosti, v důsledku toho dostali se do našich
jednotek cizí živly, Maďaři a Němci, vydávající se za Ukrajince, Slováky anebo Čechy.
Falešným udáváním národností hledají útočiště v čs. armádě před spravedlivým trestem
anebo chtějí se tak vyhnouti mobilisaci na veřejné nucené práce, prováděné sov. orgány. [...]
V důsledku nedostatečné bdělosti zpravodajské služby dostali se podobné živly do
důstojnických škol. Mimo toho v našich jednotkách vyskytují se i Němci ze Sudet a
987

P. L. sloužil ve wehrmachtu od října 1940. V srpnu 1943 byl zajat a posléze se přihlásil ke službě v čs.
armádě, kde byl prezentován 10. února 1944. Sloužil u 4. praporu 3. čs. samostatné brigády. Rozsudkem polního
soudu byl 3. listopadu 1944 odsouzen k smrti a 10. ledna 1945 zastřelen. Databáze. Je otázkou, zda a nakolik
měly jeho odsouzení a poprava sloužit jako exemplární příklad postupu proti zbabělcům a nakolik v celém
případu hrál roli německý původ dotyčného.
988

Vojín V. P. roku 1938 odjel do Německa na práci a 3. června 1942 musel nastoupit do německé armády.
V srpnu 1942 byl odeslán na východní frontu, kde o rok později, 4. srpna 1943, padl do sovětského zajetí. Dne
20. července 1944 byl v Kamenci Podolském prezentován do čs. armády. Do konce války získal hodnost četaře.
Bylo mu zachováno státní občanství a posléze žil v Praze.
989

Vojín F. P. byl prezentován v červnu 1944 v Kamenci Podolském. Jako příslušník 2. praporu samopalníků 3.
čs. samostatné brigády padl již v prvních dnech Karpatsko-dukelské operace, 10. září 1944.
990

Úřední věstník československý, ročník V (1944), č. 2 ze dne 29. září 1944, čl. 4, s. 13, Vládní vyhláška ze dne
20. dubna 1944 o trvání stavu branné pohotovosti státu. Stav branné pohotovosti státu podle zákona č. 131/1936
Sb. byl prohlášen jako nepřetržitý od 23. září 1938. K významu pro následné vnímání a přístup zvláště k čs.
občanům německé a maďarské národnosti srvn. PEŠEK, J. a kol.: Německé menšiny v právních normách 1938–
1948, s. 123 an.
991

VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. armádní sbor v SSSR, k. 66, inv. č. 695, sign. J/4/1, Obranný zpravodajský
rozkaz č. 1/45 z 8. 1. 1945, čl. 1.
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Protektorátu, přišedší ze zajateckých táborů. Zdůrazňuji, že všechny naše útvary a sam.
setniny musí býti bezpodmínečně od zhora jmenovaných živlů úplně očištěny. Proto nařizuji:
Zpravodajští důst. všech útvarů a sam. setnin znovu prověří všechny důstojníky, rotmistry,
poddůstojníky a vojíny. Tam, kde bude zjištěno, že byl příslušníkem zhora jmenovaných
organisací anebo, že po dobu okupace hlásil se k německé anebo k maďarské národnosti,
musí býti tyto živly ihned odeslány pod eskortou na oddělení OBZ štábu brig. [...]992
Krátce poté, již v únoru 1945, pak byli zjištění „nespolehliví“ vojáci odesíláni zpět do
zajateckého tábora.993 Mateřský jazyk se stal jedním z hlavních kritérií posuzování,994
nicméně je nutné přiznat, že zdaleka ne jediným.995

992

Tamtéž.

993

Tamtéž, 1. čs. samostatná brigáda – oddělení OBZ, čj. 97/45 taj. zprav., hlášení o činnosti OBZ od 1. do 26.
2. 1945. Během této doby byli odesláni pro politickou nespolehlivost čtyři vojíni německé a jedenáct maďarské
národnosti. Jako nepochopitelný uvedl přednosta oddělení OBZ případ četaře F. B., jenž se přiznal, že je
maďarské národnosti, k maďarům se po dobu maďarské okupace hlásil a v maďarské armádě dosáhl hodnosti
četaře, přesto se však po zadržení vrátil zpět k jednotce. Co se týče četaře F. B., ten již nebyl odsunut zpět do
zajateckého tábora, naopak sloužil dále a 13. dubna 1945 u Liptovského Mikuláše utrpěl těžké zranění, z něhož
se léčil až do července 1945. Databáze a VÚA – VHA Praha, Kartotéka příslušníků čs. zahraničních jednotek –
Východ, karta dotyčného.
994

K přísnému posuzování podle mateřského jazyka, respektive národnosti, docházelo již dříve. Zvláště přísně
posuzovaly zpravodajské orgány ty vojáky, kteří svoji německou národnost „zatajili“ (respektive z řady
nejrůznějších důvodů uvedli při odvodu jinou mateřskou řeč či národnost, než učinili v roce 1930 či později).
Viz VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. armádní sbor v SSSR, k. 66, inv. č. 710, sign. J/18/2, Protokoly se psané
s vojenskými příslušníky podezřelými z příslušnosti k německé nebo maďarské národnosti 1944–1945. Výsledky
takových pohovorů (respektive výslechů) byly pro konkrétní jedince většinou tristní: L. T. byl odveden 18.
listopadu 1944 v Ťačovu, v odvodním protokolu však byl poté jeho řádek škrtnut s poznámkou: Maďar,
propuštěn. Ono „propuštění“ ale pochopitelně znamenalo odeslání do sovětského zajateckého tábora. Databáze.
995

Celá řada vojáků německé mateřské řeči dosloužila v jednotkách do konce války. Většina z nich ovšem
změnila záznamy ve svých osobních údajích na „českou“ národnost či mateřskou řeč. Prošetřování mělo probíhat
komplexně a zjišťovat, zda byl dotyčný členem nacistických organizací, zda do německé armády vstoupil
dobrovolně. Výzkum této otázky však zatím nebyl proveden.
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4.3.15. Na počátku bojů:
1. čs. armádní sbor v předvečer Karpatsko-dukelské operace
Armádní sbor postupně sílil a připravoval se na vstup do bojových operací. Souhrnný stav na
počátku září je udáván různě, z jednotlivých verzí, které se však od sebe příliš neliší, jsem
vybral nejčastěji frekventovanou variantu:

Tabulka 80
Personální složení 1. čs. armádního sboru,
1. září 1944 (podle národnosti)996
národnost

počet

%

česká

7 872

47,9 %

slovenská

3 326

20,2 %

ukrajinská

4 030

24,5 %

jiná

1 243

7,6 %

16 451

100 %

celkem

Pokud výkazy odpovídají skutečné situaci, mělo do řad 1. čs. armádního sboru během dvou
měsíců přibýt asi 2700 nových vojáků. Aritmetický rozdíl oproti stavu k 30. červnu 1944
ukazuje, že z nově příchozích je asi 1000 zachyceno mezi „Čechy“, asi 500 mezi „Slováky“ a
asi 850 mezi „Ukrajinci“. Vzájemné procentuální poměry zůstaly v zásadě stejné – téměř
polovinu příslušníků sboru tvořili „Češi“, asi čtvrtinu pak „Rusíni a Ukrajinci“, pětinu
„Slováci“.
Jestliže se tedy zdá, že během července a srpna 1944 se přes poměrně značný celkový
přírůstek neměnily vzájemné procentuální poměry zastoupení jednotlivých národnostní,
z pohledu na celé období prvních osmi měsíců roku 1944 vyplývá zcela opačný závěr –
procentuální zastoupení jednotlivých složek prošlo několikerou rychlou a radikální proměnou.
Zatímco v lednu 1944 se velmi rychle (a na krátkou dobu) stali nejpočetnější složkou
„Slováci“, již o dva měsíce později je stejně rychle vystřídali „Češi“. Pozoruhodný je
996

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 60.
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přírůstek vojáků rusínské a ukrajinské národnosti v tomto období. Jelikož většina vězňů
gulagů již nastoupila dříve, připadá gros „Rusínů“ a „Ukrajinců“ na zajatce z maďarské či
slovenské armády. Přírůstek však byl značný, na 1500 osob. Jistou nedůvěru v preciznost,
respektive kontinuitu zpracování tabulek navozuje údajný pokles počtu „Slováků“ mezi 15.
únorem a 30. červnem 1944. Přestože někteří vojáci byli např. odveleni pro potřeby
partyzánských výsadků,997 další vojáci slovenského původu plynule procházeli odvody. Přesto
se zdá, že právě „Slováků“ přicházelo k jednotkám mezi koncem února a koncem června 1944
poměrně málo.998
První československý armádní sbor vstoupil do bojových operací v rámci Karpatsko-dukelské
operace v době, kdy jeho složky ještě nebyly dostatečně připraveny ani po výcvikové, ani po
organizační stránce. Co se týče národnostního složení, to bylo dosti pestré. Výpovědní
hodnota údajů z výše předložené tabulky je ovšem dosti limitovaná. Nelze například
kalkulovat potřebné „rasové“ hledisko, respektive průnik osob židovské konfese
s jednotlivými „národními“ skupinami. Zohlednit je třeba i další aspekty, zvláště pak
skutečnost, že vysoký počet „Čechů“ byl dán především přílivem specifické skupiny Čechů
z Volyně. Významným faktorem, který je nutné mít na paměti, je i nestejnoměrné rozdělení
příslušníků jednotlivých „národnostních“skupin v rámci jednotek sboru. „Slovenský“ podíl
činil sice dvacet procent, ovšem téměř 2000 z celkových 3326 „Slováků“ bylo soustředěno
v jediné brigádě, která operovala samostatně, prakticky mimo rámec sboru. Zatímco tak v 2.
čs. samostatné paradesantní brigádě dosahovala výše jejich zastoupení 70 %, v ostatních
jednotkách sboru jich bylo jen asi 1400, což činilo přibližně desetiprocentní podíl.999

997

Problematice se věnuje ŠOLC, Jiří: Za frontou na Východě. Českoslovenští parašutisté ve zvláštních
operacích na východní frontě za druhé světové války (1941–1945). Svět křídel, Cheb 2003.
998

Excerpce z Databáze vykázala 528 „Slováků“, prokazatelně přijatých mezi polovinou února a koncem srpna
1944, jistě jich však bylo více.
999

Je mimochodem zajímavé, že tento poměr (10 %) byl v zásadě stejný jako podíl „Slováků“ o rok dříve u
Kyjeva, a menší než v jednotkách na Západě.
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Pokud bychom odečetli přibližný počet vojáků jednotlivých skupin, kteří sloužili
v parabrigádě, zjistili bychom, že armádní sbor vstupoval do Karpatsko-dukelské operace
s přibližně těmito počty:

Tabulka 81
Personální složení 1. čs. armádního sboru,
bez 2. ČsSPdB v SSSR,
1. září 1944 (podle národnosti, odhad)1000
národnost

počet

%

česká

7 500

54,7 %

slovenská

1 400

10,2 %

ukrajinská

3 600

26,3 %

jiná

1 200

8,8 %

13 700

100 %

celkem

Na přístupech k Dukelskému průsmyku tak bojovali především Volyňští Češi, kteří tvořili
nejpočetnější skupinu, a Rusíni a Ukrajinci, jejichž zastoupení přesahovalo čtvrtinu stavů.
Ostatní složky, tedy Slováci, ale také „nevolyňští Češi“ ze všech rekrutačních zdrojů,
jednotlivě dosahovaly stěží desetiny početního stavu. Jiné skupiny byly asi pouze minoritní;
z materiálů ovšem nelze vyčíst účast židovskou. To nic nemění na tom, že prostým početním
úkonem lze na základě notoricky známých údajů dojít k vcelku překvapivým zjištěním, která
navozují mnohé nové pohledy na otázku podoby československých jednotek v této
rozhodující fázi jejich existence.1001

1000

Počty uvedené v tabulce, jsou jen hrubým odhadem, získaným z nejprostšího aritmetického zpracování.

1001

Rozbor početního stavu by mohl být proveden i vzhledem k jednotlivým složkám sboru – velká část
Volyňských Čechů byla soustředěna v rámci 3. čs. samostatné brigády, kde můžeme současně předpokládat i
výrazně menší zastoupení „Slováků“, silný procentuální podíl si pravděpodobně uchovali „Rusíni“ a „Ukrajinci“
v řadách 1. čs. samostatné brigády. Z publikovaných materiálů ovšem nelze provést ani základní numerické
odhady, a proto se omezím na pouhé konstatování možných dalších rozdílů mezi jednotlivými formacemi.
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4.3.16. V Karpatech a poté:
Proměny národnostní struktury 1. čs. armádního sboru na podzim a v zimě roku 1944
Národnostní složení 1. čs. armádního sboru je možné sledovat z hlediska různých aspektů.
Jelikož v předcházejících kapitolách byl mimo jiné zdůrazněn i fakt nestejnoměrného
rozložení národnostních skupin v rámci jednotlivých hodnostních tříd, je nutné zdůraznit, že
situace v jednotkách na východní frontě bývá popisována jako podstatně odlišná.1002 Tíživý
nedostatek důstojníků všech hodností vedl k rychlému povyšování těch, kteří byli k dispozici,
ale především k hromadnému jmenování nových důstojníků z řad rotmistrů či poddůstojníků.
Tento způsob ovšem neřešil zásadní problém nedostatku zkušených důstojníků vyšších.
Pokud bylo možné tento nedostatek v rámci jediného praporu ještě vyrovnat zvýšeným úsilím
mladých schopných velitelů a v případě samostatné brigády alespoň základním způsobem
omezit přísunem několika důstojníků v Británie a Blízkého východu, kvalitativně zcela nový
organizační stupeň, jakým byl armádní sbor, vyžadoval ohromné množství vyšších velitelů i
zkušených štábních důstojníků – dá se dokonce říci, že předepsané organizační tabulky sboru
by se podařilo naplnit pouze s využitím všech důstojníků, kteří byli tehdy v zahraničí
k dispozici.1003 V podmínkách, které nastaly u čs. jednotek na východní frontě v roce 1944
ovšem nezbývalo, než improvizovat. Právě naprostý nedostatek důstojníků kriticky omezoval
činnost štábů všech stupňů, a měl podle mého názoru podstatný vliv na průběh bojových
operací v Dukelském průsmyku. Později sice přicházeli stále další důstojníci ze Západu a
mohlo být přikročeno i k přejímání důstojníků slovenských, průběžné zařazování do neustále
bojujících formací však prakticky omezilo možnosti zacvičení a vzájemného sehrání.
Z obrazu národnostní struktury sboru, tak, jak byl představena výše, vyplývá, že množina
„nevolyňských Čechů“ tvořila jen malou část celkového početního stavu, přestože do takto
„záporně charakterizované množiny“ patřili jak původní dobrovolníci z Buzuluku, tak např.
zajatci z německé armády či dobrovolníci židovského původu, kteří během odvodů na
Bukovině uvedli smyšlené osobní údaje. Zajímavý obraz o složení velitelského sboru ovšem
z tohoto pohledu poskytuje sonda, provedená v rámci vyhodnocení běžně dostupného

1002

Jako příklad je možné uvést práci REINER, J.: Komunisté v československém pozemním vojsku na Západě, s.
184–185.
1003

Tabulkový počet důstojníků sboru měl činit 1525 osob, faktický dosahoval 712 (plus 84 dalších důstojníků,
přidělených u jednotek a institucí mimo tabulkový stav). Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 255.
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přehledu personálního obsazení štábu sboru v období Karpatsko-dukelské operace.1004
Příslušný materiál uvádí celkem 47 vojáků v důstojnické či generálské hodnosti. Srovnáním
s Databází jsem zjistil, že 37 z nich uvádělo českou mateřskou řeč a pouze zbývajících 10
jinou (7 slovenskou, 2 židovskou a 1 ruskou). Židovskou konfesi výslovně uvedlo pouze
sedm důstojníků (byť nepochybného židovského původu jich bylo nejméně pět dalších).
Českou mateřskou řeč uváděli všichni důstojníci vyšší, navíc žádná z nich neuvedl židovskou
konfesi. Hodnostně nejvyššími mezi „nečeskými“ důstojníky byli dva kapitáni (oba udávali
slovenskou mateřskou řeč, jeden pak židovskou konfesi).
V podstatě totéž platí i v případě nejvyšších velitelských funkcí v rámci jednotlivých
brigád.1005 Důstojníci české mateřské řeči zastávali nejen funkce velitelů a zástupců velitelů
brigád, ale i téměř všechny funkce velitelů praporů, dělostřeleckých pluků a oddílů. Výjimky
bylo možné nalézt pouze na úrovni oddílů/praporů, a to pouze u početně a organizačně
nejslabších praporů samopalníků.1006
Předložená sonda prokazuje, že nejvyšší velitelské funkce u sboru obsadili vojáci, které
bychom mohli zařadit do skupiny tzv. tvrdého jádra, jak byla charakterizována v předchozích
kapitolách. Poměry v Sovětském svazu se pochopitelně podstatně lišily od situace
v jednotkách na Západě, přesto je toto srovnání přinejmenším pozoruhodné.

Československé formace utrpěly v průběhu Karpatsko-dukelské operace těžké ztráty. Během
pouhého týdne od zahájení bojů klesl počet „aktivních bodáků“ z původních 2966 na 674.1007
K 6. říjnu 1944 měl sbor celkem čítat jen 12 784 osob, 15. listopadu pak pouhých 8530!1008
1004

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 558. Publikovaný seznam představuje jen jistou ilustraci,
jelikož ani zdaleka nezachycuje všechny změny, k nimž během příslušné doby došlo. Seznam jsem vybral pro
jeho všeobecnou dostupnost, přičemž jako podklad pro sondu zcela postačuje.
1005

Tamtéž, s. 560, 565 a 567.

1006

Z tohoto pravidla se vymykal pouze podplukovník Viliam Lichner, zástupce velitele 2. čs. samostatné
paradesantní brigády, který byl již zmíněn v příslušném odstavci, a kapitán Julius Kostovič, který byl
předválečným poručíkem dělostřelectva, patřil k „veteránům“ z Buzuluku a byl poněkud „protěžován“ vzhledem
ke své rusínské národnosti a výrazné pročeskoslovenské orientaci. Viz s. 353 a kapitolu „Rusínská otázka“, s.
451.
1007

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 563. Počet „aktivní bodáků“ zahrnuje vojáky, bezprostředně
zařazené do nejnižších organizačních stupňů pěchoty – jedná se tedy o ty příslušníky jednotek, kteří se přímo
zúčastní pěchotního boje.
1008

V tomto konečném údaji ovšem oproti stavu z 6. října není zahrnuta 2. paradesantní brigáda, tedy asi 2100
osob. I tak je pokles aktuálního stavu od 6. října o dva tisíce mužů významný. Největší propad stavů ovšem
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Katastrofální deklinační křivku početních stavů nemohl zastavit ani usilovný nábor
v zajateckých táborech, odkud již v září 1944 dorazilo ke sboru více než šest stovek nových
vojáků.1009 V samém závěru bojů, 22. listopadu 1944, klesl počet „aktivních bodáků“
nejhlouběji, když večer toho dne dosáhl čísla 172. Armádní sbor byl po personální stránce
zcela vyčerpán. Koncem listopadu zastavil větší útočnou činnost a zaujal obranu na řece
Ondavě. Početní stavy však stále zůstávaly velice nízké. K 15. prosinci 1944 uvádělo
souhrnné hlášení tyto počty:

Tabulka 82
Početní stavy 1. čs. armádního sboru,
15. prosince 19441010
jednotka

počet

velení a sborové útvary

2 523

1. čs. samost. brigáda v SSSR

2 987

3. čs. samost. brigáda v SSSR

2 536

1. čs. samost. tank. brigáda v SSSR

844

5. čs. děl. pluk

883
celkem

9 764

Ztráty v Karpatech byly drastické. Především prakticky vyřadily pěchotu armádního sboru
jako reálnou sílu a citelně oslabily důstojnický sbor. Přestože technické jednotky a
dělostřelectvo, tedy složky, kde byl zapotřebí nesrovnatelně delší výcvik než u pěchoty, byly
postiženy podstatně méně, přeci jen vyvstala otázka reálnosti původně uvažovaného plánu na

nastal na samém počátku bojů – k 22. září 1944 měl sbor čítat 12 910 vojáků – za dva týdny bojů tedy i přes
průběžné doplňování poklesly stavy o více než 3200 vojáků. Tamtéž.
1009

Dne 20. září 1944 dorazil ke sboru doplněk 630 osob ze zajateckého tábora ve Stanislawówě. Kol.: Za
svobodu Československa, II, s. 257. Podle srovnání s Databází se převážně jednalo o bývalé vojáky maďarské
armády, většina z nich udávala rusínskou či ukrajinskou mateřskou řeč.
1010

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 297.
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rychlé rozšíření samostatných brigád na divize poté, co se podaří proniknout na území
republiky.1011
Armádní sbor však mohl být naplno zasazen do frontových bojů velkého rozsahu pouze
v podmínkách, kdy by měl stálou teritoriální rekrutační základnu. Tu sice získal v březnu
1944 na Volyni, téměř beze zbytku ji však během krátké doby vytěžil1012 a následné
organizační plány dalece přesáhly personální možnosti tohoto zdroje. Na počátku října
konečně jednotky dosáhly území vlasti, rozsah území, které se na východním Slovensku do
listopadu podařilo osvobodit, byl však vzhledem k potřebám nepatrný. Početní propad sboru
vedl náčelníka Čs. vojenské mise v SSSR generála Píku k návrhům na výraznou organizační
redukci, kteroužto myšlenku podpořilo i londýnské MNO. Zda v motivaci těchto návrhů
převažovala snaha omezit vliv generála Svobody či praktické vojenské důvody, je otázkou
k diskusi, jisté je, že svůj vliv měly oba aspekty. Již 23. října 1944 Píka navrhoval stažení
sboru z fronty a jeho reorganizaci na pouhou jedinou samostatnou brigádu, přičemž útvary
těžkých zbraní, tj. 5. čs. dělostřelecký pluk a 1. čs. samostatnou tankovou brigádu
doporučoval zcela zrušit. Po provedení mobilizace na osvobozených územích pak hodlal
rozšířit brigádu v divizi.1013
Otázka, kde vzít nové doplňky, se v té době zdála jasná. Rudá armáda totiž právě tehdy
osvobodila prakticky celé území Podkarpatské Rusi. V rámci Karpatsko-užhorodské operace,
která byla spolu s Karpatsko-dukelskou součástí vyššího strategicko-operačního záměru,
teprve retrospektivně nazvaného Východokarpatská operace,1014 se sovětským vojskům
podařilo okolo 6. října 1944 dosáhnout maďarské hranice (tedy severní hranice Podkarpatské
Rusi) a 27. října obsadit Užhorod a postoupit až do prvních obcí východního Slovenska (které
tehdy ale také byly součástí Maďarska). Již 27. října 1944 se do Chustu přesunula vládní
delegace exilové vlády a příslušníci tzv. Velitelství osvobozeného území. Vznik tohoto
1011

Technické, respektive organizační aspekty tohoto plánu, stejně jako širší pozadí v souvislosti s tehdejší
organizací polských vojsk na východní frontě představil FIDLER, Jiří: Organizace československé vojenské
jednotky v SSSR (zamyšlení nad problémem). In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.), Československá armáda
1939–1945 (plány a skutečnost). Příspěvky z mezinárodní konference 22. – 23. října 2002. Praha, Ministerstvo
obrany ČR – AVIS 2002, s. 106–109; MARŠÁLEK, Zdenko: Některé vojenské aspekty formování a organizace
1. československého armádního sboru v SSSR. In: Moderní dějiny. Svazek 13, 2005, s. 341–359. K rozvinutí
brigád na divize došlo až těsně po válce, a to k 15. květnu 1945.
1012

Z Databáze vyplývá, že branci z Volyně patřili zhruba od července 1944 mezi nově prezentovanými vojáky
k výjimkám.
1013

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 301.

1014

HRBEK, J. – SMETANA, V. a kol.: Draze zaplacená svoboda, I, s. 185.
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vojenského orgánu měl své počátky již o více než půl roku dříve. Po řadě jednání byla dne 8.
května 1944 byla podepsána Dohoda o poměru mezi československou správou a sovětským
vrchním velením po vstupu sovětských vojsk na československé území.1015 Její znění
předpokládalo že po vstupu Rudé armády na území Československa bude jmenován
československý vládní delegát, který bude předané oblasti dočasně spravovat. Vládním
delegátem byl 30. června 1944 jmenován ministr František Němec, jeho zástupcem pak státní
tajemník v MNO divizní generál Rudolf Viest. Velitelem vojenské části, nazvané Velitelství
osvobozeného území (VOÚ), se stal divizní generál Antonín Hasal, dosavadní přednosta
Vojenské kanceláře prezidenta republiky (a po generálu Prchalovi služebně nejstarší generál
v čs. zahraničním odboji).1016
Sovětské orgány předaly vládní delegaci moc pouze v pěti nejvýchodnějších okresech, a to,
jak se později ukázalo, jen formálně. Přesto vojenské orgány okamžitě přikročily k činnosti.
Pokoušely se zorganizovat nejnutnější instituce a jednotky (včetně například základů
četnictva a finanční stráže) a především vyhlásily mobilizaci podle československých
zákonů.1017 Z národnostního hlediska je ovšem významné, že mobilizaci měli podléhat pouze
českoslovenští státní občané české, slovenské a „karpatoukrajinské“ národnosti, tedy nikoliv
na Němce či Maďary, přičemž neřešenu ponechával mobilizační rozkaz otázku národnosti
židovské.1018 Působení generála Hasala bylo v minulosti pravidelně podrobováno ostré kritice,
zvláště proto, že se měl údajně snažit o budování „týlové armády“, která by nepodléhala
velení 1. čs. armádního sboru. Analýza dokumentů ovšem jednoznačně potvrzuje, že šlo
pouze o propagandistické útoky – co se teritoriálních sil na území Podkarpatské Rusi týče,
Hasal se omezil na výstavbu naprosto základních, pouze nejnutnějších složek se zcela
1015

GRONSKÝ, Ján (ed.): Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. I. 1914–1945.
Karolinum, Praha 2005, část III/C, Prozatímní státní zřízení v zahraničí (16. 3. 1939 – 5. 4. 1945), dokument č.
15.
1016

Vývoj na Podkarpatské Rusi výstižně popisují HRBEK, J. – SMETANA, V. a kol.: Draze zaplacená
svoboda, I, zvl. s. 193–200. Podrobnější přehled viz HUBENÝ, David: Genrál Antonín Hasal-Nižborský (1893–
1960). Diplomová práce. Filozofická fakulta UK, Praha 2009, zvl. s. 78–106.
1017

Území Podkarpatské Rusi tvořilo v teritoriálním systému předmnichovské armády samostatnou divizní
oblast. Na tomto území v září 1938 mobilizovala jedna aktivní a jedna záložní pěší divize a některé další útvary
– podle teoretických předpokladů tedy mohla mobilizace o šest let později přinést čs. jednotkám velký počet
vycvičených záložníků i čerstvých branců.
1018

Text mobilizační vyhlášky viz VÚA – VHA Praha, f. VKPR, k. 12, inv. č. 31/2, Mobilizační vyhláška pro
osvobozené území Slovenska a Podkarpatskou Rus. Židovské obyvatelstvo Podkarpatské Rusi však bylo krátce
před osvobozením decimováno rozsáhlou likvidační akcí, zaměřenou proti židovské komunitě v Maďarsku, která
byla do té doby jako celek v zásadě ušetřena tragického osud většiny ostatních středoevropských židů.
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minimálními počty mužů.1019 Sovětské orgány však současně vyhlásily „dobrovolný“ nábor
do Rudé armády, který podpořily metodou „cukru a biče“.1020 Současně s odvoláním na znění
dohod z 8. května 1944 a 27. září 1941 požadovaly, aby generál Hasal odvelel všechny
jednotky na frontu, kde se měly bezprostředně zapojit do bojů. Nařízení se týkalo i štábní
roty, bez které velitelství nemohlo fungovat. Současně Sověti vyvolali rozsáhlé hnutí za
připojení Podkarpatské Rusi (resp. Zakarpatské Ukrajiny) k Sovětskému svazu, a to
s významnou pomocí několika agentů a spolupracovníků NKVD v řadách československých
důstojníků původem z Podkarpatska.1021 Československým orgánům nezbylo, než se
z Podkarpatské Rusi zcela stáhnout.
Provádět za těchto okolností mobilizaci bylo nesmírně těžké. Do 23. prosince se podařilo
získat celkem 5723 mužů,1022 později ještě další. Celkem poskytla mobilizace na
podkarpatském území 6735 vojáků.1023 Výsledný počet nemohl pokrýt zvýšené potřeby
polních jednotek, současně však probíhal usilovný nábor ze zajateckých táborů a také
z východních oblastí Slovenska, kde dostal generál Svoboda jako velitel 1. čs. armádního
sboru svolení orgánů 4. Ukrajinského frontu odvádět dobrovolníky.1024 Dohromady se však do
poloviny ledna 1945 mělo jednat o pouhých 8070 mužů.1025 Přesto se podařilo sbor doplnit
alespoň na původní stavy (byť jen co do kvantity) a dokonce je i překročit – k 18. lednu 1945
měly jednotky čítat na 20 000 vojáků.1026
Poměrně zuřivý střet v otázce Podkarpatské Rusi, který skončil naprostým ústupem
československé diplomacie, souvisel (především časově) s v podstatě posledním pokusem
londýnského MNO o zadržení vzrůstu vlivu komunistického exilu v Moskvě v čs. jednotkách,
respektive o protiakci pomocí oslabení dosavadních jednotek a zřízení jiných, které by zůstaly

1019

Dokládají to ostatně i přehledy početních stavů, publikované samotnými autory, kteří Hasala z uvedeného
důvodu kritizovali. Viz např. Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 308. Tamtéž, s. 305 je také citována
Hasalova zpráva, v níž specifikuje své úmysly ohledně využití mobilizovaných mužů. Jednoznačně z něj
vyplývá snaha nejdříve doplnit jednotky armádního sboru a rozšířit jeho brigády na pěší divize.
1020

HRBEK, J. – SMETANA, V. a kol.: Draze zaplacená svoboda, I, s. 197.

1021

Viz kapitolu „Rusínská otázka“, s. 458–459 a 466.

1022

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 305.

1023

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 496.

1024

Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 307.

1025

Kol.: Za svobodu Československa, III, s. 299; Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 700.

1026

Tamtéž, s. 704.
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mimo kontrolu generála Svobody. Předchozí opakované pokusy (v případě 1. polního
praporu, záložního pluku, 1. samostatné brigády, 2. paradesantní brigády či celého armádního
sboru) končily zpravidla naprostým neúspěchem, který naopak přinášel hlubší a hlubší propad
závislosti československých jednotek na sovětském velení a kruzích komunistického exilu.1027
Poslední kolo „zápasu“ na podzim roku 1944 dopadlo stejně, nicméně z retrospektivního
pohledu je nutné konstatovat, že v listopadu 1944 nastala v rámci československých
zahraničních jednotek dosti pozoruhodná situace, která velkou míru zmíněné „zuřivosti“ do
značné míry vysvětluje. Zatímco únor 1944 přinesl zvrat v početní „převaze“ jednotek na
Západě na úkor formací v Sovětském svazu, není pravdou, že se tento trend poté jen
prohluboval. Početní stavy 1. čs. armádního sboru plynule rostly až do počátku září 1944, kdy
dosáhly 16 451 mužů. V té době odjížděla Čs. samostatná obrněná brigáda do Francie se
stavem 4259 vojáků. V Británii zůstávalo letectvo s přibližně půldruhým tisícem příslušníků a
také Náhradní těleso, které tehdy čítalo několik set vojáků. V tomto rozhodujícím okamžiku,
kdy jednotky na východní frontě vstupovaly do bojů a jednotky na Západě odjížděly do
operačního prostoru, činil tedy jejich vzájemný poměr asi 16 500 : 7000 osob. V závěru bojů
v Karpatech ale měl armádní sbor na východní frontě k 15. listopadu 1944 k dispozici
pouhých 8530 vojáků. Ztráty jednotek na Západě byly v té době nesrovnatelně menší, přičemž
jejich celkové stavy díky novým dobrovolníkům neustále rostly. Jak ukázala příslušná
kapitola, do konce roku 1944 přibylo jednotkám na Západě přes 2000 vojáků.1028
Z předložených faktů vyplývá dosud nereflektovaný poznatek, že v závěru roku 1944 se
početní stavy „západního“ a „východního“ vojenského odboje téměř vyrovnaly!1029
Byly to tedy právě nové doplňky, paradoxně z velké části mobilizované generálem Hasalem
na Podkarpatské Rusi proti vůli sovětských orgánů, které umožnily situaci opět zvrátit ve
prospěch 1. čs. armádního sboru. V historiografii neřešenou otázkou nicméně zůstává
národnostní složení těchto nových vojáků, kteří během dvou měsíců doslova „zachránili“ sbor
a umožnili jeho regeneraci po předchozích těžkých ztrátách. Z časových a teritoriálních
souvislostí přitom jasně vyplývá, že se převážně jednalo o Rusíny a Ukrajince, ať již
1027

Jedinou alespoň částečnou výjimku v tomto ohledu představovala snad pouze 2. paradesantní brigáda.

1028

Viz kapitola Na britských ostrovech, s. 292.

1029

Vojsko na Západě (v Británii a na Blízkém východě) mělo k poslednímu dni roku 1944 čítat přibližně 8500
mužů. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 52, Statistika čs. jednotek v Británii za rok 1943 a 1944;
PROCHÁZKA, I.: Dunkerque, s. 120. Pokud bychom navíc porovnávali i výzbroj, výcvik a celkovou bojovou
hodnotu, pravděpodobně bychom došli k závěru, že „západní“ formace v daný okamžik jednotky 1. čs.
armádního sboru převyšovaly.
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mobilizované na Podkarpatské Rusi či na východním Slovensku, nebo ze zajateckých
táborů.1030

4.3.17. Zánik jednotné armády?
Slovenská národní rada a zásadní změna koncepce jednotné branné moci
Na počátku Slovenského národního povstání vystoupila z ilegality Slovenská národní rada a
vzápětí před širokou veřejností prezentovala svůj program, vycházející z tzv. Vánoční dohody
a pozdějších úprav. Své požadavky opakovala i po potlačení povstání během porad v Moskvě.
Na společné poradě zástupců vládní delegace, vojenské mise, komunistického exilu a SNR
dne 1. ledna 1945 došlo k vypracování návrhu, který zásadně měnil dosavadní filozofii
národnostní politiky v ozbrojených silách. Zásada uznání plné rovnoprávnosti českého a
slovenského národa (tedy vlastně uznání existence samostatného národa slovenského) byla
svérázně aplikována i při schválení požadavku SNR na dalekosáhlé pravomoci při budování
armády. Radě bylo přiznáno právo provádět očistu v řadách bývalých příslušníků slovenských
ozbrojených sil a následně podávat návrhy na jejich převzetí a zařazení do československých
jednotek. Zcela revoluční ovšem bylo rozhodnutí o organizování samostatných slovenských
formací. Důležité přitom nebylo to, že v těchto jednotkách měla být zavedena slovenská
služební řeč, ale zvláště fakt národní separace v rámci jednoho vyššího celku. Tento krok šel
proti všem dosavadním koncepcím výstavby armády od roku 1918, které byly praktikovány i
v exilu.1031 Na pováženou co do základních předpokladů fungování armády jako takové byla
také zásada, že čeští důstojníci mohli být zařazeni do slovenských formací pouze po souhlasu
SNR.1032 Pozadí, okolnosti a zvláště flagrantní podobnost s obdobnými požadavky

1030

Materiál doplňovací správy 1. čs. armádního sboru uváděl, že z 8070 nových vojáků mělo 3070 dorazit ze
zajateckých táborů, 2991 z Podkarpatské Rusi, 1607 z východního Slovenska a 407 z jiných zdrojů. Kol.: Za
svobodu Československa, III, s. 299.
1031

Telegrafické instrukce generála Ingra pro plukovníka Píku z července 1941, zaslané jako podklad k jednání o
budování jednotky v SSSR přímo v bodě 8) uváděly: Nelze připustit tvoření zvláštních jednotek slovenských,
německých apod. NĚMEČEK, J. a kol.: Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu,
II, dokument č. 280, s. 95–96, Telegrafická instrukce Beneše a Ingra pro náčelníka ČsVM v SSSR Píku z 19. 7.
1941; VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 10, inv. č. 84/1.
1032

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 614.
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slovenských zastupitelů z období tzv. druhé republiky nelze bohužel na tomto místě rozebírat,
nutné je ovšem sledovat přímé důsledky těchto rozhodnutí.
Slovenská národní rada dne 6. února 1945 vyhlásila na osvobozeném území mobilizaci.
Týkala se šestnácti východoslovenských okresů, přičemž v březnu byla po dohodě s velením
4. Ukrajinského frontu rozšířena o dalším osm okresů, které se ještě nacházely v operačním
prostou sovětských vojsk.1033 Do 5. dubna se tímto způsobem podařilo získat asi 500
důstojníků a přibližně 10 000 vojáků dalších hodností.1034 Část posloužila k nahrazení ztrát,
část pak k výstavbě nových formací. Především se jednalo o reorganizaci 2. čs. samostatné
paradesantní brigády, jejíž zbytky překročily frontu a dosáhly osvobozených území, a také o
zformování zcela nové, 4. čs. samostatné brigády.1035 Právě s její organizací je ovšem spojen
jeden ze základních mezníků historie národnostní problematiky zahraničního odboje. Brigáda
vznikala jako čistě slovenská formace ve smyslu požadavků SNR. V jejích řadách se sice
nacházelo několik českých důstojníků,1036 nicméně se brigáda stala prvním svazkem čs.
jednotek na východní frontě, kde vyšší velitelské i štábní funkce zastávali důstojníci jiné
národnosti než české – a to nejen ve velké míře, ale dokonce převážně. Brigáda byla také
prvním případem, kdy byl v čs. jednotkách na východní frontě velením svazku pověřen
Slovák.1037 Dalším podstatným zjištěním je evidentní vliv zpolitizování národnostní otázky ve
vojsku na organizační rozvoj jednotek. Zatímco od léta 1944 až do ledna 1945 byli jak
generál Svoboda, tak i generál Píka v podstatě zajedno, že dosavadní brigády budou po
dosažení území vlasti plynule rozšířeny na pěší divize, nelze rozhodnutí o zformování zcela
nového svazku hodnotit jinak než jako snahu vyhovět požadavkům SNR, a to za každou cenu.
Zatímco mobilizovaní vojáci by po jistém přeškolení mohli rychle a významně doplnit
pěchotu obou (respektive tří) stávajících brigád a získaní důstojníci posílit jejich velitelský
1033

Tamtéž, s. 649.

1034

Tamtéž, s. 704.

1035

Rozkaz k novému zformování 2. čs. samostatné paradesantní brigády byl v hrubých rysech vydán již 18.
ledna 1945. Výcviková skupina se postupně přesunovala do Humenného, Vranova a Levoče, kde počátkem
února 1945 zahájila výcvik. Vzápětí ale došlo ke změně plánů a vznikající svazek byl 10. února přejmenován na
4. čs. samostatnou brigádu v SSSR. Kol.: Za svobodu Československa, III, s. 377.
1036

Zastávali především funkce na štábu (např. A. Mutl, L. Kuncl, R. Rosický, Z. Stav) a u dělostřelectva
brigády (J. Svoboda, F. Fišera).
1037

Z tohoto pohledu je důležité upozornit na fakt, že v jednotkách na Západě velel prvnímu (a tehdy jedinému a
až do konce války organizačně největšímu) zformovanému svazku Slovák, generál Rudolf Viest. Ten byl také
exilovou vládou pověřen velením nejvyššímu organizačnímu celku, který exilové vládě kdy podléhal, tedy 1. čs.
armádě na Slovensku.
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sbor, extenzivní organizační rozvoj přinesl mnohé problémy, s nimiž se poté musely potýkat
všechny svazky – jak dosavadní brigády, tak především narychlo formovaná brigáda čtvrtá.
Historie výstavby 4. čs. samostatné brigády představuje zajímavý příklad přímého vlivu
politických rozhodnutí na zdánlivě čistě technickou otázku vojenské organizace – nepřekvapí,
že z úzce vojensko-odborného pohledu vlivu záporného.1038

4.3.18. Masový nárůst:
Čs. jednotky na východní frontě v posledních měsících války
Dne 7. března 1945, jakoby tragickým symbolem právě na výročí narozenin T. G. Masaryka,
odletěla z Londýna politická delegace, následovaná o dva dny později i prezidentem
Benešem.1039 Na základě jednání pak v dubnu 1945 vznikla zcela nová vláda, v níž měli
podstatný vliv členové komunistického exilového centra v Moskvě. Dubnem 1945 pak také
skončilo „bezvládí“ ministerstva obrany, řízeného od září 1944 Janem Masarykem.1040
Novým ministrem národní obrany se stal generál Ludvík Svoboda.1041
Na počátku dubna 1945 měl armádní sbor mít celkem 31 725 osob, přičemž jednotky
zasazené na frontě čítaly 18 097 vojáků.1042 Celých 43 % vojáků se tedy počátkem dubna
1038

Faktická pozitivní národnostní diskriminace znamenala vpád neodborného prvku do armádního života.
Protekcionismus a ne-rovný přístup se musel projevit, a také bezesporu projevil, na bojové připravenosti
jednotek – a tím i na ztrátách v boji. To však dotyční politici ve srovnání s určenými politickými cíli
pravděpodoběn považovali za zcela podružné. MARŠÁLEK, Z.: Česká nebo československá armáda? Slováci
v čs. zahraničních jednotkách, s. 83.
1039

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 619.

1040

V září 1944 byl dosavadní ministr generál Ingr jmenován Hlavním velitelem branné moci. Řízením
ministerstva národní obrany byl pověřen ministr zahraničí Jan Masaryk. Úřední věstník československý, ročník V
(1944), č. 4 ze dne 24. listopadu 1944, s. 43, Rozkaz presidenta republiky o zřízení hlavního velitelství. Tamtéž
bylo publikováno i zproštění generálů Ingra a Viesta úřadů ministra národní obrany, resp. státního ministra a
jmenování gen. Ingra hlavním velitelem branné moci, vše k 19. září 1944.
1041

Jmenování generála Svobody ukončilo zmíněné půlroční „bezvládí“ na ministerstvu. Není úkolem práce
posuzovat, proč právě v těchto rozhodujících měsících byl ponechán klíčový rezort bez oficiální hlavy. Jako
suchý, ale hořký žert je ale možné poznamenat, že jmenováním generála Svobody se novým významem naplnil
bod 3) smlouvy mezi SSSR a ČSR ze dne 18. července 1941: Velitel československých vojenských jednotek na
území SSSR bude určen hlavním velitelem československých branných sil v dohodě se sovětskou vládou. O
takovém významovém posunu v roce 1941, v okamžiku podepsání dohody, jistě nikdo na československé straně
neuvažoval.
1042

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 704.
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1945 nacházelo v týlu. Mělo to své logické důvody. Usilovně sice probíhala organizace a
výcvik nových jednotek, kromě čistě bojových formací ovšem vznikala celá řada institucí a
orgánů, které měly zabezpečit mobilizaci i celkovou vojenskou správu území – dvě oblastní
vojenská velitelství, příslušná okresní doplňovací velitelství, bezpečnostní orgány a především
poměrně hustá síť výcvikových středisek všeho druhu.1043 Je přitom zcela charakteristické, že
tomuto masivnímu budování týlových složek se nedostalo žádné kritiky ze strany sovětských
míst, což jednoznačně dokazuje, že argumenty, použité na podzim roku 1944 v případě
Podkarpatské Rusi byly jen součástí celkového taktického postupu proti vládní delegaci a
jejím orgánům.1044
V období od překročení státních hranic až do 18. května 1945 měly vojenské jednotky zařadit
celkem 74 148 nových vojáků, jejichž národnostní specifikaci představuje následující tabulka.
Současně uvádí i celkové počty čs. jednotek na východní frontě za celou dobu války. Čísla je
nutné chápat jako pouze přibližnou hodnotu, neboť zvláště během posledních dvou měsíců
války se agenda mobilizačních orgánů rozrostla velkým tempem. Jisté rozpaky je také nutné
vyjádřit nad přesností specifikace jednotlivých národnostních skupin, celkovému obrazu však
uvedené údaje v hrubých rysech jistě odpovídají:
Tabulka 83
Národnostní složení 1. čs. armádního sboru v SSSR1045

1043

národnost

do
překročení
hranic

%

celkem

%

11,5 %

po
překročení
hranic do
18.5.1945
1 000

%

česká (a ČSR)

2 670

1,4 %

3 670

3,8 %

volyňští Češi

8 780

37,9 %

-

-

8 780

9%

slovenská

4 601

19,9 %

67 799

91,4 %

72 400

74,4 %

ukrajinská

7 100

30,7 %

5 349

7,2 %

12 449

12,8 %

celkem

23 151

100 %

74 148

100 %

97 299

100 %

Tamtéž, s. 707.

1044

Základní protimluv dobových prací, kladně hodnotících výstavbu týlových vojenských institucí na
Slovensku počátkem roku 1945 a naopak jednoznačně odmítajících nesrovnatelně skromnější kroky, které učinil
na území Podkarpatské Rusi generál Hasal, je proto poté nutné chápat jako propagandistický prostředek, nikoliv
jako historické zpracování, což platí mj. pro obě zde nejvíce citované práce, tedy Kol.: Za svobodu
Československa, II. a Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV.
1045

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 710.
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Při znalosti širších souvislostí a dalších aspektů, představených v rámci celé kapitoly, lze
tabulku považovat za vcelku ilustrativní přehled vývoje národnostního složení
československých vojenských jednotek na východní frontě a použít ji jako podklad pro
formulaci některých postřehů. Kategorie prvního řádku zachycuje jak vojáky české národnosti
(bez Volyňských Čechů), tak i veškeré další občany ČSR, kteří nespadají do ostatních rubrik.
Spadají do ní tudíž především vojáci, kteří udávali židovskou národnost. Co se týče vojáků,
kteří původně udávali německou či maďarskou národnost, respektive mateřskou řeč,
pravděpodobně jsou v tabulce zařazeni podle údajů, které následně „poopravili“ v důsledku
většího či menšího nátlaku, přesvědčování či „vysvětlování“. Zcela ovšem chybí kategorie
vojáků dalších národností, kteří nebyli československými občany, byť jejich počty nebyly
vysoké, a také národnost ruská. Vzhledem k celkovému počtu jde však jen o zanedbatelné
hodnoty. Nízký se zdá uváděný počet volyňských Čechů a v menší míře i „Ukrajinců“.
Tabulka jednoznačně potvrzuje zásadní roli, kterou pro formování čs. jednotek až do jara
1944 měli Rusíni a Ukrajinci z Podkarpatské Rusi a také ohromný význam Volyňských
Čechů. Teprve ve vzájemném srovnání vynikne, že bez krajanské obce netvořili příslušníci
„československého národa“, jak byl definován v počátcích existence samostatné
Československé republiky, ani třetinu početních stavů jednotek. Významným a
charakteristickým aspektem jednotek na východní frontě je početně nízké zastoupení „Čechů
z českých zemí“, zvláště pak těch z nich, kteří měli stejné identifikační znaky jako skupina,
která byla v rámci jednotek na Západě charakterizována jako tzv. „tvrdé jádro“. Tento fakt
vyplýval z historických okolností vzniku a rozvoje formací na východní frontě. Zvláště
vzhledem k následnému propagandistickému pokřivení obrazu zahraničního odboje je
paradoxní, že většina „Čechů z českých zemí“ působila v jednotkách na Západě, zatímco
jejich počty u formací v Sovětském svazu byly velice nízké. Z uvedené skutečnosti je možné
vyvodit i širší závěr: pokud je vůbec vzhledem k celkově malému počtu možné hovořit o
nějakém „českém zážitku zahraničního odboje“, pak převažuje jednoznačně motiv vojáka
západních jednotek, přičemž co se týká obrazu „ideálního odbojáře“ ve smyslu dobrovolníka,
prchajícího z vlasti s jednoznačným úmyslem bojovat v zahraničí se zbraní v ruce za
znovuosvobození vlasti, pak by se tento obraz v českých zemích podle zjištěné skutečné
početnosti měl přibližně jednou polovinou dělit na letce a na příslušníky pozemních sil. Žádný
podobný výzkum proveden nebyl, dovolím si však soukromý odhad, že číselný poměr
skutečnému odrazu ve společné paměti vcelku odpovídá.
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4.4.

NA POMEZÍ DVOU KONTINENTŮ
Čs. jednotky na Blízkém východě a jejich národnostní struktura

Mezi námi však byly také jisté vnitřní potíže, které bylo nutno vymýtit, vyrovnat, ba leckdy,
řekl bych, jen obrousit hrany, aby se vytvořilo prostředí, jaké má být mezi vojáky. Zejména
v počátcích jsme byli živel velmi nesourodý.1046

4.4.1. Úvod
Následující kapitola je zamýšlena jako demonstrace možného přístupu k materii na základě
omezeného zdroje pramenů, bez nutnosti provádět dlouhodobý detailní výzkum. Důvodů,
proč jsem jako příklad vybral právě vojenské formace na Blízkém východě, je několik.
K historii jednotky na Blízkém východě existuje poměrně bohatá literatura. Stejně jako
v jiných případech, národnostní problematika ale vždy představovala jen součást či jeden
aspekt záběru příslušných publikací, byť je nutné zdůraznit, že právě u jednotek na Blízkém
východě byla většinou sledována nadprůměrně (zvláště vzhledem k silnému zastoupení
židovských vojáků). Již v šedesátých letech tak byly publikovány reprezentativní výběry
z množství dobových statistických dat a přehledů,1047 které byly poté relativně často
přetiskovány.1048 Jedná se však o přehledy celkové, kdy samotné národnostní a konfesní
složení je uvedeno (až na výjimky) pouze za celé období 1940–1944.1049 Je samozřejmě
otázkou, zda je možné nalézt některé nové poznatky z materiálů, které jsou opakovaně,
1046

KLAPÁLEK, Karel: Ozvěny bojů. Naše vojsko, Praha 1968, s. 40.

1047

BROD, T.: Tobrucké krysy, zvl. s. 219–228, kde jsou přetištěny vybrané statistické přehledy početního stavu
a vnitřního složení čs. jednotky, mj. i v návaznosti na národnostní a konfesní strukturu.
1048

Mj. kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 127, 221, 226, 394–396; MAREK, Jindřich: Tobrucký
deník. Zpráva o československých obráncích obklíčené libyjské pevnosti. Svět křídel, Cheb 2008, různé s.
1049

Především jde o soubor řady statistikých přehledů a tabulek, zpracovaných k 31. 12. 1944. VÚA – VHA
Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistiky čs. jednotky na Blízkém východě.
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možno říci až notoricky, přetiskovány. Domnívám se však, že právě proto ale představují
výtečnou možnost dokázat, že důkladným rozborem a především důsledným soustředěním se
na národnostní otázku bude možné, po konfrontaci s dalšími materiály, formulovat mnohé
konkrétní závěry. Poznatky, získané z těchto souhrnných přehledů, se ovšem mohou týkat jen
čs. vojáků na Blízkém východě jako celku, výchozím „matematickým prostředím“ je tedy
množina o přibližně dvou a půl tisících „členech“. Aplikace elektronické Databáze v podobě
speciálních sond umožní zkoumat několik cíleně vybraných skupin a výsledky vzájemně
porovnat.

Kapitolu jsem koncipoval do tří hlavních částí. V první jsem považoval za nutné poněkud
podrobněji osvětlit prehistorii, počátky, okolnosti a první fázi formování vojenského celku na
daném teritoriu, abych tak „definoval prostředí“, řečeno matematickým jazykem. Poté jsem
charakterizoval jednotlivé rekrutační zdroje, z nichž se jednotka na Blízkém východě
doplňovala. Následně jsem se pokusil krátce nastínit postupný vývoj národnostního složení
jednotky v čase, a na závěr jsem podrobil rozboru výše zmíněnou celkovou statistiku všech
vojáků, kteří prošli registraturou čs. vojenské skupiny na Blízkém východě.
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4.4.2. Prehistorie:
Aktivity čs. vojenského exilu na Blízkém východě do konce června 1940
Blízký východ1050 se stal jedním z organizačních center československého zahraničního
vojenského odboje vcelku nečekaně. Již krátce po likvidaci zbytku Československa se sice
začaly utvářet základy budoucí struktury exilových orgánů na celém prostoru Balkánu, na
území Maďarska, Rumunska i Jugoslávie, stejně jako v Turecku. Význam „balkánské trasy“
pro formování československého vojska ve Francii byl již zdůrazněn v příslušné kapitole,1051
jejíž časové ohraničení se ovšem nekryje s dobou existence a fungování této evakuační trasy
jako celkově nejvýznamnějšího způsobu transportu dobrovolníků z vlasti k vojenským
jednotkám v zahraničí.1052
Samostatná československá vojenská jednotka se v oblasti Blízkého východu začala tvořit na
samém konci června 1940, historie vojenského odboje v této oblasti je nicméně podstatně
starší. Jak ukázala kapitola, věnovaná „francouzskému období“, na mandátních územích
francouzské Levanty a britské Palestiny, stejně jako v Egyptě, zůstaly působit československé
legace, jejichž vedoucí nepředali své úřady Němcům a naopak se dali k dispozici
vznikajícímu zahraničnímu odboji. Zatímco francouzské mandátní území Levanty sloužilo
hlavně jako tranzitní území, odkud přes Bejrút odplouvaly do Francie transporty
dobrovolníků,1053 území pod britskou správou mohlo vzhledem k relativně silné přítomnosti
československých občanů sloužit i jako samostatný rekrutační zdroj. Z Egypta odjelo do
Francie jen několik dobrovolníků,1054 velká část místní československé komunity se nicméně

1050

Daný geografický prostor je v řadě historických prací označován překladem z angličtiny jako Střední
východ. Anglický termín Middle East ve své historické podobě z roku 1940 označoval země od Egypta až po
Írán, včetně Turecka, Sýrie, Iráku, Palestiny, Libanonu a Arábie. České a anglické termíny Blízký východ a
Middle East nemají přesnou závaznou definici, (velmi) zhruba je ovšem možné považovat je za synonyma.
1051

Viz kapitola „Francouzské období“, s. 126 a n.

1052

Od září 1939 až do 24. června 1940, tedy prakticky do okamžiku, kdy vstoupily v platnost podmínky příměří
Francie s Německem, bylo z Bělehradu (zvláště přes Soluň a Istanbul) odesláno celkem 77 transportů s 2058
vojáky, několik desítek dalších pak do Francie odjelo z jugoslávského území samostatně. BROD, T. Tobrucké
krysy, s. 23. Poslední transporty z Balkánu do Francie uvízly v Bejrútu.
1053

Organizaci transportů měl zprvu na starosti bejrútský konzul František Bartoň, v dubnu 1940 převzal
značnou část povinností nově designovaný místní Vojenský zmocněnec Čs. národního výboru škpt. Rudolf
Šiman. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.: Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945, s.
107–108.
1054

Krajanská obec v Egyptě měla ráz většinou ekonomický – jednalo se především o kvalifikované pracovníky
v různých podnicích, na jejichž budování se podílely československé firmy, např. sklárny, pivovar apod. První
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nechala v dubnu a květnu 1940 zaregistrovat v rámci „mobilizace“, vyhlášené v zámořských
britských a francouzských državách.1055 Značného ohlasu se ovšem dostalo náborové akci,
kterou v Palestině vyhlásil tamní generální konzul Josef M. Kadlec.1056 Nábor se pochopitelně
týkal především československých občanů židovského původu, ať již dlouhodobě v Palestině
usazených, nebo čerstvých exulantů. Okolnosti formování skupiny dobrovolníků a velký vliv
tohoto transportu na národnostní vztahy v československém vojsku ve Francii byly již
popsány v příslušné kapitole, stejně jako následky problémů, které se v Agde na podzim roku
1939 v souvislosti s židovskými vojáky objevily. Palestinský konzul byl důrazně instruován,
aby prováděl co nejpřísnější selekci s tím, že do Francie se napříště směli vydat jen důkladně
prověření muži. Další transport v lednu 1940 tedy čítal již jen o něco více než tři desítky osob.
Z původně ohlášených 1200 dobrovolníků se nakonec do června 1940 do Francie dostalo
pouhých 331 mužů, tedy necelá třetina. Britské správní orgány dobrovolnému náboru
nekladly odpor, právě naopak – přesuny z Palestiny k vojsku ve Francii znamenaly alespoň
částečné snížení vysokého počtu židů v zemi. Je zajímavé, že po odjezdu prvního transportu
do Francie konzul Kadlec sondoval u tehdejšího velitele francouzských sil v Levantě1057
generála Weyganda možnost posílat dobrovolníky z Palestiny do Sýrie a vytvořit z nich
samostatnou československou jednotku v rámci Cizinecké legie, přes počáteční zájem však
byl projekt zamítnut.1058
Poté, co byla v dubnu 1940 vyhlášena mobilizace čs. státních příslušníků ve francouzských
koloniích a dalších závislých územích, připojil se k této akci i palestinský konzulát. Na rozdíl
od Británie se místní britští úředníci opět k celé akci stavěli s pochopením. Zatímco však ve
Francii i v zámořských územích, které byly tou či onou formou pod francouzskou správou,
dobrovolníci z Egypta dorazili z Alexandrie do Agde již v říjnu 1939, jiná skupinka na počátku dubna 1940.
Databáze.
1055

Viz kapitolu „Francouzské období“, s. 166.

1056

Tamtéž, s. 130–137.

1057

V systému operačního rozvinutí francouzské armády spadaly jednotky v oblasti mandátního území v Sýrii a
Libanonu pod velení tzv. velitelství TOMO (Théâtre d´Opérations de Méditerranée Orientale). Vývoj
organizace francouzských sil na tomto terénu a strategické souvislosti z francouzského pohledu viz
DILLEMANN, Louis: TOMO 1939-1940. In: Revue de l´Occident musulman et de la Méditerranée, 1983, č. 36,
s. 103–145. Na počátku války byl velitelem TOMO generál Maxime Weygand. V polovině května 1940 byl
odvolán do Francie, kde vystřídal generála Maurice Gamelina ve funkci vrchního velitele francouzských
ozbrojených sil. Po jeho odchodu se velitelem TOMO stal generál Eugène Mittelhauser.
1058

VÚA – VHA Praha, f. Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2,
Korespondence zpravodajská, čj. 9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě,
zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála Janouška, s. 12.
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byla vyhlášena nucená mobilizace do československého vojska, v britské mandátní Palestině
(stejně jako v Egyptě) nikoliv. Odpor britských míst byl dán obavou z možné prejudikace
podobného postupu v samotné Británii a především asi z faktu, že podobný postup neměl
žádnou oporu v britských zákonech. Jak již bylo zmíněno, myšlenku nucené mobilizace
v Palestině ovšem zavrhly i československé exilové orgány, jejichž zkušenosti s předchozími
transporty dobrovolníků byly více než rozpačité. Dne 13. března 1940 generální konzul
Kadlec obdržel od generála Ingra tuto telefonickou instrukci:
Vzhledem ke zkušenostem v Agde neprovádějte v Palestině mobilisaci, nýbrž jen dobrovolné
odvody. Podrobnosti písemně.1059
Kadlec se přirozeně zařídil podle těchto pokynů. Jak později psal, dostavení se k všeobecným
odvodům bylo v Palestině nařízeno generálním konzulátem jako povinné, avšak nastoupení
k armádě do Francie vzhledem ke stanovisku britskému a pro specielní místní situaci a ohledy
bylo prohlášeno za dobrovolné.1060 „Mobilizace“ v Palestině přesto měla pozoruhodný ohlas.
Do 22. května 1940 se dostavilo 1002 mužů, z nichž bylo podle dokumentů 592 odvedeno.1061
Souhlas s odesláním do Francie mělo projevit asi 100 mužů.1062 Samostatná náborová akce
navíc probíhala v britských internačních táborech Sarafand a Atlit, kde se přihlásilo dalších
148 mužů. K soustředění odvedenců však již nedošlo. Dne 10. června 1940 vstoupila do války
Itálie, což pro první chvíli prakticky znemožnilo průjezd Středozemním mořem. Krátce nato
podepsala francouzská vláda s Německem příměří, a organizace případných dalších transportů
se rázem stala bezpředmětnou. Zde je nutné poznamenat, že část z registrovaných mužů se
nicméně v průběhu dalších let do řad československých jednotek přeci jen dostala, byť nikoliv
bez potíží a průtahů.1063

1059

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 2, inv. č. 25, sign. CI/1a/2. ČsVS, I/1. odd., čj. 8558-taj. 1940.

1060

VÚA – VHA Praha, f. Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2,
Korespondence zpravodajská, čj. 9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě,
zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála Janouška, s. 11.
1061

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 30. Často citovaný dokument uvádí 592 odvedených, zatímco Kadlecova
zpráva, citovaná v předešlé poznámce, hovoří o tom, že odvedeno bylo ke 400 mužů – je otázkou, zda při přepisu
některého z dokumentů nedošlo k chybě (např. odvedených mohlo být jen 392 namísto 592).
1062

VÚA – VHA Praha, f. Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2,
Korespondence zpravodajská, čj. 9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě,
zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála Janouška, s. 11.
1063

Zatímco někteří se u čs. jednotky na Blízkém východě ocitli již na podzim 1940, příkladem složitých cest
pod československý prapor mohou být dva bratři z Benešova, R. P. a R. P., oba židovského vyznání a české
mateřské řeči, kteří unikli z protektorátu a ve dnech 6. a 8. května 1940 prošli odvodem v Tel-Avivu. Jeden
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4.4.3. Počátky organizace:
Vznikající čs. jednotka do konce roku 1940
V důsledku vstupu Itálie do války vyvstala v červnu 1940 otázka, jak dále naložit
s dobrovolníky, především těmi, kteří stále přicházeli „balkánskou trasou“. Ve francouzské
Levantě uvízlo okolo dvou stovek mužů, kterým italské vyhlášení války ztížilo další cestu do
Francie. Krátce nato následovala francouzská kapitulace. Přestože designovaný velitel
francouzských sil v prostoru Levanty generál Eugène Mittelhauser měl pro situaci
Čechoslováků pochopení,1064 jejich další osud visel na vážkách. Díky vzájemné dohodě
britských a francouzských orgánů a úsilí konzula Bartoně ale nakonec mohla celá skupina na
vypůjčených automobilech dne 29. června 1940 překročit palestinskou hranici.1065 Britové
uprchlíky dirigovali do tábora Az-Sumeiriya severně od Haify. Již následujícího dne, 30.
června 1940, služebně nejstarší důstojník plukovník pěchoty Josef Koreš zorganizoval
základy vojenské jednotky, nazvané Čs. pěší pluk 4.1066 Téhož dne tábor navštívil i generální
konzul v Palestině J. M. Kadlec, který 1. července předal zástupci velitele britských sil pro
Transjordánii a Palestinu (HQ Trans-Jordan and Palestine) brigadýru Brunskillovi
memorandum, v němž uprchlíky označil za součást československé armády v zahraničí.1067

z nich se znovu přihlásil v březnu 1942 a od května téhož roku sloužil v jednotce plukovníka Klapálka, s níž se
v roce 1943 přesunul do Británie. Válku zakončil v řadách motorizovaného praporu Čs. samostatné obrněné
brigády u Dunkerque. Jeho bratr hned počátkem července 1940 vstoupil do britské armády. Sloužil u pozemního
personálu RAF a zapojil se do bojů v Egyptě, Libyi a Řecku; v prosinci 1941 dokonce s jednotkou odjel až do
Indie. V lednu 1944 připlul do Británie a v březnu byl na vlastní žádost přemístěn k československému letectvu.
Databáze.
1064

Generál Mittelhauser působil v meziválečném Československu v rámci Francouzské vojenské mise. Aktivně
se zúčastnil bojů proti Maďarské republice rad; od ledna 1921 do prosince 1925 byl náčelníkem mise a současně
i náčelníkem Hlavního štábu čs. branné moci. FIDLER, Jiří: Na čele armády. Náčelníci Hlavního štábu branné
moci 1919–1939. Naše vojsko, Praha 2005, s. 35–39.
1065

Občas citované literární zpracování FIRT, Leopold: Od Eufratu až po Benghazi. Historie čs. vojenské
jednotky na Středním Východě. Práce, Praha 1947, s. 11 ad., má ke skutečnému průběhu evakuace čs.
dobrovolníků a okolnostem jednání o jejich uvolnění dosti daleko, jak vyplývá z materiálů, uložených ve
Vojenském historickém ústavu v Praze, zvl. VÚA – VHA Praha, f. Pěší pluk 4, k. 3, Válečný deník ppl 4 a další
dokumenty.
1066

Tamtéž, Plukovní rozkaz č. 1 z 30. 6. 1940.

1067

VÚA – VHA Praha, f. Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2,
Korespondence zpravodajská, čj. 9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě,
zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála Janouška, s. 6 a příloha I.
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Skupina tehdy čítala celkem 206 mužů. Z nich 127 prošlo vojenským výcvikem, ať již šlo o
vojáky z povolání nebo ty, kteří absolvovali prezenční vojenskou službu, zbylých 79 nemělo
výcvik žádný. Co se týče národnostní charakteristiky, konzul Kadlec ve zprávě pro brigadýra
Brunskilla zdůraznil, že mezi dobrovolníky je 35 osob židovské konfese (17 %).1068
Situace československých dobrovolníků byla zprvu složitá. Britové neměli žádné instrukce a
podmínky pobytu připomínaly spíše internaci, včetně ozbrojených stráží a zákazu opouštět
tábor. Rozhodující změnu v neutěšeném postavení budoucích vojáků ale přinesl konec
července 1940. S několikadenním zpožděním dorazila na samém konci měsíce na Blízký
východ zpráva o britském uznání prozatímní československé vlády, což přineslo okamžité
zlepšení situace ve vyjednávání o možné organizaci jednotky. Konzul Kadlec sice zprvu
musel důrazně odmítnout několik nabídek na začlenění do řad polských nebo francouzských
formací, nakonec ale získal souhlas s vytvořením samostatné jednotky československé.1069
Kromě oficiálních povolení se britské orgány rozhodly částečně vyhovět žádostem a povolit
nábor 95 československých židů, z toho 50 starousedlíků a 45 osob internovaných v táborech
Atlit a Sarafand, zvláště pak těch, kteří již prošli odvodem na jaře.1070
Dalším rekrutačním zdrojem se stali příslušníci bývalého Českého a slovenského legionu v
Polsku, internovaní v Sovětském svazu. Po řadě jednání, vedených od podzimu 1939 se
podařilo na jaře 1940 dohodnout jejich postupný převoz k čs. jednotkám ve Francii. První dvě
skupiny odjely 19. března a 12. dubna 1940.1071 Na konci června 1940 byl vypraven třetí
transport, který čítal celkem 65 osob, z toho jedenáct žen a čtyři děti.1072 Vzhledem ke
kapitulaci Francie však nemohl pokračovat dále, a byl prozatím zadržen v Istanbulu.
Následující měsíc ho následoval ještě čtvrtý transport v počtu 75 osob (včetně pěti žen a

1068

Tamtéž.

1069

VÚA – VHA Praha, f. Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2,
Korespondence zpravodajská, čj. 9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě,
zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála Janouška, s. 23–27.
1070

Tamtéž, s. 28–29. Skupina 45 internovaných byla povolána a prezentována v novém táboře Gedera dne 10.
srpna 1940. Tamtéž, s. 31–32. Podle Databáze až na dvě výjimky všichni udávali českou mateřskou řeč,
v konfesní rubrice pak buď židovskou víru, nebo „bez vyznání“. Z hlediska regionality původu je pro tuto
skupinu charakteristické, že pouze čtyři muži pocházeli z území, odstoupených v důsledku Mnichovské dohody,
naprostá většina naopak z území protektorátu.
1071

Viz kapitola Na východní frontě, s. 331–334.

1072

VÚA – VHA Praha, sb. 22, k. 19, sign. 22-9-6/3. Transport vyplul z Oděsy 24. června 1940.
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jednoho dítěte).1073 Oba transporty zůstaly přechodně na tureckém území, československé
orgány se ale snažily vyjednat jejich převoz do Palestiny, což se nakonec podařilo.1074
První část v počtu 72 mužů dorazila do Haify 5. září 1940,1075 zbytek pak do listopadu téhož
roku. Vnitřní složení obou transportů v zásadě odpovídalo složení transportů předchozích, jak
byly představeny v kapitole o jednotkách v Sovětském svazu.1076

Tabulka 84
Třetí a čtvrtý transport ze SSSR,
červen a červenec 19401077

111

z toho
židovská
konfese
2

slovenská

5

0

rusínská

1

0

židovská

1

1

118

3

mateřská řeč
česká

celkem

počet

1073

VÚA – VHA Praha, sb. 22, k. 19, sign. 22-9-6/4–5. Transport vyplul z Oděsy 12. července 1940. Jako velitel
tohoto transportu odjel Ludvík Svoboda, který se chtěl v Istanbulu osobně dohodnout o dalším osudu příslušníků
své skupiny, internované v Sovětském svazu. Ze seznamů příslušníků obou transportů vyplývá, že zahrnovaly
celkem 43 důstojníků (bez L. Svobody), v naprosté většině v hodnosti poručíků.
1074

Již 18. července 1940 navrhly exilové orgány v Londýně (tehdy ještě ve formě Čs. národního výboru), aby
Britové zařídili převoz asi 150 osob z obou transportů z Istanbulu do Palestiny namísto do Sýrie, kam původně
směřovaly. V Palestině měli vojáci zůstat až do doby, než se budou moci připojit k hlavní čs. armádě (until such
a time as these detachement can join up with the main Czechoslovak Army they should be constituted in the
Near East as a Czechoslovak Unit). NĚMEČEK, J. a kol.: Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení
válečného stavu Německu, I, dokument č. 19, s. 77–78. V této souvislosti je zajímavé, že návrh je vlastně první
zmínkou o celkovém úmyslu spojit oba celky na britské půdě. K návrhu na zformování samostatné jednotky na
Blízkém východě tak vedly i praktické důvody obtížné přepravy přímo do Británie.
1075

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 6, inv. č. 50, Kronika čs. vojenské mise, zápis k 5. 9. 1940. Skupina
dorazila na palubě lodi s/s Warszawa.
1076

Viz kapitola Na východní frontě, s. 331–334.

1077

VÚA – VHA Praha, sb. 22, k. 19, sign. 22-9-6/3–5. V přehledu nejsou započítány ženy a děti ani pplk.
Svoboda. Mezi vojáky bylo 43 důstojníků a 12 rotmistrů; z důstojníků byli čtyři podporučíci a jeden nadporučík,
všichni ostatní pak měli hodnost poručíka. Tamtéž.
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Jednotka ale zaznamenala i první úbytky. Již 29. července 1940 se Kadlec dozvěděl, že
britské ministerstvo letectví nařídilo transport skupiny letců a leteckého pozemního personálu
v počtu 25 osob do Británie, kde měli posílit československé letecké perutě.1078 K letectvu do
Británie byla odeslána i převážná část letců z obou transportů ze Sovětského svazu.1079 Na
počátku září také odešlo několik specialistů do zbrojního průmyslu.1080
Velké posílení organizační práce i úrovně reprezentace československého exilu znamenal
příjezd divizního generála Ondřeje Mézla, jenž byl 13. srpna 1940 prezidentem Benešem
jmenován vojenským zmocněncem pro Blízký východ a po dalším jednání 25. září 1940
ůuveden v čelo Čs. vojenské mise pro Balkán, Blízký a Střední východ v Jeruzalémě.1081

Přes pronikavé zlepšení vztahů s britskou mandátní správou se nepodařilo podstatně zvýšit
stavy vznikající československé jednotky. Především zklamaly naděje na zapojení většího
počtu Čechoslováků židovského původu, kteří se nacházeli v Palestině,1082 ať již jako
dlouhodobí usedlíci nebo čerství exulanti. Procentuální i početní výši zastoupení židovských
voják v jednotce Britové ostře hlídali – především se chtěli vyhnout nařčení či podezření
místní arabské komunity, že československá jednotka je jen pláštíkem pro organizaci
samostatných židovských ozbrojených oddílů.1083

1078

VÚA – VHA Praha, f. Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2,
Korespondence zpravodajská, čj. 9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě,
zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála Janouška, s. 23. Srvn. BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 42. Jak vyplývá
ze srovnání s Databází, všichni členové této skupinky udávali českou mateřskou řeč.
1079

Mezi 118 vojáky obou transportů bylo celkem 41 příslušníků letectva. Šlo o 9 důstojníků, 7 rotmistrů, 3
rotné a 22 příslušníků mužstva. VÚA – VHA Praha, sb. 22, k. 19, sign. 22-9-6/3–5.
1080

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 42.

1081

Tamtéž, s. 31. Srvn. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.: Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech
1938–1945, s. 156–157; VÚA – VHA Praha, f. Kvalifikačních listin, Ondřej Mézl.
1082

Čs. zastupitelské orgány odhadovaly jejich počet na 6000 osob. BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 20.

1083

Věděl jsem vzhledem ke známému mi stanovisku britské politiky v Blízkém východě, že nemohu počítati
s připojením velmi značného počtu našich židovských příslušníků z Palestiny k vojenské skupině naší v As
Sumarii vzhledem k tomu, že by vznikla tím v Palestině jednotka složená z většiny židovské. VÚA – VHA Praha,
f. Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2, Korespondence zpravodajská, čj.
9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě, zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála
Janouška, s. 10.
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Z tohoto důvodu musela být dočasně odmítnuta i vojenská skupina židovských dobrovolníkůuprchlíků z vlasti, kteří právě dorazili do Palestiny. Jednalo se o součást „legální“ evakuační
vystěhovalecké akce židů z protektorátu, organizované německou Zentralstelle für die
Auswanderung der Juden in Prag.1084 Židé, kterým byla gestapem vydána příslušná povolení,
odplouvali na říčních parnících po proudu Dunaje k Černému moři, kde měli přestoupit na
námořní lodě a směřovat do Palestiny. Během plavby se na palubě říčního parníku Melk potají
zorganizovala dobrovolnická skupina, která přes britské vyslanectví v Bukurešti nechala
československým úřadům avizovat svůj příjezd do Palestiny. Po přestupu na námořní parník
Milos a proplutí Dardanel se skupina proklamovala i veřejně a dostalo se jí přátelského přijetí
od britských orgánů na Kypru. Při pokusu o přistání v Haifě ale Britové všem pasažérům bez
rozdílu odepřeli vstup na palestinský břeh a převezli je na palubu lodi Patria. Po známých
okolnostech její katastrofy byla většina zachráněných umístěna do internačních táborů, odkud
se příslušníci vojenské skupiny dostali do čs. jednotek až v srpnu 1941.1085
Zastoupení židovských vojáků zůstalo konstantním problémem jednotky na Blízkém východě
po celou dobu její existence. V průběhu let 1939 a 1940 absolvoval konzul Kadlec řadu
rozhovorů se zástupci místních židovských organizací. Zatímco první náborová akce z
podzimu 1939 se u nich setkala s celkovým pochopením, u jarní „mobilizace“ již tomu bylo
přesně naopak. Vlivné sionistické Sdružení vystěhovalců z ČSR (Hitachduth Oley
Czechoslovakia), sdružující převážně osoby německé mateřské řeči, se k dalším náborové
akci postavilo s krajní nechutí,1086 zvláště pak jeho předseda JUDr. Josef Rufeisen,1087 který

1084

V této práci není místo na popis způsobů individuální a skupinové evakuace židů ze střední Evropy do
Palestiny před vypuknutím a na počátku druhé světové války. Z velkého množství literatury, zachycující
rozmanité osudy jednotlivých skupin evakuovaných doporučuji zvl. OFER, Dalia – WEINER, Hannah: DeadEnd Journey: The Tragic Story of the Kladovo-Šabac Group. Studies in the Shoah, Vol. XIV. University Press of
America, New York 1996; STEINER, Erich Gershon: The Story of the Patria. Holocaust Library, New York
1982. Několik osobních vzpomínek na evakuační akci publikoval KULKA, E.: Židé v československém vojsku
na Západě, s. 80–86; vzpomínku Josefa Hertze na tragický osud parníku Pentcho zachytil EMMERT, František:
Češi u Tobruku. Vyšehrad, Praha 2008, s. 53–70. Širší okolnosti židovské imigrace do Palestiny během druhé
světové války osvětlil jeden z bezprostředních organizátorů evakuační akce AVRIEL, Ehud: Open the Gates!
The Dramatic Personal Story of “Illegal“ Immigration to Israel. Atheneum, New York 1975.
1085

Některé podrobnosti cesty a osudů skupiny publikoval KULKA, E.: Židé v československém vojsku na
Západě, zvl. s. 83–85 a KLAPÁLEK, K.: Ozvěny bojů, s. 70–71. Z různých vzpomínek přímých účastníků viz
např.: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.): Bojovali na všech frontách. Vzpomínky židovských vojáků a
odbojářů z druhé světové války. OS Magen, Praha 2007, s. 70–79.
1086

VÚA – VHA Praha, f. Československé letectvo ve Velké Británii, k. 17, inv. č. 100, sign. CI/2,
Korespondence zpravodajská, čj. 9296/zprav. 43, Historie čs. vojenské jednotky na Blízkém východě,
zpracovaná J. M. Kadlecem pro generála Janouška, s. 12 a 13..
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23. dubna 1940 napsal konzulovi Kadlecovi ostrý protest.1088 Vztah této organizace
k zahraničnímu odboji se sice z oportunistických důvodů po britském uznání čs. prozatímní
vlády podstatně zlepšil, nikoliv však v otázce podpory eventuálního vstupu židů z Palestiny
do československých jednotek.
Kromě výše uvedených skupin vojáků se hlásili i dobrovolníci z Íránu, Egypta1089 a dalších
zemí, přicházeli také další uprchlíci z vlasti, kteří museli absolvovat složitou a nebezpečnou
cestu přes balkánské země. Vzhledem k pronikavé změně politické situace po pádu
Francie1090 však jejich proud oproti situaci na jaře 1940 podstatně zeslábl.1091 Realistický
pohled na možnosti dalšího náboru vedl mj. k přehodnocení organizace vojenské jednotky.
Rozkazem čs. vojenské mise byl 25. října 1940 zřízen Československý pěší prapor 11 –
Východní (Czechoslovak Infantry Battalion No. 11 – East) a zřízeno Čs. výcvikové středisko
– Východní (Czechoslovak Training Depot – East).1092 Pěší prapor však měl zatím do
bojeschopnosti i naplnění početních tabulek daleko a musel čekat na doplňky, z nichž se
v blízké časové perspektivě jako nejvydatnější zdroj jevily zvláště transporty vojáků ze
Sovětského svazu.

1087

Josef Rufeisen (1887–1949), rodák z Vítkovic, byl od mládí aktivním sionistou. Postupně se stal předsedou
sionistické organizace v Československu. V roce 1938 emigroval do Palestiny.
1088

Text Rufeisenova dopisu, stejně jako prohlášení Hitachduthu publikoval KULKA, E.: Židé
v československém vojsku na Západě, s. 188–192.
1089

Dne 7. listopadu 1940 byla prezentována kompaktní skupina 14 řeholníků z řádu Školských bratří, kteří
dosud působili v Egyptě. Většina z nich se přihlásila již během odvodů na jaře 1940, tehdy ale dostali odklad
nástupu služby do 30. června 1940, kdy už byl zamýšlený transport do Francie bezpředmětný. Všech čtrnáct
vojáků bylo Slováků (byť někteří již vládli lépe francouzštinou než svým mateřským jazykem), což se nikoliv
nepodstatně projevilo na výši procentuálního zastoupení slovenských vojáků. Skupina představovala vítanou
posilu – věkový průměr činil 25 let, přičemž nejstarší dobrovolník měl pouze 31 let. Ve službě se řeholníci
osvědčili – tři sice museli být v průběhu roku 1941 ze zdravotních důvodů propuštěni, ostatní však dosloužili až
do konce války – s výjimkou dvou padlých (jeden u Dunkerque, druhý v řadách letectva). Databáze.
1090

Komplikace byly způsobeny důrazným německým tlakem na jugoslávskou vládu. Jejich konkrétní dopad na
situaci orgánů čs. zahraničního odboje v Jugoslávii v krátkosti viz ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.: Zapomenutá elita.
Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945, s. 99–102.
1091

Jak vyplývá z Tabulky 12 (s. 161), mezi lednem a červnem 1940 se přírůstek vojáků, kteří přišli z území
ČSR (většina z nich dorazila právě „balkánskou cestou“) pohybovala v rozmezí 203–487 osob. Za celé období
od konce června 1940 až do prosince 1944 dorazilo „balkánskou trasou“ na Blízký východ pouze 572 vojáků –
naprostá většina z nich do dubna 1941. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika
příslušníků čs. armády na Středním Východě podle zemí, ze kterých nastoupili vojenskou službu. Přehled je
zpracován k 31. 12. 1944.
1092

BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 240–241.
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V samém závěru roku 1940 tak československá jednotka na Blízkém východě čítala pouhých
457 mužů. Její personální složení vyhlíželo následovně:
Tabulka 85
Čs. jednotka na Blízkém východě (bez vojenské mise),
stav k 31. prosinci 1940 (podle národnosti s přihlédnutím k židovské konfesi)1093

národnost

z toho židovská konfese
%
%
počet
v rámci
z celku
skupiny
(457)
74
22,2 %
16,2 %

počet

%

česká

334

73,1 %

slovenská

104

22,8 %

40

38,5 %

8,8 %

rusínská

5

1,1 %

2

40 %

0,4 %

židovská

6

1,3 %

6

100 %

1,3 %

německá

1

0,2 %

1

100 %

0,2 %

maďarská

5

1,1 %

5

100 %

1,1 %

chorvatská

2

0,4 %

0

0%

0%

457

100 %

128

–

28 %

celkem

Z přehledu vyplývá naprostá dominance vojáků, kteří udali českou nebo slovenskou
národnost. Ve specifickém prostředí Palestiny je jasné, že ani poměrně vysoký poměr vojáků
židovské konfese zcela jistě neodrážel počet všech vojáků židovského původu.1094 V dobovém
seznamu byli také vyznačeni vojáci, kteří se při sčítání lidu v roce 1930 přihlásili k židovské
národnosti, ale na Blízkém východě uvedli jinou. Jednalo se celkem o 11 osob (8 na Blízkém
východě udávalo českou, 2 slovenskou, 1 rusínskou národnost).1095
Ve skupině se nacházel enormně vysoký počet důstojníků, celkem 110 – prakticky každý
čtvrtý voják měl důstojnickou hodnost, což radikálně omezovalo personální možnosti
organizace vojenské jednotky – zatímco v případě velitelského sboru bylo možné vybírat
1093

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 11, sign. 69/1, spisy taj.dův.obyč. 1940. Přehled je zpracován podle
kritéria národnosti.
1094

Srovnáním s Databází se podařilo identifikovat 17 osob, které neuváděly židovskou mateřskou řeč, národnost
ani konfesi, přesto bylo bezpečně zjištěno, že měly židovský původ. Jejich přičtením by tedy procentuální poměr
vojáků židovského původu dosáhl bezmála třetiny celého počtu, přičemž se jedná pouze o bezpečně zjištěné
případy.
1095

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 11, sign. 69/1, spisy taj.dův.obyč. 1940.
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z prakticky nevyčerpatelného rezervoáru, chyběli řadoví vojáci. Vnitřní složení skupiny
důstojníků se od celku podstatně lišilo (což byl ovšem obvyklý úkaz u všech
československých jednotek na Západě): 101 udávalo českou mateřskou řeč, 2 rusínskou, 5
slovenskou a 2 židovskou. Procentuální složení důstojnického sboru podle kritéria národnosti
tedy odpovídalo jednotkám v Británii i ve Francii, stejně jako zastoupení židovské konfese,
kterou mezi důstojníky z této skupiny uvedlo 20 osob (18 % důstojnického sboru, což bylo
dokonce o něco méně než ve Francii či Británii), přičemž jeden z nich, major zdravotnictva
MUDr. Eugen Reichenthal, byl vojákem z povolání. Z uvedeného výčtu je evidentní, jak
dalece samotní důstojníci ovlivnili vnitřní složení jednotky na Blízkém východě v tomto
počátečním období.
Z textu vyplývá jednoznačný závěr, že podmínky formování jednotky na Blízkém východě
byly velmi specifické. Je o všem otázkou, zda a jak se tento fakt projevil na jejím vnitřním
složení po stránce národnostních charakteristik. Jako vhodnou ilustraci jsem vybral srovnání
s čs. jednotkou v Británii, která v tehdejší době již měla za sebou evakuaci z Francie, krizi
v Cholmondeley, odeslání skupin dobrovolníků k letectvu i prezentace prvních dobrovolníků
na britské půdě:
Tabulka 86
Srovnání vnitřní skladby
čs. jednotek v Británii a na Blízkém východě,
stav k 31. prosinci 1940
(podle mateřské řeči)1096

mateřská řeč/
národnost

čs. jednotky
na Blízkém východě

počet

%

počet

%

2 301

76,4 %

334

73,1 %

slovenská

423

14,1 %

104

22,8 %

rusín. a ukraj.

26

0,9 %

5

1,1 %

německá

179

6%

1

0,2 %

maďarská

32

1%

5

1,1 %

jiná (včet. žid.)

49

1,6 %

8

1,7 %

3 010

100 %

457

100 %

česká

celkem

1096

čs. jednotky
v Británii

VÚA – VHA Praha, f. ČSOB – VB, k. 133, inv. č. 162, sign. 3/2, Přehledy početního stavu k 1. 1. 1941.
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Exaktní srovnání vyznívá dosti zajímavě. Přes naprosto odlišné podmínky formování a
kvalitativní různost rekrutačních zdrojů se vzájemný poměr „národnostních“ kategorií obou
vojenských celků dosti podobal – v kategoriích „rusínská“, „maďarská“ a „jiná“ byly hodnoty
prakticky totožné, v případě „Čechů“ velmi podobné. Výraznou odlišnost lze nalézt
v zastoupení „Slováků“, zcela zásadní nepoměr ale vystupoval pouze v jediné kategorii – v
případě „Němců“.

Celá skupina 457 mužů se stala základem jednotky na Blízkém východě, její příslušníci však
později bojovali také na jiných frontách i v řadách spojeneckých armád. Ze zmíněných 110
důstojníků jedenáct, tedy každý desátý, během války zahynulo. Stejný poměr ovšem platil i
pro ostatní vojáky – z celkových 457 mužů za války zahynulo 45 osob, z toho 14 na Blízkém
východě, 10 během operačního nasazení Čs. samostatné obrněné brigády ve Francii, 2
v Británii, 11 během služby v RAF, 5 na východní frontě, 2 v řadách sil Svobodné Francie a 1
na Moravě jako člen výsadku Embassy.1097 Výčet dokazuje, že první dobrovolníci čs.
jednotky na Blízkém východě zaplatili opravdu vysokou daň, současně ale také ilustruje
neobyčejně pestré válečné osudy příslušníků této skupiny.

Osvětlení počátků československého vojenského odboje na Blízkém východě a prehistorie
vzniku samotné vojenské jednotky představuje nezbytnou součást této kapitoly, pojednávající
o národnostním složení vojenských formací na Blízkém východě. Teprve po tomto úvodu
pokládám za vhodné, přikročit k detailnějšímu rozboru národnostní struktury a jejích aspektů.

1097

Zjištěno na základě srovnání s Databází.
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REKRUTAČNÍ ZDROJE

Během druhé poloviny roku 1940 se v řadách vznikající jednotky na Blízkém východě sešli
vojáci, jejichž cesty z vlasti se leckdy značně lišily. Byli mezi nimi uprchlíci z protektorátu,
kteří prošli celým Balkánem, bývalí příslušníci Českého a slovenského legionu v Polsku, kteří
prošli sovětskou internací a v nejisté situaci po kapitulaci Francie museli jistou dobu čekat
v Istanbulu, ale také místní odvedenci, zvláště pak židé, z nichž někteří se k odchodu do
Palestiny odhodlali již před několika či více lety, jiní uprchli z dosahu nacistů teprve po 15.
březnu 1939. Prezentováni byli i první dobrovolníci z Egypta, Iráku, Íránu i ze zámoří. Lze
tedy konstatovat, že již v tomto období byly v jednotce zastoupeny všechny hlavní rekrutační
zdroje, z nichž se posléze budovala a formovala. Jako první krok rozboru národnostní situace
je proto nutné věnovat se krátce těmto jednotlivým skupinám vojáků a stručně popsat historii,
význam i početnost těchto zdrojů.
Retrospektivní výkaz s celkovým shrnutím „výtěžnosti“ jednotlivých rekrutačních zdrojů
zpracovali důstojníci čs. vojenské administrativy na Blízkém východě na počátku roku 1945:

Tabulka 87
Statistika
příslušníků čs. vojenské skupiny na Blízkém východě
podle zemí, z nichž nastoupili službu,
stav k 31. 12. 19441098
země
z Balkánu

120

9

443

572

%
z celku
22,99 %

z SSSR

64

20

377

461

18,53 %

z Palestiny

24

2

1 087

1 113

44, 69 %

odjinud

23

1

319

343

13,79 %

231

3

2 226

2 489

100 %

celkem

1098

důstojníci rotmistři mužstvo

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101.
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celkem

4.4.4. Dobrovolníci z vlasti
Samotný počátek existence vojenské jednotky na Blízkém východě je spjat se skupinou
dobrovolníků, kteří se na jaře 1940 vydali z okupované vlasti na cestu přes balkánské země do
Francie. Část z nich zadržel v Bejrútu vstup Itálie do války, který podstatně ztížil možnost
průjezdu Středozemním mořem, další uvízli po francouzské kapitulaci v různých zemích
Balkánu, odkud postupně docházeli na Spojenci kontrolované území – zprvu ještě do Sýrie a
Libanonu, později pak do Palestiny a Egypta. Skupina vytvořila zárodek budoucí jednotky.
Více než pětinu představovali důstojníci, mezi nimiž se nacházeli i všichni důstojníci
vysokých hodností, kteří převzali nejvyšší velitelské funkce.1099 Celkových 120 důstojníků
činilo více než polovinu všech vojáků, prezentovaných na Blízkém východě v důstojnických
hodnostech.1100 I na Blízkém východě se tedy potvrdilo, že nejvyšší velení bylo svěřeno do
rukou důstojníků předválečné čs. armády, kteří odešli do zahraničí s úmyslem bojovat zde za
obnovu republiky. Tato motivace charakterizovala i většinu ostatních příslušníků celé
skupiny.
Rekrutační zdroj byl poměrně výrazně omezen časově: evakuační trasu z protektorátu
uzavřelo obsazení Jugoslávie a Řecka mocnostmi Osy v dubnu a květnu 1941. Přestože i
později je možné dokumentovat případy, kdy se dobrovolníci dostali ze Slovenska či
protektorátu až do Palestiny, šlo pouze o jedince.1101
Celková „výtěžnost“ rekrutačního zdroje nedosáhla ani šesti stovek osob, což by samo o sobě
nestačilo ani na naplnění počtů jednoho pěšího praporu. Přestože byl co do početnosti
nakonec „předstižen“ dobrovolníky, kteří se přihlásili z Palestiny, v kombinaci s ostatními
zdroji stal se základním jádrem, kolem kterého se celá jednotka formovala.
1099

Do této skupiny patřil jak tehdejší podplukovník pěchoty Karel Klapálek, ale i velitel Pěšího pluku 4
plukovník pěchoty Josef Koreš, podplukovník jezdectva Jan Lexa-Lípa a divizní generál Ondřej Mézl.
1100

Statistický přehled zachycuje hodnosti v den prezentace, nezohledňuje tedy vojáky, kteří byli do
důstojnických hodností jmenováni až v průběhu služby.
1101

Dva takové případy zmiňuje KLAPÁLEK, K.: Ozvěny bojů, s. 69. Srovnáním s Databází se podařilo zjistit,
že se jednalo o bratry Jaroslava a Josefa Kopeckých (Z-10.501.295 a Z-10.501.296, 03.04.1917 a 08.01.1921
Světí, okres Hradec Králové), kteří opustili protektorát 1. června 1941 a postupně se přes rakouské a jugoslávské
(již obsazené) území dostali až do Bulharska, kde byli zatčeni a dva měsíce strávili v internaci. Po britské
intervenci v jejich prospěch byli propuštěni a vlakem odjeli do Palestiny. Na turecko-syrské hranici je ale čekalo
překvapení, když je při rutinní kontrole cestujících oslovila – hlídka československých vojáků (prapor tehdy plnil
posádkovou a pohraniční službu na syrské hranici). U československé jednotky rovnou zůstali, přičemž
oficiálním odvodem prošli až 22. září 1941 v Haifě. Ani tito dobrovolníci ale nebyli posledními, kterým se
podařilo uniknout z obsazené vlasti.
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4.4.5. Transporty ze Sovětského svazu
Zatímco předchozí skupina stála u základů formování jednotky, její početní rozvoj a
personální doplnění na plný stav bojeschopného pěšího praporu bezesporu umožnili až vojáci,
evakuovaní ze Sovětského svazu. Jak již bylo výše uvedeno, první transport dorazil v září
1940. Značnou část přibližně sedmi desítek osob představovali nižší důstojníci v hodnosti
poručíků, kteří již za sebou měli zkušenost ze služby v Českém a slovenském legionu
v Polsku, v podmínkách, blízkých přímému bojovému nasazení.
Také tento rekrutační zdroj charakterizovaly jasná časové hranice. Kromě prvních dvou
transportů, směřujících původně do Francie, dorazila většina během několika jarních měsíců
roku 1941.1102 Přesto někteří vojáci z tohoto zdroje procházeli prezentací i během
následujícího období – jistý počet vojáků podezíraných ze špionáže pro Sovětský svaz či
z možné komunistické agitace byl totiž na kratší či delší dobu internován, přičemž poslední
skupina byla propuštěna až počátkem roku 1942.1103
Vnitřní složení celého zdroje bylo dosti specifické. Většina vojáků se svojí charakteristikou
podobala dobrovolníkům, kteří přišli balkánskou trasou; stejně jako u „balkánské“ skupiny,
také zde co do národnostního složení převažovali Češi.1104 Nemalým problémem, specifickým
pro tuto skupinu, se ale stala politická spolehlivost relativně nezanedbatelné části vojáků
(„hvězdáři“).
Význam tohoto zdroje je nutné hodnotit především v časové souvislosti. Příchod většiny
vojáků během relativně krátké doby několika jarních měsíců roku 1941 umožnil naplnit
početní stavy až dosud spíše kádrové jednotky. Společně s „balkánskou“ skupinou také tento
zdroj poskytl rezervoár důstojníků všech hodností, na jehož základě pak bylo možné vytvořit
velitelský sbor polních jednotek, orgánů a institucí čs. vojska na Blízkém východě.

1102

KLAPÁLEK, K.: Ozvěny bojů, s. 50–51 uvádí, že první transport po jejich obnovení dorazil do Palestiny
v březnu, poslední pak v polovině května 1941. Klapálek ale uvedl okamžik, kdy dotyční vojáci přišli k jeho
jednotce. Většina příslušníků posledního transportu skutečně byla u čs. jednotky oficiálně prezentována 15.
května 1941, transport ale na Blízký vchod dorazil již 1. května. Databáze.
1103

Databáze.

1104

Studijní sonda v rámci Databáze zachytila skupinu 331 z celkových 461 vojáků. Z nich 297 (89 %)
vykazovalo českou národnost, 27 slovenskou (8 %) a 4 židovskou. Židovskou konfesi deklarovalo 33 vojáků (10
%). Jediný voják uvedl německou mateřskou řeč (a současně židovskou konfesi). Je zajímavé, že všech pět
vojáků, kteří deklarovali židovskou národnost nebo německou mateřskou řeč, dorazilo až v posledním transportu
dne 1. května 1941. Databáze.
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4.4.6. První dobrovolníci z Palestiny
Na první pohled nejvydatnějším rekrutačním zdrojem se staly zdroje místní,1105 v tomto
případě dobrovolníci, kteří se přihlásili z území Palestiny. První, dosti velkorysé, kroky
s úmyslem využít místní židovskou komunitu jako personální základnu pro rekrutaci do
československých vojenských jednotek podnikl konzul J. M. Kadlec mezi zářím 1939 a
květnem 1940. Část získaných dobrovolníků se podařilo odeslat do Francie, ostatní byli ale
odkázáni „na později“.1106 Prvními vojáky z „místních zdrojů“ tedy byli dobrovolníci ze
zmíněné skupiny 95 mužů, kterýžto kontingent povolili Britové v létě 1940. Poté ovšem
žádná organizovaná rekrutace většího charakteru neprobíhala, a hlásící se dobrovolníci museli
být – opět – odkazováni na pozdější dobu.

4.4.7. APLIKACE 11
Židovští dobrovolníci ze skupiny „Milos“ jako příklad výrazné odchylky statistického
zachycení židovského původu
Další větší skupina židovských vojáků byla u čs. jednotky na Blízkém východě prezentována
až v srpnu 1941, její historie je ale velice zajímavá. Během dobrodružné plavby skupiny
židovských uprchlíků na parnících Melk a Milos1107 se ustavila přibližně šedesátičlenná
skupina, jejíž příslušníci deklarovali ochotu vstoupit do čs. vojenských jednotek. Postupně se
rozrostla na asi sto členů, z nichž ovšem čtrnáct zahynulo při katastrofě lodi Patria. Zbylí se
nenechali odradit ani britskou internací, a díky svému postoji se nakonec všech 85 mužů 27.

1105

Z širšího pohledu je vhodné na tomto místě připomenout, že podobná situace nastala i u čs. jednotek ve
Francii a také v Sovětském svazu – a situace jednotek v Británii tedy tvořila jistou výjimku.
1106

Dobrovolníci, kteří prošli odvodem v dubnu či květnu 1940, byli odesláni do svých domovů s tím, že budou
povoláni později. Jak dokládají sondy v rámci Databáze, část z nich vstoupila do britské armády, jiní byli
postupně prezentováni v čs. jednotkách – první již na podzim 1940, největší skupina na jaře 1942, někteří však
až v roce 1943.
1107

Říční parník Melk byl součástí malé flotily čtyř plavidel, kterou zorganizoval židovský obchodník Berthold
Storfer, aby převezla celkem 3651 židů z Vídně k ústí Dunaje, kde měli přesednout na tři námořní lodě. Pasažéry
z Melku převzal parník Milos, který 3. listopadu 1940 dorazil do Haify. Zde Britové všechny uprchlíky ze
Storferova transportu chtěli přesunout na palubu lodi s/s Patria a převézt do deportace na ostrov Mauritius.
Židovská ilegální organizace zosnovala bombový útok, který Patrii potopil, přičemž neplánovaně zahynulo
celkem 254 pasažérů. Zachráněné osoby Britové uznali za trosečníky a seskupili v palestinském internačním
táboře Atlit. STEINER, E. G.: The Story of the Patria, různé s.; KULKA, E.: Židé v československém vojsku na
Západě, s. 83–85.
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srpna 1941 (téměř po roce) dostalo před československou odvodní komisi1108 a 76 z nich, kteří
zdravotně i věkově vyhovovali nárokům polní služby, bylo přijato do jednotky.1109
Rozbor národnostní skladby skupiny podává charakteristický obraz úskalí statistické
interpretace údajů, uvedených v osobních materiálech. Vzhledem k okolnostem je totiž možné
naprosto všechny příslušníky dané skupiny charakterizovat jako „osoby ohrožené rasovou
perzekucí“, tedy židovského původu. Souhrn národnostních a konfesních specifikací, které
vojáci deklarovali, však vyznívají poněkud odlišně:
Tabulka 88
Národnostní a konfesní specifikace skupiny „Milos“,
srpen – září 19411110
konfese
národnost/
mateřská řeč

počet

česká

73

45

bez
vyznání
12

slovenská

2

1

1

0

rusín. a ukraj.

0

0

0

0

německá*

0

0

0

0

maďarská

0

0

0

0

židovská

1

1

0

0

76

47

13

16

celkem

židovská

jiná
16

* jednomu z mužů byla v roce 1946 národnost úředně opravena na německou

Z tabulky vyplývá, že přes nepochybný židovský původ všech osob se tato skutečnost
statisticky projevila pouze u 47 z nich (všichni, kteří deklarovali židovskou konfesi,
mateřskou řeč nebo národnost). Dalších 13 bylo zahrnuto do „neurčité“ skupiny,
charakterizované jinou než židovskou mateřskou řečí/národností a bezkonfesní deklarací.
1108

Tamtéž.

1109

V literatuře se objevují různé údaje o počtech a okolnostech rekrutace skupiny, většinou převzaté z dřívějších
publikací, zvl. KLAPÁLEK, K.: Ozvěny bojů, s. 70–71, kde jsou na základě hlášení velitele skupiny uvedena
přesná čísla a jejich proměny. Díky excerpci z Databáze lze ale dokumentovat celou skupinu naprosto detailně.
Do vojska bylo přijato celkem 76 mužů; většina byla prezentována 27. srpna 1941, několik pak během první
poloviny měsíce září. Databáze. Obětavosti, vytrvalosti a vlastenectví celé skupiny si velmi vážili i nejvyšší
nadřízení, jak dokládá hlášení generála Mézla in: KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 91.
1110

Vytvořeno na základě Databáze.
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Zbylých 16 osob by pak při striktním výkladu bylo statisticky „připočteno“ ke skupině
„nežidovských Čechů“. U této konkrétní, specifické a jednoznačně definovatelné skupiny
byla výše „židovské účasti“ nepochybně stoprocentní, ve statistickém zpracování se ale
projevila jen v hodnotě 62 %. Příklad je nepochybným důkazem, že celkový podíl vojáků
židovského původu v čs. jednotkách (nejen na Blízkém východě) byl podstatně vyšší, než by
se mohlo zdát ze statistických záznamů.
Příslušníci celé skupiny se mimochodem v další službě vesměs velice osvědčili a prokázali
tak své kvality. Většina sloužila v čs. jednotkách až do konce války. Tři lékaři byli během
války převedeni do britské armády, čtyři důstojníci (včetně organizátora celé skupiny npor.
ing. Emila Grünhuta-Grégra) odjeli v polovině roku 1944 posílit čs. jednotky v Sovětském
svazu. Čtyři vojáci padli (jeden u Tobruku, dva u Dunkerque a jeden v Karpatech), další tři
zemřeli přirozenou smrtí. Nejméně sedm vojáků bylo během války jmenováno do
důstojnických hodností.1111

Po celý rok 1941 byl veškerý nábor z řad židovské komunity v Palestině silně omezen
(skupina z parníku Milos představovala jedinou výjimku). Teprve po uvolnění dřívějších
restrikcí na počátku roku 1942 mohlo dojít k vydání všeobecné výzvy k dobrovolnému
náboru. Ze všech vojáků, odvedených „z Palestiny“ jich přibližně polovina byla prezentována
právě v průběhu roku 1942, především pak během krátkého období jara a léta. Nábor trval i
později, v roce 1943 a 1944 ovšem velkou část nově prezentovaných představovali muži, kteří
po příchodu do Palestiny vstoupili do britské armády a v okamžiku přechodu do čs. jednotek
měli již za sebou i několik let řadové služby.
Celkově tento rekrutační zdroj charakterizovalo několik aspektů. Především se až na výjimky
jednalo o vojáky židovského původu, bez ohledu na to, jaké příslušné údaje měli
zaznamenány ve svých osobních materiálech. Z hlediska časového intervalu se jednalo o zdroj
nejtrvalejší (prakticky stálý), byť lze na pomyslné časové ose jasně určit intervaly větší i
vysoké kumulace a naopak období, kdy byly přírůstky z tohoto zdroje minoritní. Díky
rozprostření v čase se také zdroj stal početně nejsilnějším. Neexistovala však přímá úměra
mezi početností a významem – právě naopak, ze tří hlavních rekrutačních zdrojů je nutné ho
považovat za nejméně hodnotný nejen co do vojenských kvalit, ale i motivace a
1111

Tamtéž.
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spolehlivosti.1112 Zvláště vysoký byl podíl dezertérů, který dosáhl počtu 118 osob (10,6
%).1113 Na první pohled paradoxně působí fakt, že z tohoto zdroje bylo nejmenší procento
vojáků propuštěno ze zdravotních důvodů,1114 důvod byl ale prostý – odvedenci z Palestiny
procházeli přísnou zdravotní prohlídkou ještě před tím, než byli prezentováni,1115 zatímco u
dobrovolníků „z domova“ a „ze SSSR“ byl postup přesně opačný – až na očividné případy
byli vojáci napřed prezentováni a zařazeni do jednotky, a jejich zdravotní stav se řešil až
později.

4.4.8. Ostatní zdroje
Tři výše vyjmenované rekrutační zdroje byly zdaleka nejvýznamnější: pouze 343 vojáků
(13,8 %) přišlo k jednotce z jiných zemí. Jen výjimečně se přitom jednalo o větší skupiny, ba
právě naopak – často přicházelo jen několik osob či dokonce jednotlivci. Podle počtů
„poskytnutých“ vojáků byly jednotlivé země seřazeny takto: Mauritius, Írán, východní Afrika,
Indie, Šanghaj, Austrálie, Sýrie a Irák.1116 S jistou licencí je možné specifikovat, že z Íránu,
východní Afriky, Indie a Austrálie přicházeli zvláště pracovníci exportních a strojírenských
firem, kteří tam vyjeli již před válkou či dokonce po jejím vypuknutí, zatímco z Mauritia a
Šanghaje přijely skupinky židů, kteří z vlasti prchali před rasovou perzekucí.
1112

Nutné je ovšem zdůraznit, že se jedná o charakteristiku celého zdroje, nikoliv některých jeho součástí (jak
ukázal i příklad skupiny „Milos“) či konkrétních jednotlivců, kteří naopak patřili k nejlepším vojákům čs.
jednotky.
1113

Viz Tabulka 97, s. 431. Nejvyšší procento dezercí nicméně (zdánlivě překvapivě) zaznamenala skupina „z
Balkánu“. Z celkových 62 dezertérů (14,3 %) ovšem 20 vykazovalo židovskou konfesi a řada dalších byla
židovského původu, jak zmiňuje i komentář k příslušné statistice. Dezerce se u čs. jednotek na Blízkém východě
stala nezanedbatelným jevem, nadprůměrné hodnoty ale způsobili především vojáci židovského původu – bez
ohledu na to, k jakému rekrutačnímu zdroji formálně přináleželi. Důvody byly rozmanité, jejich vysvětlení ale
není předmětem této práce. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika zběhů podle
náboženství a podle zemí, z nichž nastoupili vojenskou službu u skupiny čs. armády na Středním východě.
1114

Pro neschopnost bylo propuštěno 47 vojáků, kteří přišli „z Palestiny“, což činilo jen 4,3 %. U skupin „z
Balkánu“ a „z SSSR“ činily procentuální podíly propuštěných ze zdravotních důvodů 8,8 %, respektive 10,6 %.
Tamtéž, Statistika osob mužstva propuštěných z činné služby vojenské pro neschopnost, podle zemí příchodu.
1115

Ze všech mužů „z Palestiny“, kteří prošli odvodem, nebylo k činné službě povoláno 384 osob – 74
důstojníků pro nadbytečnost, 110 mužů pro „neznalost služebního jazyka“. Zbylých 200 tedy nevyhovovalo buď
věkově nebo zdravotně. Dalších 363 mužů svoji odvodní povinnost nesplnilo. Ze všech 1859 čs. občanů v
Palestině, o nichž měly exilové orgány nějaké záznamy, nastoupilo činnou službu 59,8 %. Tamtéž, Statistika
vojenskou službou povinných mužů žijících v Palestině v létech 1940–1944.
1116

Tamtéž, Statistika příslušníků skupiny čs. armády na Středním východě podle zemí, ze kterých nastoupili
vojenskou službu.
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4.4.9. APLIKACE 12
Skupina „Mauritius“ a srovnání se skupinou „Milos“ jako příklad dokumentace
souvislostí aspektů národnostní a konfesní identifikace a regionálního původu s otázkou
motivace a vztahu k čs. odboji
Nejpočetnější skupinu mezi všemi „ostatními zdroji“ představoval transport z Mauritia, kam
byli do internace posláni mnozí židé, kteří se do Palestiny dostali v rámci evakuační akce ze
střední Evropy.1117 Celkem 83 osob bylo po mnoha žádostech o vstup do čs. vojska vybráno a
16. dubna 1942 propuštěno z internace. Lodním transportem pak dobrovolníci odpluli do
Kapského Města, kde se od ostatních odloučilo pět důstojníků, kteří odjeli do Británie, kde
byli samostatně prezentováni.1118 Zbylých 78 pak bylo 22. května 1942 odvedeno u
československého výcvikového střediska. Historie této skupiny dokazuje, že bychom ji směle
mohli zařadit do rekrutačního zdroje „z Palestiny“, neboť pouze působením vnějších
okolností byla odtržena od stejného transportu, k němuž náležela i výše již zmíněná skupina
„Milos“. Specifikace příslušníků této skupiny jako osob židovského původu vyznívá podle
statistických údajů uvedených v Databázi daleko jednoznačněji než u skupiny „Milos“: všech
78 vojáků deklarovalo židovskou konfesi a 34 (přesná polovina) z nich i židovskou národnost.
Rozdíl oproti zmíněné skupině je mj. i jistým ukazatelem míry asimilace některých částí
židovské komunity – respektive může sloužit jako argument pro hypotézu, že československý
zahraniční odboj od samého počátku podporovali především ti z židů, kteří se cítili být
součástí české, respektive slovenské či „československé“ národní komunity. Jistým znakem je
i místní původ příslušníků obou skupin:

1117

Skupina Čechoslováků patřila především k pasažérům parníku Atlantis, jenž byl jednou z lodí v rámci akce,
zorganizované již zmíněným Bertholdem Storferem. Po katastrofě Patrie Britové odvezli celkem 1584 pasažérů
Atlantisu na ostrov Mauritius, mezi nimi i řadu československých občanů. Viz pozn. 1107, s. 407.
1118

Vzpomínku jednoho z důstojníků zachytil KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 85–86.
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Tabulka 89
Místní původ příslušníků skupin „Milos“ a „Mauritius“1119
z toho mimo Čechy a Moravu
skupina

celkem

Slovensko

„Milos“

76

3

Podkarp.
Rus
2

„Mauritius“

78

15

23

celkem
5 (6,6 %)
38 (48,7 %)

Skupina „Milos“ se tedy převážně skládala z židů, kteří se narodili v Čechách a na Moravě.
Tento fakt byl pochopitelně odrazem historie vzniku celé skupiny, nicméně je možné
konstatovat, že se jednalo převážně o asimilanty z českých zemí. Vysoký počet mužů
pocházel z velkých měst – 12 mužů z Prahy, 14 z Brna, 5 z Tábora. Naproti tomu skupina
z Mauritia zahrnovala podstatně více mužů ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, kde byla
židovská komunita mnohem méně asimilována. Mnohem méně osob také pocházelo
z velkých měst – z Prahy osm, z Brna a Bratislavy po třech.
Skupina z Mauritia se smutně zapsala do historie čs. vojenských jednotek na Blízkém
východě vysokým počtem dezercí. Zpravodajské hlášení uvádělo, že do konce roku 1942
zběhlo z této skupiny devatenáct vojáků.1120 Již toto číslo představovalo čtvrtinu všech
vojáků, míra dezerce však byla mnohem vyšší, jak se podařilo dokázat za pomoci Databáze.
Zápis o dezerci lze nalézt u celkem 28 vojáků – dezerce totiž pokračovaly i v průběhu roku
1943, zvláště pak před odplutím jednotky do Británie. Zběhla tedy více než třetina všech
vojáků z Mauritia, přičemž uvedené číslo nemusí být konečné.
Při rozboru celé „množiny“ dezertérů je charakteristické, že 15 jich pocházelo z Podkarpatské
Rusi a 5 ze Slovenska. Pouze tři dezertéři udávali českou a dva slovenskou národnost, zbylí
uvedli národnost židovskou – z celkem 34 vojáků židovské národnosti tedy dezertovalo 24
osob – plné dvě třetiny.

1119

Vytvořeno na základě Databáze.

1120

VÚA – VHA Praha, f. Čs. výcvikové středisko – Východní, k. 56, Zpravodajské hlášení za listopad a
prosinec 1942. Tento zdroj byl poté často citován, poprvé in BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 187, dále např.
KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 92.
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V textu této podkapitoly byly podrobněji rozebrány dvě skupiny židovských vojáků. Zatímco
první z nich (skupina „Milos“) byla vždy uváděna jako příklad vlastenectví, oddanosti
myšlence boje za osvobození Československa a značné míry sebeidentifikace části
československých židů s Československem jako státem, u druhé skupiny tomu bylo spíše
naopak. Přitom je nutné zdůraznit, že obě skupiny byly součástí stejné evakuační akce dr.
Storfera. Příčiny tak významných rozdílů lze podle mého názoru nalézt v historii vzniku obou
celků – skupina „Milos“ se zorganizovala již během plavby a sdružila tak mezi všemi
pasažéry jednoho parníku prakticky všechny osoby, které „cítily československy“. Vzájemná
podpora v rámci skupiny a střety s jinak orientovanou většinou (zvláště se sionisty)1121 jen
posílila jejich odhodlání, které přerostlo až v jistou „pozitivní zatvrzelost“, kterou ocenili jak
Britové, tak i českoslovenští důstojníci. Podobně orientovaní židé byli pochopitelně i na
palubě lodi Atlantis, neměli však potřebné štěstí a spolu s ostatními se dostali na Mauritius. K
„zdravému jádru“ dobrovolníků z Mauritia se ale přidala řada těch, kteří přihlášku do čs.
vojska skutečně považovali za „jízdenku do Palestiny“. Statistické údaje pak ukázaly
zajímavé souvislosti s regionálním původem a národnostní a konfesní sebeidentifikací.

1121

Členové „československé“ skupiny museli čelit silné nevraživosti, která někdy přerůstala až do fyzických
střetů. Srvn. KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 83–84.
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PROMĚNY NÁRODNOSTNÍHO SLOŽENÍ V ČASE

Národnostní složení čs. jednotky na Blízkém východě procházelo po celou dobu její existence
různými proměnami, často s výraznými výkyvy. V textu již byla poměrně podrobně
představena geneze do konce roku 1940 a není proto nutné se v tomto ohledu vracet zpět. Na
následujících řádcích se proto budu věnovat dalšímu vývoji.

4.4.10. Rok 1941
Rok 1941 byl obdobím nejvýznamnějšího bojového vystoupení jednotky. Na jaře se podařilo
naplnit předepsané stavy polního praporu, jenž byl okamžitě poté začleněn do operační
sestavy britských imperiálních vojsk a od té doby se prakticky neustále nacházel
v podřízenosti prvosledových spojeneckých svazků. Zúčastnil se i přímých bojů,1122 včetně
nejdůležitějšího angažmá v obleženém Tobruku. V polovině roku 1941 ovšem personální
rozvoj československé jednotky na Blízkém východě podstatně ovlivnilo náhlé a prakticky
současné „vyschnutí“ dvou dosud základních rekrutačních zdrojů. V dubnu, respektive květnu
1941 vojska Osy definitivně uzavřely až do té doby fungující „balkánskou trasu“.
Bleskurychlé zhroucení jugoslávské armády překřížilo i plány na případné mobilizační využití
tamní krajanské komunity.1123 V květnu 1941 dorazil také poslední transport vojáků ze
Sovětského svazu.1124 V srpnu 1941 byla prezentována skupina 76 dobrovolníků ze skupiny
„Milos“, v posledním čtvrtletí však doplňky přicházely v zásadě jen z čtvrtého rekrutačního
zdroje („jiné“). Druhá polovina roku 1941 tak patřila k rekrutačně „hubenějším“ obdobím.
Zhruba dvě desítky vojáků se přihlásily z řad francouzské Cizinecké legie, které byly
posádkou v Sýrii, další dobrovolníci dorazili z Íránu, ale také až z Šanghaje, Austrálie a
Nizozemské Východní Indie.
1122

Zajímavý pohled na operační působnost jednotky v tomto období z hlediska britských pramenů přinesl
JAKL, Tomáš: Československý 11. pěší prapor – Východní v britské armádě – květen až říjen 1941. In: Historie
a vojenství, 2004, č. 1, s. 44–53.
1123

Koncem roku 1940 generál Ingr počítal s tím, že v případě zapojení Jugoslávie do války by bylo možné
získat asi tři tisícovky mužů z řad tamější krajanské komunity. Ti pak měli výrazně posílit jednotku na Blízkém
východě. VÚA – VHA Praha, f. Čs. vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1940 tajné, MNO čj. 3528-II/1.
odd. 1940, Přírůstek počtů čs. armády k 1. březnu 1942, 3. 12. 1940.
1124

Jak již bylo zmíněno, přírůstky ze „sovětského“ rekrutačního zdroje ovšem přicházely ještě několik měsíců
po příjezdu posledního transportu. Jednalo se o vojáky, kteří byli po příjezdu ze Sovětského svazu internováni a
postupně propouštěni z britských táborů.
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Na konci roku 1941 vyhlížel stav jednotky takto:
Tabulka 90
Čs. jednotka na Blízkém východě,
stav k 31. prosinci 1941
(podle národnosti)1125
národnost

počet

%

česká

781

78,8 %

slovenská

163

16,4 %

rusín. a ukraj.

7

0,7 %

německá

1

0,1 %

maďarská

0

0%

jiná

39

3,9 %

991

100 %

celkem

Podle národnostního hlediska tedy přes 95 % vojáků vykazovalo „československou“
národnost, zatímco „neslovanských“ vojáků bylo jen minimální procento. Většina z 39
„jiných“ udávala národnost židovskou, což pochopitelně ani zdaleka nedokumentovalo
celkový počet židovských vojáků. Z celkem 991 mužů udávalo židovskou konfesi 203 osob
(20,5 %), židovský původ bychom po detailním zkoumání mohli konstatovat u řady dalších.
Poměrná výše zastoupení osob židovské konfese překvapivě koresponduje s tehdejším stavem
čs. jednotek v Británii, kde ke stejnému datu činilo 19,4 % (641 osob). Oproti stavu
k poslednímu dni roku 1940, jenž je uveden výše, se ovšem srovnání národnostního složení
jednotek na Blízkém východě a v Británii podstatně změnilo. Jak je možné srovnat v příslušné
kapitole, zatímco v Británii stále klesal poměr „Čechů“ a naopak rostl procentuální poměr
ostatních kategorií, na Blízkém východě tomu bylo v průběhu roku 1941 právě naopak.
Československá jednotka na Blízkém východě si zachovala naprosto dominantní podíl
„Čechoslováků“, jaký bylo možné dokumentovat již v prosinci 1940, oproti tomuto datu ale

1125

VÚA – VHA Praha, f. ČSOB – VB, k. 133, inv. č. 163, sign. 3/2, Přehledy početního stavu k 1. 1. 1942.
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v rámci této „československé“ kategorie vzrostl podíl „Čechů“ – zatímco „Slováků“ přibyla
asi polovina původního počtu z prosince 1940, počet Čechů“ se zvýšil více než dvojnásobně.
Z hlediska bojeschopnosti praporu a motivace jeho příslušníků je třeba zmínit i jeden fakt,
jenž s národnostní strukturou nesouvisí: z 991 vojáků bylo až 764 svobodných – téměř
osmdesát procent mužů tedy nemělo žádné přímé rodinné závazky.1126
Tabulka 91
Srovnání vnitřní skladby čs. jednotek
v Británii a na Blízkém východě,
stav k 31. prosinci 1941
(podle mateřské řeči)1127

mateřská řeč/
národnost

čs. jednotky
v Británii

čs. jednotky
na Blízkém východě

počet

%

počet

%

2 357

71,5 %

781

78,8 %

slovenská

477

14,5 %

163

16,4 %

rusín. a ukraj.

42

1,3 %

7

0,7 %

německá

301

9,1 %

1

0,1 %

maďarská

68

2,1 %

0

1,1 %

jiná (včet. žid.)

53

1,6 %

39

3,9 %

3 010

100 %

991

100 %

česká

celkem

Kombinací výše uvedených tabulek je také možné sledovat, zda a k jakým kvalitativním i
kvantitativním změnám došlo ohledně personálního složení jednotky v průběhu celého roku
1941. Z uvedených dat vyplývá, že celkový početní stav se zvýšil více než dvojnásobně
(respektive asi o 120 %). Největší část přírůstků se objevila v rubrice „česká národnost“,
menší pak v rubrice „slovenská národnost“. Přírůstek 31 osob v rubrice „jiná“ připadal
ponejvíce na národnost židovskou.

1126

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, sign. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–1940,
Východní skupina.
1127

VÚA – VHA Praha, f. ČSOB – VB, k. 133, inv. č. 162, sign. 3/2, Přehledy početního stavu k 1. 1. 1942.
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Tabulka 92
Vývoj vnitřního složení čs. jednotky na Blízkém východě
v průběhu roku 1941
31. 12. 1940
národnost

31. 12. 1941

počet

%

počet

%

česká

334

73,1 %

781

78,8 %

slovenská

104

22,8 %

163

16,4 %

rusínská

5

1,1 %

7

0,7 %

německá

1

0,2 %

1

0,1 %

maďarská

5

1,1 %

0

0%

jiná

8

1,7 %

39

3,9 %

457

100 %

991

100 %

celkem

4.4.11. Rok 1942
Konec roku 1941 byl z hlediska personálních přírůstků dosud „nejhubenějším“ obdobím čs.
jednotky na Blízkém východě, a tento stav se nezměnil ani počátkem roku následujícího.
Poté, co „vyschly“ prakticky veškeré „vnější“ rekrutační zdroje, se však díky změně celkové
situace podařilo podstatněji „vytěžit“ i zdroj „vnitřní“, tedy komunitu Čechoslováků
židovského původu, nacházející se na území Palestiny (a Egypta). Na konci roku 1941 totiž
pominuly hlavní politické potíže, které svého času znemožňovaly přijetí židovských vojáků do
československé jednotky.1128 Současně se vyjasnila situace čs. exilu v rámci mezinárodní
politiky. Na přímou britskou výzvu deklarovala exilová vláda válečný stav se všemi státy,
které jsou ve válce s Velkou Británií, Sovětským svazem a Spojenými státy.1129 Krátce poté, 29.
ledna 1942, pak vláda vydala následující provolání:

1128

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 155.

1129

Text prohlášení viz NĚMEČEK, J. a kol.: Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu
Německu, II, dokument č. 383, s. 302.
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Ve chvílích, kdy válka zachvátila všechen svět, obrací se vláda Republiky československé
k československým občanům na celém světě s výzvou, aby splnili občanskou brannou
povinnost. Všude, kde se teď bojuje, bojuje se také za obnovu naší státní samostatnosti a
svobody.
Československý občan, který je schopen zbraně užívat, je teď povinen chopit se jí pod prapory
své vlasti, i když mezinárodní desorganisace světa, rozvráceného útočníky, brání
československé vládě vymáhat výkon branné povinnosti exekutivní mocí, která jí byla dočasně
vyražena z rukou, uposlechne této její výzvy každý muž, který chce, aby už nyní před
zastupitelskými úřady a jednou ve svobodné vlasti před jejími autoritami i politickými se sním
jednalo jako s řádným československým občanem.
Českoslovenští muži ve věku od osmnácti do čtyřiceti pěti let přihlaste se bez další výzvy
písemně nebo ústně ihned u nejbližšího československého zastupitelského úřadu ke splnění
branné povinnosti. Dostane se vám tam všech dalších pokynů. Rozumí se samo sebou, že se
vláda ve finanční součinnosti se svými spojenci postará netoliko, aby českoslovenští vojáci
byli po splnění své branné povinnosti jejím nákladem dopraveni do svých domovů, ale byly
také zajištěny potřebné vyživovací příspěvky a invalidní a zaopatřovací renty, a to i při
trvalém pobytu v cizině. I o těchto věcech vám dají naše zastupitelské úřady přesnější
informace.
Vlast očekává, že splní každý svou povinnost, kde jde o všechnu její budoucnost.1130

Nezbývá, než znovu opakovat poznámku, zmíněnou již v kapitole pojednávající o vývoji
v Británii:1131 Provolání se tvářilo jako výzva k mobilizaci, exilové vedení si však bylo jasně
vědomo, že na britském území nemůže plně uplatnit příslušná ustanovení branného zákona,
zvláště pak restriktivní opatření vůči těm, kteří by výzvu nevyslyšeli. Přesto zvláště na
Blízkém východě mělo toto provolání velkou váhu – text totiž zcela nezakrytě upozorňoval na
možné postihy v pozdější době, a to jak trestní, tak i (zvláště) majetkové.1132 Je jisté, že celá

1130

Znění memoranda publikoval KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 104–105.
Podrobněji k okolnostem vzniku memoranda viz kapitolu Na britských ostrovech, s. 249.
1131

Tamtéž.

1132

Velký význam pro rozhodování československých občanů židovského původu mělo vládní usnesení o
neplatnosti majetkových převodů, provedených nebo vynucených okupačními úřady. Veřejnost se o usnesení
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řada československých občanů židovského původu, kteří dosud o možnost nastoupit do vojska
nejevili zájem, byla po této výzvě motivována obavou o osud svého majetku
v Československu, nicméně nelze tvrdit, že by šlo o motivaci jedinou či převažující. Uvolnění
dosavadních britských požadavků na co nejnižší zastoupení židovského elementu umožnilo
nástup mnoha dobrovolníkům, kteří se o vstup do jednotky snažili i několik let,1133 další
skupinu pak tvořili ti, kteří byli až dosud k čs. odboji poměrně vlažní, loajálně však vyslyšeli
výzvu, kterou považovali za oficiální akt své legální vlády. Početně nikoliv nepodstatné a
relativně hojně dokumentované byly i případy, kdy nástup k vojsku měl znamenat (byť jen
skromné) východisko z tíživé hmotné situace, v níž se řada exulantů v Palestině ocitla.1134
Ať již z jakýchkoliv důvodů, nastoupily z Palestiny během roku 1942 stovky mužů. O jak
významný doplněk se jednalo, dokazuje následující tabulka:
Tabulka 93
Celkové počty československé vojenské skupiny
na Blízkém východě,
1940–19441135
důstojníků

rotmistrů
a mužstva

celkem

3. 8. 1940

60

189

249

31. 10. 1940

96

299

395

31. 12. 1940

104

383

487

31. 12. 1941

131

898

1 029

1. 6. 1942

149

966

1 115

31. 12. 1942

149

1 487

1 636

dozvěděla zvláště z rozhlasového projevu Huberta Ripky ze dne 21. prosince 1941. Jeho znění viz NA Praha, f.
Archiv Huberta Ripky, sign. 1-1-256-24/1b.
1133

Mezi nově přijatými bylo i několik desítek mužů, kteří odvodem prošli již v dubnu a květnu 1940 a kterým
musel být vstup do jednotky opakovaně odmítnut právě s ohledem na numerus clausus. Databáze.
1134

Rodiče E. S. žili na území Slovenska pouze na povolení k pobytu. V roce 1922 se rodina i s čtyřletým E. S.
přestěhovala do Vídně, kde bydlela až do roku 1933. Poté se rodina ilegálně dostala do Palestiny. E. S. se 30.
června 1942 přihlásil do čs. armády, důstojníci odvodní komise se ale domnívali, že chce do vojska vstoupit
pouze z důvodu finančního zajištění sebe a svých rodičů. VÚA – VHA Praha, sb. 24, sign. 24-20-13/133.
Samotný dobrovolník se totiž ve svém dopise o důvodech své přihlášky do vojska vyjádřil s překvapující
upřímností: Následkem různých vládních nařízení mně není možné provozovati svou živnost ve starém rozsahu a
tím zajistiti výživu svých rodičů. Tamtéž, sign. 24-20-13/145v.
1135

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 227.
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5. 7. 1943

85

171

256

31. 12. 1943

74

128

202

31. 12. 1944

26

34

60

Během druhého pololetí roku 1942 (především však v průběhu jediného měsíce června, kdy
nastoupila většina nových odvedenců) tedy početní stavy narostly o více než pět set vojáků, a
to i přes poměrně veliké úbytky: v říjnu 1942 například odjela do Británie velká skupina 171
mužů, vybraných k posílení tamních leteckých perutí.1136
Díky novým přírůstkům mohl být polní prapor doplněn a ještě zbývalo na další organizační
rozvoj. Bojové nasazení v první linii se ovšem ukázalo jako značně problematické, neboť
v mobilních operacích v poušti hrozily těžké ztráty i likvidace celé jednotky. Britové z mnoha
důvodů odmítli opakované žádosti o transport vojenského celku do Británie1137 i možnost
převést naopak brigádu z Británie na Blízký východ.1138 Britové ovšem našli jiné řešení:
navrhli přeformovat pěší prapor na lehký protiletadlový pluk. Ten představoval jednotku
vyššího organizačního stupně než prapor (což bylo významné z propagandistického hlediska)
a umožnil začlenit řadu nových vojáků. U protiletadlové jednotky se navíc nepředpokládaly
žádné větší bojové ztráty, zvláště, pokud by byla nasazena v zázemí. Současně ale nešlo o

1136

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 157. Složení skupiny „letců“ ilustruje excerpce z Databáze, která prozatím
identifikovala 133 z nich. Pouze 22 vojáků deklarovalo židovskou konfesi a šest židovskou národnost, naopak
národnost českou uvedlo 111 osob, slovenskou pak 14 osob. Sonda dokládá, že národnostní charakteristiky celé
skupiny (83 % „Čechů“, 10,5 % „Slováků“, pouze 16,5 % vojáků židovské konfese) se relativně významně
lišily od situace v rámci celé jednotky. Nedá se nicméně tvrdit, že by šlo o záměr, neboť rozhodoval především
zdravotní stav – k letectvu byla odeslána i řada bývalých „hvězdářů“ včetně těch, o nichž bylo známo, že jsou
členy KSČ. Databáze.
1137

Československé exilové orgány uvažovaly o převozu vojáků z Blízkého východu do Británie již od samého
počátku. Tato možnost byla zmíněna i v memorandu o možné organizaci čs. jednotky na Blízkém východě, které
bylo Britům předáno dne 18. července 1940 (viz pozn. 1074, s. 397). Další kroky pak čs. exilové orgány
podnikly v létě roku 1941 a počátkem roku následujícího. O možném transportu do Británie například jednal
generál Mézl 24. ledna 1942. Tehdy českoslovenští vojáci stále plnili bojový úkol v Tobruku, ale obklíčení
přístavu bylo již prolomeno a možnosti a rizika nasazení malé jednotky v mobilních operací vyvstaly s plnou
naléhavostí. BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 97–98 a 145.
1138

Viz kapitolu Na britských ostrovech, s. 263 a 272. Z technického pohledu šlo především o kritický
nedostatek lodního prostoru, plně vytíženého urgentními potřebami bojujících vojsk a oslabeného útoky
německých ponorek.

420

řešení „z nouze“: potřeba protiletadlových jednotek byla v té době opravdu naléhavá,1139 a
pluk tak představoval reálnou, nezanedbatelnou bojovou hodnotu a tím i cennou posilu
britských vojsk. Vzhledem k poslání také odpadla značná část jazykových a velitelských
problémů, které nutně musely omezovat přímou součinnost s britskými vojsky
v bezprostředním boji pěchotních formací na frontě. Díky zformování pluku přímo na
Blízkém východě ušetřili Britové i cenný lodní prostor, který by jinak museli použít na převoz
takové jednotky z Británie. Služba v zázemí u protiletadlových děl sice neodpovídala touze
československých vojáků po přímém aktivním boji na frontě, je ovšem nutné konstatovat, že
reorganizací byl takřka ideálně vyřešen obtížný problém, jak skloubit potřeby aktivního
zapojení málo početné spojenecké jednotky, která si nemohla dovolit větší ztráty, s nároky
skutečné bojové hodnoty a reálné pomoci velkému spojenci.1140
Čs. 200. lehký protiletadlový pluk – Východní byl oficiálně ustaven dne 22. května 1942.1141
Zprvu byly v rámci pluku organizovány dva oddíly (z tradičních důvodů nazvané „prapory“),
díky velkému počtu nových vojáků ale britské War Office povolilo zformování třetího oddílu
a dalšího družstva lehkých dílen.1142 Dnem 30. července 1942 pak tyto organizační změny
vstoupily v platnost. Tehdy ale již pluk opět působil v operační sestavě britských vojsk – od
21. července 1942 střežily 500. a 501. prapor nebe nad haifským a bejrútským přístavem a
současně dokončovaly výcvik svých příslušníků. Koncem prosince 1942 se pak celý pluk
přesunul do Tobruku1143 a od 2. ledna následujícího roku se včlenil do systému místní
protiletecké obrany.1144 V palebných postaveních vojáci zůstali až do 12. června 1943.
Stavy československé jednotky v průběhu roku 1942 postupně rostly, jak přicházeli další
vojáci, především povolanci z místní židovské komunity. Největší nárůst připadl na měsíce
1139

V lednu 1942 se postup britských vojsk v rámci operace Crusader zastavil na výši linie u El Agheily (alAgíla). Rommelův Afrika-Korps poté zatlačil Brity k obranné linii u Gazaly (al-Gazála). Současně došlo
k významnému zesílení německého letectva v celé oblasti Středomoří.
1140

Dne 26. května 1942, tedy ve dnech, kdy se čs. jednotky oficiálně přeformovala v protiletadlový pluk,
zahájily německé a italské divize rozhodující útok, který se vyčerpal až u El Alameinu (al-Alamén). Skutečnost,
že situace byla tehdy opravdu kritická dokládá i fakt, že československý pluk byl pověřen přímým bojovým
úkolem při obraně Haify a Bejrútu již v červenci 1942, tedy po pouhém dvouměsíčním výcviku (!).
1141

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 153; kol.: Vojenské dějiny Českolovenska, IV, s. 226–227.

1142

VÚA – VHA Praha, f. Čs. vojenský a letecký atašé Londýn, k. 2, Spisy 1942 tajné, čj. 62/taj.42, hlášení
pplk. Kally z 5. září 1942. Oddíl měl čítat 11 důstojníků a 275 mužů, dílenské družstvo pak dalších sedm vojáků.
Celkem tedy došlo k tabulkovému navýšení o 293 osob.
1143

BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 365.

1144

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 168–169.
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květen až červenec, poté však – stejně jako o rok dříve – nastalo opět „hubenější“ období.1145
V této době již skončilo masové povolávání místních odvedenců,1146 a mezi malým počtem
nových přírůstků tak relativně vysokého poměrného zastoupení dosáhli vojáci z „jiných
zdrojů“. Je pochopitelné, že tyto skupinky vykazovaly podstatně odlišné národnostní
charakteristiky než „místní“ odvedenci.1147

4.4.12. Rok 1943 a dále
Nábor vojáků pokračoval i v průběhu roku 1943, tehdy ale již byly veškeré dosavadní zdroje
takřka vyčerpány. Přírůstky proto již dosahovaly jen skromných rozměrů. Objevily se ale i
některé nové rekrutační zdroje, jejichž zastoupení bylo dříve naprosto výjimečné. Během
prvních šesti měsíců roku 1943 například přibyly více než tři desítky vojáků uvolněných
z britské armády. Rozbor Databáze prokázal, že se bez výjimky jednalo o vojáky židovského
původu – téměř všichni uváděli židovskou konfesi, asi dvě třetiny pak českou mateřskou řeč
nebo národnost. Patřili převážně k „ilegálním přistěhovalcům“, tedy uprchlíkům, kteří do
Palestiny dorazili na počátku války a strávili jistý čas v internaci. Přes svůj vcelku malý počet
představovali pro československou jednotku vítanou posilu, neboť již byli vycvičeni a měli
nemalé zkušenosti – byť u Britů sloužili převážně u týlových jednotek a institucí.1148
Po kapitulaci vojsk Osy v Tunisku v květnu 1943 skončila téměř tři roky trvající kampaň na
africkém, respektive blízkovýchodním bojišti. Československá jednotka se jí zúčastnila po
dlouhou dobu, od května 1941, a její příslušníci tak patřili k nejstarším veteránům britské 8.
armády.1149 Spojenecké vítězství ale předznamenalo i zakončení její existence. Exilové
1145

Databáze.

1146

Poslední větší skupina odvedenců z Palestiny o několika desítkách mužů byla povolána k činné službě na 19.
října 1942. Tamtéž.
1147

Dne 3. září 1942 byla například prezentována osmnáctičlenná skupina dobrovolníků z Íránu, převážně
pracovníků firem Škoda, Zbrojovka Brno a Konstruktiva. Všichni deklarovali českou národnost (s výjimkou
jediného „Slováka“), žádný voják neuvedl židovskou konfesi. Pouze u jednoho člena skupinky se mi podařilo
prokázat židovský původ. Tamtéž.
1148

Databáze. Zkušenosti těchto vojáků – „týlařů“ ze služby u dopravních, dílenských, opravárenských nebo
stavebních jednotek se nicméně vbrzku, po přesunu do Británie, ukázaly jako neocenitelné, když tamní brigáda
procházela reorganizací na obrněný svazek.
1149

V průběhu bojů se operační sestava britských imperiálních vojsk průběžně měnila: některé divize byly zcela
zničeny, další byly pověřeny jinými úkoly a odveleny do jiných zemí. V květnu 1943 zůstalo v sestavě vojsk
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orgány usilovaly prakticky neustále o spojení vojenských formací na Blízkém východě a
v Británii, zvláště pak poté, co se ukázalo, že pozemní i letecké jednotky na britských
ostrovech budou mít zásadní problémy se získáváním personálních doplňků. Pouze
akceschopný celek ale mohl doufat v aktivní nasazení na budoucí invazní frontě, a odpovědní
činitelé se proto snažili využít veškeré dostupné zdroje. Ani Britové již nic nenamítali proti
transportu vojáků do Británie, kde se již pomalu rozbíhaly přípravy na rozsáhlou invazi do
západní Evropy. O převozu se vážně jednalo již počátkem roku 1943,1150 jednotka ale Tobruk
opustila až 12. června a odjela do Nilské delty, kde se spojila s příslušníky výcvikového
střediska.
Zprávy o brzkém přesunu do Británie přinesly citelné oslabení morálky vojenského celku. Na
dovolených i v průběhu služby dezertovala řada židovských vojáků, kteří chtěli zůstat
v Palestině, ať již z rodinných, náboženských či jiných důvodů. Míra dezerce se v tomto
období stala vážným problémem. Během šestatřicetiměsíčního působení čs. jednotky od
července 1940 do konce června 1943 bylo zaznamenáno celkem 209 případů zběhnutí, z nich
ale na krátký interval prvního pololetí roku 1943 připadlo plných 94.1151 Téměř všichni měli
v materiálech zaznamenánu židovskou konfesi, velká část také židovskou národnost.
Dne 3. července se 1326 vojáků nalodili na palubu zaoceánského parníku s/s Mauretania a
vyplulo k britským břehům. Po cestě zběhli ještě čtyři další vojáci a do Liverpoolu tak 11.
srpna 1943 dorazilo celkem 1322 mužů.1152
Na Blízkém východě zůstávalo i nadále 256 vojáků;1153 kromě důstojníků z vojenské mise1154
šlo především o muže, odvelené pro potřeby britské armády či válečného průmyslu. Další
vojáci nestihli odjezd transportu pro nemoc či z jiných důvodů.

generála Montgomeryho jen několik svazků, které byly součástí britských Western Desert Force a následně 8.
armády déle než Čechoslováci.
1150

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 174–175.

1151

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika počtů zběhnutí od skupiny čs. armády na
Středním východě. Ve statistikách jsou zachyceny i případy, kdy vojáci dezertovali proto, aby se mohli zapojit
do bojů na frontě v rámci australských a francouzských jednotek nebo Rudé armády. Naprostá většina dezercí
v prvním pololetí 1943 byla ale motivována snahou zůstat na Blízkém východě.
1152

Rozbor personálního složení tohoto celku je uveden v kapitole Na britských ostrovech, s. 268–271.

1153

BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 227.

1154

Po odjezdu polní jednotky i většiny vojáků ztratila vojenská mise na svém dosavadním významu. Pro plnění
úkolů, které ještě v dané oblasti zůstaly, měl plně dostačovat Čs. administrativní štáb Střední východ, zřízený
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Odvody a prezentace pokračovaly i v pozdějším období. Dalším mužům se podařilo vyřídit
své převelení od britské armády nebo propuštění z válečného hospodářství, nastoupili i noví
branci z Palestiny a dobrovolníci z jiných afrických zemí a zámoří, prezentováno bylo i
několik zajatců z německé armády.1155 Podařilo se také dopadnout některé zběhy.1156
Soustředění vojáci byli postupně odesíláni do Británie. Dne 7. října 1943 do Británie dorazilo
73 osob na palubě lodi s/s Strathmore, 27. ledna 1944 dalších 100 vojáků na parníku s/s
Orontes, 16. března 1944 10 osob na palubě m/v Durban Castle, 22. dubna 1944 pak 25 osob
na s/s Devonshire, 14. srpna přes dvacet mužů na nizozemské lodi s/s Johann de Witt. Ti
všichni připluli ještě předtím, než Čs. samostatná obrněná brigáda vyrazila do Francie. Další
transport dorazil 25. října 1944 na palubě RMS Maloja (dokumentováno prozatím 12 mužů).
Poslední den roku 1944 se tak na Blízkém východě nacházelo pouhých 60 vojáků, v zásadě
jen personál administrativního štábu a vojáci odvelení k Britům, zatímco do Británie bylo do
31. prosince 1944 vyexpedováno celkem 1805 vojáků.1157 Transporty nicméně pokračovaly i
v roce 1945 – ještě 18. dubna 1945 například dorazilo několik vojáků na palubě parníku s/s
Chitral.1158
Žádný z transportů již ani zdaleka nedosáhl počtů hlavní skupiny, která odplula na palubě
Mauretanie, přesto se nedá říci, že by byly zcela bezvýznamné. Až do svého odjezdu na
francouzskou půdu totiž brigáda v Británii nutně potřebovala doslova každého polní služby
schopného vojáka, a přes dvě stovky mužů, kteří dorazili od října 1943 do srpna 1944
představovalo cennou posilu – zvláště proto, že mezi nově příchozími bylo značné procento
bývalých vojáků britské armády, jak zkušených „týlařů“, tak i příslušníků prvosledových
formací.

v prosinci 1943. Nejnověji k problematice včetně personálního obsazení viz ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.:
Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945, s. 160.
1155

U čs. jednotky na Blízkém východě bylo prezentováno celkem 15 bývalých zajatců či přeběhlíků. Všichni
byli postupně převezeni do Británie. MARŠÁLEK, Z.: “On the right side again”, s. 5.
1156

Databáze.

1157

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Přehled upotřebení vojenských osob po odchodu od
skupiny čs. armády na Středním Východě. Podle statistiky bylo 1578 z nich odesláno k pozemnímu vojsku a 227
k letectvu. Statistika ale nezachycuje ty vojáky, kteří byli k letectvu přemístěni od pozemní jednotky až
v průběhu služby na britských ostrovech.
1158

Údaje o jednotlivých transportech byly excerpovány z Databáze.
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ROZBOR A KOMENTÁŘE SOUHRNNÉ STATISTIKY

Cílem této statě je podrobit rozboru soubor známých dobových statistik, jehož výňatky jsou
pravidelně v různých publikacích přetiskovány. Hypotézou je, že při pečlivém rozboru
vyplynou některé nové poznatky, které pomohou přispět k osvětlení problematiky národnostní
situace čs. jednotek (nejen) na Blízkém východě. Soubor je uložen ve Vojenském historickém
archivu v Praze jako součást fondu Čs. vojenské mise na Středním východě.1159 Zahrnuje
celkem dvacet pět tabulek, přehledů a grafů. Z celé řady možných úhlů zkoumání celého
souboru jsem vybral následující aspekty:

4.4.13. Národnost a relevantní kategorie vojenské evidence
Jak prokázaly takřka všechny kapitoly, národnostní identifikace představovala v řadě případů
složitý problém. Na Blízkém východě se ovšem celá situace dále komplikovala problémy
technického charakteru. Jednotka na Blízkém východě sice oficiálně byla nedílnou součástí
čs. armády v Británii, vzhledem k specifické situaci na Blízkém východě a odlišnému vývoji
samotného vojenského celku se ale dosti podstatně lišila vojenská evidence. Zvláště v prvním
období docházelo k jisté fluktuaci, kterou nedokázala vznikající administrativa včas zachytit.
Také personální materiály se svým vzhledem a obsahem lišily od těch, které používaly
jednotky v Británii. Na Blízkém východě se jednalo o jakousi směs oficiálních materiálů čs.
exilové správy, materiálů, vzniklých okopírováním či inspirací dokumenty britské
provenience a vlastních, nezřídka improvizovaných náhražek a dočasných řešení. Z hlediska
určení národnostních charakteristik byl nejpodstatnějším rozdílem způsob evidence
základních dvou kategorií, tedy mateřské řeči a národnosti. Většina personálních materiálů,
stejně jako následných přehledů a statistik, bazírovala na kategorii národnosti. Některé typy
materiálů obsahovaly i rubriky mateřské řeči, tento údaj lze ale nalézt jen u menší části
vojáků. V pozdější době byly většině vojáků z Blízkého východu zakládány nové osobní
materiály (např. po transportu do Británie), velmi často však do nich byly již jednou uvedené
údaje prostě převedeny. Zmíněné nejednotné způsoby zápisu se odrazily v elektronické
Databázi, v níž celá množina vojáků z Blízkého východu představuje z pohledu národnostních
kategorií dosud nejméně zpracovanou skupinu, která nutně potřebuje celkovou hloubkovou
1159

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika čs. jednotky na Středním východě.
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revizi zanesených údajů. „Nehotovost“ Databáze ovšem představuje jedinečnou možnost
srovnat tyto prvotní údaje s dobovou statistikou, zhotovenou v roce 1945 pracovníky Čs.
administrativního štábu na Blízkém východě.

Tabulka 94
Národnostní složení čs. jednotek
na Blízkém východě,
dobový materiál1160
národnost

počet

%

1 587

63,74 %

slovenská

402

16,15 %

rusínská

28

1,13 %

židovská

425

17,08 %

jiná

47

1,90 %

2 489

100 %

česká

celkem

Výše jsem zmínil pozoruhodnou podobnost národnostní a konfesní struktury čs. jednotek
v Británii a na Blízkém východě, jak se jevila při srovnání stavu na konci let 1940 i 1941. Obě
srovnání zahrnovala významnou výjimku, kterou představovali vojáci německé a maďarské
národnosti/mateřské řeči, poměrně výrazně zastoupení v Británii, ale téměř zcela absentující
na Blízkém východě. Oficiální souhrnné statistiky jednotky na Blízkém východě1161 osoby
německé nebo maďarské národnosti jmenovitě nespecifikovaly. Je možné, že byly zahrnuty
do rubriky „Jiné“ (která čítala 47 vojáků), mnohem pravděpodobnější ale je, že vojáci se na
Blízkém východě hlásili k jiným národnostem, než které by odpovídaly jejich mateřské řeči.
V Databázi jsem mezi všemi vojáky z Blízkého východu nalezl ne méně než 127 mužů, kteří
v (nejednoznačných) rubrikách mateřské řeči/národnosti měli uvedenu němčinu. U sedmnácti
z nich je přímo uvedeno, že se hlásili k některé jiné národnosti (šest k české, tři ke slovenské,
osm k židovské), u zbytku ale taková informace chybí. Díky Databázi je ovšem možné
1160

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika čs. jednotky na Středním východě.

1161

Tamtéž.
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přihlédnout ke konfesní kategorii, která byla (zvláště v podmínkách Blízkého východu) pro
národnostní identifikaci zcela nepochybně relevantní. Ze všech 127 vojáků německé mateřské
řeči/národnosti pouze sedm uvedlo jinou konfesi než židovskou – čtyři uvedli, že jsou bez
vyznání, jeden uvedl anglikánskou víru (všichni tito muži ale do Palestiny dorazili v rámci
legální či ilegální židovské evakuace a o jejich židovském původu není pochyb). Jeden jediný
muž uvedl římsko-katolické vyznání – jednalo se o interbrigadistu V. H., který po porážce
republikánských vojsk vstoupil do francouzské Cizinecké legie, sloužil v Sýrii a v červenci
1941 přešel k čs. jednotce. Kromě německé mateřské řeči ale současně uváděl slovenskou
národnost. Druhým případem byl J. H., který uváděl evangelickou konfesi. K čs. jednotce
nastoupil z Egypta v říjnu 1940, ovšem již 8. prosince 1940 byl zatčen britskou policií a
internován. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že v československých jednotkách na Blízkém
východě se sice nacházeli i vojáci, jejichž mateřskou řečí byla němčina, takřka všichni ale
byli nejen židovského původu, ale i židovského cítění, vyjádřeného deklarací židovské víry.
To samé platilo i pro vojáky, kteří udávali maďarskou mateřštinu: z celkem 57 vojáků se
téměř všichni současně hlásili i k židovské konfesi – pouze dvě osoby vykazovaly, že jsou bez
vyznání (oba muži byli zcela nepochybně židovského původu). Existovala opět jen jedna
výjimka – maďarštinu deklaroval jeden ze studentů řádové školy v Jeruzalémě.1162 Díky
křížovému srovnání v rámci elektronické Databáze je tedy možné s jistotou konstatovat, že
prakticky všichni vojáci, kteří na Blízkém východě nahlásili německou či maďarskou
mateřskou řeč, byli židé. V rámci zkoumání národnostní situace v jednotkách na Blízkém
východě se jedná o jedno z nejdůležitějších zjištění.
Pro zkoumání národnostního složení je opět důležité zohlednit i výši podílu vojáků
židovského původu. Židovskou konfesi se ze všech vojáků na Blízkém východě rozhodlo
přiznat celkem 1232 vojáků, tedy přesná polovina (resp. 49,48 % celku). Jak vyplývá
z předchozích srovnání, do konce roku 1941 se podíl vojáků židovské konfese pohyboval pod
dvaceti procenty, a strmý nárůst je nutné přičíst na vrub intenzivnímu náboru v Palestině
v prvním pololetí roku 1942. Tento závěr potvrzují i sondy provedené na základě Databáze:
Z 872 vojáků, kteří prošli odvodem teprve v průběhu roku 1942, jich 720 uvedlo židovskou
konfesi, tedy 82,6 %. Těchto 720 vojáků samo o sobě představovalo 29 % ze všech vojáků,
odvedených či prezentovaných na Blízkém východě.

1162

Šlo o Vojtecha Matise (Z-10.502.107, 15.03.1920 Bratislava), jenž nastoupil službu 19. října 1942. Padl 29.
listopadu 1944 u Dunkerque. MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 382–383.
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4.4.14. Věková struktura
Téměř přesná polovina vojáků, 1257 mužů, byla v okamžiku prezentace ve věkovém rozmezí
21–30 let, která pro potřeby polní jednotky představovala téměř ideální interval. Část mužů
z této kategorie navíc stihla projít vojenským výcvikem ve vlasti. S ohledem na potřeby
dalšího organizačního rozvoje byla ovšem ještě důležitější jiná kategorie, do níž spadaly
osoby mladší 20 let – tedy nováčci a branci. V okamžiku prezentace jim sice chyběl jakýkoliv
výcvik a se staršími vojáky se nemohli měřit ani svojí celkovou osobnostní vyzrálostí,
představovali ovšem významný rezervoár lidských sil pro budoucnost. V průběhu let 1940–
1944 ale v tomto stáří nastoupilo pouhých 187 mladíků, tedy jen 7,5 % z celkového počtu.
Tento poněkud nepříznivý pohled je ovšem možné významně korigovat – v databázi lze mezi
všemi vojáky, odvedenými nebo prezentovanými na Blízkém východě, nalézt téměř 500
mužů, narozených v roce 1919 a mladších – tedy těch, kteří ještě v roce 1944, kdy se na
pozemním bojišti (tentokráte ve Francii) opět objevila čs. pozemní jednotka, nepřesáhli 25.
rok věku. Znamená to, že výtečný „vojenský věk“ měla pětina všech „blízkovýchodních“
vojáků. Naopak téměř třetina všech vojáků se v době nástupu pohybovala v rozmezí 31–40
let; podle předválečných branných předpisů by tedy patřili k starší polovině tzv. první zálohy.
Věk nad 40 let měla desetina vojáků (10,5 % celku, v absolutních číslech 263 mužů, z nichž
ale 61 patřilo mezi důstojníky a 12 mezi rotmistry).1163

4.4.15. Zdravotní stav
Věkový průměr na jednu stranu vyzníval podstatně lépe než svého času u 1. čs. divize ve
Francii, přesto se nedá říci, že pro tvrdé podmínky pouštní války zcela vyhovoval. Situaci
pochopitelně zhoršoval fyzický a zdravotní stav vojáků, jenž měl také často daleko do
hodnocení „schopen bez vady“. Pro Středoevropany nezvyklé klimatické podmínky, strádání
během předchozích měsíců a let strávených na útěku nebo například v sovětské internaci,
psychická nejistota ohledně osudu nejbližší rodiny v okupované vlasti, to vše se na
zdravotním stavu vojáků nutně muselo podepsat. V nemocnicích strávili příslušníci jednotky
na Blízkém východě celkem 20.334 dní!1164 S ohledem na špatný zdravotní stav musela být
1163

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika příslušníků čs. armády na Středním
Východě podle stáří v den příchodu.
1164

Tamtéž, Statistika počtů onemocnění a dnů strávených v nemocnicích příslušníky čs. armády na Středním
Východě.
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řada vojáků propuštěna ze služby. Příslušná statistika zachycuje rozdělení propuštěných osob
mužstva podle míst, odkud k jednotce přišli. Největší procento propuštěných se objevilo u
vojáků, kteří na Blízký východ dorazili ze Sovětského svazu – jednalo se o více než deset
procent.1165

4.4.16. Regionalita původu:
Domovská příslušnost vojáků čs. jednotky na Blízkém východě
V předchozích kapitolách jsem opakovaně upozornil na souvislost národnostní otázky
s aspektem regionálního původu,1166 což je možné demonstrovat i v tomto případě. Oficiální
statistiky zachytily regionální původ vojáků následujícím způsobem:
Tabulka 95
Domovská příslušnost vojáků čs. jednotky
na Blízkém východě1167
domovská
příslušnost

počet

%

české země

1 704

68,5 %

Slovensko

575

23,1 %

Podkarp. Rus

165

6,6 %

cizina

45

1,8 %

2 489

100 %

celkem

1165

Šlo o 40 mužů, což činilo 10,6 % ze všech vojáků, kteří přišli ze SSSR. Na pomyslném předposledním místě
byli dobrovolníci z vlasti (39 osob, 8,8 %), zatímco u vojáků, kteří nastoupili z Palestiny či z jiných zemí se
procento propuštěných pohybovalo mezi čtyřmi a pěti procenty. O některých důvodech tak markantního rozdílu
byla již řeč výše – dobrovolníci „z Palestiny“ nastupovali službu teprve po absolvování odvodního a přijímacího
řízení, jehož součástí byla důkladná lékařská prohlídka. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101,
Statistika osob mužstva propuštěných z činné služby vojenské pro neschopnost, podle zemí příchodu. Přehled je
zpracován k 31. 12. 1944.
1166

Zvl. viz s. 411–413 a kapitola Na britských ostrovech, s. 296–297 a 314.

1167

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika osobních dat příslušníků čs. armády na
Středním Východě. Statistika je zpracována podle domovské příslušnosti a nikoliv podle místa narození, z něhož
vychází Databáze.
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Velmi inspirativní je srovnání s tabulkou zachycující národnostní strukturu: součet vojáků
slovenské, židovské a rusínské národnosti vychází na 855 osob, zatímco počet vojáků ze
Slovenska a Podkarpatské Rusi dosáhl výše 785. Jednoduchou hypotézu o vzájemné
souvislosti je možné podpořit pomocí sond do Databáze; o některých specifických aspektech
vzhledem k rusínské národnosti bude ještě řeč. Regionální původ ovšem má svoji podstatnou
výpovědní hodnotu i vzhledem k dalším kategoriím – pozoruhodná je například již zmíněná
souvislost s problémem dezercí. Díky vzájemnému započtení trojkombinace národnost –
regionální původ – konfese je například možné specifikovat, že míra dezerce byl nejvyšší u
množiny vojáků, charakterizované deklarovanou židovskou národností, židovskou konfesí a
regionálním původem z Podkarpatské Rusi.

Tabulka 96
Statistika zběhů podle zemí domovské příslušnosti1168
domovská
příslušnost

celkem
sloužilo

z toho
zběhů

%

české země

1 704

97

5,7 %

Slovensko

575

95

16,5 %

Podkarp. Rus

165

57

35,2 %

cizina

45

4

8,9 %

2 489

253

100 %

celkem

1168

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, inv. č. 101, Statistika počtů zběhnutí od skupiny čs. armády na
Středním východě.

430

Tabulka 97
Případy zběhnutí ve vztahu k rekrutačnímu zdroji a deklarované konfesi1169
země
příchodu

bez
konf.

římkat

řec-kat.
pravos.

evang.

židov.

jiná

celkem

ve
službě

%
zběhů

Balkán

5

19

1

15

20

0

62*

572

14,3 %

SSSR

4

20

1

6

1

0

32**

461

6,9 %

Palestina

0

0

0

0

118

0

118

1 113

10,6 %

jiné

1

4

1

1

32

0

41***

343

11,9 %

celkem

10

43

3

22

171

0

253

2 489

10,2 %

ve službě

238

760

15

203

1 232

11

2 489

% zběhů

4,2 %

5,6 %

20 %

10,8 %

13,1 %

–

10,2 %

* zpracovatelé tabulky uvedli, že největší díl zběhů ze skupiny „ domova“ (Balkán) představovali židé, kteří se
tímto způsobem snažili dostat do Palestiny
** největší část zběhů tvořila skupina 24 osob, které dezertovaly v září 1941 s úmyslem vstoupit do Rudé
armády a zapojit se do bojů na frontě
*** většinu představovali vojáci, kteří přišli z Mauritia

1169

Tamtéž.
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4.4.17. Závěr
Československá jednotka na Blízkém východě vznikla neplánovaně a především v důsledku
nepředvídaných vnějších vlivů. Zvláště v prvním období se potýkala s kritickým nedostatkem
doplňků a pouze s nejvyšším vypětím se podařilo zformovat byť i jediný pěší prapor o
několika stovkách vojáků. Přesto jeho příslušníci napsali jednu z nejvýznamnějších kapitol
historie československých vojenských jednotek za druhé světové války. Aktivní účast na
obraně Tobruku znamenala z propagandistického hlediska veliký úspěch, z pohledu
tehdejšího odhadu následného vývoje navíc umocněný bezprostřední kooperací s polskou
exilovou armádou, která mohla a snad i měla dokázat míru vzájemného sbližování v rámci
tehdy diskutované polsko-československé federace. Ocenit je také nutné úspěšnou
reorganizaci pěší jednotky na protiletadlový pluk, díky čemuž mohla nepočetná jednotka i
nadále působit jako reálná bojová síla v rámci spojenecké operační sestavy.
Vnitřní skladba čs. vojenského celku na Blízkém východě vycházela z místních specifik.
Zatímco důstojníků bylo k dispozici více než dost, počet poddůstojníků a vojínů neodpovídal
ani nejskromnějším nárokům. V okamžiku vzniku se jednalo vlastně jen o zbytek z evakuační
akce přes Balkán a Bejrút do Francie. Není divu, že vnitřní složení této první skupiny přesně
odpovídalo rekrutačnímu zdroji „balkánské cesty“, jehož charakteristika byla již představena
v kapitole věnované čs. vojsku ve Francii. Přes Balkán přicházeli další dobrovolníci i později.
Jejich počet oproti stavu před pádem Francie podstatně klesl, přesto v konečném součtu
představovala tato skupina druhý největší rekrutační zdroj. Stejně jako ve Francii, i na
Blízkém východě zformovali „dobrovolníci z domova“ ideový, velitelský i instrukční základ
celé jednotky. Specifický význam, naprosto nesrovnatelný s jednotkami ve Francii, měl další
rekrutační zdroj – transporty příslušníků vojenského celku v SSSR. Byť podle počtu byli mezi
třemi hlavními rekrutačními zdroji až na posledním místě, jejich příchod v přesně omezeném
časovém rozmezí umožnil naplnit stavy polního praporu a jejich úloha tedy byla v daném
okamžiku nezastupitelná. Na posledním místě co do početního přírůstku stáli dobrovolníci
z mnoha dalších zemí, leckdy i značně exotických, naopak zdaleka největším rekrutačním
zdrojem se stali vojáci, získaní z „místa“, tedy odvedení přímo v Palestině, kteří nakonec
tvořili téměř polovinu celého počtu. Tento rekrutační zdroj byl v řadách jednotky zastoupen
prakticky od samého počátku (respektive od podzimu 1940) a vždy představoval zdroj
významný, nicméně je nutné poznamenat, že největší část těchto mužů nastoupila až v roce
1942, kdy se odvody v Palestině staly nejmasovějším zdrojem doplňků.
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Rekrutačním zdrojům odpovídalo i „národnostní“ složení. V prvním období Britové
z politických důvodů silně omezovali možnost náboru z řad židovských imigrantů do
Palestiny, a vnitřní složení jednotky se až do konce roku 1941 dosti podobalo složení jednotek
v Británii – což je mimochodem překvapivé zjištění. „Mobilizace“, provedená v prvním
pololetí 1942 ovšem tento stav naprosto změnila. Posilování cestou náboru československých
občanů židovského původu šlo až na samou hranici možného – oficiální počet „Židů“,
vyjádřený počtem vojáků, hlásících se k židovské konfesi, dosáhl maxima, které Britové
povolili, tedy poloviny celkového stavu (1232 z 2489, oficiálně 49,48 %). Přestože zastoupení
vojáků židovské konfese bylo, jak je patrné z příslušných kapitol, velmi významné i u
vojenských celků organizovaných ve Francii a Británii, na Středním východě došlo
k jedinečné situaci, kdy se židovská víra dostala na čelo „konfesní statistiky“ a stala se
nejrozšířenějším deklarovaným náboženstvím – navíc zcela suverénním způsobem, když (na
jiných teritoriích nejpočetnější) římsko-katolickou konfesi předčila o téměř 20 %. V jednotce
navíc sloužilo značné množství dalších vojáků židovské víry, kteří se z různých důvodů
oficiálně hlásili k jiné konfesi; v úvahu je také nutné vzít vojáky, kteří se osobně ani židy být
necítili, kteří však byli „židovského původu“, ať již definovaného jakkoliv. Na základě
několika sond a kvalifikovaného odhadu je možné specifikovat, že počet československých
vojáků židovského původu na Blízkém východě v konečném součtu zcela jistě přesahoval 60
%.1170 Jinde zcela nevídanou hodnotu měl i procentuální poměr vojáků, přímo deklarujících
židovskou národnost, popř. mateřskou řeč – byť přímé srovnání se situací na jiných teritoriích
není exaktně možné vzhledem k promísení kategorií mateřské řeči a národnosti v evidenci
prováděné na Blízkém východě.
S ohledem na nejednotnost metodiky personální evidence není také jednoduché rekonstruovat
celkové národnostní složení. Metodicky nejednotné zachycování jednotlivých kategorií
v různých osobních dokumentech bylo především na Blízkém východě častým zjevem.
V souvislosti s řadou objektivních determinantů, vyplývajících z místní situace, lze proto
konstatovat, že celkové sumarizace, ať již vyvozované z oficiálních dobových statistik nebo
z Databáze, charakterizuje poměrně značná celková nepřesnost, evidentní právě především
v rubrice „národnost“. Jejich výpovědní hodnota je proto jen limitovaná.

1170

Osobně se domnívám, že výše účasti vojáků židovského původu mohla dosahovat až 70 %, tento
(matematicky nekvalifikovaný) odhad ale prozatím nemohu podepřít věrohodnými důkazy.
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Českoslovenští vojáci na Blízkém východě museli překonávat řadu potíží, na které nebyli
připraveni, počínaje samotnou existencí tak malé jednotky uprostřed mechanismu armády
(tehdy ještě) velmoci, přes jazykové problémy až po nedorozumění kulturního a
společenského charakteru. Vše výrazně umocňovaly klimatické podmínky, s nimiž
Čechoslováci neměli vůbec žádnou zkušenost, ani jako vojáci, ani jako prostí lidé. Jestliže
jednotka, alespoň všeobecně vzato, dostála vysokým nárokům a výzvám, kterým musela čelit,
bylo tomu díky osobnímu nasazení jejích příslušníků, notné dávce štěstí při výběru jejího
velitele, schopnostem nadřízených a také díky porozumění a taktu britských orgánů jako celku
i jednotlivých jejich představitelů a velitelů.
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5.

Z ODLIŠNÝCH BŘEHŮ
NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA
PERSPEKTIVOU
JEDNOTLIVÝCH NÁRODNOSTÍ A SKUPIN
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Jak již bylo zdůrazněno v úvodu této práce, přestože národnostní otázky představovaly jeden
ze základních problémů meziválečné republiky i zahraničního a domácího odboje v letech
druhé světové války, k fenoménu národnostní problematiky v československých vojenských
jednotkách v zahraničí dosud nebyla zpracována souhrnná odborná monografie, která by se
zabývala problémem jako celkem. Zcela jiná je ovšem situace z pohledu jednotlivých aspektů
této souhrnné problematiky. V průběhu doby, ale především zhruba od závěru osmdesátých
let 20. století, se objevila celá řada prací, které v různé formě i rozsahu zpracování podávají
obraz početního i poměrného zastoupení, zkušeností, paměti a mnoha souvisejících problémů
spojených s konkrétními národnostními či jinak definovanými skupinami. Největší zájem se
soustředil na židovskou problematiku, která je ostatně asi nejsložitějším, a jestli ne
nejpodstatnějším, pak jistě jedním z nejdůležitějších a také nejzajímavějších aspektů otázky
národnostního složení československého zahraničního vojenského odboje. Pozornosti se
dostalo i účasti německých občanů Československa, po roce 1989 se zájmu těšila i
problematika slovenská. Jiné národnostní skupiny, byť v meziválečné republice hojně početně
zastoupené, však byly a jsou dosti opomíjeny. Domnívám se, že důvodem může být
především jejich relativně nevelké zastoupení v zahraničním vojenském odboji. To však
neplatí v případě problematiky rusínské, respektive ukrajinské – přestože angažmá Rusínů
v československých jednotkách zvláště na východní frontě bylo více než výrazné, lze
k tomuto tématu dohledat jen naprosté minimum odborných prací.
Z širšího pohledu národnostní problematiky jako takové je tedy dosavadní produkce značně
nevyrovnaná. Pokud ji z tohoto důvodu vůbec lze hodnotit en gros, pak nelze pominout
základní nedostatek. Právě pohled „z jednotlivých břehů“ až příliš často trpí vytržením
z kontextu, kterým je podle mého názoru celková otázka národnostní problematiky v rámci
československých jednotek. Přesto je tato „individuální“ optika nezastupitelná, především
právě pro odlišnost nazírání – a také z důvodu vnímání tehdejšími participanty, jejichž pohled
byl většinou determinován právě jejich národnostní (či jinak definovanou) příslušností či
sebeidentifikací.
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Zpracování všech, nebo alespoň hlavních okruhů by však bylo v rámci této práce téměř
nedosažitelným úkolem, pokud by autor neměl zůstat jen na povrchu. Kromě představení
národnostní struktury československých zahraničních jednotek si ovšem tato práce vzala za cíl
především poukázat na možnosti, které přináší numerické zpracování a přístup, založený na
metodách statistiky. Proto jsem se rozhodl zařadit vybrané příklady, na nichž chci možné
způsoby demonstrovat. V minulosti jsem se opakovaně věnoval především otázce zastoupení
československých Němců v zahraničních jednotkách, jednotlivé sondy jsem provedl i v rámci
židovské problematiky. Jednou z přípravných studií k předkládané práci byl i příspěvek
k zastoupení Slováků, v němž jsem prakticky vyzkoušel různé možnosti práce s dobovými
materiály v kombinaci s elektronickou databází.1171 Jelikož se dá říci, že přes všechny
nedostatky existuje k problematice těchto skupin poměrně relevantní literatura, rozhodl jsem
se věnovat se v práci především otázce, která přes svůj význam dosud postrádá kvalitní
zpracování, tedy problematice zastoupení Rusínů a Ukrajinců. V tomto případě se pokusím
provést především početní analýzu, a to v poměru, který bude odpovídat kvalitativnímu
zpracování všeobecných kapitol o situaci na jednotlivých teritoriích, kde se organizovaly
československé jednotky. Metodicky stejné zpracování umožní následné srovnávání obou
pohledů, „všeobecného“ a „jednotlivého“. Vzhledem k dosud nedostatečnému zpracování
hodlám klást velký důraz na zachycení počtů a početní analýzu.
Za druhý příklad jsem si vybral problematiku židovskou, paradoxně právě proto, že k ní je
literatura nejbohatší. Domnívám se totiž, že současně jde o problematiku nejcitlivější, navíc
z tohoto důvodu nejvíce zatíženou subjektivními hodnoceními a přístupy. Co se týče
faktografických informací a analýz vývoje počtů a zastoupení židovských vojáků během času
a na jednotlivých teritoriích, hodlám však prezentovat „pouze“ základní údaje. V kapitole chci
především demonstrovat, zda a jakým způsobem je možné využít numerické zpracování
jednoho detailního aspektu jako příspěvek k výzkumu složité a těžko uchopitelné otázky
„loajality“ židovských občanů vůči Československé republice, exilové reprezentaci
v zahraničí i konkrétně vůči vojenským složkám československého exilu.

1171

MARŠÁLEK, Z.: Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové
války.
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5.1.

„RUSÍNSKÁ OTÁZKA“
Rusíni a Ukrajinci v čs. vojenských jednotkách v zahraničí

Obzvláště si zaslouží vzpomínku ti, kteří z úcty k SSSR šli s námi do tohoto státu se záměrem
postavit se v případě potřeby bok po boku tamního národa se zbraní v ruce proti společnému
nepříteli. Tamní úřady nám bohužel vytvořily v pracovních trestaneckých lágrech na Sibiři
takové podmínky, které mnohé z nás připravily o život.1172

5.1.1. Úvod
Rusíni představovali v rámci obyvatelstva meziválečné Československé republiky čtvrtou
nejpočetnější národnostní skupinu.1173 Jejich celkové počty, zachycené ve výsledcích sčítání
v letech 1921 a 1930, je ovšem nutné brát pouze za statistickou veličinu, definovanou coby
množinu osob, kterým byla během konkrétního cenzu zapsána příslušná národnost. Jako
limitující determinant zde především působila vágní, respektive nepřesná definice této
kategorie. Přes postupnou diferenciaci různých preferencí národnostní sebeidentifikace
(rusínské, ukrajinské, velkoruské a jejich variant) a spory mezi přívrženci jednotlivých
směrů1174 došlo při obou meziválečných sčítáních lidu k prostému zjednodušení celého
problému, když statisticky byla souhrnně vykazována jediná národnost. Takové rozhodnutí

1172

KRIČEVSKÝ, Michal Izaj: Příběhy mého života. Čs. obec legionářská, Praha 2011, s.81.

1173

Podle obou sčítání lidu byla prvním místě co do početnosti národnost československá s téměř devíti miliony
sčítanců, na druhém německá s více než třemi miliony. Další dvě národnosti se již co do početnosti pohybovaly
o řád níže – maďarská mezi sedmi a osmi sty tisíci, rusínská pak zahrnovala necelých půl milionu sčítanců.
1174

K složité a dodnes otevřené problematice národní příslušnosti existuje bohatá literatura, problém
v nestručnější podobě vystihl ŠVORC, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918–1946. NLN, Praha 2007, s.
263. Podrobnější přehled viz zvl. GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav: Rusíni a Ukrajinci v procesoch
transformácie (1989–1995). Výber z dokumentov. I. Universum, Prešov 2005, zvl. s. 8–24; HARAKSIM,
Ľudovít: Národnostná identita Rusínov na východnom Slovensku. In: TÝŽ (ed.): Národnosti na Slovensku.
Veda, Bratislava 1993, s. 71–80.
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vycházelo z z objektivního chápání národnosti, které přes všechny výjimky a specifika přeci
jen převažovalo.1175 Situaci navíc komplikoval fakt, že vybranou hodnotou byla národnost
„ruská“,1176 což mělo z hlediska výsledků sčítání i některé další konsekvence.1177 Přestože
procentuální podíl „Rusínů“1178 v rámci veškerého obyvatelstva ČSR dosahoval jen přibližně
tří procent, již s ohledem na teritoriální kompaktnost1179 šlo o významný demografický prvek.
Jejich poměrné zastoupení se navíc zvyšovalo,1180 paradoxně nejvíce po po územních
změnách v důsledku Mnichovské dohody a Vídeňské arbitráže, kdy v rámci obyvatelstva tzv.
druhé republiky nejen narostl jejich procentuální podíl, ale jako skupina se v pořadí početnosti
dostali na druhé místo.1181

1175

Viz kapitolu Národnost jako statistický problém, zvl. s. 39–43 a 45.

1176

V samotném sčítacím archu byly sice uváděny národnosti jiné, všechny ale byly následně sečteny
dohromady s tím, že v oficiální statistice byla tato rubrika označena Národnost ruská (velkoruská, ukrajinská,
karpatoruská). Srvn. Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921, I, s. 10. Je zajímavé, že při
improvizovaném sčítání v srpnu 1919 byla zaznamenávána národnost rusínská a národnost ruská byla počítána
mezi „jiné“, zatímco při sčítání lidu z roku 1921 byly však všechny větve dříve jednotného národa ruského
sloučeny v jeden celek (sic!). Tamtéž, s. 77.
1177

V důsledku tohoto zjednodušení došlo ve statistickém smyslu nejen k jednotnému zahrnutí zastánců všech
výše naznačených sebeidentifikačních proudů, ale i k početnímu smíšení autochtonního obyvatelstva s emigranty
z řad etnických Rusů (dá se mj. předpokládat, že právě oni představovali největší část z poměrně početné
skupiny příslušníků „ruské“ národnosti v českých zemích). Bez ohledu na vágnost či spornost přijaté definice
ovšem lze konstatovat, že naprostou většinu kategorie představovalo autochtonní obyvatelstvo v oblasti
Podkarpatské Rusi a několika okresů severovýchodního Slovenska. Na druhou stranu, značný počet etnických
Rusínů ve východoslovenských okresech udával mateřskou řeč slovenskou; tato „slovakizace“ nabývala masové
podoby až po roce 1939 a zvláště po roce 1945, její počátky nicméně můžeme sledovat již v období první
republiky. Srvn. GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S.: Rusíni a Ukrajinci, s. 11–17, HARAKSIM, Ľ.: Národnostná
identita Rusínov na východnom Slovensku, zvl. s. 71 a 73.
1178

Vzhledem k dobovému kontextu je nutné přidržet se v následující kapitole zmíněného objektivního přístupu
k otázce zjišťování národnosti, namísto označení „ruské“ národnosti ovšem používám výpovědně srozumitelnější
označení „Rusíni“, které však, jako smluvní termín, ponechávám v uvozovkách. V případě odlišení osob, které
měly zaznamenánu ukrajinskou mateřskou řeč nebo národnost, používám obdobně termín „Ukrajinci“.
1179

Většina obyvatel „ruské“ národnosti byla soustředěna na Podkarpatské Rusi a v severovýchodních okresech
Slovenska, kde tvořili většinu obyvatelstva. Podle sčítání obyvatelstva v roce 1921 obývalo území Podkarpatské
Rusi 372 500 obyvatel „ruské“ národnosti (62,3 %), 103 690 obyvatel národnosti maďarské (17,4 %); k židovské
národnosti se přihlásilo 79 715 obyvatel (13,3 %). Administrativní lexikon obcí v Republice československé, II, s.
XXX.
1180

Právě „Rusíni“ vykazovali v rámci ČSR nejvyšší přírůstek obyvatelstva – při sčítání v roce 1930 jich bylo
zdokumentováno 446 916, za deset let se tedy jejich počet zvýšil o více než 74 000, tedy téměř o pětinu. Srvn.
KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918–1938). Díl druhý: Československo a České země
v krizi a v ohrožení (1930–1935), Libri, Praha 2002, s. 235–236.
1181

Pro období tzv. druhé republiky nejsou ohledně přesných počtů obyvatelstva k dispozici žádné primární
materiály, neboť další sčítání lidu mělo proběhnout až v roce 1940. Je tedy možné vycházet pouze z přibližných
výpočtů a odhadů. Podle nich měli obyvatelé rusínské národnosti představovat něco přes 5 % obyvatelstva a
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„Rusíni“ v letech 1918–1939 v hojném počtu sloužili v československé armádě jako
plnoprávní občané společného státu. V letech druhé světové války se také velice aktivně
zúčastnili odboje v zahraničí a bojovali v československých jednotkách. Jejich přínos,
především početní, je v tomto ohledu zcela nesporný. Podrobný rozbor jejich faktické
přítomnosti v závislosti na čase a teritoriu ovšem ukazuje, jak specifickou složkou
zahraničního odboje byli. Z pohledu početního zastoupení ve vojenských jednotkách i ve
vrcholných orgánech odbojové akce se všeobecně dá říci, že na Západě, tedy ve Francii,
Británii i na Blízkém východě, byla přítomnost této skupiny naprosto marginální, zatímco na
východní frontě, v jednotkách formovaných v SSSR, představovali Rusíni a Ukrajinci až do
konce roku 1944 jeden z hlavních rekrutačních zdrojů. Absolutní počty i procentuální
poměrné zastoupení „Rusínů“ tak představují v rámci zkoumání vnitřního složení
československých jednotek snad největší odlišnost mezi tzv. západním a východním odbojem,
respektive mezi organizátorskými centry na Západě a v SSSR.

předstihnout tak Němce (s odhadovanými necelými 4 %) i Maďary (jejichž počet se dohadoval na 1000 000
osob, tedy asi 1 % všech obyvatel). Samozřejmě je nutné mít na paměti, že deklarovaná „československá
národnost“ zahrnovala současně Čechy a Slováky (a také některé další kategorie). Srvn. WEIRICH, Marko:
Staré a nové Československo. Ferdinand Svoboda, Praha 1939.
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RUSÍNI V ČS. JEDNOTKÁCH NA ZÁPADĚ

5.1.2. Úvod
Již Jan Křen ve své práci o československém odboji na Západě zdůraznil téměř naprostou
absenci „zakarpatského živlu v československé emigraci.“1182 Z čelných podkarpatoruských
politiků se k československému exilovému hnutí nepřipojil ani jeden, a z významnějších
činitelů do emigrace odešli pouze jednotlivci, především dr. Pavel Cibere1183 a Gejza
Barany1184. Dosti příznačná byla i absence komunistických zástupců,1185 přestože
v meziválečné době byla na Podkarpatské Rusi komunistická strana z celkového pohledu
nejsilnější politickou stranou vůbec.1186

1182

KŘEN, J.: V emigraci, s. 342.

1183

Pavel Cibere (1910–1979), právník, novinář, politický a kulturní pracovník; od listopadu 1938 generální
sekretář Ústřední karpatoruské národní rady, prosazoval v zásadě čechoslovakistický směr, ovšem s posílením
autonomie. Po březnu 1939 odešel přes Jugoslávii do Francie. V dubnu 1940 se přihlásil do čs. armády, údajně
ze zdravotních důvodů byl ale uznán „služby neschopen“. Navázal úzké kontakty s Čs. národním výborem; pro
jeho publicistickou činnost dokonce Maďarsko požádalo francouzské úřady o jeho vydání. V Británii byl jako
zástupce Podkarpatských Rusínů kooptován do Státní rady. POP, Ivan: Энциклопедиа Подкарпатской Руси.
Užhorod 2001, s. 397.
1184

JUDr. Gejza Barany (Z-10.500.001, 07.02.1903 Ploské, o. Svalava), právník, úředník podkarpatoruské
samosprávy (vrchní ministeriální úředník); v červenci 1940 odešel do exilu, kde byl 15. května 1940 v Bělehradě
prezentován v čs. zahraničním vojsku. Přes Jugoslávii posléze dorazil na Blízký východ, kde jako záložní
poručík vstoupil do čs. jednotky (v rámci zpracovávání personální evidence dostal přiděleno první osobní číslo
mezi všemi čs. vojáky na Blízkém Východě, tedy Z-10.500.001). Pro potřeby exilových orgánů vypracoval
několik zajímavých memorand a zpráv. Zemřel 12. března 1943 v Jeruzalémě. VÚA – VHA Praha, sb. 24, Gejza
Barany a Databáze.
1185

Jediným významnějším předválečným komunistickým činitelem v exilu na Západě byl Ivan Petruščák
(1902–1961), vyučený obuvník, komunistický činitel, sekretář a redaktor; podle instrukcí stranického vedení
odešel roku 1939 do Británie. Po napadení SSSR se přihlásil do čs. jednotek, v prosinci 1941 byl však při
odvodu uznán jako „služby neschopen“, po čemž byl delegován do Státní rady. Ve svých tehdejších článcích a
proslovech propagoval spíše setrvání Podkarpatské Rusi v rámci ČSR, byť s mnoha výhradami. POP, I.:
Энциклопедиа Подкарпатской Руси, s. 301–302.
1186

Při volbách v roce 1924 získala KSČ na Podkarpatské Rusi 100 109 hlasů, tedy 39,4 % všech hlasů, nejvíce
ze všech zúčastněných stran. ŠVORC, P.: Zakletá zem, s. 177. Koncem dvacátých let její vliv poněkud poklesl a
ve volbách roku 1929 dosáhli nejvyššího zisku agrárníci s 29,1 % hlasů. Tamtéž, s. 115. KSČ klesla na třetí
místo s 15, 2 % hlasů. KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky, II, s. 253. V roce 1935 se však KSČ
znovu dostala na první místo s téměř 26 % všech hlasů. Tamtéž, s. 547; srvn. POP, I.: Энциклопедиа
Подкарпатской Руси, s. 215.
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Nicméně, i přes vědomí uvedených souvislostí jsou zjištěná konkrétní čísla překvapivá –
v absolutních hodnotách představoval podíl „Rusínů“ a „Ukrajinců“ v jednotkách na Západě
skutečně zanedbatelnou veličinu – v databázi je celkem zachyceno pouhých 343 osob s
rusínskou a 25 osob s ukrajinskou mateřskou řečí, které prošly odvodem u čs. vojenských
orgánů na Západě.1187 Z příslušných tabulek prezentovaných v předchozích kapitolách
vyplývá, že procentuální podíl „Rusínů“ a „Ukrajinců“ se v jednotkách na Západě od počátku
jejich formování až do konce roku 1943 udržoval na prakticky stejné hodnotě, neznačně
přesahující jedno procento celkového stavu.

5.1.3. Francie 1939–1940
Velmi malé zastoupení měli „Rusíni“ již v 1. čs. divizi ve Francii. Od září 1939 do června
1940 prošlo odvodním/prezentačním řízením pouhých 248 osob, udávajících mateřskou řeč
rusínskou a devět osob ukrajinské mateřské řeči.1188 Ani toto nízké číslo ale nevystihuje počet
vojáků, kteří skutečně v jednotkách sloužili. Velká část z oněch 257 „Rusínů“ se do
odvodních kanceláří dostavila v důsledku vyhlášené mobilizace, tedy v průběhu prosince
1939. Nicméně čtyřicet z nich (15,6 %) bylo ze zdravotních důvodů klasifikováno jako
„neschopen“ nebo „zatím neschopen“, a k vojsku nenastoupilo. Vysoký podíl zdravotně
nezpůsobilých mj. plně odráží výjimečně těžkou sociální situaci československých Rusínů ve
Francii, kde tito lidé s minimálním vzděláním nebo vůbec bez jakéhokoliv vzdělání zastávali
většinou pouze fyzicky nejtěžší práce. Lze to jasně dokázat pomocí údajů, excerpovaných
z databáze. Podle odvodních záznamů 111 mužů z 257, tedy téměř polovina (43 %),
pracovalo jako horníci v dolech. Jejich zaměstnání bylo také důvodem, proč k vojsku
nenastoupili ani mnozí z těch, kteří byli uznáni služby schopnými služby – Francie si již
v dohodě o výstavbě čs. vojska vymínila, že může přidržet ve své dispozici osoby, které
zastávaly pracovní místa, důležitá pro válečné hospodářství, což byl mj. případ horníků. Část
byla vyreklamována na dobu neurčitou, část na několik měsíců; během této doby si

1187

Databáze. Ze zmíněných 368 osob má 65 zaznamenánu židovskou konfesi.

1188

Databáze. Padesát osob má zaznamenánu židovskou konfesi. Je třeba poznamenat, že osoby, udávající
ukrajinštinu, byly v rámci statistik většinou započítávány mezi „Rusíny“, jen výjimečně mezi „ostatní“.
Všeobecně je patrné, že v jednotkách na Západě převažovalo zapisování rusínské mateřské řeči, zatímco
ukrajinština byla evidována spíše výjimečně.
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zaměstnavatelé měli najít „odpovídající náhradu“ a uvolnit pracovníka pro vojenskou službu,
vzhledem k časové posloupnosti následných událostí se ale tito muži v řadách 1. čs. divize již
neobjevili. Počet osob rusínské či ukrajinské mateřské řeči, které skutečně oblékly
československou uniformu, se tak dále snížil. V rámci srovnání jednotlivých „národností“ je
v případě „Rusínů“ charakteristické, že právě u nich je poměr mezi osobami které skutečně
nastoupily službu a těmi, které byly reklamovány pro válečné hospodářství nejvýraznější – a
stejně tak i procentuální zastoupení osob, které byly odvodními komisemi shledány jako
zdravotně nezpůsobilé.
Dobová statistika čs. vojenských orgánů nakonec vykazovala ve Francii celkem 137
„Rusínů“, kteří skutečně nastoupili službu. Z toho 32 dorazilo z území Slovenska a
Podkarpatské Rusi (tedy přímo z vlasti), 100 z území francouzského impéria a z Belgie
(jednalo se tudíž hlavně o krajany a o muže, kteří do zahraničí odjeli za dlouhodobou prací) a
pět z území impéria britského – čtyři z nich přijeli v rámci prvního „palestinského transportu“,
a udávali židovskou konfesi,1189 pátý dorazil 12. května 1940 v řadách prvního (a jediného)
transportu z Británie.1190
Většina rusínských vojáků, kteří narukovali z francouzského území, se v červnu 1940
rozhodla zůstat ve Francii. Totéž učinili i čtyři interbrigadisté, udávající rusínskou či
ukrajinskou mateřskou řeč. K úbytkům je nutné připočítat i jednu zvláštní kategorii – mezi
skupinou několika komunistických agitátorů, kteří byli 3. prosince 1939 vyloučeni z čs.
vojska a o dva dny později předáni do francouzské internace, byl i Rusín Vasil Kuruc (J-17,
01.02.1911 Kolčino, o. Mukačevo).1191

1189

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–
1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
1190

Tímto mužem byl podporučík v záloze Mojžíš Majerovič (viz dále).

1191

Kromě něj byli vyloučeni ještě Dominik Uljaky (J-760, 04.05.1917 Modranka, o. Trnava), Jaroslav Beck
(15.11.1916 Jimlín, o. Žatec) a Jozef Toth (A-33, 04.09.1910 Hochštetno, o. Bratislava). Všichni byli odsouzeni
k trestu odnětí svobody na 24 měsíců. VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 20, Kádrový rozkaz NT č. 35/1939;
Tamtéž, sb. 24, odvodní lístky jmenovaných osob.
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5.1.4. Británie 1940–1945
Do Británie v červenci 1940 nakonec odjelo již jen 39 osob – z 32 mužů, kteří přišli ze
Slovenska či Podkarpatské Rusi evakuovalo plných 27, ze stovky mužů, kteří nastoupili z
francouzského území ale evakuovalo jen osm (!), z vojáků „z britského území“ čtyři.
V důsledku událostí v Cholmondeley následně řady vojska opustilo devět „Rusínů“ (z nichž
čtyři udávali židovskou konfesi), a k 31. prosinci 1940 jich v pozemních jednotkách zůstalo
všehovšudy 26.1192
Situace se nezměnila ani v následujících letech. V průběhu roku 1941 jednotky v Británii
nově prezentovaly pouze 16 „Rusínů“,1193 za rok 1942 jich přibylo devět.1194 Docházelo ale i
k úbytkům, zvláště ze zdravotních či věkových důvodů, a početní zastoupení vojáků rusínské
či ukrajinské mateřské řeči tak zůstalo naprosto marginální – k 31.12.1941 jich statistiky
vykazovaly jen 42 (pouhých 1,3 % celku), o rok později ještě méně, 35 (0,9 %). Po příchodu
jednotky z Blízkého východu sice počet opět nepatrně stoupl na 43 osob, procentuální poměr
vůči celé jednotce se ale nezvýšil a zůstal stejný – tedy zanedbatelných 0,9 %.1195
Ani v jednotkách na Blízkém východě nepředstavovali „Rusíni“1196 žádnou významnou
skupinu. Celkem jich vojenskou registraturou na Blízkém východě prošlo pouze 22 (devět
udávalo židovskou konfesi).1197 Dvanáct z nich dorazilo v srpnu 1943 a v lednu či březnu
1944 do Británie, kde se připojili k tamním čs. formacím.1198
Po spojenecké invazi do Normandie a osvobození většiny Francie byl sice na osvobozených
územích vyhlášen dobrovolný odvod Čechoslováků, nicméně z „Rusínů“ se před odvodní
1192

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–
1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní.
1193

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 2, Kronika NT, III. díl, přílohy.

1194

Tamtéž. Velká část „Rusínů“ dorazila ze zámoří – z Argentiny v letech 1941–1943 celkem osm, z Kanady
v roce 1942 pět „Rusínů“. Databáze.
1195

MARŠÁLEK, Z.: Českoslovenští občané německé národnosti v čs. brigádě ve Velké Británii 1940–1944, s.
141 a 142.
1196

Je pozoruhodné, že na Blízkém východě žádný voják neměl zaznamenánu ukrajinskou mateřskou řeč. Taktéž
v jednotce na Blízkém východě neexistoval případ, kdy by osoba narozená na Podkarpatské Rusi udala
mateřskou řeč ruskou.
1197

Čtyři vojáci rusínské mateřské řeči vstoupili do jednotky již v samém počátku její existence v létě 1940. Dva
další vojáci sloužili od roku 1940 v britské armádě, jeden pak v polské armádě v SSSR, s níž evakuoval na
Střední východ, kde se přihlásil do čs. armády. Databáze.
1198

Sedm vojáků dorazilo do Británie v srpnu 1943 na palubě lodi s/s Mauretania, čtyři další v lednu 1944 na s/s
Orostes, poslední pak v březnu 1943. Databáze.
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komise dostavili jen jednotlivci – výjimečně mezi nimi byli i bývalí příslušníci 1. čs. divize,
kteří v červnu 1940 zůstali u svých rodin. Po formálním odvodu byli postupně přesouváni do
výcvikových středisek v Británii. Většina z nich se na britské ostrovy dostala počátkem ledna
1945, a několik ještě v posledních dnech války dorazilo k Čs. samostatné obrněné brigádě,
bojující u Dunkerque.1199 Mezi těmito vojáky se mj. opět ocitl i Vasil Kuruc, jenž se 13.
prosince 1944 znovu přihlásil do čs. armády.1200 Nicméně od února roku 1944 procentuální
zastoupení „Rusínů“, již tak mizivé, nadále klesalo – stavy jednotek na Západě rychle rostly,
většinu nových přírůstků však představovali vojáci, udávající českou mateřskou řeč a
pocházející z historických zemí.
Do celkového součtu podkarpatoruských vojáků v jednotkách na Západě je kvůli přesnosti
nutné zahrnout ještě několik osob, které udávaly mateřskou řeč ruskou, nicméně se jednalo o
československé občany z Podkarpatské Rusi či východního Slovenska. Někteří byli povoláni
ve Francii v letech 1939/40, jen několik málo (doloženo dvanáct) jich ale skutečně sloužilo.
Zmínku si zaslouží přinejmenším tři – především již zmíněný dr. Pavel Cibere, jenž se
podrobil odvodu v dubnu 1940 v Paříži, kdy nebyl uznán schopným vojenské služby. Dále
pak student Simeon Popovič (T-3773, 04.08.1921 Svalava, o. Svalava), jenž v červenci 1939
uprchl do Rumunska, ale byl po zatčení odeslán na práci do Německa. V srpnu 1941 vstoupil
do německé armády a jako příslušník Afrika-Korpsu padl 7. července 1942 u Tobruku do
britského zajetí. Ze zajateckého tábora v Kanadě podal přihlášku do čs. armády a odplul do
Británie, kde 27. prosince 1944 prošel odvodem u náhradního tělesa čs. jednotek.1201
Posledním byl výpomocný hajný Michal Karabiňák (T-266, 01.02.1919 Rachov, o. Rachov)
jenž 4. května 1940 nastoupil do polské armády ve Francii a sloužil v Samostatné brigádě
Podhalských střelců (Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich), s níž v květnu a

1199

Někteří z nich i přes svůj pozdní nástup stihli zažít v československé uniformě tvrdost bojů. Mechanik Vasil
Lemak (T-3824, 13.09.1912 Dulovo, o. Ťačovo) odjel v lednu 1937 za prací do Belgie. V letech 1939/40 se do
čs. vojska nepřihlásil. V závěru války bojoval v řadách francouzských partyzánů a 26. října 1944 si podal
přihlášku do čs. armády. K náhradnímu tělesu v Británii se sice dostal až 5. ledna 1945, přesto prošel
urychleným výcvikem a byl odeslán k Dunkerque, kde se ještě 15. dubna během svého prvního boje na tři dny
dostal do německého zajetí.
1200

Lodním transportem se dostal do Británie, kde prošel urychleným výcvikem, a již 29. ledna 1945 se s nově
organizovanou 3. motorizovanou rotou do Francie vrátil, konkrétně k Dunkerque, kde rota prošla usilovným
výcvikem a zapojila se do závěrečných bojů. VÚA – VHA Praha, sb. 24, Vasil Kuruc a Databáze.
1201

Jako zajímavost je možné uvést, že z Kanady ho vezla stejná loď, která je spojena s transportem čs. jednotky
z Blízkého východu – s/s Mauretania.
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červnu 1940 bojoval za polárním kruhem u Narviku. Zbytky brigády se přes Francii dostaly
na britskou půdu, kde M. Karabiňák v červnu 1941 přestoupil do čs. armády.

5.1.5. K regionalitě původu
Velmi malý počet „Rusínů“ a „Ukrajinců“ ovšem ani zdaleka nevystihuje celkový přínos
Čechoslováků z Podkarpatské Rusi pro čs. vojenský odboj na Západě. Nelze totiž pominout
tamní Čechy a Slováky a především podkarpatské židy, z nichž sice jen malá část uváděla
rusínskou nebo ukrajinskou mateřskou řeč, vojenskou registraturou jich ovšem prošlo několik
set. Jako příklad využití metody zkoumání regionality původu jsem vybral otázku skutečného
zastoupení všech osob z Podkarpatské Rusi v rámci čs. jednotky na Blízkém východě. Jak
bylo výše zmíněno, registraturou na Blízkém východě prošlo pouhých 22 „Rusínů“,
z databáze se ale podařilo vyexcerpovat celkem 140 mužů, narozených v některém
z podkarpatoruských okresů.1202 Jejich složení ilustruje následující tabulka:
Tabulka 98
Vojáci, narození na Podkarpatské Rusi,
registrovaní u čs. jednotky na Blízkém východě1203

mateřská řeč/
národnost
česká

počet
17

z toho:
bez
žid.
vyznání konfese
2
14

slovenská

8

0

7

rusínská

16

0

8

německá

0

0

0

maďarská

18

0

18

židovská

75

1

74

nezjištěno

6

?

3

140

3

124

celkem

1202

Československá vojenská správa na Blízkém východě vedla ve svých záznamech celkem 165 osob
z Podkarpatské Rusi, metodika však nevycházela z místa narození, ale z domovské příslušnosti. Vzniklý rozdíl
25 osob tak většinou padá na vrub vojákům, kteří se narodili mimo území Podkarpatské Rusi.
1203

Vytvořeno na základě Databáze.
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Jak je vidět, rozhodující podíl z celkových 140 osob představovali židé – pouze těch, kteří
přímo deklarovali židovskou konfesi, bylo 89 %, a musíme připočítat i další, kteří
nepochybně byli židovského původu.1204 Více než polovina celé skupiny přímo udávala
židovskou národnost nebo mateřskou řeč. Také mezi šestnácti „Rusíny“ je možné nalézt plnou
polovinu osob židovského vyznání. Dá se tedy beze vší pochybnosti konstatovat, že
z Podkarpatské Rusi přišli k čs. jednotce na Blízkém východě především židé a pouze několik
„etnických“ Rusínů. Uvedená tabulka však kromě zkoumání aspektů regionálního původu má
i jeden ještě hlubší význam. Názorně demonstruje, jak ve specifických podmínkách naprosto
selhávají klasické národnostní identifikátory typu mateřská řeč či národnost. Tabulka tak
ilustruje nutnost uvědomit si limity kriterizace národnostního složení podle těchto aspektů.

Detailní regionální specifikace umožní vnímat nepochybný vklad vojáků z Podkarpatské Rusi,
který přinesli v rámci čs. vojenského odboje na Blízkém východě, současně ale naplno
odkrývá i některá negativa. Muži z Podkarpatské Rusi, ať již počítáni podle místa narození či
domovské příslušnosti, představovali jen 6–7 % početního stavu čs. jednotky na Blízkém
východě. Z této poměrně nepočetné skupiny ale současně vojenská správa evidovala 57 zběhů
– což znamená, že více než třetina vojáků původem z Podkarpatské Rusi z československých
jednotek zběhla! Jak vyplývá z kontextu, nejednalo se o etnické Rusíny, ale především o
podkarpatské židy.1205

1204

Nepochybný židovský původ (zjištěno pomocí doložené rodinné vazby, podle znění křestního jména, údaji,
obsaženými v dokumentech aj.) byl zjištěn u dalších sedmi osob, celkem tedy nejméně 131 osob ze 140 mělo
židovský původ, což činí 94 %.
1205

V databázi se prozatím podařilo identifikovat 38 z nich, tedy více než reprezentativní skupinu. Kromě tří
vojáků (jedním z nich byl Vasil Roznijčuk) byli všichni židovské konfese nebo židovského původu.
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5.1.6. Osobnosti
Nejznámějším rusínským vojákem čs. jednotek na Západě, byť v záporném slova smyslu, se
bezesporu stal Vasil (Vladislav) Roznijčuk (Z-10.500.159, 07.03.1915 Trebušany, o. Rachov),
československý podporučík v záloze, odvedený v dubnu 1941 v Haifě, jenž nastoupil k čs.
vojenské misi na Blízkém východě jako šifrant u zpravodajské skupiny v Istanbulu. Dne 24.
března 1943 v Istanbulu zběhl k Němcům, jimž vyzradil velmi cenné informace.1206 Vyvolal
tak známou aféru, která měla velký ohlas již v tehdejší době. Československé orgány celou
věc nicméně vyhodnotily jako selhání jednotlivce. Je pozoruhodné, že v dubnu 1941 do
jednotky na Blízkém východě nastoupil i jeho bratr Fedor Roznijčuk. Tento student
architektury bez problémů sloužil až do konce severoafrického tažení a s ostatními vojáky
odplul na palubě lodi s/s Mauretania do Británie, kde byl zařazen k 2. rotě Tankového
praporu 1, s níž bojoval u Dunkerque. Přes velký prohřešek svého vlastního bratra byl
pravidelně povyšován, a k 7. březnu 1945 dokonce jmenován podporučíkem pěchoty v záloze.
Ani po válce ho nepostihly žádné restrikce a do zálohy odešel v listopadu 1945 v hodnosti
nadporučíka.1207 Vasil Roznijčuk měl v československých jednotkách dokonce ještě dalšího
bratra – v listopadu 1944 se v rámci mobilizace na Podkarpatské Rusi do řad 1. čs. armádního
sboru dostal Petro Roznijčuk. Přihlásil se dobrovolně, přestože mu ještě nebylo ani sedmnáct
let a mobilizace se tedy na něj ještě nevztahovala. Ani on nebyl za zradu svého staršího bratra
proskribován.
Další významnou osobností se v čs. jednotkách na Západě stal především profesor obchodní
akademie Alexander Kraus (D-30, 12.02.1913 Buštino, o. Ťačovo), jenž nastoupil do vojska
ve Francii v listopadu 1939 jako nováček. Posléze byl vybrán za vojenského duchovního pro
vojáky židovského vyznání a „na dobu války“ dostal propůjčenu hodnost podporučíka
duchovní služby. Evakuoval do Británie, kde poté sloužil až do konce války.1208 Až do

1206

Výnos MNO, čj. 901dův. I/3 odd. 1943 uváděl: Prokurátorským šetřením je zjištěno, že ppor. Vladislav
Roznijčuk /Vasil Rozničuk/ navázal v Jerusalémě styky s nepřátelskou agenturou a před prozrazením uprchl a
zdržuje se prý v Sofii jako člen německé zpravodajské služby pro věci slovenské. Sborník důvěrných výnosů a
nařízení MNO, ročník 1943, č. 5 ze dne 10. dubna 1943, čl. 9. Vasilu Roznijčukovi byla proto ve správním
řízení odňata hodnost s tím, že bude stíhán.
1207

VHA Bratislava, Kmenový list F. Roznijčuka.

1208

KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 46–47; PEJS, O.: Vojenští duchovní v čs. armádě
ve Francii, s. 41–51; TÝŽ: Vojenští duchovní v čs. samostatné obrněné brigádě ve Velké Británii (1943–1945).
In: Vojenská história, 2005, č. 4, s. 30–43; STŘÍBRNÝ, J.: Židovští vojenští duchovní a židovská otázka
v československém vojsku na Západě, s. 162–220.
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příchodu vojenského duchovního Hanuše Rebenwurzela z Blízkého východu byl Alexandr
Kraus jediným židovským duchovním u československých jednotek v Británii.
Medik Mojžíš M., podporučík československé armády v záloze, opustil území ČSR již 11.
ledna 1939 a zamířil do Británie. V červenci téhož roku, tedy ještě dlouho před vypuknutím
války, se u orgánů vznikající exilové reprezentace přihlásil k dispozici pro vojenskou službu.
Počátkem března prošel v Londýně prezentací a vzápětí byl zařazen do tvořícího se I.
transportu, s nímž odjel do Francie. Po krátké službě u 2. pěšího pluku byl přemístěn
k Náhradnímu tělesu, s nímž evakuoval zpět do Británie. Poté sloužil u protitankových
kanonů. Jako velitel 1. čety protitankových kanonů ráže 57 mm Motorizovaného praporu Čs.
samostatné obrněné brigády1209 se zúčastnil bojů u Dunkerque.
Příklad Mojžíše M. je ukázkou typických problémů, spojených s vyhodnocováním
evidenčních osobních údajů. Zprvu nahlásil ukrajinskou mateřskou řeč, kterou následně
nechal opravit na rusínskou. Byl židovského vyznání, ovšem také tento údaj si v dubnu 1941
nechal změnit, když deklaroval konfesi evangelickou. V rámci souhrnných sčítání tak
v průběhu času figuroval v různých konfesijních či „národnostních“ kategoriích, přestože se
stále jednalo o tutéž osobu. Subjektivní rozhodnutí jedince, provedené z důvodu změny
sebeidentifikačních preferencí či z pragmatických pohnutek, tak mělo zásadní vliv na
výsledky, vycházející z kategorizace, založené na (jak je vidět, pouze formálně) objektivních
kritériích.

1209

Jeho kolegou, velitelem 2. čety, byl syn generála Lva Prchaly Ladislav. PROCHÁZKA, I.: Dunkerque, s.
116.
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RUSÍNI V ČS. JEDNOTKÁCH NA VÝCHODNÍ FRONTĚ

Zatímco na Západě tedy „Rusíni“ po celou dobu války představovali pouze nepatrný zlomek
československých vojáků a jejich význam jako početní složky byl téměř zanedbatelný, zcela
jiná situace panovala u jednotek, formovaných na východní frontě.
Když byla po 22. červnu 1941 vedena jednání o organizaci československé jednotky
v Sovětském svazu, zamýšleli se odpovědní činitelé nad zdroji případné rekrutace. Kromě
základního kádru tzv. oranské skupiny přicházeli v úvahu také Čechoslováci, dlouhodobě
usedlí v SSSR (zvláště pak volyňští Češi), ale také utečenci, kteří v letech 1940 a 1941 uprchli
z území Podkarpatské Rusi.1210 Ti byli po překročení hranice většinou zatčeni, odsouzeni a
posláni do pracovních táborů. Na základě žádosti plk.gšt. Heliodora Píky dala sovětská strana
slib, že budou mj. osvobozeni všichni českoslovenští státní příslušníci internovaní v SSSR pro
ilegální přechod maďarsko-sovětských hranic.1211 Na jejich propuštění poté spoléhali vedoucí
činitelé londýnského MNO, když připravovali plány na početní a organizační rozvoj čs.
jednotky v SSSR.1212 Ještě dlouhou dobu ale trvalo, než padla příslušná rozhodnutí. Konečný
souhlas sovětských orgánů byl československému zástupci tlumočen teprve na počátku dubna
1942, nicméně z celé řady důvodů trvalo ještě delší čas, než se první skupiny propuštěných
mohly převléci do československých uniforem.1213

1210

Je pozoruhodné, že v první instrukci ohledně možností formování vojenských jednotek v SSSR, kterou
obdržel náčelník Čs. vojenské mise v SSSR plk. Píka z Londýna, nebyli uprchlíci z Podkarpatské Rusi, kteří se
již nacházeli na sovětském území, výslovně zmíněni. Kromě Čechoslováků, usedlých v SSSR, volyňských
Čechů a zajatců slovenského a podkarpatoruského původu (zde byli míněni především zajatci ze slovenské a
maďarské armády) bod d) zmíněné instrukce sice hovořil o dobrovolnících československého původu, kteří se
dostanou na území SSSR, z kontextu je ale zřejmé, že se mělo jednat o ty, kteří se na sovětské území dostanou v
budoucnu. NĚMEČEK, J. a kol.: Od uznání čs. prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu, II,
dokument č. 250, s. 95–96. Telegrafická instrukce Beneše a Ingra pro Píku ze dne 19. 7. 1941. Srvn. kapitolu Na
východní frontě, s. 338.
1211

RICHTER, Karel: Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu. Společnost přátel Podkarpatské Rusi, Praha 1997,
s. 45.
1212

Na počátku dubna generál Ingr referoval: Prozatím počítáme s 2500–3000 příslušníků, kteří by tvořili
motorisovanou brigádu. Pravděpodobně dojde také k zařazení asi 6–8000 karpatoruských vojáků. NA Praha, f.
Státní rada – Londýn 1940–1945, k. 72, Schůze výborů SR, branný výbor 1942, Zápis ze 7. schůze III. zasedání
branného výboru, 7. 4. 1942.
1213

Vyslanci bylo dnes úředně oznámeno, že byl vydán rozkaz k propuštění Podkarpatských Rusínů a že tito
mohou nastoupit do československé vojenské jednotky. NKID ovšem podotýká, že dopravní poměry si vyžádají

450

5.1.7. „Rusíni“ v 1. čs. samostatném polním praporu v SSSR
První Rusíni ale byli v Buzuluku prezentováni již v samém počátku organizace jednotky,
v únoru 1942. Větší část z nich ovšem patřila mezi sympatizanty nebo přímo členy
komunistické strany,1214 kteří nebyli postiženi internací, ale žili v Sovětském svazu na
svobodě. Poté se však Rusíni či Ukrajinci stali u odvodních komisí naprostou výjimkou. Dne
10. dubna 1942 měla jednotka ve stavu již 624 vojáků, mezi nimi ale podle oficiálních
statistik vykazovala jen 19 „Rusínů“.1215 Tento počet se v dalších měsících zvýšil pouze o
několik jednotlivců.
Vše se ale změnilo v samém závěru roku 1942. Prapor tehdy již byl zformován, vycvičen a
vyzbrojen, když den před Vánocemi přijela na buzulucké nádraží velká skupina 111 Rusínů a
Ukrajinců,1216 po níž brzy následovaly další. Šlo o muže, uvolněné ze sovětských gulagů.
Často se nacházeli ve velmi špatném zdravotním a fyzickém stavu, díky jejich houževnatosti a
také mládí se ovšem většina z nich velmi rychle zotavila. Plukovník Svoboda se doslova na
poslední chvíli rozhodl začlenit je do polní jednotky, která měla odjet na frontu. Namísto nich
vyřadil z praporu a zanechal v Buzuluku desítky fyzicky, zdravotně či věkově méně
schopných vojáků, kteří se sice příliš nehodili pro službu na frontě, mohli ale s úspěchem
předat své nově nabyté dovednosti a zkušenosti jako instruktoři nováčků. Ještě pouhý den
před odjezdem praporu takto zařadil 40 nováčků včetně 14 mužů ze skupiny, která dorazila do

k úplnému provedení delší čas. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 32, inv.č. 228–229, Depeše odeslané
Londýn 1941–1942, depeše č. 170 z 3. 4. 1942.
1214

VÚA – VHA Praha, odvodní protokoly Buzuluk; Databáze. Jako první voják rusínské mateřské řeči byl dne
9. února 1942 prezentován Michal Ljalko (107/m, 30.08.1914 Volosianka, o. Veľký Berezný), jenž se po válce
na výzvu Ivana Turjanici vrátil na Podkarpatskou Rus, kde postupně dosáhl hodnosti generálmajora sovětské
milice. Druhým byl Michal Kateriňjuk (113/m, 14.08.1915 Rachov), jeden z komunistů, kteří byli do jednotky
vysláni na popud NKVD.
1215

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, I/I/3. Mezi těmito 19 „Rusíny“ se nalézal i poručík dělostřelectva
Julius Kostovič (50/d, 28.12.1912 Radvanka o. Užhorod), který měl mezi všemi „Rusíny“ v Buzuluku nejvyšší
hodnost a tím i poměrně značnou autoritu. Srvn. Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 206–207.
Pravděpodobně byl z tohoto důvodu také poněkud protěžován, když postupně zastával několik poměrně
významných velitelských funkcí, přestože jeho služební charakteristiky vyznívaly poněkud rozpačitě. Srvn.
KULKA, E.: Židé v československé Svobodově armádě, s. 315.
1216

VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. samostatný polní prapor v SSSR, k. 1, Válečný deník 1. čs. samostatného
praporu, zápis z 31. prosince 1942. Podle tohoto zápisu většina historických prací udává, že skupina dorazila do
Buzuluku 31. prosince 1942, jedná se však o den, kdy byli tito muži hromadně zařazeni do stavu 1. praporu. Jak
vyplývá z odvodních protokolů, v Buzuluku byli prezentováni již před Vánoci a následně odesláni do karantény.

451

Buzuluku tentýž den.1217 Z nově příchozích si Svoboda vybíral především podle fyzické
zdatnosti, ale také podle úrovně dosaženého vzdělání. Výrazně tak omladil svůj prapor,
nicméně většina z nových vojáků neprošla vojenskou službou ani v československé, ani
v žádné jiné armádě. Svoboda však předpokládal, že prapor nezasáhne ihned do bojů, ale
dostane se mu jistého času na dodatečný výcvik v týlu fronty, jenž postačí na základní
vyškolení nových přírůstků.
Během jediného měsíce se rázem podstatně změnilo národnostní (ale i věkové, sociální a
vzdělanostní) složení praporu. K 5. únoru 1943, tedy v okamžiku, kdy se prapor již
přesunoval na frontu, uváděla oficiální statistika1218 z celkových 969 vojáků praporu již 256
osob „ukrajinské národnosti“, což činilo 26,4 % početního stavu. Na základě mnohaleté
dokumentační práce Miroslava Brože je možné konstatovat, že v den odjezdu čítal prapor 978
osob, z nichž bylo 252 „Rusínů“,1219 tedy 25,8 % celkového počtu. V okamžiku odjezdu na
frontu tedy Rusíni a Ukrajinci tvořili plnou čtvrtinu početního stavu celé jednotky. 1220
Rusínští vojáci se v boji u Sokolova plně osvědčili. Řada z nich byla oceněna vyznamenáním,
a to jak medailí Za chrabrost, tak i Čs. válečným křížem 1939.1221 Při srovnání jmen
s databází je zajímavé, že mezi vyznamenanými byli nejen zkušení vojáci, kteří nastoupili na
počátku roku 1942, ale nezřídka i ti, kteří byli prezentováni až v lednu 1943, a kteří v době
boje měli za sebou jen necelé dva měsíce služby, které navíc většinou strávili na přesunu.
Během březnových bojů zahynulo 25 „Rusínů“, většinou ze skupiny, odvedené v prosinci
1942; čtyři vojáci dokonce patřili k naprostým nováčkům, zařazeným do jednotky 24. a 28.
ledna 1943.1222

1217

Většina prací událost popisuje tak, že všech těchto čtyřicet vojáků dorazilo do Buzuluku tentýž den. Srovnání
s databází však umožňuje tento údaj poopravit. Skutečnost, že zbylí vojáci byli odvedeni „již“ před několika dny
ovšem nic nemění na faktu, že neprošli v Buzuluku výcvikem. Databáze ovšem také umožňuje konstatovat, že
alespoň část z nich měla za sebou službu v předmnichovské čs. armádě.
1218

Viz kapitola Na východní frontě, Tabulka 72, s. 344.

1219

Za „Rusíny“ jsem počítal 54 osob se zaznamenanou mateřskou řečí rusínskou, tři osoby s mateřskou řečí
podkarpatoruskou, 192 osob s řečí ukrajinskou a tři osoby z těch příslušníků praporu, kteří měli zaznamenánu
mateřskou řeč ruskou, avšak z místa narození a dalších údajů vyplývá, že se jednalo o „Rusíny“.
1220

Vypočítáno na základě BROŽ, Miroslav: Hrdinové od Sokolova a údajů, převedených z této práce do
Databáze.
1221

Některá jména a krátké charakteristiky činů, za něž byli vyznamenáni, publikoval RICHTER, K.:
Podkarpatští Rusíni, s. 56–57.
1222

Databáze.

452

5.1.8. Znovu k regionalitě původu
V případě Rusínů a Ukrajinců v čs. jednotkách na Blízkém východě jsem upozornil na nutnost
vnímat faktory národnostního určení šířeji a připomenout i celkový vklad vojáků z
Podkarpatské Rusi, byť by jejich národnostní identifikace byla jiná. Zajímavou metodu
srovnání, vycházející z problematiky zkoumání regionality původu československých vojáků,
lze aplikovat i v případě československé jednotky v Sovětském svazu. Z celkem 978 vojáků 1.
čs. samostatného polního praporu se na Podkarpatské Rusi narodilo 267 osob. Jejich
národnostní identifikaci s přihlédnutím ke konfesnímu faktoru židovského vyznání udává
následující tabulka:

Tabulka 99
Vojáci, narození na Podkarpatské Rusi,
zařazení u 1. čs. polního praporu,
31. ledna 19431223
z toho:
mateřská řeč/
národnost
česká

počet
4

bez
vyznání
1

žid.
konfese
3

slovenská

1

0

1

rusínská*

51

3

1

ukrajinská

181

1

0

německá

0

0

0

maďarská

11

3

7

židovská

21

1

20

269

9

32

celkem

* včetně dvou vojáků, kteří měli zapsánu mateřskou řeč
podkarpatoruskou a dvou, kteří měli zapsánu ruskou

1223

Vytvořeno na základě Databáze.
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Jak vyplývá z tabulky, podíl osob, které se narodily na Podkarpatské Rusi, byl v rámci 1. čs.
samostatného polního praporu vysoký – jednalo se o více než čtvrtinu všech vojáků (27,5 %).
Je to přibližně stejně vysoký poměr, jaký platil pro přítomnost „Rusínů“ u praporu.1224
Z hlediska zkoumání regionality původu je hodno zaznamenání, že osob, narozených na
Podkarpatské Rusi, které se hlásily k jiné než „rusínské“ (ukrajinské, podkarpatoruské, resp.
ruské) mateřské řeči, bylo podstatně méně než jsme mohli sledovat v případě čs. jednotky na
Blízkém východě. Pouhých 37 vojáků české, slovenské, maďarské nebo židovské mateřské
řeči nepředstavovalo oproti celkovému podílu „Rusínů“ v jednotce nijak velký počet. Zatímco
tedy na Blízkém východě tvořili „nerusínští“ obyvatelé Podkarpatské Rusi mnohem poměrně
významnou skupinu, v 1. čs. samostatném polním praporu tomu tak nebylo.1225 Nicméně
musíme jejich existenci zaznamenat a připočíst je k výčtu celkového přínosu Podkarpatské
Rusi k prvnímu boji Čechoslováků na východní frontě. Není náhodou, že z těchto 37 vojáků
byli až na dvě výjimky všichni židovského původu.

1224

Srvn. kapitolu Na východní frontě, Tabulka 73, s. 344. Z celkem 252 „Rusínů“, kteří sloužili u praporu, se 19
narodilo mimo území Podkarpatské Rusi. Databáze.
1225

Vzájemný poměr počtu „rusínských“ vojáků a „nerusínských vojáků z Podkarpatské Rusi“ byl na Blízkém
východě 22 : 124 (přibližně 1 : 6), zatímco v 1. čs. samostatném polním praporu 252 : 37 (přibližně 7 : 1) –
zhruba se tedy jednalo o poměr opačný. Uvedená hodnota může dokumentovat míru „exilových preferencí“
jednotlivých složek obyvatelstva Podkarpatské Rusi, vzhledem k řadě obtížně kalkulovatelných vnějších vlivů
ovšem má toto zjištění hodnotu pouze ilustrativní a nikoliv exaktní.
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5.1.9. „Rusíni“ a 1. čs. samostatná brigáda v SSSR
V době, kdy polní prapor bojoval u Sokolova, přijížděly do Buzuluku další a další transporty
„Rusínů“ a „Ukrajinců“. Výše jejich procentuálního zastoupení v rámci čs. jednotek na
východní frontě neustále rostla. Již v okamžiku, kdy na frontu odjížděl 1. čs. samostatný polní
prapor, dosahovala výše jejich účasti téměř poloviny celkového stavu jednotek v SSSR, jak
dokládá následující tabulka:

Tabulka 100
Složení čs. jednotek v SSSR,
5. února 1943 (podle zjištěné národnosti)1226
národnost/
jednotka

česká

slovenská

ukrajinská

německá

maďarská

židovská

jiná

celkem

1. prapor

506

78

256

2

14

105

8

969

Zálož. pluk

19

2

615

0

0

3

0

639

Náhr. rota

201

23

16

4

0

33

7

284

celkem

726

103

887

6

14

141

15

1 892

%

38,4 %

5,4 %

46,9 %

0,3 %

0,7 %

7,5 %

0,8 %

100 %

Počty i poměrné zastoupení Rusínů a Ukrajinců se zvyšovaly i nadále, a to doslova závratnou
rychlostí, neboť od prosince 1942 po celou první polovinu roku 1943 představovali nejen
nejdůležitější, ale takřka jediný rekrutační zdroj. Jak bylo uvedeno v příslušné kapitole, z
2200 nově prezentovaných osob vykazovalo rusínskou či ukrajinskou mateřskou řeč více než
2100.1227 Nejvyššího bodu dosáhla výše jejich poměrného zastoupení na přelomu června a
července 1943. Poté k jednotkám přišlo několik stovek vojáků z jiných rekrutačních zdrojů
(především se jednalo o Slováky ze slovenských jednotek, bojujících po boku Němců na
východní frontě) a procentuální podíl „Rusínů“ poněkud poklesl, nicméně jejich absolutní
počet se i nadále zvyšoval. Přestože řada vojáků zůstala u náhradního praporu v Buzuluku a
nebyla zařazena do jednotek nově zformované 1. čs. samostatné brigády v SSSR, v rozhodný
1226

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 199.

1227

Viz kapitola Na východní frontě, s. 350.
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okamžik, kdy na počátku října 1943 brigáda odjížděla do přífrontového pásma, mělo se
v jejích řadách nalézat až 2210 „Rusínů“.1228 V bojích o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu tedy
tvořili přesně dvě třetiny celého stavu brigády a současně byli z pohledu národnostního
složení zdaleka nejpočetnější složkou. To bylo více než unikátní. Kromě Čechů a Slováků
nedosáhla v řadách zahraničního vojska nikdy předtím a nikdy potom žádná národnostní
skupina tak silného zastoupení. Význam „Rusínů“ (a dalších obyvatel Podkarpatské Rusi) byl
tedy pro organizaci československé jednotky v Sovětském svazu v roce 1943 zcela zásadní.
Bez jejich účasti si není možné existenci silné brigády v Sovětském svazu vůbec představit.

5.1.10. „Rusíni“ v řadách 1. čs. armádního sboru v SSSR
Po celý rok 1943 tedy představovali zdaleka nejvýznamnější rekrutační zdroj Čechoslováci,
uvolnění ze sovětských gulagů. Na konci roku 1943 ovšem tento pramen vyschl. Současně se
ale objevily zdroje jiné. Nejprve bylo v první polovině ledna v Jefremově prezentováno téměř
2000 Slováků, bývalých příslušníků slovenské 1. rychlé (resp. pěší) divize, kteří 30. října
1943 přešli u Melitopole do sovětského zajetí. Díky této homogenní skupině tak již v polovině
února „Rusíny“ co do celkového počtu předstihli Slováci.

Tabulka 101
Složení čs. vojenské jednotky v SSSR,
15. února 19441229
národnost

počet

%

932

13,6 %

slovenská

3 027

44,2 %

ukrajinská

2 525

36,9 %

židovská

298

4,4 %

jiná

65

0,9 %

6 847

100 %

česká

celkem

1228

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 326.

1229

Podle Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 363.

456

Většina Slováků ovšem byla zařazena k nově organizované 2. čs. samostatné paradesantní
brigádě, formované v Jefremově, zatímco u 1. brigády si „Rusíni“ stále ještě drželi početní
většinu. Od počátku března ale započala odvodní akce na osvobozené Volyni, kde se během
několika prvních dní přihlásily tisíce místních Čechů. „Rusíni“ tak záhy u 1. brigády ztratili
svoji dosavadní majoritu.
Na jaře 1944 se hlavním rekrutačním zdrojem stali Volyňští Češi. Slováků se v tomto období
hlásilo již méně, noví vojáci rusínské a ukrajinské národnosti ale přicházeli doslova jen po
jednotlivcích.1230 Teprve v létě 1944 prošlo odvodem v Kamenci Podolském a Sadaguře
celkem asi 500 vojáků ukrajinské a 350 rusínské mateřské řeči, což jejich celkový počet opět
poněkud zvýšilo. Sloužili v řadách všech jednotek nově organizovaného 1. čs. armádního
sboru v SSSR, byť jejich poměrné zastoupení se u jednotlivých složek sboru dosti lišilo.
Další rozhodný okamžik pro československé jednotky v Sovětském svazu nastal počátkem
září 1944, kdy po téměř půlročním pobytu v týlu Čechoslováci opět zamířili na frontu a 1. čs.
armádní sbor vstoupil do boje o Dukelský průsmyk. Podle oficiálních materiálů vyhlížela
tabulka národnostní struktury takto:

Tabulka 102
Složení 1. čs. armádního sboru v SSSR,
1. září 19441231
národnost

počet

%

česká

7 872

47,9 %

slovenská

3 326

20,2 %

ukrajinská

4 030

24,5 %

jiná

1 223

7,4 %

16 451

100 %

celkem

1230

Zatímco v prvním čtvrtletí přišlo asi 800 „Rusínů“, většinou bývalých zajatců z maďarské či slovenské
armády, za celý květen se jich v databázi podařilo identifikovat jen dvanáct. Databáze.
1231

Podle Kol.: Za svobodu Československa, II, s. 60. Přehled je údajně tvořen podle národnosti a představuje
nejfrekventovanější z několika verzí národnostního složení 1. čs. armádního sboru v předvečer Karpatskodukelské operace.
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Jak bylo výše zdůrazněno, „Rusíni“ byli co do početnosti v čs. jednotkách v SSSR již v lednu
1944 „odsunuti“ na druhou příčku Slováky a v březnu 1944 na třetí místo Volyňskými Čechy,
kteří zůstali až do podzimu nejsilnější početní skupinou. Slováků ovšem po jednorázovém
nárůstu v lednu 1944 přicházelo k jednotkám nepoměrně menší množství než „Rusínů“.
Zvláště rekrutace mezi „Rusíny“ v zajateckých táborech během léta navýšila jejich počet tak,
že se co do početnosti u 1. čs. armádního sboru znovu dostali na druhé místo a přečíslili tak
Slováky. Téměř dvě třetiny Slováků byly navíc soustředěny u jediné brigády (2.
paradesantní), takže sbor v podobě, v jaké nastupoval do Karpat, měl většinu mužstva složenu
z Volyňských Čechů a „Rusínů“. Velmi významné zastoupení si „Rusíni“ zachovali zvláště u
1. brigády.1232
V průběhu bojů o Dukelský průsmyk utrpěl 1. čs. armádní sbor těžké ztráty, které zprvu
nebylo čím nahradit, a došlo k dramatickému poklesu početního stavu. Vzniklé mezery
nestačilo zaplnit několik stovek nových vojáků, odvedených v září 1944. Nicméně, většina
z nich pocházela z řad zajatců z maďarské armády, přičemž velkou část tvořili právě „Rusíni“.
I přes tyto doplňky ale dne 15. listopadu 1944 1. čs. armádní sbor vykazoval jen 8530
bojeschopných vojáků,1233 tedy asi polovinu počtu, s nímž na počátku září 1944 nastupoval do
Karpat. Masivní ztráty z urputných frontových bojů již nemohl krýt nábor ze zajateckých
táborů či z náhodných zdrojů. Pokud měl sbor i nadále bojovat s takovou intenzitou, nutně
potřeboval spolehlivější rekrutační základnu, kterou mohla poskytnout pouze mobilizace na
osvobozeném území.

Prvním osvobozeným územím v rámci hranic předválečného Československa se stala
nejvýchodnější část republiky, Podkarpatská Rus. Dne 27. října 1944 dorazila do Chustu
československá vládní delegace a příslušníci Velitelství osvobozeného území a nazítří, v den
státního svátku ČSR, zahájily oba orgány svoji činnost. Již od počátku listopadu ale sovětské
orgány vyhlásily „dobrovolný“ nábor do Rudé armády a vyvolaly kampaň za připojení
Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu, na níž se aktivně zúčastnili i komunističtí agitátoři
z řad československých jednotek, vedení tehdejším poručíkem Ivanem Turjanicou, agentem
1232

V listopadu 1944, tedy po těžkých bojích v Dukelském průsmyku, zbývalo v 1. čs. samostatné brigádě stále
ještě 987 vojáků „ukrajinské národnosti“. Brigáda tehdy čítala jen 2959 vojáků, a podíl „Rusínů“ tedy činil 33,6
%. VÚA – VHA Praha, f. . čs. armádní sbor v SSSR, k. 23? inv. č. 260, sign. C/7/19.
1233

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 576.
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NKVD. Již za necelý měsíc, 26. listopadu 1944, se v Mukačevu sešel sjezd národních výborů,
který přijal manifest o sjednocení země s Ukrajinskou SSR. Předsedou zvolené Národní rady
se nestal nikdo jiný, než právě Ivan Turjanica. Během několika dalších dní vládní delegace
pochopila marnost svého počínání a její členové odletěli do Moskvy.1234 Na místě ještě po
jistou dobu zůstávala část vojenských orgánů, i ty ale posléze musely evakuovat.
Provádět mobilizaci bylo za těchto podmínek velmi složité. Velitelem osvobozeného území
(VOÚ) byl určen generál Antonín Hasal, jenž ustavil odvodní komise, zřídil okresní
velitelství, štábní rotu a výcviková střediska a začal formovat četnictvo a finanční stráž. Po
obvinění, že se snaží budovat „týlovou armádu“ dostal nicméně rozkaz nadřízeného
sovětského velitelství, aby zlikvidoval většinu útvarů a přesunul všechny vojáky k 1. čs.
armádnímu sboru. Za tři měsíce působení se odvodním orgánům podařilo zmobilizovat 6735
vojáků,1235 většinou rusínské a ukrajinské národnosti. Tito muži následně významně posílili
prořídlé jednotky 1. čs. armádního sboru.
O jak významný doplněk se v dané chvíli jednalo, vyplývá z následujících faktů. K nahrazení
těžkých ztrát z bojů v Karpatech bylo od listopadu do poloviny ledna 1945 ke sboru odesláno
celkem 8070 nových vojáků.1236 Z prostého odečtu tedy vyplývá, že v tomto období
představovali „Rusíni“ nejvydatnější rekrutační zdroj.1237 K více než 6700 odvedeným na
Podkarpatské Rusi musíme navíc připočíst i rusínské vojáky, kteří přišli ze zajateckých
táborů. Nábor vojáků jiných národností v zajateckých táborech, prezentace partyzánů kteří
přešli frontu a především zatímní výsledky mobilizace v pěti nejvýchodnějších okresech
Slovenska v tomto srovnání představovaly jen marginální zdroj. Navíc, velkou část
z mobilizovaných ve východoslovenských okresech představovali také „Rusíni“, ať se již
hlásili k k jakémukoliv mateřskému jazyku.1238 Dá se tedy říci, že v zimě 1944/45 „Rusíni“
1234

O vývoji na Podkarpatské Rusi a účasti „rusínských“ příslušníků čs. jednotek viz zvl. HRBEK, Jaroslav –
SMETANA, Vít a kol.: Draze zaplacená svoboda, I, s. 193–200; NĚMEČEK, Jan: Svobodná vůle národa?
Komunisté a odtržení Podkarpatské Rusi 1944–1945. In: Slovanský přehled, 2009, č. 1, s. 59–71; TÝŽ: Zpráva
vládního delegáta Františka Němce o vývoji na Podkarpatské Rusi 1944. In: Sborník archivních prací, 2000, č.
1, s. 121–203.
1235

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, čj. 445 dův. 45, telegram vládního delegáta pro osvobozené území
z 22. 2. 1945.
1236

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 700.

1237

Viz kapitola Na východní frontě, s. 384–385.

1238

Právě v pěti nejvýchodnějších okresech Slovenska tvořili „Rusíni“ podstatnou část obyvatelstva. Jak již bylo
vysvětleno, část z nich z různých důvodů udávala slovenskou mateřskou řeč.
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doslova zachránili 1. čs. armádní sbor a umožnili jeho reorganizaci po těžkých bojích
v Karpatech. Přestože příslušná čísla byla publikována, tento zásadní význam dosud nebyl
nikdy akcentován. Z poměru utrpěných ztrát a prezentovaných doplňků je totiž téměř jisté, že
si „Rusíni“ mezi jednotlivými národnostními skupinami udrželi druhé místo co do početnosti,
a dokonce je otázkou k dalšímu zkoumání, zda se v tomto období znovu nestali složkou
nejpočetnější. Na podporu hypotézy je možné uvést příklady některých vybraných, různě
velikých jednotek 1. čs. armádního sboru:
Tabulka 103
Složení vybraných jednotek
1 čs. armádního sboru v SSSR
v zimě 1944/451239
jednotka,
datum
národnost

1.čs. tanková brigáda,
únor 1945
počet

%

ČSR*

173

10,9%

SSSR*

324

20,5 %

slovenská

484

ukrajinská

5. čs. dělostřel. pluk,
prosinec 1944

1. čs. stavební silniční
prapor, březen 1945

počet

%

počet

%

169

17,5 %

23

8%

30,6 %

240

24,9 %

107

37,7 %

492

31 %

555

57,5 %

146

51,4 %

ruská SSSR*

42

2,7 %

0

-

0

-

židovská

65

4,1 %

1

-

8

2,8 %

jiná

3

0,2 %

0

-

0

-

1583**

100 %

965

100 %

284

100 %

česká

celkem

* státní příslušnost ČSR, popř. SSSR
** v archivním dokumentu je uveden součet 1603 osob, rozdíl 20 osob je pravděpodobně způsoben chybným
součtem položek, popř. neúplným zjištěním národnostní specifikace

Doslova ironií zůstává, že u získaných doplňků šlo z velké části o výsledek činnosti
důstojníků Velitelství osvobozeného území na čele s generálem Hasalem na území, jehož
budoucnost byla již předurčena, včetně osudu většiny jeho obyvatel. Podkarpatská Rus již
fakticky přestávala být součástí Československé republiky.
1239

VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. armádní sbor v SSSR, k. 23, inv. č. 241, sign. C/7/1, štáb 2. odd., Zpravodajská
hlášení jednotek 1. čs. armádního sboru, prosinec 1944; tamtéž, inv. č. 242, sign. C/7/2, Zpravodajská hlášení
jednotek 1. čs. armádního sboru, leden – duben 1945. Přehledy byly oficiálně zpracovány podle kritéria
„národnosti“. Uvedený výčet ale není reprezentativním vzorkem, v některých jiných jednotkách sboru bylo
zastoupení „Rusínů“ podstatně nižší.
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Pro dokumentaci významu „Rusínů“ pro československé jednotky na východní frontě je
možné využít i jiné excerpce z Databáze. Za celý rok 1944 bylo mezi nově odvedenými
evidováno celkem 1408 vojáků rusínské mateřské řeči, 7029 ukrajinské a 450
„zakarpatskoukrajinské“ mateřské řeči. Také ze 450 vojáků, kteří udávali mateřskou řeč
ruskou, pocházela naprostá většina z Podkarpatské Rusi. Celkem tedy bylo v databázi
zachyceno více než 9300 „Rusínů“, nově odvedených či prezentovaných v průběhu roku
1944.1240
Faktickým záborem Podkarpatské Rusi ale příliv Rusínů a Ukrajinců neustal. Za rok 1945 je
v databázi (která pro rok 1945 ani zdaleka není úplná) podchyceno ještě dalších 2500
„Rusínů“.1241 Poměrně velká část z nich ale nepocházela z Podkarpatské Rusi, nýbrž byla
odvedena v rámci mobilizace ve východoslovenských okresech. Je přitom hodno
zaznamenání, že právě muži z východoslovenských okresů se masově hlásili k rusínské
mateřské řeči,1242 zatímco pro vojáky z Podkarpatské Rusi bylo v tomto roce typické spíše
uvádění ukrajinské či „zakarpatskoukrajinské“ řeči.
Oficiální údaje hovoří o celkem 12 449 vojácích „ukrajinské národnosti“,1243 již výše
představený (neúplný) neúplný výčet ale ukazuje, že podíl „Rusínů“ byl v československých
jednotkách na východní frontě dokonce ještě vyšší. Podle kritéria evidované mateřské řeči
totiž od roku 1942 podle databáze prošlo jednotkami v Sovětském svazu více než 14 500
„Rusínů“.1244 Toto číslo můžeme považovat za doložené, nicméně je pravděpodobné, že jejich
počet byl ještě o něco vyšší, zvláště, kdybychom započítali „Rusíny“ z východního
Slovenska, udávající slovenskou mateřskou řeč.

1240

Databáze, stav k 21. 10. 2012. Jde však pouze o bezpečně zjištěné a evidenčně podchycené vojáky, tedy o
počet minimální.
1241

Tamtéž.

1242

Je nutné zdůraznit odlišnost situace u rusínského obyvatelstva ve východoslovenských okresech od situace
na území samotné Podkarpatské Rusi. Východoslovenští Rusíni (převážně Lemkové) si ve své většině uchovali
rusínskou orientaci a sebeidentifikaci, a to jak v meziválečné době, tak i po roce 1945. Srvn. HARAKSIM, Ľ.:
Národnostná identita Rusínov na východnom Slovensku, zvl. s. 71 a 73. Předložené výsledky odvodů tedy
představují exaktní potvrzení zmíněné rezervovanosti „Rusínů“ z východoslovenských okresů k „ukrajinské
orientaci“. Je ovšem otázkou, zda se pod čerstvým vlivem vývoje na Podkarpatské Rusi neprojevily i snahy
výrazněji zdůraznit odlišnost situace ve východoslovenských okresech a nepřímo tak deklarovat vůli zůstat
součástí ČSR – a to jak ze strany samotných Rusínů, tak i členů odvodních komisí. Pro toto tvrzení však schází
přímý důkaz a jde tak pouze o spekulaci.
1243

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 710.

1244

Databáze, stav k 21. 10. 2012.
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Zjištění jen podporuje závěr o příspěvku Rusínů a Ukrajinců k společnému boji Čechoslováků
v čs. jednotkách na východní frontě. „Rusíni“ v celkovém součtu (ať již „oficiálním“ či podle
databáze) představovali druhou nejpočetnější skupinu po Slovácích a svým počtem převýšili
nejen volyňské Čechy, ale i všechny ostatní národnostní skupiny, ať se již jednalo o Čechy
z území ČSR či příslušníky dalších slovanských i neslovanských menšin. Po dlouhou dobu,
prakticky od ledna 1943 do ledna 1944, přitom byli skupinou zdaleka nejpočetnější.

5.1.11. Aspekty odlišnosti:
Národnostní identifikace a souvislosti s jazykovými, konfesními, politickými a sociálními
ukazateli
Celá skupina „Rusínů“ v československých jednotkách samozřejmě ani zdaleka
nepředstavovala homogenní celek. Kromě různého sociálního složení a rozdílů v úrovni
vzdělanosti jejich vojenskou hodnotu jistě snižovalo nedostatečné vzdělání (poměrně velké
množství patřilo mezi analfabety), převážily ale výhody – jak již bylo zdůrazněno v příslušné
kapitole, většina vojáků byla velmi mladých a dobré fyzické kondice. Vzhledem k zaměření
této práce je ovšem nejpodstatnějším aspektem otázka národnostní. Vlastní národnostní
sebeidentifikace „Rusínů“ ale není jednoduchým problémem, stejně jako jejich vztah
k Československé republice. Mnozí autoři zdůrazňují, že „Rusíni“ v československých
jednotkách na východní frontě byli výrazně „pročeskoslovenského“ cítění, 1245 nelze však tato
tvrzení brát doslova, neboť kromě svědectví, založených na osobních dojmech pamětníků,
není k dispozici žádný konkrétní materiál. Národnostní orientace i politické preference
představovaly problém, jehož složitosti i významu si byli velmi dobře vědomi jak vedoucí
činitelé komunistického exilu, tak i pracovníci čs. vojenské mise. Známé je rozdělení, které
měl použít Juraj Markus1246 při rozhovoru s tehdejším redaktorem týdeníku Naše vojsko
v SSSR škpt. Jakubem Koutným. Markus rozlišil celkem pět různých politických směrů. První
měl být tzv. rusínský, který nepovažoval obyvatele Podkarpatské Rusi za Ukrajince, ale
zdůrazňoval jejich národní odlišnost, druhý, velkoruský směr, měl být vcelku marginální,
1245

Toto tvrzení je většinou přebíráno z depeší plk. Píky, zvl. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 3, sign.
3/3, depeše z 24. 3. 1943.
1246

Juraj Markus nastoupil k čs. jednotce 26. prosince 1942. V červenci 1943 byl superarbitrován s výsledkem
„služby neschopen“ a poté léčen až do konce války. Databáze.
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když nacházel podporu jen u jednotlivců ze starší generace, třetí směr, tzv. síčovský, měl
nádech ukrajinského nacionalismu a byl zaměřen protičeskoslovensky a protižidovsky. Čtvrtý
směr charakterizoval Markus jako ukrajinský-pročeskoslovenský, jehož zastánci sice
požadovali uznání ukrajinské národnosti, nicméně podporovali setrvání v hranicích ČSR, pátý
pak měl být směr „komunistický“.1247 Právě charakteristika tohoto posledního směru ovšem
vybočuje z národnostní kategorizace – „komunistický“ směr charakterizovala především
poslušnost taktickému postupu komunistického vedení, nikoliv vztah k národnostní otázce.
Pokud bychom hledali „pátý národnostní směr“, šlo by o zastánce myšlenky jednotného
ukrajinského národa, kteří požadovali připojení k Ukrajině. Tento směr ovšem neměl zastánce
pouze mezi „síčovci“ nebo komunisty. Sympatizanti komunistů sice tvořili podmnožinu této
skupiny, ale pouze v důsledku taktiky, sloužící k dosažení vyšších cílů.
Za indikátor příslušnosti k různým směrům bývá občas považována deklarace příslušných
údajů mateřské řeči či národnosti v rubrikách personálních dokumentů.1248 Podle hlášení
tehdejšího velitele záložního pluku se z 1806 „Podkarpatorusů“ hlásilo 1740 osob jako
Ukrajinci, 56 jako Rusíni, 9 jako Rusové a 1 jako Podkarpatorus.1249 Jak ukázal rozbor
databáze a dalších materiálů, nelze ovšem z těchto údajů vyvozovat žádné závěry ohledně
národnostních či dokonce politických preferencí. Celá otázka měla podstatně složitější pozadí.
Výše charakterizovaná orientace souvisela (alespoň teoreticky) do značné míry i s konfesní
otázkou, respektive s orientací na pravoslaví či řeckokatolickou konfesi. Zatímco až do roku
1914 měla mezi rusínským obyvatelstvem řeckokatolická církev naprosto dominantní
postavení,1250 od samého vzniku první republiky procházelo na Podkarpatské Rusi bouřlivým
rozvojem pravoslaví. Začínalo přitom prakticky od nuly, když v roce 1910 uváděly oficiální
uherské statistiky pouhých 558 osob pravoslavné konfese.1251 V roce 1921 se však
k pravoslaví hlásilo 60 997 obyvatel, v roce 1930 112 0341252 – nárůst během pouhých

1247

VÚA – VHA Praha, f. Záložní pluk – SSSR, k. 4, sign. 13/4, hlášení škpt. J. Koutného čs. vojenské misi z 2.
dubna 1943. Charakteristiku převzal již Oldřich Janeček v příslušné stati díla Kol.: Za svobodu Československa,
I, s. 205–207; populárně toto třídění prezentoval RICHTER, K.: Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu, s. 61–62.
1248

Kol.: Za svobodu Československa, I, s. 205.

1249

Tamtéž.

1250

V roce 1910 se z 598 345 obyvatel území Podkarpatské Rusi hlásilo k řeckokatolickému vyznání 390 935
osob, tedy 65 %. ŠVORC, P.: Zakletá zem, s. 124.
1251

Tamtéž.

1252

Tamtéž, s. 124 a 125.
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dvanácti let byl opravdu strmý a bezpochyby souvisel s příklonem části obyvatelstva
Podkarpatské Rusi k ukrajinské orientaci, ať už byly důvody jakékoliv.1253 Pravoslaví proto
bývá označováno za indikátor „ukrajinské orientace“.
Vztah řeckokatolické konfese a rusínské národnosti a naopak pravoslavného vyznání a
preference národnosti ukrajinské ovšem ani zdaleka nelze zobecňovat, natož pak považovat
tyto souvztažnosti za konstantní.1254 K otázce národnostní sebeidentifikace „Rusínů“ je možné
přispět poznatky z detailního rozboru odvodních protokolů a elektronické databáze.
Především je nutné zdůraznit, že vzhledem k velmi nízké úrovni vzdělání i jiným okolnostem
velká část obyvatel Podkarpatské Rusi necítila potřebu výrazné národnostní sebeidentifikace a
v rozdílnosti možných přístupů se vlastně ani neorientovala. Zápis národnosti či mateřské řeči
v personálních materiálech tak často vycházel z reakce okolí, respektive v prostém opakování
předchozích výpovědí. Někdy se odvedenci nechali instruovat od důstojníků odvodní komise,
jindy od svých druhů. Z předložených počtů například jasně vyplývá, že v jednotkách na
Západě převažoval zápis mateřské řeči rusínské, zatímco ukrajinština patřila k výjimkám. Dva
vojáci, odvedení ve Francii, měli v materiálech uvedeny obě řeči. Není však známo, zda
evidentní preference rusínského jazyka, zvláště ve Francii 1939/40, byla způsobena
byrokratickou činností odvodních komisí či přirozeným tlakem okolí.1255 Domnívám se, že
působily oba faktory současně. V jednotkách na Východě naopak ukrajinština dominovala,
byť vojáků, kteří měli zapsánu rusínštinu, lze nalézt také velký počet. 1256 Na tento rozdíl jistě
působilo mnoho faktorů, kromě čistě politických je např. nutné vzít v úvahu i faktor časový –
obyvatelé z Podkarpatské Rusi, kteří se do čs. jednotek hlásili ve Francii, z velké části patřili
1253

Důvody odklonu části obyvatelstva od do té doby dominantní řeckokatolické církve krátce, ale pregnantně
popsal Peter Švorc in: Tamtéž, kapitola Náboženské poměry a církevní život, s. 121–151. Současně je nutné
zdůraznit již zmíněnou odlišnost situace u rusínského obyvatelstva ve východoslovenských okresech, jehož
sebeidentifikace zůstala až na výjimky rusínská.
1254

Ivan Turjanica, od podzimu 1944 předseda zakarpatské Národní rady, prosazoval po válce během složitých
jednání o počtu osob, kterým má být na Zakarpatské Ukrajině umožněno optovat pro ČSR názor, že všechny
osoby řeckokatolické konfese mají automaticky ukrajinskou národnost. VACULÍK, Jaroslav: Poválečná
reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno 2002, s. 173.
Paradox, že komunista považoval otázku náboženské orientace za výrazně relevantní pro národnostní
identifikaci, má až pikantní nádech.
1255

Vzhledem k četnosti údajů ve Francii je dokonce možné formulovat i hypotézu o jistém vlivu byrokratického
chápání ze strany evidenčních orgánů.
1256

V databázi je zaznamenáno 1118 vojáků, kteří byli odvedeni v roce 1945 a uvedli rusínskou mateřskou řeč.
Větší část pocházela z východoslovenských okresů. Pouze 47 z nich deklarovalo pravoslavnou konfesi, zbylí
většinou konfesi řeckokatolickou, což jasně dokládá „rusínskou orientaci“ obyvatel východoslovenských okresů
– v tomto případě tedy vztah deklarované konfese a mateřského jazyka odpovídá teoretickým postulátům.
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k hospodářské emigraci; z ČSR odešli již na počátku třicátých let nebo dokonce ještě dříve, a
nezažili proces, který můžeme v otázce národní sebeidentifikace pozorovat na Podkarpatské
Rusi v samém závěru třicátých let, zvláště pak v období tzv. druhé republiky.
V jednotkách na východní frontě je také možné nalézt silnou skupinu vojáků, kteří měli jako
mateřštinu zapsánu ruštinu. Jistou chronologickou zvláštností, specifickou pouze pro období
od prosince 1944 do počátku února 1945, je velký výskyt osob, které měly zapsánu mateřskou
řeč „zakarpatskoukrajinskou“ – jednalo se o celkem 1360 vojáků, přičemž nikdy dříve a nikdy
poté se tento údaj v odvodních protokolech nevyskytuje.1257 Naopak jiné údaje patřily
k naprostým výjimkám – vojáci s „podkarpatoruskou“ řečí jsou v odvodních protokolech jen
tři.1258
Nicméně rozbor jasně dokázal, že není možné v případě „Rusínů“ považovat získaná data za
relevantní pro určení národnostních preferencí. Část vojáků měla sice v otázce
sebeidentifikace jasno, důrazně ale tvrdím, že dotyčné zápisy nelze brát ani jako přibližný
indikátor příslušné politické či národnostní orientace dotyčných osob. Příklad Rusínů a
Ukrajinců je jasnou ukázkou limitů využití a interpretace dat, získaných na základě
personálních záznamů, především proto, že vágnost výpovědní hodnoty údajů je v jejich
případě nejvíce evidentní.
V této souvislosti je nutné poznamenat, že naopak dotazu na konfesi dotyční vojáci rozuměli
podstatně lépe a zápisy konfesní orientace je možné považovat za spolehlivé. Je mimochodem
zajímavé, že ze všech „Rusínů“ a „Ukrajinců“, zachycených v databázi, pouze 48 (!) udávalo,
že jsou bez vyznání.1259 „Rusíni“ a „Ukrajinci“ měli tedy jasno ohledně své náboženské
orientace (nebo spíše své konfesní příslušnosti), zatímco rozsah variability národnostních
charakteristik ve své většině ani nechápali.

1257

Databáze, stav k 21. 10. 2012. Jednalo se především o vojáky, odvedené na území Podkarpatské Rusi.

1258

Tamtéž. Všichni tři prošli odvodem v dubnu a květnu 1942.

1259

Tamtéž. Detailní rozbor prokázal, že z velké části se jednalo o komunisty, jedním z nich byl i Ivan Turjanica.

465

5.1.12. Osobnosti
V rámci tisíců Rusínů a Ukrajinců, kteří se stali příslušníky československých jednotek na
východní frontě, je velice těžké vybrat pouze několik zástupců. Kromě celé řady hrdinů,
z nichž mnozí v československé uniformě padli, je ovšem nutné uvést, že jedním
z nejznámějších se stal – podobně jako v případě jednotek na Západě – člověk, jenž se
postavil proti zájmům Československa a jeho exilové vlády. Několikráte již zmiňovaný Ivan
Turjanica (1901–1955; 3.172/m a 323/d, 25.05.1901 Mukačevo) byl původním povoláním
kominík. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě, poté se zapojil do
komunistického hnutí a v roce 1919 se stal příslušníkem maďarské Rudé armády, s níž
bojoval proti rumunským vojskům. V roce 1924 se vrátil na Podkarpatskou Rus a působil zde
jako významný činovník KSČ a komunistických odborů. V letech 1930–1933 absolvoval
školení v Charkově a stal se agentem NKVD. V roce 1939 emigroval s manželkou do SSSR.
Na rozkaz sovětských tajných služeb v červnu 1943 vstoupil do čs. vojenské jednotky. Po
dohodě NKVD s velením 1. čs. armádního sboru byl doporučen jako poradce vládního
delegáta Františka Němce. Krátce po příjezdu vládní delegace do Chustu, dne 4. listopadu
1944, dezertoval. Stal se ústřední postavou propagandistické kampaně, zaměřené proti
setrvání Podkarpatské Rusi v rámci ČSR a naopak za její připojení k sovětské Ukrajině. V
listopadu 1944 se postavil do čela Komunistické strany Zakarpatské Ukrajiny a na sjezdu
národních výborů byl v Mukačevě zvolen předsedou Národní rady Zakarpatské Ukrajiny.
V lednu 1948 byl nicméně odsunut na méně významné místo. Jeho manželka zahynula za
neznámých okolností v roce 1943 jako parašutistka, vysazená do německého týlu.1260
Z celé řady dalších není možné pominout zvláště Andreje Patruse, jenž se jako příslušník Čs.
vojenské mise v SSSR přímo zasloužil o propuštění tisíců „Rusínů“ ze sovětských gulagů a
v daném období byl jedním z nejbližších spolupracovníků plk.gšt. Heliodora Píky. Andrej
Patrus (1917–1980; 32/d, 29.03.1917 Terebla, o. Ťačovo) se již v meziválečné době stal
významným prozaikem, básníkem a novinářem. V roce 1937 vstoupil do KSČ. Na počátku
roku 1939 pracoval pro rusofilsky orientovaná periodika, nicméně záhy přešel
k proukrajinskému proudu (podle svých pozdějších výpovědí údajně na popud KSČ v roli
informátora). Po porážce Polska přešel do Sovětského svazu, s nímž od konce září 1939
Podkarpatská Rus sousedila, a byl zde internován, ale záhy na přímluvu československého
komunistického exilu propuštěn. Patřil mezi první dobrovolníky v Buzuluku (číslo odvodního
1260

POP, I.: Энциклопедиа Подкарпатской Руси, s. 363; Databáze.
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protokolu 279). Dosáhl velkého úspěchu při mapování gulagů, v nichž byli vězněni
českoslovenští občané z Podkarpatské Rusi. Sloužil u Čs. vojenské mise v SSSR, u
Náhradního praporu, 2. čs. samostatné paradesantní brigády. V roce 1943 údajně byl za svoji
činnost vyloučen z KSČ. Po skončení války se vrátil na Podkarpatskou Rus, vstoupil do VKS
(b) a působil jako novinář. Na podzim 1947 byl však zatčen a posléze odsouzen k 25 letům
nucených prací (mj. v souvislosti s případem gen. H. Píky). V roce 1956 byl propuštěn a
rehabilitován. Jako Andrij Patrus-Karpatskij je řazen mezi významné rusínské spisovatele a
básníky.1261

1261

Tamtéž, s. 295–296.
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5.1.13. Závěr
Problematika zastoupení Rusínů a Ukrajinců (stejně jako dalších obyvatel Podkarpatské Rusi)
v československém vojenském odboji je na výsost zajímavým předmětem výzkumu už
vzhledem k ojedinělé disparitě. V rámci jednotek na Západě „Rusíni“ představovali stabilně
jen mizivé procento celkových počtů a neprojevili se výrazněji ani v politických kruzích
exilové reprezentace. Naopak v Sovětském svazu, respektive na východní frontě, procházelo
jejich zastoupení v jednotkách dramatickými proměnami, kdy poměrně dlouhou dobu
představovali dokonce zdaleka nejvydatnější rekrutační zdroj a tvořili více než dvě třetiny
celého početního stavu tehdejší jednotky. Žádná jiná národnost předválečného
Československa neměla v zahraničním odboji tak výrazně disparitní zastoupení v rámci
„východních“ a „západních“ jednotek.1262 Význam, který „Rusíni“ měli pro formování 1. čs.
samostatné brigády a pro její samotnou existenci, můžeme směle označit za kruciální. Dá se
jednoznačně potvrdit, že bez náboru Rusínů a Ukrajinců, uvolněných z gulagů, by
československá jednotka až do ledna 1944 nemohla přesáhnout rámec jediného praporu, což
by z ní činilo jen vysloveně symbolický celek. Tomu by odpovídaly i možnosti jejího
bojového nasazení.1263 Od jara 1944 sice tento zásadní význam Rusínů a Ukrajinců velmi
rychle mizel, nicméně jejich celkové počty v řadách československých jednotek na Východě
dosáhly pozoruhodné výše. „Rusíni“ v celkovém součtu předstihli i volyňské Čechy a přes
masivní nábor a mobilizaci dalších Čechoslováků si až do konce války udrželi druhé místo co
do početnosti jednotlivých „národnostních skupin“, z nichž se rekrutovaly vojenské jednotky
na východní frontě.

Velkou neznámou zůstává otázka vztahu „Rusínů“ k službě v československých jednotkách,
míra a důvody motivace jejich vstupu do zahraničního vojska, stejně jako důkladná analýza
vztahu k československému státu či rozbor problému jejich národnostní sebeidentifikace. Jako
jednu z nejzajímavějších pokládám otázku politických preferencí „Rusínů“ a jejich sympatií
či antipatií k sovětskému režimu, respektive ke komunistické ideologii. „Rusíni“, propuštění
1262

Jistou podobnost lze nalézt jen u skupiny volyňských Čechů. Nerovnoměrnost zastoupení na Východě a
Západě je u nich podobná. Volyňští Češi také v jistém, poměrně dlouhém období představovali hlavní rekrutační
zdroj čs. jednotek na východní frontě.
1263

Bez účasti „Rusínů“ by tedy bojová hodnota jednotky na východní frontě až do počátku roku 1944
nepřevýšila význam formací na Blízkém východě, kde ovšem Čs. pěší prapor 11 – Východní zasáhl do boje již
v roce 1941. Vliv na možnosti propagandy netřeba komentovat.
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ze sovětských gulagů, kde se na vlastní kůži setkali s praktikami totalitního režimu, měli
daleko do ochoty naslouchat propagandě komunistických agitátorů v jednotce v Sovětském
svazu. Právě trpké zkušenosti se sovětským režimem byly podle mého názoru jedním
z důvodů, proč sovětské velení nejen nehodlalo připustit přítomnost československého
armádního sboru na území osvobozené Podkarpatské Rusi, ale proč byly vojákům, žádajícím
v zimě 1944/45 o dovolenou k návštěvě svého rodiště a příbuzných, kladeny takřka
nepřekonatelné překážky. Sovětské velení jednoduše nechtělo, aby vojáci o svých zážitcích
vyprávěli obyvatelům území, které mělo být přičleněno k SSSR. Nicméně se domnívám, že
vztah ke komunistické myšlence byl mnohem složitější, než se zdá. Vzhledem k těžkým
existenčním podmínkám místních obyvatel nebylo překvapením, že na Podkarpatské Rusi se
největší podpoře voličů v meziválečném období těšila KSČ.1264 Právě tuto skutečnost je ale
nutné započítat při hodnocení důvodů, proč v roce 1940 a v první polovině roku 1941 tolik
místních lidí uteklo na sovětské území. Kromě nepochybného maďarizačního tlaku jistě
mnohé k útěku motivovala bezprostřední blízkost sovětské hranice – od konce září 1939, kdy
se hranice Sovětského svazu posunuly až na severní hranici Uher právě v prostoru
Podkarpatské Rusi, se pro mládež, sužovanou těžkými existenčními nejistotami, stala jistě
lákavou možnost zkusit žít ve „státě dělníků a rolníků“. O to hrůznější muselo být jejich
setkání se sovětskou realitou. V popularitě komunistických idejí je také možné hledat důvody,
proč měla myšlenka odtržení Podkarpatské Rusi od Československa a začlenění do
Sovětského svazu takovou podporu i v závěru roku 1944, kdy čs. exilová vláda podnikla
marný pokus etablovat zde své orgány. Teprve bezprostřední zkušenost roku 1945 vedla
mnohé k nelehkému rozhodnutí optovat pro ČSR a vystěhovat se z vlastního rodiště do
Československa.1265 K této hypotéze o silných sympatiích k myšlenkám sociální spravedlnosti
a zprostředkovaně o podpoře KSČ je možné připomenout jednu zajímavou a charakteristickou
událost: V době, kdy se v důsledku opční dohody snažili tisíce obyvatel Podkarpatské Rusi
dostat se do Československa a kdy docházelo i k případům, kdy někteří byli násilím

1264

Viz poznámka 1186, s. 441.

1265

Dne 29. června 1945 byla podepsána mezistátní smlouva mezi SSSR a ČSR o předání Podkarpatské Rusi
Sovětskému svazu (č. 186/46 Sb.), podle níž bývalí čs. státní občané české a slovenské národnosti s domovským
právem nebo trvalým bydlištěm na Podkarpatské Rusi (Zakarpatské Ukrajině), jakož i bývalí vojáci čs. jednotek
ruské a ukrajinské národnosti a jejich rodiny mohli do 1. ledna 1946 optovat pro ČSR a následně se přestěhovat
do Československa. Lhůta byla následně prodloužena do 1. března, respektive 1. dubna 1946.
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deportováni z československého území do Sovětského svazu,1266 se skupina 41
podkarpatských židů, kteří se za války dostali do Británie, v listopadu 1945 obrátila na
československé vládní orgány i osobně na předsedu Národní rady Zakarpatské Ukrajiny Ivana
Turjanicu se žádostí o zprostředkování návratu na Podkarpatskou Rus.1267 Mezi důvody zájmu
této skupiny o repatriaci do Sovětského svazu jistě patřila i neznalost aktuálních poměrů ve
vlasti a naprostá nezkušenost s realitou sovětského zřízení.
Nelze ovšem také pominout, jak se k otázce autonomie či jen větších práv podkarpatoruského
obyvatelstva stavěly oficiální orgány exilové vlády. Do Státní rady v Londýně byl sice
kooptován zmíněný dr. Pavel Cibere, ustanovený také do čela prezidentské a vládní kanceláře
pro otázky Podkarpatské Rusi, jeho názory ale nebyly vyslyšeny. Návrh na vytvoření
samostatných vojenských jednotek, složených jen z Rusínů, pochopitelně odezvu najít
nemohl, pokud měla armáda zůstat jedním ze symbolů a pojítek společného státu všech
Čechoslováků, nicméně i jeho memorandum, požadující veřejné prohlášení v otázce
autonomie Podkarpatské Rusi, se setkalo s rezervovaností či dokonce s nepokrytým
nezájmem. Pavel Cibere sice původně patřil mezi zastánce rusofilského směru,1268 trval však
na setrvání země v rámci ČSR. Na postoji exilové vlády je paradoxní, že právě v době, kdy
Rusíni představovali základ vojenských jednotek v Sovětském svazu a byli pro ni
nepostradatelní, došlo k zrušení kanceláře pro Podkarpatskou Rus a k rezignaci jediného
zástupce Rusínů ve Státní radě.1269
Z vysoké početní účasti Rusínů a Ukrajinců v československých jednotkách tedy nemůžeme
automaticky vyvozovat velkou míru jejich vlastenectví či ztotožnění se s ideály společného
československého státu, zvláště v podobě, jakou znali z let první republiky. Nesmíme
zapomínat, že jedním z podstatných motivů odchodu do Sovětského svazu byla především
touha dostat se do „státu dělníků a rolníků“, o kterém měli jen mlhavé, idealizované
1266

Problémům repatriace a dodržování smlouvy o možnosti opce z 29. června 1945 se věnoval VACULÍK,
Jaroslav: Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno 2002, s. 162–182.
1267

Tamtéž, s. 169–170. V současnosti mi není známo, zda se mezi příslušníky skupiny nacházeli i někteří vojáci
čs. jednotek na Západě.
1268

Jako svoji mateřskou řeč deklaroval ruštinu i při formálním odvodu do čs. zahraniční armády dne 9. dubna
1940 v Paříži. Databáze.
1269

Dr. Pavel Cibere navázal úzkou spolupráci s moskevským Všeslovanským výborem, nicméně se pokoušel
agitovat proti připojení Podkarpatské Rusi k Ukrajinské SSR. Po válce se na Podkarpatskou Rus vrátil, v roce
1947 byl ale zatčen a za domnělou špionáž odsouzen na 10 let nucených prací. Po propuštění se již k politické
práci nevrátil. POP, I.: Энциклопедиа Подкарпатской Руси, s. 397–398.
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představy. Přihláška do československých jednotek pro ně poté znamenala vlastně jedinou
možnost úniku z pekla gulagu. „Rusíni“ se nicméně ve vojenské službě všestranně osvědčili.
Z předchozího života byli uvyklí těžké fyzické práci a nuzným životním podmínkám, takže
platili za skromné, ale houževnaté vojáky. Jistý handicap, který u většiny bezesporu
představovalo nedostatečné vzdělání, nahrazovali vysokou bojovou morálkou a není divu, že
výkony jednotlivců i celku nadřízení velitelé všech stupňů hodnotili většinou v superlativech.
Význam této skupiny vojáků ještě více vynikne, pokud započítáme i celkový přínos všech
obyvatel Podkarpatské Rusi (což, jak ukázalo vyčíslení a detailní analýza, prakticky znamená
podkarpatoruských židů). O to větší tragédii proto představovala ztráta Podkarpatské Rusi,
respektive její faktická anexe Sovětským svazem. Byť v otázce předání tohoto území Edvard
Beneš kladl Sovětům větší odpor než v mnoha jiných případech,1270 nezbývá než konstatovat,
že československá společnost se části svého území a spoluobčanů, kteří tvořili čtvrtou největší
skupinu obyvatel mnohonárodnostní předválečné republiky, vzdala překvapivě snadno.
Posouzení oprávněnosti tohoto tvrzení, stejně jako rozbor důvodů, okolností či následků, však
již leží daleko za hranicemi tématu této práce.

1270

Podrobněji viz HRBEK, J. – SMETANA, V. a kol.: Draze zaplacená svoboda, I, s. 170–201 a II, s. 8–59.
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5.2.

ŽIDOVSKÁ OTÁZKA
Problémy statistického podchycení a možnosti využití statistiky jako
příspěvku k problematice vlastenecké motivace, vojenské spolehlivosti a
státní loajality vojáků židovského původu v čs. zahraničních jednotkách

Židovští naši příslušníci armády slaví své svátky nového roku a dne smíření. Obnovená
československá Republika nemůže míti jiný program než měla první Republika Masarykovská.
Erev Roš Hasanah 5702.1271
Mám před cvičnou jízdou bren-carrierů. Těšil jsem se na to. Kpt. Adam mne určil ke carrieru,
kam přišli tři hakennasi a ztratil jsem chuť – pán Gráf, pán Čierný Alex /Braun-fekete/ a pán
Falk. Poslední: Prototyp svojej rasy, žijící 20 roků na slovenském městě, úředník
v soukromém podniku Šurany, duchom Maďar a smýšlením duplainternacionál, nenávidí
Slovensko a Slováky, špinavá duše, která zaslouží, aby se nikdy domů nevrátila. Teraz nás
gniavia Němci, potom by nás zežrala špína a zhovadilost mezinárodního židovstva. Řekl mi,
že na mne také něco ví. Jak se bránit proti této semitské drzosti? Ukázat mu pěst, do židáka
vstoupí oheň strachu.1272

1271

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, Kronika NT, III. díl, s. 10. Zápis ze září 1941 ukazuje mj. na „skrytý“
židovský původ některých důstojníků z povolání – autorem je bývalý italský legionář a tehdejší major jezdectva
z povolání československé armády B. B. (mj. osobní přítel Emmy Destinové), jenž udával českou mateřskou řeč
a „bez vyznání“.
1272

VÚA – VHA Praha, sb. 24, sign. 24-7-36/128, výpisky z deníku ppor. E. K. z 2. pěšího praporu Čs.
samostatné brigády. Slovenština byla pravděpodobně zkomolena pisatelem při urychleném opisu původního
znění z osobního deníku; pravopisné znění je citováno podle originálního dokumentu, kterým je denunciační
hlášení kolegy-důstojníka. Kromě antisemitismu tak samotné hlášení naznačuje i existenci hlubších problémů
v rámci důstojnického sboru čs. jednotek v Británii.
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5.2.1. Židovští vojáci v čs. jednotkách a problémy statistického podchycení židovského
původu
Problematika účasti židovských vojáků v československém zahraničním odboji a
v zahraničních vojenských jednotkách je jednou z nejdiskutovanějších a nejožehavějších
otázek souvisejících s národnostní strukturou zahraničního odboje, která dodnes vyvolává
nemalý zájem i spory. Velmi těžké je již samotné podchycení počtů a procentuálního poměru
vojáků židovského původu. Aritmetická výše „židovské účasti“ totiž především může být
posuzována podle několika kritérií. Prvním z nich je deklarovaná židovská národnost, tak, jak
to umožňovaly československé zákony a prováděcí nařízení k sčítáním lidu.1273 Jak již ale
bylo vysvětleno, národnostní kategorizace se v zahraničních vojenských jednotkách uplatnila
jen částečně, spíše epizodicky. Druhým možným kritériem je mateřská řeč. 1274 Dotaz na
mateřskou řeč obsahovaly všechny základní materiály personální evidence a jde tedy o údaj,
který je možné zachytit u téměř všech zahraničních vojáků. Jak ale vyplývá z přehledů a
tabulek, prezentovaných v předchozích kapitolách, židovskou mateřskou řeč uváděla jen malá
část vojáků.1275 Nejfrekventovanějším identifikačním znakem byla udávaná židovská konfese
– jako oba předchozí údaje, šlo o znak nezpochybnitelný. Výše procentuální účasti židů
v různých vojenských jednotkách na různých teritoriích jsem v jednotlivých kapitolách
relativně podrobně rozebral, včetně základních komentářů. Ani deklarovaná konfese ovšem
není kritériem, které by zahrnulo všechny židovské vojáky. Definice „židovství“ může totiž
být jednak mnohem širší, jednak mnohoznačnější. Jednou z možností je zohlednění
subjektivního faktoru, tedy osobně pociťované přináležitost k židovské komunitě. Takovou
množinu ovšem nelze určit, jelikož je možné se opřít jen o dosažitelné materiály. Je pouze
možné odhadovat, že by do takto definované „množiny“ patřila většina vojáků, kteří
deklarovali židovskou národnost, mateřskou řeč nebo konfesi – byť výjimky nelze vyloučit.

Jedním z hlavních důvodů útěku židovských občanů z území Československa se stalo
nebezpečí rasového pronásledování ze strany německých, ale i maďarských a slovenských
1273

ČAPKOVÁ, K.: Uznání židovské národnosti v Československu, s. 77–103.

1274

Za „židovskou mateřskou řeč“ se v meziválečném Československu i ve vojenských jednotkách za druhé
světové války považovala hebrejština nebo jidiš, resp. tzv. žargon.
1275

V některých případech zápisy v personálních materiálech obsahují i bližší specifikaci „židovské mateřské
řeči“. Většinou šlo o jidiš, zatímco hebrejština se objevovala spíše výjimečně. V Databázi byly ovšem z důvodu
snazší evidence všechny údaje sjednoceny pod údaj „židovská“ mateřská řeč.
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orgánů. Za identifikační faktor „židovství“ by proto bylo možné uvažovat i toto hledisko, tedy
kritérium „osoby, ohrožené rasovou perzekucí“. Celkové výsledky by jistě byly velice
inspirativní a měly by vzhledem k dobovému kontextu velkou výpovědní hodnotu, ad
consequentiam by ale takový přístup předpokládal aplikaci znění Norimberských zákonů. Bez
ohledu na mravní stránku je nesporné, že pro výzkum v podobném směru není žádný
podkladový materiál – československý exil žádnou diferenciaci ani zkoumání v tomto ohledu
neprováděl.

Možnost využití dobových materiálů při určování výše zastoupení židovských vojáků je
determinována jejich obsahem.1276 Veškeré tehdejší statistiky vznikaly ve fyzické, papírové
podobě, mohly tedy být tříděny pouze podle jediného údaje. V osobních materiálech měli
vojáci zaznamenánu především mateřskou řeč a dále konfesi. Někdy bylo ještě možné
dohledat údaj o deklarované národnosti, nejčastěji právě u židů. Z těchto údajů vycházela i
následná dobová zpracování. Souhrnné přehledy a tabulky byly v naprosté většině založeny
na jednom kritériu, ať již mateřské řeči nebo konfesi. Občas sice docházelo k k vytváření
vzájemných kombinací, vždy ale jen u vybraného, malého či většího vzorku, navíc se tyto
kombinace týkaly pouze dvou faktorů. Některé tabulky a přehledy sice v záhlaví nesou údaj,
že byly zpracovány podle kritéria „národnosti“, vzhledem k materiálu, který v tomto ohledu
mohli příslušní důstojníci použít, je však jasné, že šlo buď o prosté převzetí údajů
kategorizovaných podle mateřské řeči nebo o osobní odhad zpracovatelů, kdy byla
„národnost“ pravděpodobně posuzována podle kombinace mateřské řeči a konfese, popřípadě
dalších „dojmů“.
Jako jediná možnost spolehlivého numerického zachycení tedy zbývá funkce sjednocení
množin dosažitelných indikátorů, tedy mateřské řeči, národnosti a konfese. Zatímco v rámci
fyzických kartoték nebylo možné obsáhnout větší počty osob, díky možnostem elektronické
databáze je tento postup proveditelný. Samozřejmě je nutné mít stále na vědomí, že výsledná
hodnota bude vždy jen minimálním, exaktně ověřeným číselným vyjádřením. Do „množiny
osob židovského původu“ by však bezesporu mělo být zařazeno mnohem více osob. Mnozí
totiž deklarovali příslušnost k české, slovenské či jiné národnosti, další podle pravdy uvedli
český, slovenský, německý či maďarský mateřský jazyk. Pokud současně uvedli i jiné než
1276

K možnostem a úskalím využití dobových materiálů viz MARŠÁLEK, Z.: Židé v československých
vojenských jednotkách v zahraničí (nástin problematiky kvantifikace účasti).
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židovské vyznání či se deklarovali jako bezkonfesní, nemohou se ani v elektronicky
zpracovaném souhrnu zmíněných indikátorů objevit. Židovský původ je však u řady osob
možné určit díky nalezení rodinných vazeb či zachycení různých zmínek, které se objevily
v písemných materiálech.1277 Jistým vodítkem může být i podoba jména – zatímco z podoby
příjmení nelze odvodit více než jen domněnku, některá specifická křestní jména naopak lze
považovat za poměrně relevantní indikátor. Do celkového „sjednocení“ je tak možné zařadit i
osoby, zjištěné pomocí těchto metod, i přes výhody elektronického zpracování by se však
jednalo o časově značně náročnou práci, která by stejně nemohla obsáhnout všechny
relevantní osoby. Jestliže jsem v textu předcházejících kapitol několikrát zmínil zjištěné
případy, respektive jejich počet, učinil jsem tak především ilustračně. Na základě současného
stavu Databáze není možné zatím provést kvalifikovaný odhad v matematickém smyslu slova,
prezentoval jsem nicméně alespoň několik odhadů „laických“. O celkovém počtu „osob
židovského původu“ v československých jednotkách v zahraničí se tedy můžeme pouze
dohadovat. Z hlediska tématu práce je ovšem podstatná jiná věc – neexistence přesné definice
„židovství“ nekoresponduje jen s úzce chápanou problematikou účasti židovských občanů
v zahraničním odboji, ale především s hlavním metodologickým problémem – naprostou
definiční vágností národnostní otázky, která se stala jednou z podstatných problémů
předmnichovské republiky, válečného exilu i poválečného státu.

1277

V některých spisech je například zmínka o rasovém pronásledování dotyčného, o jeho členství v některých
židovských spolcích, podpoře, které se mu ze strany židovských organizací dostalo apod. Nejfrekventovanějším
indikátorem v Databázi bylo ovšem zachycení rodinných vazeb, kdy jasnou indikaci židovského původu měl
zaznamenánu některý z rodinných příslušníků dotyčného.
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5.2.2. Židé v čs. jednotkách ve Francii a Británii (stručný kvantitativní exkurz)
Jako demonstraci „klasického“ přístupu numerického zpracování, podobného přístupu
použitého v předcházející kapitole, jsem zařadil krátký nástin problematiky židovské účasti
v jednotkách ve Francii a v Británii. Prezentované tabulky se v zásadě neliší od přehledů
uvedených již v jednotlivých „teritoriálních“ kapitolách, jejich zasazení do jiného kontextu
však umožňuje získání dalších poznatků.
Kapitola o čs. jednotkách ve Francii dostatečně ozřejmila, že židovští vojáci přicházeli do
československého vojska již krátce po začátku jeho organizace. Důvody jejich vstupu byly
různé, od čirého vlastenectví přes tlak okolností až po ryze pragmatické cíle. V původně
jednotné skupině prvních československých dobrovolníků tak svojí motivací, ale i původem,
jazykem, fyzickými předpoklady a dalšími aspekty představovali první cizorodý prvek, což
spolu s vlivem některých reminiscencí, ale také zkušenostmi z Druhé republiky, přineslo
některé vážné problémy. Velení vojska se je snažilo řešit. Proti antisemitským averzím a
projevům se ostře ohrazovali i nejvyšší velitelé, včetně generálů Viesta a Ingra, přičemž
hodný zřetele je zvláště přístup plk.gšt. Františka Hájka.1278 Na druhou stranu, velitelé během
interních porad neskrývali jistou skepsi a rozčarování, způsobené některými negativními
zkušenostmi s jednotlivci či dokonce celými skupinami židovských vojáků.
Bez ohledu na tyto obtíže však počet židovských vojáků v československých vojenských
jednotkách stále stoupal. Pro politickou stránku československého zahraničního odboje měl
svůj význam i fakt, že myšlenku výstavby československého vojska plně podpořil Svaz Židů
z Československa ve Francii (Association des Juifs de Tchécoslovaquie en France), založený
v Paříži v březnu 1939.1279 Nešlo přitom jen o nějakou prázdnou deklaraci, neboť tato
podpora měla i rovinu osobního příkladu – jak vyplývá z Databáze, k odvodům se dostavilo
téměř celé vedení této organizace.1280

Ke dni 23. února 1940 dosáhl stav 1. čs. divize ve Francii počtu 8535 mužů. Židé přitom
tvořili nemalou část. Ze všech vojáků „židovského původu“ lze ovšem spolehlivě lze
1278

Viz kapitola „Francouzské období“, s. 189.

1279

KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 31–32.

1280

Databáze. Vzhledem k vyššímu věku byla většina činitelů klasifikována jako „neschopen“ a k jednotkám
nenastoupila, s výjimkou generálního sekretáře JUDr. Štěpána Barbera, jenž sloužil u dělostřeleckého pluku a
JUDr. Rudolfa Brauna, jenž v československé uniformě setrval až do samého konce války.
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podchytit pouze ty, kteří se otevřeně přihlásili k židovské víře. Podle hlášení, zpracovaného
náhradním tělesem pro potřeby Velitelství čs. vojenských jednotek, vyhlíželo zastoupení
vojáků židovské konfese takto:

Tabulka 104
Zastoupení vojáků židovské konfese v jednotkách 1. čs. divize ve Francii,
23. února 19401281
důstojníků

rotmistrů

aktivních záložních aktivních záložních poddůst.
celkem
z toho žid. konfese
% z celku

vojínů

celkem

237

211

23

16

1 514

6 534

8 535

0

53

2

2

171

771

999

0%

25,1 %

8,7 %

12,5 %

11,3 %

11,8 %

11,7 %

V únoru 1940 tedy více než desetina vojáků divize deklarovala židovské náboženství, což byl
celkem významný podíl. Zajímavé je rozložení v rámci jednotlivých hodnostních skupin.
Zatímco u většiny z nich procentuální vyjádření téměř přesně kopíruje průměr, výrazné
výkyvy lze najít u důstojníků – židovské vyznání neudával ani jeden z aktivních, ze záložních
ale měla židovskou konfesi zaznamenána přesná čtvrtina (53 mužů), což více než
dvojnásobně převyšovalo průměr v rámci celého vojska. Přestože mezi důstojníky z povolání
lze beze vší pochyby nalézt řadu „osob židovského původu“, jednalo se většinou o asimilanty
– byť je možné prokázat, že i mezi vojáky z povolání se nacházeli muži, kteří svou vazbu na
židovskou komunitu neodmítali a neskrývali.1282 Přesto je otázkou, zda takto absolutní
nulovou hodnotu není možné chápat jako jistý indikátor ne zcela zdravých poměrů v rámci
profesionálního velitelského sboru zahraniční, a potažmo i předválečné československé

1281

VÚA – VHA Praha, f. ČsVJ – F, k. 14, inv. č. 119, Přílohy k Válečnému deníku divisní pěchoty. V tomtéž
hlášení předložili vojenští úředníci i statistiku podle národnosti. Z hlášení ovšem nevyplývá, jaké kritérium pro
zjištění národnosti zvolili – s největší pravděpodobností se jednalo o vlastní odhad na základě deklarované
mateřské řeči v kombinaci s konfesní kategorií. Celkem takto úředníci v hlášení vykázali tři důstojníky, 40
poddůstojníků a 184 vojínů „židovské národnosti“, tedy 227 osob.
1282

Na toto téma jsem neprováděl žádný speciální výzkum, přesto lze v rámci důstojnického sboru čs. jednotek
ve Francii prokazatelně doložit třináct důstojníků z povolání „židovského původu“, což je bezpochyby jen část.
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armády. Naopak zastoupení mezi záložními důstojníky bylo až překvapivě vysoké a dalece
přesáhlo hranici, do které bychom mohli hovořit o minoritním podílu.
Další inspirativní pohled nabízí tabulka, zachycující počty a procentuální poměry vojáků
židovské konfese v rámci jednotlivých rekrutačních zdrojů. Tabulka je zpracována k červnu
1940 a zachycuje tedy celkový stav, tedy při započtení všech příslušníků čs. jednotek ve
Francii:

Tabulka 105
Zastoupení vojáků židovské konfese v 1. čs. divizi ve Francii,
rozdělení a procentuální poměry
podle jednotlivých rekrutačních zdrojů1283

celkem
vojáků
z toho žid.
konfese
% z dané
množiny
% z vojáků
žid. konfese

z
českých
zemí
2 644

ze
Slovensk
a a PR
592

z franc.
impéria
a Belgie
7 673

z brit.
impéria

celkem

496

11 405

166

162

702

322

1 352

6,3 %

27,4 %

9,1 %

64,9 %

11,9 %

12,3 %

12,0 %

51,9 %

23,8 %

Na základě údajů z tabulky lze formulovat několik základních postřehů. Především je
pozoruhodné, že procentuální výše „židovské účasti“ (podle deklarovaného židovského
náboženství) se od února do června 1940 prakticky nezměnila a konstantně se blížila dvanácti
procentům celkového stavu. Dále je možné konstatovat, že zatímco výše průměrného
zastoupení vojáků židovské konfese v rámci celé divize byla jednoznačně určena aritmetickou
dominancí nejpočetnějšího zdroje, tedy náboru a mobilizace na francouzském území, v rámci
srovnání jednotlivých rekrutačních zdrojů lze nalézt naprosto zásadní odlišnosti. Významné je
zjištění, že konfesní židé představovali více než čtvrtinu všech „dobrovolníků z vlasti“, kteří
přišli z území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Z českých zemí jich přišel takřka stejný počet,
1283

Tabulka sestavena podle VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční
armády za roky 1939–1940. Sestavení dle zemí. Statistika dle náboženství.
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nicméně poměrné zastoupení v rámci všech dobrovolníků z českých zemí bylo marginální.
Celkový součet „židovských dobrovolníků z domova“ se téměř rovná počtu vojáků židovské
konfese, kteří dorazili „z britského impéria“.1284
Pokud se týče srovnání dobových materiálů s Databází, je možné konstatovat, že údaje
z dobových přehledů zcela souhlasí a je tedy možné je považovat za plně relevantní.1285 Výše
uvedený přehled ovšem zahrnuje jen vojáky, kteří přímo deklarovali židovskou konfesi.
Celkový počet mužů „židovského původu“ přesně zjistit nelze, i při nejstřízlivějším odhadu
by ale výše udané počty narostly o několik stovek dalších osob. Celkově je tedy možné
shrnout, že zastoupení židovských vojáků v 1. čs. divizi ve Francii bylo viditelné a
prokazatelně dalece přesahovalo desetinu početního stavu.
Podstatnou otázkou je ale vnitřní struktura množiny židovských vojáků a souvislosti s dalšími
kategoriemi, relevantními pro národnostní identifikaci, zvláště pak s kritériem mateřské řeči.
Inspirativní pohled poskytuje možnost křížového srovnávání v rámci Databáze. Dosud se v ní
podařilo identifikovat 635 mužů, kteří ve Francii skutečně nastoupili službu a deklarovali
německou mateřskou řeč.1286 Mezi těmito 635 muži udávalo židovskou konfesi 280 osob, tedy
přes 44 %. „Maďarů“ se podařilo identifikovat 310,1287 z nichž 156 (50,3 %) udávalo
současně i židovskou konfesi. Celkově tedy součet „Němců“ a „Maďarů“, kteří se přiznali k
židovské víře, dosáhl 436. To ovšem znamenalo, že třetina všech židovských vojáků udávala

1284

Výši míry zastoupení židů „z území britského impéria“ jistě ovlivnily „palestinské transporty“, nicméně stačí
připomenout, že i mezi 131 vojáky jediného organizovaného transportu, který dorazil přímo z Británie,
vykazovalo židovskou konfesi 49 mužů, což činilo 37,4 % celku.
1285

Důkladné porovnání by představovalo enormní časové zatížení, po hrubém upřesnění je možné konstatovat,
že v Databázi je zachyceno 1337 vojáků židovské konfese, kteří prošli odvodem v letech 1939/40 ve Francii a
kteří prokazatelně k čs. jednotkám nastoupili. K nim je potřeba připočíst 49 židovských vojáků I. transportu
z Británie, což dohromady představuje 1386 osob. Rozdíl oproti dobovým přehledům tedy činí 34 osob, což je
zanedbatelné. Navíc lze mezi 1386 osobami v Databázi nalézt 36 případů, kdy vojáci v průběhu služby nechali
provést opravu v konfesní rubrice svých personálních záznamů – je tedy pravděpodobné, že většinu rozdílu
představují právě oni. Téměř dokonalá shodnost záznamů v Databázi s dobovými materiály v tomto aspektu pro
mne představovala nečekané překvapení.
1286

Podle oficiálních dobových materiálů sloužilo v čs. vojsku ve Francii 647 mužů, kteří udali německou
mateřskou řeč. Do tohoto počtu je ovšem započítáno i 40 vojáků, odvedených v Británii. Skutečný stav byl tedy
o něco vyšší, než materiály udávaly, rozdíly ale nejsou velké. Podobné rozdíly byly ostatně konstatovány i
v příslušné kapitole, pojednávající o jednotkách ve Francii (viz kapitolu „Francouzské období“, s. 164–165).
VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–1940.
Sestavení dle zemí. Statistika národnostní; Databáze.
1287

Další tři vojáci maďarské mateřské řeči dorazili Británie. Výše uvedený dobový materiál uváděl 294
„Maďarů“, také v tomto případě tedy je počet zjištěný podle Databáze o něco vyšší.
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německou nebo maďarskou mateřskou řeč – plná třetina židovských vojáků tedy opticky byla
příslušníky potenciálně „nespolehlivých“ menšin. Podstatný je i další úhel pohledu – polovina
všech „německých“ a „maďarských“ vojáků přímo udávala židovskou konfesi; podíl vojáků
židovského původu mezi nimi ale byl ještě mnohem vyšší. Na základě několika sond lze
odhadnout, že by bylo možné bezpečně doložit židovský původ u dalších deseti procent
vojáků, celkový počet vojáků židovského původu mezi „Němci“ a „Maďary“ v jednotkách ve
Francii pak odhaduji mezi dvěma třetinami a třemi čtvrtinami celkového počtu, přičemž se
přikláním k vyšší hodnotě. Výsledek je ale více než pozoruhodný – většina vojáků, kteří by
podle jazyka mohli být považováni za příslušníky „potenciálně nepřátelských“ národností
byla židovského původu.
V důsledku bojových ztrát i dobrovolných osobních rozhodnutí zůstat z různých důvodů ve
Francii přišlo československé vojsko v červnu 1940 o celkem 7096 mužů, tedy o 62,2 %
svého stavu. Citelné úbytky zaznamenala i kategorie vojáků, udávajících židovskou konfesi –
do Británie jich z celkového počtu 1352 evakuovalo 733 a celková výše úbytků tedy dosáhla
45,8 %. Přesto je nutné zdůraznit, že toto číslo je výrazně nižší než průměr v rámci divize. Je
samozřejmé, že pro židovské vojáky bylo mnohem nebezpečnější zůstávat dále ve Francii než
například pro Slováky z krajanské komunity, a nelze proto na základě prostého čísla činit
žádné závěry o míře „loajality“ či výši „bojové morálky“ ve srovnání s jinými kategoriemi.
Nicméně zůstává faktem, že v řadách vojska zůstala více než polovina z nich.
Již v červenci 1940 ovšem počet židovských vojáků opět poklesl, a to v důsledku vyloučení
mužů, kteří se podíleli na „vzpouře“ v Cholmondeley. Téměř polovina z 537 vyloučených
udávala židovskou konfesi.1288 Vzhledem k tomu, že mezi „vzbouřenci“ bylo i nemálo dalších
vojáků „židovského původu“, zapůsobila tato událost dosti neblaze na vztah zvláště českých
vojáků k židovským spolubojovníkům a v každém případě měla nepříznivý vliv na
prohloubení některých předsudků a averzí. Suchá čísla ovšem dokazují, že z vojska byla sice
vyloučena přibližně třetina ze zmíněných 733 židovských vojáků, zbylých 511 však stále
představovalo 13,6 % celkového stavu – což v rámci celé jednotky představovalo vyšší
procentuální podíl, než krátce předtím ve Francii.
Během léta a podzimu 1940 byla pak řada příslušníků čs. jednotek v Británii propuštěna ze
zdravotních či věkových důvodů, převelena k letectvu či přemístěna do orgánů exilové
správy, mezi nimi i vojáci židovští, čímž došlo k dalšímu poklesu jejich absolutního počtu.
1288

Viz kapitolu Na britských ostrovech, s. 228–230.
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Tato situace se ale záhy změnila. Hlavním zdrojem doplňování prořídlých pozemních
jednotek se v Británii v prvních letech po evakuaci stala místní exulantská komunita, a záhy
tak došlo k navýšení absolutního i procentuálního zastoupení židovských vojáků v pozemních
jednotkách. Již v prosinci 1940 dosáhlo pětiny (20,1 %) stavu Čs. smíšené brigády1289 a tento
poměr se později udržoval na takřka stejné výši.1290 Vzhledem k tomu, že přibližně polovinu
všech odvedenců v Británii představovali muži, kteří udávali židovskou konfesi,1291 zdálo by
se, že by jejich poměrné zastoupení mělo mít vzestupnou tendenci, zvláště když převodem
k letectvu neustále ubývalo „českých“ vojáků jiné než židovské konfese. Výsledek je tedy
poněkud překvapující a zaslouží si vysvětlení. Důvodů lze nalézt hned několik. Především
v této době existovaly i jiné rekrutační zdroje (v roce 1942 například bývalí interbrigadisté,
kteří se po vyloučení v Cholmondeley vraceli do čs. jednotek), „množinu židovských vojáků“
ale také postihoval i vysoký úbytek v důsledku propuštění z důvodu věku či zdravotního
stavu. Zmíněná „množina“ tak byla charakterizována mj. poměrně velkou fluktuací. Celkové
počty „židovských vojáků“ se proto zvyšovaly jen pomalu a jejich procentuální poměr
vzhledem k celku proto zůstával v zásadě konstantní.
K zásadnímu navýšení počtu i procentuálního poměru vojáků židovské konfese došlo v druhé
polovině roku 1943. Za celý tento rok zaznamenaly čs. jednotky v Británii přírůstek 618
mužů, z nichž 127 udávalo židovskou konfesi.1292 Také tento poměr představoval takřka
přesnou pětinu všech přírůstků, nicméně pozemní jednotky současně odepsaly úbytky ve výši
557 vojáků, takže absolutní přírůstek za celý rok 1943 činil pouze 61 mužů.1293 V roce 1943
ovšem čs. vojsko v Británii získalo ještě jeden doplněk v podobě celé jednotky, působící na
Blízkém východě, což konečně umožnilo rozvinout dosavadní pozemní formace do podoby
akceschopného polního svazku. Z celkem 1322 vojáků z Blízkého východu více než polovina
udávala židovskou konfesi, další pak měli více či méně prokazatelný židovský původ. K 31.
1289

Z 3010 vojáků se k židovské konfesi hlásilo 605 osob. VÚA – VHA Praha, f. ČSOB – VB, k. 133, inv. č.
162, sign. 3/2, Přehledy početního stavu k 1. 1. 1941.
1290

K 13. 7. 1942 činilo zastoupení vojáků židovské konfese 21,4 %. V absolutních počtech šlo o 716 osob, za
rok a půl tedy činil absolutní přírůstek židovských vojáků 111 osob. MARŠÁLEK, Z.: Českoslovenští občané
německé národnosti v čs. brigádě ve Velké Británii, s. 140–141.
1291

Viz kapitolu Na britských ostrovech, Tabulka 37, s. 253 a Tabulka 41, s. 266.

1292

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 3, Kronika NT, IV. díl, přílohy.

1293

Tamtéž. Někteří z nově příchozích židovských vojáků absolvovali skutečně neobvyklou cestu. Poručík
v záloze Herbert Felix (T-963, 09.07. 1908 Znojmo) byl jedním ze tří vojáků, kterým se v roce 1943 podařilo
dostat se do Británie letecky ze Švédska (!). Databáze a MARŠÁLEK, Z.: Českoslovenští občané německé
národnosti v čs. brigádě ve Velké Británii, s. 147.
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prosinci 1943 tak pozemní vojsko v Británii vykazovalo 4723 mužů, z nichž plných 1497
mělo zaznamenánu židovskou konfesi. Zatímco celkové stavy vzrostly za rok 1943 o 43
procent,1294 počet vojáků židovské konfese se přibližně zdvojnásobil. V rámci celého vojska
tím došlo k výraznému navýšení procentuálního zastoupení až na 31,7 %. Na konci roku 1943
tak téměř každý třetí příslušník čs. pozemních jednotek deklaroval židovskou konfesi. O
celkovém počtu všech osob „židovského původu“ se opět lze jen dohadovat, podle mého
odhadu v této době určitě přesáhl 40 % početního stavu jednotky, přičemž nevylučuji i vyšší
zastoupení.
Uvedené hodnoty až do června 1944 ještě stoupaly. Poté se ovšem začala měnit (do té doby
klesající) křivka zastoupení „českých“ vojáků v pozemních jednotkách. V nepřímé úměře
naopak začala klesat (do té doby naopak stoupající) křivka míry zastoupení vojáků všech
jiných národností a skupin. Tento trend pak dostal zcela novou dimenzi od léta roku 1944,
kdy se základním a nejpočetnějším zdrojem doplňků stali zajatci a přeběhlíci „z druhé strany
fronty“, tedy bývalí příslušníci německé armády, vládního vojska a také slovenských jednotek
v Itálii, mezi nimiž z pochopitelných důvodů židé (až na naprosté výjimky) nebyli.1295
V průběhu roku 1944 nově prošlo odvodem do čs. armády něco přes 2560 osob, z nichž jen
154 udávalo židovskou konfesi, tedy pouhých šest procent. To byl v čs. jednotkách na Západě
dosud nejnižší procentuální poměr. Větší část z těchto mužů navíc prošla odvodem během
prvních osmi měsíců roku 1944, tedy ještě předtím, než Čs. samostatná obrněná brigáda
odjela do Francie; kdybychom samostatně posuzovali poslední čtyři měsíce roku 1944, zjistili
bychom ještě výraznější nepoměr – zatímco počty nově přijatých vojáků se měsíc od měsíce
zvyšovaly, podíl těch, kteří udávali židovskou konfesi dramaticky klesal. V roce 1944 sice
také nastoupili službu někteří z mužů, kteří byli odvedeni již v předešlých letech, ale
z různých důvodů nástup dosud odkládali (především kvůli nasazení v podnicích válečné
výroby, řidší byly důvody zdravotní, vyskytly se ale i případy osob, které se nástupu služby
vyhýbaly úmyslně), jejich počet ale nebyl nijak vysoký. Přírůstky z „běžných“ zdrojů, tedy
v rámci průběžných odvodů v Británii, se odehrávaly v řádu jednotlivců. Na Blízkém východě

1294

Dne 31. 12. 1942 čítaly jednotky 3296 osob, k 31. 12. 1943 4723 osob, rozdíl tedy činil 1427 mužů.

1295

Židé nesměli sloužit ani v německé armádě, ani ve vládním vojsku. Existovalo ovšem několik kuriózních
výjimek, kdy se dotyčnému podařilo utajit židovský původ a služba v německé uniformě tak představovala
způsob, jak uniknout pozornosti nacistů. Jedním z takových případů byl H. K., jenž v německé armádě sloužil od
května 1940. Posléze byl propuštěn a odeslán k Todtově organizaci, odkud dezertoval, 2. dubna 1945 se přihlásil
u britské jednotky a v červenci téhož roku se hlásil do československých jednotek. Databáze.
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sice v roce 1944 prošlo odvodem 59 osob, deklarujících židovskou konfesi, z nichž však byla
odeslána do Británie jen část.1296 Procentuální poměr nově přijatých židovských vojáků byl
tedy vzhledem k celkovému počtu všech nově přijatých bezprecedentně nízký,
z aritmetického hlediska až zanedbatelný.
Přes celkově nízký počet se ale nedá říci, že by židovští dobrovolníci v rámci přírůstků
v průběhu roku 1944 hráli jen zanedbatelnou roli. Velká část z nich totiž dorazila v rámci
dvou skupin, kterým se dostalo poměrně značného ohlasu. První z nich představovali bývalí
vězni internačního tábora Ferramonti di Tarsia.1297 Mezi nimi se nacházela i skupina
trosečníků z říčního parníku Pentcho, čítající asi tři sta osob,1298 přičemž nejméně 34 z nich se
přihlásilo do čs. jednotek.1299 Z bývalých internovaných židů, ale i dalších osob včetně zajatců
a přeběhlíků z německé armády byl zformován transport,1300 odeslaný z Neapole přes severní
Afriku do Británie, kam dorazil 6. července 1944 na palubě lodi s/s Champollion.1301 Mezi
1296

V průběhu roku 1944 byli ovšem z Blízkého východu kromě nově přijatých odesíláni i starší vojáci, kteří
z různých důvodů neodjeli dříve. Jak bylo popsáno v kapitole o jednotkách v Británii, dne 27. ledna 1944
dorazilo 100 mužů na palubě lodi s/s Orontes, menší transport pak ještě v březnu, v dubnu 25 mužů na palubě
lodi m/v Devonshire. Mezi vojáky tří transportů v lednu, březnu a dubnu 1944 bylo bezpečně identifikováno asi
80 židovských vojáků, menší transport s nejméně 11 vojáky židovské konfese dorazil ještě 14. srpna 1944 (čtyři
z nich udávali německou a dva maďarskou mateřskou řeč). Nejednalo se o žádné „zelenáče“ – někteří z nich
sloužili několik let v britské armádě, dva dokonce u proslulých commandos. Bez ohledu na malý počet tedy tito
židovští vojáci pro brigádu, která se právě chystala k odjezdu do Francie, znamenali cennou posilu. Databáze.
1297

Tábor zřídily italské orgány pro cizince, převážně židovského původu. Vnitřní režim byl po celou dobu
poměrně velmi volný, a rozhodně se nedal srovnat s pronásledováním, které židům hrozilo v zemích,
kontrolovaných Němci. Po osvobození jižní Itálie byli internovaní propuštěni. Část z nich se rozhodla pro odjezd
do Palestiny, někteří ale podepsali přihlášku do československé armády. Průběh internace v internačním táboře
Ferramonti di Tarsia literárně zachytil jeden z internovaných, WOLFF, W.: Bad Times, Good People.
1298

V rámci vystěhovalecké akce odplul v květnu 1940 z bratislavského přístavu pronajatý říční kolesový parník
Pentcho, který měl na palubě asi pět set židů, prchajících do Palestiny ze Slovenska, ale i bývalého Rakouska a
českých zemí. Vzhledem k mnoha potížím ovšem plavba po Dunaji trvala celé čtyři měsíce a parník proto nestihl
domluvený odjezd námořní lodi z rumunského přístavu. Koncem září 1940 se parník, původně stavěný jako říční
výletní loď, vydal na otevřené moře. Podařilo se mu proplout Černým mořem a skrze Dardanely a Bospor do
Egejského moře, 8. října 1940 však u ostrůvku Chamilonesi ztroskotal. Pět mužů se vydalo na záchranném člunu
pro pomoc a nakonec se dostali do Alexandrie. Osobní vzpomínku jednoho z nich, MUDr. Josefa Hercze,
zachytil EMMERT, F.: Češi u Tobruku, s. 53–70, krátce také KULKA, E.: Židé v československém vojsku na
Západě, s. 80–81. Zbylé trosečníky zachránilo italské námořnictvo a odvezlo je na ostrov Rhodos. V roce 1942
pak byla skupina spolu s dalšími internovanými převezena do Itálie a umístěna v táboře Ferramonti. K historii
skupiny trosečníků z parníku Pentcho nejlépe BIERMAN, John: Odyssey. Simon and Schuster, New York 1984.
1299

Databáze. Někteří z přihlášených byli odmítnuti ze zdravotních důvodů.

1300

Své zkušenosti s organizací transportu popsal KORDINA, Zdenek: My Debut with the Czechoslovak Mision
in Italy and the Pentscho Group. In: WHITE, Lewis M. (ed.): On All Fronts. Czechoslovaks in World War II.
Part II. East European Monographs, New York 1995, s. 165–170.
1301

MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 21 a 120.

483

příchozími se nacházelo asi čtyřicet internovaných z Ferramonti, další tři přijeli do Británie
později. Vzhledem k probíhající polní mobilizaci čs. brigády nastoupili všichni
k urychlenému výcviku, a velká část z nich odjela na přelomu srpna a září 1944 do
Francie.1302 Okolnosti, za jakých se Čechoslováci do tábora Ferramonti dostali, vysvětlují i
dosti specifickou vnitřní skladbu celé skupiny: třicet mužů udávalo slovenskou mateřskou řeč,
čtyři českou, tři maďarskou, dva německou a jeden jidiš. Také domovskou příslušnost měla
většina na Slovensku (celkem 36 mužů).1303
Druhou větší skupinu představovali muži z tzv. druhého transportu z Mauritia. Po tristních
zkušenostech s vysokou dezercí příslušníků první skupiny v roce 19421304 se k otázce dalšího
náboru mezi internovanými stavěly britské úřady více než skepticky. Nové odvody se proto
mezi internovanými uskutečnily až v roce 1943, kdy čs. pozemní jednotky i letectvo v Británii
nutně potřebovaly doslova každého vojáka. Nikoliv bez významu přitom jistě byla i
skutečnost, že dobrovolníci neměli odjet do Palestiny (jako první transport), ale přímo k čs.
brigádě v Británii, což možnosti a především motivaci k případné dezerci významně
snižovalo. Skupina v počtu 25 dobrovolníků odplula z Mauritia pod velením záložního
poručíka Oty Panzera 18. července 1944, a do Británie na palubě lodi s/s Highland Chieftain
dorazila 16. září 1944. Odjezd brigády na kontinent tedy budoucí vojáci nestihli. Poté, co u
náhradního tělesa prošli odvodními formalitami a absolvovali základní výcvik, byli podle
svých schopností zařazeni k různým složkám. Více než polovina z nich byla poté ještě do
konce roku odeslána k Dunkerque,1305 další čtyři pak na počátku roku 1945.1306 Co se týče
„národnostního“ složení, s výjimkou jediného případu všichni uvedli židovskou konfesi;
českou mateřskou řeč pak dvanáct mužů, slovenskou jeden. Němčinu uvedli dva
dobrovolníci, plných deset, tedy neobvykle velký počet, uvedlo jidiš. Jeden z dobrovolníků u

1302

Ze skupiny bývalých trosečníků z lodi Pentcho zahynuli do konce války u Dunkerque tři muži – Hugo
Glasner (T-1433, 20.08.1915 Bratislava), Izák Lorber (T-1211, 06.02.1916 Vranov nad Topľou) a Evžen
Schwarcz (T-1391, 01.02.1919 Topoľčany). Jejich osudy viz MARŠÁLEK, Z. – HOFMAN, P.: Dunkerque, s.
230–231, 362–363, 478–479.
1303

Databáze.

1304

Viz kapitola Na pomezí dvou kontinentů, APLIKACE 12, s. 411–413.

1305

Dne 20. listopadu bylo „do pole“, tedy k brigádě u Dunkerque, odesláno šest, 11. prosince dalších šest a 24.
prosince jeden voják. Uvedeno podle údajů z Databáze.
1306

Podle Databáze lze vysledovat, že v první vlně, tedy ihned po zkráceném doplňovacím výcviku, byli do
Francie odesláni muži, kteří absolvovali vojenskou prezenční službu v čs. předmnichovské armádě.
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Dunkerque padl,1307 zranění mimo přímou bojovou činnost utrpěl i jediný důstojník skupiny,
zmíněný Ota Panzer.1308
Zůstává samozřejmě nezpochybnitelným faktem, že v rámci celkových přírůstků, které na
podzim roku 1944 dostaly masový charakter, představovaly oba „židovské“ transporty jen
zlomek. Stejný trend lze vypozorovat i v posledním roce, respektive půlroce války (1945),
kdy prošlo odvodním řízením již jen několik málo desítek vojáků židovské konfese1309 a
poměr vůči celkovému počtu odvedených se ještě více snížil. Z 2090 vojáků, kteří byli
prezentováni v Británii v průběhu roku 1945 (tedy i po skončení války), udávalo jen 48
židovskou konfesi. Procentuální poměr osob židovské konfese mezi nově nastoupivšími
vojáky tedy v roce 1945 dosáhl samého dna – pouhých 2,3 %. Velká část z těchto posledních
přírůstků navíc již nestačila nastoupit službu před koncem války – 19 ze zmíněných 48
židovských vojáků bylo prezentováno až v květnu 1945 či později.
Rekapitulace tedy vyznívá jasně – v průběhu posledních dvou let války v Británii nově prošlo
odvodem 4656 vojáků, z nichž udávalo židovskou konfesi jen 202 osob (4,3 %). K nim je
nutno připočítat muže, kteří sice byli odvedeni již dříve, ale k jednotkám nastoupili se
zpožděním, i tak je ale evidentní, že židé od poloviny roku 1944 představovali mezi všemi
početnými doplňky jen zcela okrajovou skupinu. To se přirozeně muselo projevit i v celkové
struktuře vojska. Až dosud velice výrazný prvek vysokého zastoupení židovských vojáků se
v průběhu jednoho roku od léta 1944 do léta 1945 nepochybně snížil. Přesto nelze tvrdit, že

1307

Jednalo se o Bedřicha Blumenthala (T-1902, 24.09.1923 Vídeň), přičemž je zajímavé, že tento jediný voják,
jenž z celé skupiny padl, měl jako mateřštinu uvedenu němčinu. K jeho osudu viz MARŠÁLEK, Z. –
HOFMAN, P.: Dunkerque, s. 162–163.
1308

Poručík Ota Panzer (T-1884, 01.04.1909 Uherský Ostroh), byl zařazen jako velitel čety u nově formované 3.
roty motorizovaného praporu. Neměl žádné bojové zkušenosti, a v tomto ohledu zaostával za mnohými
příslušníky brigády, jeho zařazení nicméně může sloužit jako důkaz rovného (či rovnostářského) přístupu velení
k vojákům, ale současně i jako příliš formalistického pojetí otázky posloupnosti hodností – ale také jako důkaz,
že velení nijak nediskriminovalo židovské vojáky.
1309

Do Británie se počátkem ledna 1945 například dostala skupinka židovských dobrovolníků ze Švýcarska,
několik dalších přijelo až z Ekvádoru. Kromě nich ovšem nastoupilo i několik bývalých židovských příslušníků
1. čs. divize a také mužů, kteří prošli odvodním řízením již v roce 1939 ve Francii, z různých důvodů však tehdy
nenastoupili službu. Šlo však jen o několik jednotlivých případů (zatím zdokumentováno sedm osob). Databáze.
Až neuvěřitelnou pestrost cest židů do čs. jednotek na Západě dokládá osud J. S. z Podkarpatské Rusi, jenž byl
od dubna 1942 internován v táboře Nováky. Po vypuknutí Slovenského národního povstání bojoval
v partyzánské brigádě Jegorov až do 5. prosince 1944, kdy padl do zajetí. Ze zajateckého tábora se mu nicméně
podařilo uprchnout a dostat se k americkým jednotkám. Do Británie dorazil letecky v dubnu 1945 a vzápětí
prošel odvodem do čs. jednotek, vzhledem k prožitým útrapám byl ovšem shledán vojenské služby neschopným.
Tamtéž.
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by se snad zcela vytratil – zastoupení židovských vojáků zůstalo až do konce války viditelné,
zvláště když pouhé početní vyjádření posilovala skutečnost, že řada židovských vojáků již na
konci války patřila k „veteránům“ čs. jednotek, kteří měli mezi ostatními velkou autoritu,
vyjádřenou často i formálně, tedy dosaženými hodnostmi.1310
Koncem války a zvláště v průběhu bojového nasazení u Dunkerque se také výrazně zlepšil
vztah ostatních vojáků k židovským spolubojovníkům,1311 a to nejen díky frontovému
nasazení, ale také právě v důsledku příchodu masy nových vojáků – svoji roli zde sehrála
solidarita „mazáků“ vůči „zelenáčům“ či rezervovanost vůči bývalým příslušníkům
wehrmachtu, která zvláště v případě židovských vojáků občas z pochopitelných důvodů
dostávala rozměry averze.

Podobným způsobem by pochopitelně bylo třeba zpracovat i vývoj v jednotkách na východní
frontě a na Blízkém východě, neboť význam židovských vojáků v řadách čs. vojska na obou
těchto bojištích byl ještě důležitější než tomu bylo ve Francii a v Británii. Jak ukázaly
příslušné kapitoly, na Blízkém východě tvořili vojáci židovské konfese přes polovinu celého
konečného stavu, v Sovětském svazu pak židovští vojáci zformovali základ mužstva 1.
samostatného polního praporu. Tato práce však nemůže představit detailní strukturu všech
československých oddílů, neboť by její rozsah ještě dále neúměrně narostl. Pro zvolený účel,
tedy představit a prověřit možnosti, které může poskytnout numerické zpracování s využitím
statistických přístupů, by se jednalo jen o opakování již prezentovaných metod. Předchozí
odstavce této kapitoly měly především posloužit jako důkaz, že metoda numerického
zpracování, byť přinesla velice užitečné výsledky, nedokáže dostatečně zodpovědět některé
širší otázky. V případě účasti židovských vojáků v československém zahraničním odboji byla
a dodnes je obsáhle diskutována otázka jejich bojové morálky, vlastenectví, osobních či

1310

Příliv nových doplňků umožnil koncem války jmenovat do důstojnických hodností vojáky, kteří za sebou
měli několik let služby a absolvovali školy na důstojníky v záloze, pro dosavadní nadbytek důstojníků ale bylo
jejich jmenování stále odkládáno. Mezi nimi se nacházela řada židovských vojáků, včetně veteránů od Tobruku
či dokonce bývalých příslušníků Polského legionu či 1. čs. divize ve Francii. Mnozí z nich se také stali veliteli
nižších stupňů, např. čet, což jim dávalo i autoritu velitelskou.
1311

Výtečným příkladem je v tomto ohledu memoárová kniha ZAVADIL, B.: Nebyli jsme svatí, zvl. s. 131–132
a 141. Autor byl během války považován za jednoho z nejvíce „problémových“ vojáků ve vztahu k židům. Ať již
byla skutečnost jakákoliv, právě v zápiscích z průběhu přímého bojového nasazení u Dunkerque upřímně ocenil
několik svých židovských spolubojovníků a tuto část textu využil k širšímu vysvětlení svých postojů v této
otázce.

486

skupinových preferencí, spolehlivosti či nespolehlivosti a další. Jde ovšem o technicky
těžkou uchopitelné hodnoty. Dobové materiály si často protiřečí, navíc jsou evidentně více či
méně ovlivněny osobním vkladem jejich zpracovatele. Ještě více je tento faktor viditelný u
dalšího pramene, kterým jsou osobní vzpomínky participantů. Ty jsou ovšem zatíženy
lidským faktorem ještě více než archivní dokumenty, jelikož kromě osobních preferencí a
dojmů jsou u nich patrné vlivy časových prodlev, různých ex post vkládaných aspektů,
osobních vztahů a všech dalších faktorů, charakteristických pro memoárové zdroje. Ve
výsledku je možné konstatovat, že se podařilo získat, soustředit a také publikovat skutečně
velké množství osobních svědectví a následně i vytvořit nemalé množství prací, které se
problematikou židovské účasti zabývají, jedno však mají společné – na základní otázky
nemohou dostatečně věrohodně odpovědět.
Proto jsem se pokusil hledat jiný přístup. Vzhledem k zaměření této práce se nabízela
především možnost kvantitativního zpracování, jako svého druhu obdoby metody, použité při
tvorbě „teritoriálních“ kapitol či představené v předcházející kapitole, věnované účasti Rusínů
a Ukrajinců. Jednalo by se ovšem jen o opakování již dostatečně demonstrovaného způsobu,
navíc by takový přístup také nemohl poskytnout dostatečnou odpověď na vymezené otázky.
Židovskou problematiku ovšem nebylo možné pominout, neboť je z pohledu zkoumání
národnostní struktury zahraničních jednotek skutečně nejpodstatnější, především vzhledem
k dosud skrytým otázkám o „míře průniků“ (matematicky vyjádřeno) mezi jednotlivými
„množinami“ kategorií, definovaných podle mateřské řeči a množinami „židovské konfese“ a
obtížně uchopitelné, ale tušené množiny „osob židovského původu“. Současně jsem však
v archivu objevil materiál, který má unikátní potenciál. Na jeho základě jsem se
experimentálně pokusil (jak už bylo zmíněno v úvodu k této hlavě, věnované národnostní
problematice z pohledu jednotlivých „národností“) demonstrovat, jakým způsobem je možné
využít numerické zpracování jednoho detailního aspektu jako příspěvek k výzkumu složité a
těžko uchopitelné otázky „loajality“ židovských občanů vůči Československé republice,
exilové reprezentaci v zahraničí i konkrétně vůči vojenským složkám československého
exilu.1312

1312

Viz úvod k V. hlavě, Z odlišných břehů, s. 437.
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5.2.3. Palestinské transporty
a „nespolehlivost“ židovských vojáků – symbol, důkaz nebo nedorozumění?
Hledání kvalitativních ukazatelů pomocí analýzy kvantitativních údajů
V kapitole o vývoji národnostní otázky v československých jednotkách ve Francii byl značný
prostor věnován konfliktům, které vznikly krátce po příchodu prvních vojáků židovského
původu,1313 včetně naznačení pravděpodobných či hypotetických důvodů těchto konfliktů a
averzí. Do kontextu tohoto procesu byl poté především zasazen příjezd tzv. prvního
palestinského transportu a krátce zmíněna historie jeho organizace.1314
Jak poté ukázal další vývoj, právě tento transport se stal do značné míry symbolem problémů,
které československé vojsko s židovskými vojáky mělo. Nelze přitom zamlčet, že řada
důvodů k averzi zvláště „českých“ vojáků měla naprosto racionální základ, zvláště pak, když
se zdálo, že příslušníci transportu svoji „špatnou pověst“ potvrdili i v dalších měsících a
letech. Mnohé příklady chování jednotlivých příslušníků pak vedly k zevšeobecňování a
přenášení na celou skupinu židovských vojáků nebo přinejmenším na všechny členy tohoto
transportu.
Transport poté jak v tehdejší době, tak i v následné paměti účastníků doslova „personifikoval“
veškeré „obtíže s židy“ a posloužil jako „důkaz“ nižší bojové morálky židovských vojáků
československých jednotek. Na druhou stranu, vzpomínky příslušníků tohoto transportu byly
mnohdy využívány coby příklady jasného antisemitského přístupu řady „českých“ důstojníků
či vedení vojenské zahraniční akce vůbec. Právě domnělý antisemitismus a protižidovské
averze měly stát za důvody, proč se tolik příslušníků transportu rozhodlo, ať již přímo ve
Francii, nebo (především) později v anglickém Cholmondeley, československou armádu
opustit a odejít buď do civilu, nebo do jednotek britského či jiného spojeneckého vojska.1315
Otázka morálky vojáků z obou „palestinských transportů“ v každém případě zůstává dodnes
předmětem různých dohadů a dezinterpretací.
1313

Viz kapitola „Francouzské období“, s. 130–138.

1314

Okolnosti formování „palestinského transportu“, tedy první skupiny dobrovolníků, rekrutovaných v Palestině
na podzim roku 1939, byly již popsány v příslušné kapitole, nezbývá tedy než zopakovat, že dne 11. listopadu
1939 proběhl v táboře Sarafand slavnostní nástup včetně předání bojové zástavy, a den poté 293 mužů pod
velením poručíka jezdectva v záloze Kolomana Schreibera odjelo do Bejrútu. Z Bejrútu transport odplul lodí do
Marseille, kam dorazil 21. listopadu. Během tohoto a dvou následujících dnů prošli všichni muži odvodním
řízením, načež byli odesláni do Agde.
1315

Z mnoha příkladů zvl. KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, např. s. 42,
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Při hledání způsobů, jakými by bylo možné bez emocí a na základě faktografie zhodnotit celý
problém „spolehlivosti“ či „nespolehlivosti“, „bojové morálky“ a míry „vlastenectví“
židovských vojáků, jsem se rozhodl pro metodu sondy, a sice zaměřené právě na tuto
„nejproblematičtější“ skupinu židovských vojáků. Výsledek pochopitelně nemůže poskytnout
vyčerpávající odpověď, domnívám se však, že právě „chladná“ čísla a výsledky jejich rozboru
představují velice přínosný zdroj, který se nejen odlišuje od doposud převážně využívaných
materiálů, ale je také podkladem k zamyšlení, jak dalece se mohou lišit prostá faktografické
vyjádření a různá osobní hodnocení jedné a téže události či aspektu.

Ve Vojenském historickém archivu v Praze se ve fondu Československé vojenské mise na
Středním východě nachází ručně vyhotovený koncept tabulky, kterou pravděpodobně v roce
1943 či ještě později vypracovali důstojníci čs. vojenské administrativy na Blízkém východě.
Tabulka zachycuje služební osudy příslušníků celé skupiny příslušníků obou „palestinských
transportů“. Díky práci evidenčních důstojníků na Blízkém východě lze takto detailně
rekonstruovat válečné osudy příslušníků této skupiny, a to právě z pohledu kategorií, které
mají blízkou souvislost s „bojovou morálkou“.1316 Zachycené údaje je možné využít k početní
sumarizaci a k následnému vyhodnocení. Údaje jsem také podrobil srovnání s Databází a
dalšími materiály.
Přehled je zpracován pro celkem 351 vojáků. Do skupiny byli bezpochyby zařazeni
příslušníci prvního transportu z Palestiny v počtu 293 osob, který odjel z Palestiny v listopadu
1939, a dále 38 mužů z druhého transportu z ledna 1940. To je ovšem jen 331 osob. Zbývá
rozdíl dvaceti osob. Mezi ně s největší pravděpodobností patří patnáct či sedmnáct mužů pod
velením kpt. Chalupného, kteří byli v listopadu 1939 přiřazeni k prvnímu transportu v Bejrútu
a spolu s ním odesláni do Marseille.1317 Zbylých několik osob pravděpodobně přicestovalo
s druhým transportem.1318
1316

Samotné zpracování tabulky mimochodem dokládá, že se na tíživý problém nezapomnělo ani po třech letech
od podzimu 1939.
1317

VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č. 88, sign. CI/1a/9. Zpráva F. Bartoně z 21. 11. 1939. Jednalo
se tedy o exulanty, kteří unikli „balkánskou trasou“. U přejímací a odvodní komise v Marseille ovšem na
rozdílnost původu nebyl brán žádný zřetel, a příchozí byli hodnoceni jako jedna skupina. Srvn. hlášení škpt. Otto
Wagnera, kapitola „Francouzské období“, s. 133. VÚA – VHA Praha, f. ČsVS – F, k. 10, inv. č. 88, sign.
CI/1a/8/10, Vojenský referát, č. 195dův./1939. Relace o transportu Palestina, 24. 11. 1939.
1318

Přehled je psaný rukou a neobsahuje žádné bližší specifikace. Proto také nebylo možné provést převod do
Databáze a vytvořit tak samostatnou poddatabázi. Je také možné, že do přehledu nebyli započítáváni muži,
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Z přehledu jsem zprvu vyexcerpoval údaje, týkající se národnostní charakteristiky vojáků:
Tabulka 106
Příslušníci tzv. palestinských transportů,
listopad 1939 a leden 1940
(podle mateřské řeči)1319
národnost

počet

%

česká

108

30,8 %

slovenská

84

23,9 %

rusín. a ukraj.

5

1,4 %

německá

100

28,5 %

maďarská

43

12,3 %

jiná

11

3,1 %

351

100 %

celkem

Tabulka neuvádí konfesní strukturu, z kontextu je nicméně jasné, že všechny osoby (až na
několik vojáků, přiřazených v Bejrútu) byly židovského původu, což potvrdilo i srovnání
s Databází.1320 Vcelku pozoruhodné je ovšem vnitřní složení skupiny z hlediska mateřské řeči.
Němčinu udávalo až 28,5 % mužů – většího podíl „Němců“ dosáhl mezi rekrutačními zdroji
jen transport dobrovolníků z Británie v květnu 1940. Zdaleka největšího podíl ze všech
rekrutačních skupin, které v průběhu celé války posilovaly československé jednotky ve všech
zemích, dosáhlo také zastoupení mužů, kteří udávali mateřskou řeč maďarskou.1321
Srovnávání s jinými rekrutačními zdroji ovšem má jen omezenou výpovědní hodnotu, neboť
příslušníky palestinských transportů mnohem více než mateřská řeč charakterizovalo
kritérium konfesní.

přiřazení až v Bejrútu, ale naopak všichni, kteří skutečně odjeli z Palestiny, a to včetně těch osob, které nebyly
příslušníky zmíněných dvou transportů. Detailní zjištění si vyžádá podrobnější výzkum, který v současné době
ještě není ukončen.
1319

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, Statistika čs. jednotky na Středním východě.

1320

Přes výše zmíněné problémy s detailní identifikací jednotlivých osob ze seznamu lze uvést, že jedna sonda
možné struktury (při započítání skupiny kpt. Chalupného) prokázala mezi 346 nalezenými osobami 299 osob
židovské konfese. Vzhledem k nejisté identifikaci je ovšem nutné toto číslo chápat jako ilustrační. Databáze.
1321

Přes 40 % příslušníků transportů tedy udávalo „neslovanskou“ mateřskou řeč, respektive němčinu nebo
maďarštinu, což se přirozeně muselo odrazit na vztahu českých a slovenských vojáků vůči nim.
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Zmíněný archivní materiál ale zachycuje i služební osudy dotyčných vojáků:
Tabulka 107
Statistika osob odeslaných z Palestiny v zimě 1939/1940
k čs. armádě ve Francii1322
národnost
specifikace
odesláno z Palestiny
do Francie

česká

celkem

slovenská rusínská německá maďarská

jiná

počet

%

108

84

5

100

43

11

351

100 %

neschopno nebo
superarbitrováno

2

1

-

6

6

-

15

4,3 %

předáno fr. úřadům
jako nespolehliví

-

-

1

16

6

-

23

6,5 %

pohřešeno v poli
nebo zběhli v poli

6

4

-

6

2

1

19

5,1 %

zůstalo dobrovolně
ve Francii

23

-

-

17

10

4

55

15,8 %

evakuovalo
do Británie

90

65

4

55

19

6

239

68,1 %

předáno brit. úřadům
jako nespolehliví

28

27

1

29

11

2

98

27,7 %

superarbitrováno a
propuštěno v Británii

6

1

2

2

1

-

12

3,5 %

56

37

1

24

7

4

129

36,8 %

51,9 %

44 %

20 %

24 %

16,3 %

36,4 %

36,8 %

dosud slouží v
armádě

Jak z tabulky jasně vyplývá, stížnosti na vojenskou a mravní hodnotu celé skupiny a slabý
vztah jejích příslušníků k myšlenkám a potřebám československého odboje bezesporu měly
reálný základ. Okamžitě po příjezdu prvního transportu do Francie se několik mužů odmítlo
podrobit odvodům před československou komisí s tím, že nejsou československými občany, u

1322

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV, k. 29, Statistika čs. jednotky na Středním východě.
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dalších vyšla tato skutečnost najevo při základním zpravodajském prověření.1323 Většinou
nezbývalo než tyto osoby předat francouzským úřadům, respektive odeslat do náborového
střediska Cizinecké legie. Situaci ostře kritizovaly příslušné francouzské orgány, které mimo
jiné poukazovaly na vysoké přepravní náklady, a koneckonců i náklady na další pobyt
superarbitrovaných či internovaných vojáků ve Francii, které tak byly vynaloženy zcela
zbytečně. Právě z tohoto důvodu Francouzi v Marseille převzali pouze patnáct mužů, kteří
neprošli zdravotní prohlídkou. Tento poměr sice činil jen 5 % z celého transportu, ale jen
proto, že Francouzi kategoricky odmítli přijmout více osob, a to přes všechny pochybnosti o
jejich bojové morálce, státním občanství i motivaci k přihlášce do vojska. Během další doby
ovšem bylo po dalším vyšetřování propuštěno a francouzským orgánům předáno dalších 23
osob.1324 To již dohromady představovalo přes dvanáct procent stavu transportu, což bylo na
pováženou. Není proto divu, že konzul Kadlec obdržel instrukce, aby další nábor prováděl
mnohem pečlivěji a přísněji. Druhý transport v lednu 1940 tudíž čítal jen 38 mužů, podstatně
lépe prověřených (kromě ověření totožnosti měli být vybíráni pouze svobodní).
Jak již bylo vysvětleno v příslušné kapitole, listopadový transport dorazil již poté, co se
v Agde objevily první stížnosti na potíže a spory s vojáky židovského původu. Odvodní
komise tedy přistupovala k jeho příslušníkům poměrně velmi obezřetně. Zprávy o
nepříjemnostech během odvodu v Marseille poté předznamenaly vznik jistých předsudků,
které vůči příslušníkům tohoto prvního čistě „židovského“ transportu ostatní vojáci v Agde
měli.
Další čísla ale jsou poměrně překvapivá. Po francouzské kapitulaci evakuovalo do Británie
239 příslušníků „palestinských transportů“ – což činilo 68 %, tedy více než dvě třetiny
původního počtu. Výše úbytků ve Francii (přibližně jedna třetina) tak byla výrazně nižší než
činil průměr celé divize, jejíchž řady se v červnu 1940 ztenčily o více než polovinu vojáků.
Srovnání v rámci jednotlivých kategorií, představené v podkapitole věnované úbytkům čs.
pozemních jednotek ve Francii, tak staví příslušníky „palestinského transportu“ přibližně
1323

Jedenatřicetiletý A. S., narozený v Mukačevě, podloudně v Palestině koupil svolávací lístek na jméno
Goldberger. Pod tímto jménem odplul přes Bejrút do Marseille, kde prošel odvodem. Teprve ve Francii čs.
orgány zjistily, že dotyčný je maďarským státním příslušníkem. Setrval sice v čs. vojsku, postupně ale byl
přeřazován k různým jednotkám, až skončil u náhradního tělesa. Do Británie neevakuoval a zůstal dobrovolně ve
Francii. Databáze, VÚA – VHA Praha, Kartotéka příslušníků čs. vojenských jednotek – Západ, karta A. S.,
Tamtéž, sb. 24, osobní materiály A. S.
1324

Někteří již v listopadu 1939, tedy prakticky vzápětí, většina v únoru 1940, někteří až v květnu téhož roku.
Databáze.
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doprostřed mezi krajní kategorie „spolehlivých“ a „nespolehlivých“ skupin. Je ovšem pravda,
že právě pro případ příslušníků „palestinského transportu“ platilo, že samotné rozhodnutí pro
evakuaci do Británie automaticky nepředstavovalo indikátor míry odhodlání k dalšímu boji či
oddanosti věci čs. zahraničního odboje. Mezi evakuovanými se ocitlo i značné množství osob,
které dále sloužit nechtěly, přinejmenším ne v československém vojsku, a pro evakuaci se
rozhodly především z důvodu nebezpečí rasové perzekuce. To se potvrdilo již v červenci
1940, kdy se k cholmondeleyské vzpouře přidalo celkem 98 příslušníků „palestinských
transportů“, kteří tak představovali mezi vzbouřenci co do počtu druhou největší skupinu.
Tento fakt neunikl pozornosti prostých vojáků ani důstojníků, pověřených zpracováním
hlášení a zpráv o průběhu a příčinách vzpoury. „Palestinský transport“ se opět stal terčem
kritiky a dokonce jakýmsi symbolem problémů, které důstojníci s židovskými vojáky měli.
Z výše dokumentovaných faktů je nepochybné, že procento mužů, kteří měli k čs. odboji
vlažný či dokonce vysloveně záporný vztah, byl v této skupině opravdu vysoký. Přesto, že šlo
o dobrovolníky a nikoliv nuceně mobilizované čs. občany, přesáhl počet osob vyloučených
z vojska ve Francii či Británii pro nespolehlivost třetinu celkového stavu.1325 Ani číslo
propuštěných ze zdravotních důvodů, byť nijak závratně vysoké (27 osob, tedy asi 8 %),
nebylo zanedbatelné. Dohromady pak tyto dvě položky úbytků činily přes 42 % původního
počtu.
Nicméně, jak vyplývá z tabulky, z celé skupiny nakonec v československé armádě zůstalo
sloužit 129 vojáků, tedy také více než třetina původního počtu (36,8 %). Z porovnání
s ostatními rekrutačními zdroji sice vyplývá, že poměr vojáků, kteří z původního počtu zůstali
v československé uniformě, byl podstatně menší než v případě „nejspolehlivější“ skupiny
„Čechů z českých zemí“, ale naopak podstatně větší, než například u krajanů, nastoupivších
z území Francie. Z hlediska celkové sumarizace tedy tato skupina mezi ostatními rekrutačními
zdroji čs. vojska překvapivě představovala spíše lepší průměr, což vůbec neodpovídá jejímu
„mediálnímu obrazu“. Mezi příslušníky „palestinských transportů“ lze nalézt, jako ostatně u
každé skupiny, jak flagrantní případy nezájmu o službu či dokonce státní nespolehlivosti,1326

1325

„Pro nespolehlivost“ bylo propuštěno ve Francii 23 osob, v Británii 98, celkem tedy 121 (34,5 % celkového
stavu).
1326

Kromě osob, které okamžitě po příjezdu do Francie odmítli sloužit v čs. vojsku či v jakémkoliv vojsku
vůbec, se velkému negativnímu ohlasu mezi vojáky dostalo nijak výjimečným případům, kdy se někteří
příslušníci transportů opakovaně domáhali různých materiálních výhod, které jim nepříslušely, a neváhaly se
přitom uchýlit k podvodům. Několik vojáků se například neoprávněně vydávalo za důstojníky. O asi nejznámější
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tak i muže, kteří v zahraničním odboji splnili své povinnosti více než příkladně.1327 Také mezi
těmi, kteří v jednotkách zůstali, lze najít některé problémové jedince, většina vojáků, kteří
zůstali ve vojsku, ale sloužila skromně a bez výstřelků až do konce války, na místech, která
jim byla určena.1328 Vojáci, kteří i po červenci 1940 nadále v československém vojsku
setrvali, tak pro zahraniční odboj znamenali vcelku dobrý vklad pestré československé
komunity v Palestině, jejíž hlavní hlavní přínos se měl ještě projevit při výstavbě jednotky na
Blízkém východě.
Co se týče závěrečné rekapitulace, je možné říci, že také pro „palestinské transporty“ platí
poznatek, získaný při zkoumání bojové morálky československých jednotek ve Francii jako
celku.1329 Pokud bychom si míru morálních kvalit jako odhodlání, vlastenecké cítění a bojová
morálka, představili jako matematický interval, museli bychom konstatovat velké shluky na
obou jeho koncích – skupina výrazně „neochotných“ byla skutečně velmi početná, na druhou
stranu ale není možné nevidět prakticky totožné množství (ne-li větší) vojáků, kteří sloužili
stejně dobře a statečně jako ti příslušníci československých jednotek, kteří byli považováni za
potenciálně „spolehlivé“.

Domnívám se, že důvody silného „medializování“ „palestinských transportů“ spočívaly
hlavně v jejich složení. Především šlo o vysoký poměr osob s vysloveně negativním vztahem
k čs. odboji a vojenské službě vůbec, které jen využily možnosti dostat se z Palestiny do
západní Evropy. Skupině se již od příjezdu do Francie dostalo velké pozornosti, a byla
vnímána jako specifický celek. Zatímco jiné případy selhání zanikly v anonymní mase,
příslušníci „palestinských transportů“ bývali opakovaně s příslušnou charakteristikou
identifikováni. Jedním z hlavních důvodů byla jistě naprostá homogenita skupiny ve smyslu
rasovém – pro ostatní vojáky se v první době existence čs. vojska na Západě „palestinské

aféře s údajným kapitánem letectva se mj. zmiňuje STAV, Z: Povinnost nade vše..., s. 105. Jednalo se o J. L.,
který se následně v Británii přidal k vzpouře v Cholmondeley, stejně jako ostatní „lžidůstojníci“ z této skupiny.
1327

Mezi jinými je především možné jmenovat samotného velitele transportu Kolomana Schreibera (F-483,
13.02.1908 Revúca), dále pak známou postavu Arthura Fleischmanna/Hanáka (F-503, 01.07.1917 Olomouc).
1328

Příkladem budiž R. K., jenž jako již více než třicetiletý bankovní úředník z Prahy do značné míry teoreticky
odpovídal zažitým předsudkům o dobře zajištěném židovském úředníkovi z velkého města. Československé
vojsko neopustil a do konce války sloužil na řadových místech u polních jednotek, včetně bojů u Dunkerque.
Válku dosloužil v hodnosti četaře a teprve poté, v roce 1946, odjel zpět do Palestiny, kde se usadil.
1329

Viz kapitola „Francouzské období“, s. 176–179 a 209–210.
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transporty“ staly symbolem židovské účasti ve vojenském odboji. Ovšem právě tato paušální
generalizace dosti vypovídá o problému „kmenové sebeidentifikace“ Čechoslováků v odboji.
Case study „palestinských transportů“ tedy naznačuje mnohé aspekty vztahu
československých zahraničních vojáků k jejich židovským druhům. Přitom je nutné zdůraznit
i fakt, že se jednalo o vztah oboustranný, který měl i opačný vektor, tedy otázku vztahu
židovských vojáků k ostatním odbojářům. Oba vztahy také procházely postupným vývojem.
Právě časová návaznost je ostatně důležitá i v případě této konkrétní case study. V době
příjezdu transportu do Francie se již objevily první závažné stížnosti na nedostatečnou míru
vlastenectví a bojového odhodlání části židovských exulantů. Jestliže v tomto okamžiku
dorazil transport, složený výhradně z židovských dobrovolníků, z nichž část okamžitě po
přistání odmítla nastoupit vojenskou službu a další jeho příslušníci museli být po
zpravodajské prověření předáni Francouzům k internaci, není divu, že události evokovaly
vznik paušální nedůvěry vůči ostatním příslušníkům transportu, přičemž při hledání
vysvětlení se pochopitelně nabízela generalizace, ústící do jakési podoby primitivního
antisemitismu. Atmosféra nedůvěry, kritiky a podezírání ovšem musela vyvolat i zpětnou
reakci – k odchodu v Cholmondeley se jistě rozhodli i mnozí, kteří by za jiných okolností
zůstali. Vysoké procento příslušníků „palestinských transportů“ mezi vyloučenými vojáky
v Cholmondeley ovšem jen utvrdilo dosavadní nedůvěru ostatních vojáků, a spirála se tak
uzavřela.1330 Přitom mnozí vojáci v Cholmondeley odešli opravdu jen v důsledku
pociťovaného antisemitismu, a nikoliv z nechuti či strachu zúčastnit se boje. Řada z nich se
poté v britské armádě velmi dobře osvědčila, a to nejen v Pioneer Corps, ale především poté,
co mohli od roku 1942 vstupovat i do ostatních druhů vojska. „Ztraceni“ v mase anonymity
dokázali pak plně využít svých osobních kvalit a schopností. Někteří skončili válku
v poměrně vysokých hodnostech či na pozoruhodných funkcích.

1330

Charakteristické příklady tehdejšího smýšlení elity čs. vojáků, letců-stíhačů, uvádí Ladislav Kudrna: [...] židi
a Španěláci dělají kravály, svinstva a rozkládají všechny jednotky v nichž jsou [...] Při náboru k letectvu, jemuž
jsme říkali „boření“ (pěchota se tím doslovně rozbouřila), jsme nebrali žádný zřetel na urajšly [tzn. židy] a
španěláky, jež jsme zásadně nepřijímali [...] a při konečné čistce jsme vyhodili nemilosrdně všechno, co smrdělo
jen trochu židovstvím. KUDRNA, Ladislav: Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2.
světové války. Libri, Praha 2003, s. 62.
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5.2.4. „Transnacionální nadhled“:
Nástin srovnání početního zastoupení židovských vojáků v československých a polských
exilových jednotkách jako ukazatel vztahu židů k danému státu a společnosti:
Možnosti získávání kvalitativních ukazatelů pomocí analýzy kvantitativních údajů
Problematika služby židovských vojáků v československých jednotkách je velice složitým
tématem. Otázky míry skutečného, ale i „nepravého“ a také pociťovaného antisemitismu vždy
závisí od úhlu pohledu. Z archivních materiálů lze jednoznačně dokladovat případy vysloveně
antisemitského cítění i chování vojáků a důstojníků československé zahraniční armády,
přičemž nešlo jen o zanedbatelné výjimky. Větší byl počet těch, u nichž můžeme vysledovat
jisté předsudky, pocházející ještě z předválečné doby, či aplikaci apriorních závěrů,
vyvozených z některých konkrétních zkušeností v rámci služby v zahraničních jednotkách. Je
dokonce možné nalézt signály, svědčící o různé hladině potenciálních protižidovských averzí
u celých skupin zahraničních vojáků. Intenzita takovýchto „kolektivně sdílených pocitů“ sice
nebyla nikdy příliš vysoká, ovšem v zjitřené době války a probíhajícího holocaustu židovští
vojáci každou zdánlivě „nevinnou“ poznámka podobného druhu vnímali velmi silně,
z pohledu původce „neadekvátně“. Stížnosti na údajné antisemitské projevy poté nadřízení
důstojníci často posuzovali jako nadnesené, zvláště pak, kdy řídké nebyly ani případy, kdy se
jednotliví vojáci snažili obviněním nadřízeného z antisemitismu zakrýt svoje skutečné
poklesky.1331 Většina problémů ve vztahu k židovským vojákům vycházela spíše z vypjatého
národního cítění, které ovšem u mnoha Čechů a Slováků přecházelo až v otevřený
nacionalismus se znaky šovinismu. Hrůzy války, strach o osudy rodiny i celého etnika
doléhala jak na židovské, tak i „nežidovské“ vojáky, a žádná (z několika) stran se nevyhnula
jisté přecitlivělosti a sebeobranným psychologickým reakcím.
Cílem této práce je především poskytnout konkrétní početní specifikace účasti jednotlivých
skupin v zahraničním vojenském odboji a nikoliv rozbor širší problematiky. Jako jistý
sumarizační závěr celé otázky jsem se přesto rozhodl upozornit na možnost nastínit srovnání
se situací v zahraničním vojenském odboji jiné okupované země, Polska.
Polský zahraniční odboj v letech druhé světové války dokázal zformovat velice početné
vojenské jednotky, jak na východní, tak i na západní frontě či na Blízkém východě. Koncem

1331

Srvn. např. BROD, T.: Tobrucké krysy, s. 185; KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s.
152.
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války čítala polská armáda na Západě 194 000 vojáků, přičemž za celou dobu války prošlo
jejími řadami na 300 000 osob.1332 Silné svazky se podařilo zorganizovat již v prvním období
– 15. června 1940 čítalo polské vojsko ve Francii 84 461 mužů,1333 přičemž do bojů na frontě
kromě letců zasáhly dvě plné pěší divize, horská brigáda, improvizovaná mechanizovaná
brigáda a řada dalších malých jednotek. Poměr vůči aktivům československého odboje byl
tedy téměř nesrovnatelný, neboť kromě osminásobku celkového počtu vojáků měl zásadní
význam zvláště fakt, že Poláci byli schopni formovat plnohodnotné polní svazky s plnými
tabulkovými počty, které měly pro francouzské velení reálný vojenský význam.
Národnostní složení polských jednotek bylo ovšem ve srovnání s československými podstatně
méně pestré. Pochopitelně převažovali polští občané či krajané polského mateřského jazyka a
římsko-katolické konfese, zvláště ve Francii však v rámci mobilizace nastoupila řada krajanů,
kteří jako mateřštinu již udávali francouzštinu. Zatímco podíl vojáků německé národnosti byl
v zásadě zanedbatelný, největší menšinu představovali bezesporu vojáci židovského původu.
Jejich podíl měl ve Francii činit přibližně deset procent, což je srovnatelné
s československými jednotkami. Později, v Británii, na Blízkém východě a v Itálii, ovšem
procentuální poměr židovských vojáků výrazně poklesl. Neznamená to však, že by v zahraničí
více Poláků židovského původu nebylo, naopak, jedná se spíše o důkaz vzájemné ne-důvěry
obou stran. Některé údajné antisemitské výstřelky v polské armádě v Británii se dostaly až na
pořad jednání britské Dolní sněmovny,1334 o antisemitských averzích řady polských
důstojníků se ve svých hlášeních zmiňovali i českoslovenští důstojníci, kteří se s nimi
setkali.1335 Bohužel, otázka židovského zastoupení v polských zahraničních jednotkách patří
k méně zpracovaným tématům, zvláště pak co se týče odborného historického zpracování. 1336
Zatímco ve Francii platila pro všechny polské občany – stejně jako pro Čechoslováky –
povinná mobilizace, na britském území a v neutrálních zemích se mohl provádět pouze
1332

Kol.: Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki formacji polskich na Zachodzie 1939–1945. WMON,
Warszawa 1981, s. 748.
1333

Tamtéž, s. 40.

1334

Nejpodstatnější debata k tomuto problému proběhla 28. dubna 1944. Zápis z jednání je dostupný na
http://www.theyworkforyou.com/debates/?id=1944-04-28a.1159.0.
1335

FRIEDL, J.: Na jedné frontě, např. s.207

1336

Některé práce na toto téma samozřejmě existují, monumentálním dílem, mapující účast polských židů
především po kvantitativní stránce, je např. MEIRTCHAK, Beniamin: Jewish military casualties in the Polish
armies in World War II. World Federation of Jewish Fighters Partisans and Camp Inmates – Association of
Jewish War Veterans of the Polish Armies in Israel, Tel Aviv 1994.
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dobrovolný nábor. Velmi diskutabilním momentem je vysoká míra dezerce židovských
vojáků z jednotek tzv. Andersovy armády, kterých po přesunu ze Sovětského svazu na Střední
a Blízký východ dezertovalo na 3000. Je totiž velice těžké posoudit, do jaké míry se snad
jednalo o důsledky antisemitské atmosféry v polských jednotkách a do jaké míry naopak šlo o
motivy jiné, především pak prostou touhu dostat se do Erec Jisrael a usadit se zde. Je sice
pravda, že poměr dezertérů vůči všem židovským vojákům byl u polských jednotek
nesrovnatelně větší než u československých,1337 nicméně je nutné vzít v úvahu i jiný
regionální původ obou židovských skupina a odlišnou „odbojovou historii“.1338
Charakteristický byl vztah velitele polských formací na Blízkém východě generála
Władysława Anderse, který lze popsat jako směs rezignace, pochopení i vlastních národních
preferencí.1339
„Míru ochoty ke službě“ židovských vojáků v té či oné armádě lze jen těžko kvantifikovat, a
proto jsem se v tomto případě uchýlil k využití dalšího příkladu.
Po vypuknutí války v září 1939 francouzská armáda ve snaze alespoň částečně vyrovnat
nepříznivé početní poměry dané celkovou demografickou situací přikročila k formování
útvarů, jejich základ tvořili cizinci. Vedle polského a československého „národního“ vojska a

1337

Na Blízkém východě dezertovalo z československých jednotek celkem 171 vojáků židovské konfese, což
představovalo necelých 14 % z celkových 1231 židovských vojáků. VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SV. k. 29,
Statistika čs. jednotky na Středním východě. Naproti tomu podle B. Meirtchaka po dezerci asi 3000 vojáků
zůstalo v řadách polského II. armádního sboru přibližně 850 židovských vojáků. Tyto počty jsou samozřejmě
pouze přibližné, vychází z nich však, že z polských jednotek dezertovalo 78 % židovských vojáků, tedy naprostá
většina.
1338

Většina židovských příslušníků čs. jednotky nastoupila službu z území Palestiny – mohli se tedy již předem
rozhodnout, zda do vojska vstoupí nebo zůstanou „v civilu“. Polští vojáci židovského původu naopak do vojska
vstupovali na území SSSR, kde pro ně polský stejnokroj často představoval možnost dostat se z gulagů a tím
doslova záchranu života. Evakuaci polských formací do Íránu vítali možnost dostat se z území Sovětského
svazu, poté, co se sbor dostal do Iráku a přímo na území Palestiny, se však mnohým díky britskému a polskému
velení splnil sen o cestě do „země zaslíbené“. Dezerce tak představovaly jen jeden aspekt – jakýkoliv pokus o
srovnání „vůle“ či „ochoty“ ke službě československých a polských židů v jejich národních („státních“ ?)
armádách na Blízkém východě by musel vzít v úvahu všechny židy-občany ČSR a Polska, kteří se dostali na
území Palestiny.
1339

W Palestynie zaczęły się tłumne dezercje żołnierzy żydowskiego pochodzenia, zaagitowanych przez
organizacje żydowskie. Ponad 3000 Żydów opuściło szeregi Korpusu. [...] Nie zezwoliłem na poszukiwania
dezerterów, i ani jeden dezerter nie został przez nas aresztowany. Postanowiłem nie stosować ściśle wobec
mniejszości narodowych ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej dla wszystkich obywateli polskich
poza Krajem. Nie chciałem mieć pod dowództwem żołnierzy, którzy bić się nie chcą... In: ANDERS, Władysław:
Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946. Bellona, Warszawa 2007, s. 204.
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normálních částí Cizinecké legie tak vznikly i zvláštní cizinecké útvary různé podoby. 1340
První nově zformovaný pluk, označený později jako 11. pěší pluk Cizinecké legie,1341 vznikl
již na podzim 1939 a později se zapojil do bojů na francouzsko-německé frontě. Rozborem
jeho personálního složení lze dospět k zajímavým výsledkům.1342 Pluk čítal celkem 3015
mužů. Zatímco „Čechů“ ovšem pluk vykazoval jen 24, největší skupinu představovali
„Poláci“ s 914 vojáky, což činilo 30 % stavu celého pluku. Neměl jsem k dispozici údaje pro
další cizinecké pluky, nicméně mezi zastoupením Čechoslováků a Poláků je evidentní
nepoměr. Vysvětlení je prosté. Jak vyznívá z relací pamětníků,1343 většina z Poláků
v cizineckých plucích byla židovského původu. Mnozí z nich emigrovali do Francie již
dlouho před válkou, často právě z důvodu antisemitismu, který v meziválečném Polsku
pociťovali.1344 Výše uvedené číslo tak podle mého názoru ilustruje míru ochoty mužů
židovského původu sloužit v polských, respektive československých jednotkách a
zprostředkovaně i míru jejich sebeidentifikace s vlastí, respektive domovským státem, jeho
vládou a jeho většinovým obyvatelstvem jako společností. Dá se tedy říci, že přes všechny
problémy, které nelze pomíjet, měli českoslovenští židé ke svému státu a k jeho armádě
relativně velkou důvěru. Právě vysoký podíl židovské účasti v československých zahraničních
jednotkách dokazuje, že velká část židů v nich sloužit chtěla a byla dokonce ochotna
v československé uniformě položit i svůj život.1345
1340

Kromě klasického pětiletého závazku služby v Cizinecké legii mohli cizinci po začátku války nastoupit také
v charakteru „dobrovolníka na dobu války“. Kromě dvou pěších pluků, horské polobrigády a divizního
průzkumného oddílu, zformovaných v rámci Cizinecké legie, zasáhly do bojů na frontě i tři dobrovolnické
„pochodové“ pluky, a další jednotky se připravovaly v zázemí. Cizinci mohli také vstoupit do vojenských
pracovních rot.
11ére Regiment Étranger d´Infanterie. Pluk vznikl v rámci Cizinecké legie, přičemž jeho základ tvořilo 2000
cizineckých legionářů z posádek v severní Africe, k nimž se přidalo 500 záložníků a 500 „dobrovolníků na dobu
války“.
1341

1342

Tabulka personálního složení pluku, dostupná na http://www.kwaak99.demon.nl/11%20REI.htm, stav k 20.
2. 2012.
1343

Union des Engagés Volontaires, Anciens Combattants Juifs 1939–1945, leurs Enfants et Amis.
http://www.english.combattantvolontairejuif.org/index.html.
1344

Podle sčítání v roce 1931 činil polský podíl na na celkové židovské imigraci do Francie 33,8 % a byl se
70 000 osobami zdaleka nejvyšší, podstatně vyšší než podíl imigrantů z Německa (pouze 19,3 %).
Z Československa mělo dorazit pouze 5000 židů, což byla naopak jedna z nejnižších položek (2,4 %). GUEDJ,
Jérémy: Les Juifs francais face aux Juifs étrangers dans la France de l´entre-deux-guerres. In: Cahiers de la
Méditerranée, 78, 2009, s. 43–73. Dostupné na http://cdlm.revues.org/4637.
1345

Celkový počet vojáků židovského původu, kteří zahynuli v době války v řadách čs. jednotek v zahraničí lze
jen velmi stěží odhadovat. V Databázi se zatím podařilo zdokumentovat celkem 298 padlých, zemřelých a
nezvěstných vojáků, kteří přímo deklarovali židovskou konfesi.
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5.2.5. Závěr
Situace československých občanů židovského původu byla během druhé světové války velice
složitá. Pro většinu z těch, kteří zůstali ve vlasti, se brzy změnila v tragédii, i ti, kterým se
podařilo uprchnout za hranice ale museli čelit celé řadě potíží. To se týkalo i jejich služby
v československých jednotkách. Kromě běžných strastí vojenského života a nebezpečí smrti
v boji či při výcviku se tito muži museli potýkat i s více či méně přítomnou nedůvěrou, averzí
či jen prostým nepochopením. Vzhledem ke svému původu přeci jen stáli na poněkud odlišné
„palubě“ než vojáci české národnosti, kteří po celou dobu existence jednotek představovali
většinu jejich stavu. Vyhrocená doba nutila k přehodnocení osobních postojů, což se
například týkalo i těch vojáků židovského původu, kteří své židovství dosud nevnímali či mu
nepřikládali žádný význam. Někteří se rozhodli zcela se ztotožnit s českým, popřípadě
slovenským národem, jiní se naopak obrátili k židovství. V československých jednotkách je
možné nalézt řadu případů, kdy vojáci nechávali během války změnit údaje svých
personálních záznamů. Týkalo se to jak deklarované národnosti, popř. v menším počtu i
mateřské řeči (chápané jako výraz národnosti), tak i konfese. Zatímco u národnosti byl tento
pohyb až na naprosté výjimky jednostranný, tedy od neslovanských k slovanským či k
židovské, v případě konfese docházelo k pohybu v obou směrech – řada vojáků požadovala
změnu židovské konfese na jinou či na bezkonfesní prohlášení,1346 jiní naopak teprve během
války vstupovali do židovské církve či se rozhodli přiznat skutečnost, kterou zprvu
zatajovali.1347

1346

Za příklad může sloužit již jednou zmíněný poručík Mojžíš M., jenž si oficiálně nechal změnit konfesní
záznam z „židovské“ na „evangelickou“. Databáze a VÚA – VHA Praha, f. Kvalifikační listiny vojenských
osob, Kvalifikační listina Mojžíše M. Ze zkušeností při zpracování Databáze vyplývá, že žádosti o podobné
změny v osobních záznamech byly častější mezi záložními důstojníky než u mužstva.
1347

Mezi 1337 vojáky židovské konfese, kteří nastoupili službu u čs. jednotek ve Francii v letech 1939/40, lze
doložit dvacet případů změny konfesního údaje. Je to však naprosté minimum, neboť řada takto provedených
změn se z různých důvodů v Databázi exaktně nepromítla. Podle osobního, z pohledu matematické definice
nekvalifikovaného odhadu se četnost takových změn během války u vojáků ve Francii a v Británii pohybovala
v intervalu, ohraničeném hodnotou dvou a osmi procent všech vojáků židovské konfese. V případě jednotek na
Blízkém východě a v Sovětském svazu si netroufám rozmezí příslušného intervalu odhadnout ani laicky, byť
mohu doložit řadu konkrétních případů.
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Židovští vojáci pocházeli z různých sociálních skupin i z různých koutů Československa, měli
však hodně společného. Mnozí zanechali v okupovaných zemích celé rodiny či jejich velkou
část, a jelikož o nich neměli žádné zprávy, zůstávaly jim jen nejhorší obavy – které se po
válce většinou bohužel potvrdily. Velmi často pak bylo možné vysledovat jistou „společnou
identitu“, která některé skupiny židovských vojáků spojovala, a na jejímž vzniku se
bezpochyby podílel i tíživý pocit společného ohrožení a tím i vědomí společného osudu.
Charakteristiku jejich pocitů a postojů výtečně vyjádřil jeden z pamětníků, tehdy mladý vojín,
který se zúčastnil vylodění Československé samostatné obrněné brigády ve Francii a spolu
s dalšími v září 1944 očekával na zasazení do bojů na frontě:
The makeshift synagogue in the Normandy field was chockablock and straining at the seams.
Many had no doubt come for religious reasons, but all of those present were there to mark
their identity as Jews. Moreover, they were there as Jews who had taken up arms against the
oppressors of their country and the torturers and murderers of their families. Over and above
a religious service, I saw it as a shining demonstration of unity of purpose: it brought
together an overarching spectrum from the orthodox to the conservative, liberal and agnostic
and all the way to those who officially declared themselves as not belonging to any faith. For
a number among them it was to be the last Yom Kippur. For those of us still alive today it was
a moving and guiding experience which none will have forgotten.1348

1348

KRAUS, J. H.: My personal Guy Fawkes’ and Other Days, s. 7; kopie rukopisu v držení autora práce.
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6.

POZNATKY,
ZÁVĚRY,
HYPOTÉZY
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6.1.

„ČESKÁ“, NEBO „ČESKOSLOVENSKÁ“
ARMÁDA?
Poznatky a postřehy, závěry, otázky a hypotézy

Budoucí generace nechť si vezme poučení z těžkých ztrát, jež nám přinesly naše chyby a
slabosti. [...] Museli jsme odstranit plevel, aby nás vichřice nesmetla. Jen dobrý křemen
potřebovali jsme na stavbu kvádrů, na nichž znovu chceme vybudovati oltář svobody milované
vlasti.1349

ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI

6.1.1. Armáda v číslech
Československý odboj v zahraničí se od samého počátku své existence snažil o zformování
vlastních vojenských sil. V průběhu války vznikaly vojenské jednotky na několika teritoriích
a v různé velikosti, od několika set do desítek tisíc vojáků. V okamžiku vítězství Spojenců
v Evropě již představovaly nemalou bojovou hodnotu. Na východní frontě působil armádní
sbor, jenž od října 1944 bojoval přímo na území vlasti; počátkem května 1945 měl asi 60 000
vojáků.1350 V západní Evropě čítaly pozemní a letecké složky přes 10 000 mužů.1351 Nelze

1349

VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 1, inv. č. 3, Kronika NT, II. díl, s. 3. Srvn. PIVCOVÁ, Zuzana: Náhradní
těleso – historie a charakter jednotky, možnosti využití dochované dokumentace ve Vojenském ústředním
archivu Praha. In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.): Československá armáda 1939–1945 (plány a
skutečnost). Příspěvky z mezinárodní konference 22. – 23. října 2002. AVIS, Praha 2003, s. 99.
1350

Není možné zjistit přesný početní stav čs. jednotek na východní frontě k 9. květnu 1945, neboť na
osvobozených územích probíhala mobilizace, a čísla se plynule měnila, respektive rychle rostla. Kvalifikovaný
odhad početního stavu provedl na základě rozboru příslušných hlášení již Bohumír Klípa in: Kol.: Za svobodu
Československa, III, s. 461.
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také zapomenout, že v posledních dnech války se v Itálii přidaly na stranu Spojenců jednotky
protektorátního vládního vojska a slovenské technické divize, které se přeformovaly
v improvizovanou brigádu a divizi, dohromady asi 11 000 mužů.1352 Celkem tedy
československé orgány teoreticky disponovaly více než osmdesátitisícovým vojskem.
Význam československých vojenských jednotek za druhé světové války nelze ani přeceňovat,
ani podceňovat. Bojovou hodnotu a především politický význam nelze měřit jen prostým
aritmetickým vyjádřením, přesto je nutné tato základní fakta vnímat, aby mohla být zasazena
do širšího kontextu. Předkládaná práce je zaměřena na národnostní složení jednotek, díky
aplikaci kvantitativních přístupů a získaným souborným datům lze ale také nejen nalézt
leckteré pozoruhodné souvislosti, ale především revidovat celou řadu mýtů a neustále
opakovaných polopravd o zahraničním vojsku jako celku.

6.1.2. V čase a prostoru:
Vývoj početních stavů zahraničních jednotek
Československé zahraniční jednotky procházely se v průběhu války neustále měnily, a to jak
co do počtu a organizační struktury, tak i co do vnitřního složení. Zatímco jednotlivé kapitoly
se věnovaly podrobnostem tohoto vývoje, na tomto místě je možné prezentovat souhrnný
přehled, vytvořený ve formě jednoduchých grafů.

GRAF 11353
V grafu lze sledovat trendy nárůstu či deklinace početních stavů zahraničního vojska jako
celku, čísla však především mají poskytnout nezbytný širší rámec pro grafy následující.
Současně ovšem graf umožňuje porovnat základní veličinu, tedy početní sílu vojska,
s významným aspektem časovým. Zachycení z perspektivy několika let nabízí jak možnost
1351

Čs. samostatná obrněná brigáda měla 6 164 mužů, u Náhradního tělesa bylo 2 473 mužů, u letectva asi 1 500
vojáků. PROCHÁZKA, I.: Dunkerque, s. 120; BROD, T. – ČEJKA, E.: Na západní frontě, s. 503.
1352

Bývalí příslušníci vládního vojska zformovali tzv. Čs. samostatnou brigádu v Itálii, čítající asi 4 000 mužů,
slovenští vojáci pak tzv. 1. čs. divizi v Itálii, jejíž stav dosahoval 7 000 mužů. MARŠÁLEK, Z.: Vojáci v moci
politiků, s. 58.
1353

Viz Graf 1 v příloze.
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nastínění základních trendů vývoje početních stavů vojska během celé války, tak i korekce
některých klišé.
Početní stavy, stejně jako materiální vybavení a celková bojová hodnota čs. vojenských
jednotek se průběžně měnily, přičemž křivky ani zdaleka nebyly jen vzrůstající. Počáteční
období ve Francii nelze hodnotit jinak než jako jednoznačný úspěch – od konce září 1939,
kdy se jednotka začala formovat, až do začátku třetí dekády června 1940, tedy během
pouhých devíti měsíců, se podařilo zorganizovat a částečně i vycvičit svazek velikosti pěší
divize. Výtěžnost některých konkrétních rekrutačních zdrojů ovšem zůstala daleko za
očekáváním,1354 a organizační schéma se tomu muselo přizpůsobit – svazek nakonec
dosahoval asi dvou třetin početního stavu i bojové hodnoty klasické francouzské pěší divize.
Přesto se jednalo o akceschopný celek, který mohl být nasazen na frontě v rámci běžné
struktury francouzských jednotek. Celkových více než 11 000 vojáků představovalo nemalý
počet: jak již bylo zdůrazněno, podobného stavu dosáhly československé jednotky až o téměř
čtyři roky později, na jaře roku 1944. Takový impozantní výsledek by nebyl možný bez
všestranné podpory francouzských orgánů; francouzská vláda jako jediná ze všech
spojeneckých vlád v průběhu celé války umožnila československým orgánům provádět na
svém území všeobecnou nucenou mobilizaci čs. státních příslušníků. Vstříc vyšly čs.
vojenskému exilu i francouzská vojenská místa – přes vlastní problémy a potíže poskytly
téměř plné tabulkové počty zbraní a materiálu. „Francouzské období“, pravidelně historiky i
laiky tvrdě kritizované, si tak zcela jistě zaslouží revizi dosavadního hodnocení.
V dalším období, kdy československé jednotky působily v Británii a na Blízkém východě, je
evidentní praktická stagnace počtů. Jestliže se od září 1939 během devíti měsíců podařilo
navýšit stavy z původních několika set na více než jedenáct tisíc vojáků, během dalších tří let
zůstávalo pozemní vojsko v Británii na prakticky stejných počtech. Velkou část nově
získaných doplňků odčerpávalo letectvo, zbytek sotva vyrovnal přirozené úbytky.
Československá jednotka v Británii, zformovaná do podoby samostatné brigádní skupiny (Čs.
samostatná brigáda), zůstávala spíše symbolickým vojskem než reálnou bojovou silou.
„Hodně peněz za málo muziky“ se z pohledu propagandy podařilo získat na Blízkém
východě, kde Britové dokázali pro pouhých několik stovek vojáků najít (v rámci skromných
1354

Zvláště kvůli reklamacím pracovníků nutných pro válečné hospodářství nedosáhl předpokládané výtěžnosti
rekrutační zdroj krajanské komunity ve Francii. Největší disproporcí mezi očekáváním a realitou byl ovšem
nábor ve Spojených státech. Naopak počty dobrovolníků z okupované vlasti, z hlediska kvality nejlepší části
vojska, přesáhl původní odhady. Podrobněji viz příslušnou kapitolu.
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možností) reálné bojové uplatnění. Organizační rozvoj jednotky na Blízkém východě ovšem
omezovaly limity možného využití místní československé židovské komunity. Z politických
důvodů existoval v této otázce přibližně rok a půl (od července 1940 do počátku roku 1942)
„numerus clausus“, diktovaný britskou stranou. Viditelný nárůst nastal v roce 1942, kdy se
k jednotce připojilo několik stovek židovských exulantů a emigrantů. Komasace lidských
zdrojů, k níž došlo v polovině roku 1943 převozem vojáků z Blízkého východu do Británie,
byla v dobových reáliích jedinou šancí, jak se pokusit zformovat vojensky hodnotný celek,
který by se v rozhodujících okamžicích války mohl zúčastnit bojů na frontě v rámci
spojeneckých sil. Při organizaci polního svazku ale bylo nutné propustit celou řadu vojáků
slabší fyzické kondice či staršího věku, a početní stav nové formace, Čs. samostatné obrněné
brigády, proto neodpovídal prostému aritmetickému součtu vojáků v Británii a na Blízkém
východě. Větší počet nových vojáků začal přicházet až od jara roku 1944, což již bylo pozdě.
Nedostatek lidských zdrojů omezil možnosti reálného využití pracně zorganizované jednotky
– z propagandistických důvodů potřebná přímá účast v bojích na hlavní frontě nepřicházela
v úvahu. Britové sice opět nalezli takřka ideální řešení, kdy brigáda plnila operačně velmi
významný úkol, přestože nebyla vystavena riziku těžkých ztrát, propagandistickému významu
přímé účasti v bojích na hlavní frontě se však „hlídání“ obklíčené posádky přístavu
Dunkerque nemohlo vyrovnat – a o propagandistické cíle šlo především: pouhých několik
málo tisíc vojáků nemohlo hrát ve strategických kalkulacích milionových spojeneckých
armád takřka žádnou roli.
Kvantitativní přístup a zachycení na časové ose umožňuje také korigovat jisté „pokřivení“, ke
kterému v tomto ohledu docházelo do roku 1989 a které do značné míry dosud přežívá.
Pomocí verbálního důrazu i čistě technických prostředků bývala zvýrazňována úloha jednotek
na východní frontě oproti vojsku na Západě.1355 Z jednoduchého grafu ovšem vyplývá, že na
Západ vystupoval československý exil vojensky aktivně již od samého počátku války.
Jednotky v Sovětském svazu vznikly až v roce 1942, přičemž teprve v únoru 1944 přesáhly
svými počty čs. jednotky na Západě – tedy pouhých patnáct měsíců před koncem šest let
trvající války. V okamžiku, kdy se v únoru 1942 v Buzuluku teprve začínal formovat pozdější
1355

V prvních souhrnných dílech o čs. zahraničním vojenském odboji byla problematika jednotek na Západě
výrazně omezena v rozsahu. Za typický příklad pozdějšího postupu může posloužit příslušný díl Vojenských
dějin Československa (Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV), v němž se vedle použitých formulací jednalo
zvláště o řazení jednotlivých kapitol v rámci publikací, kdy pojednání o čs. jednotkách na východní frontě
nerespektovalo chronologii, což ve čtenáři navozovalo mylný dojem o míře významu jednotek na východní
frontě a o časových souvislostech.
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1. čs. polní prapor, již jeho početní ekvivalent, Čs. pěší prapor 11 – Východní, v podstatě
končil své nejslavnější bojové vystoupení, přičemž v operačním použití byl od jara 1941.
Několikadenní bojové vystoupení jediného praporu v prostoru Charkova nastalo v době, kdy
čs. jednotka na Blízkém východě (tehdy mnohem početnější) stála již tři měsíce opět „v poli“
při protiletadlové obraně Tobruku. Naopak bojové angažmá 1. čs. samostatné brigády u
Kyjeva a v tažení na Ukrajině bylo od počátku války nejdelším souvislým nasazením čs.
pozemního vojska v přímých bojích, byť početně se tehdy brigáda nemohla rovnat více než
pětitisícové divizní pěchotě 1. čs. divize, jejíž účast v bojích na frontě v červnu 1940 byla ale
podstatně kratší. Nelze ovšem zapomenout, že významný početní rozvoj jednotek na východní
frontě v průběhu roku 1943 umožnili především Rusíni a Ukrajinci z Podkarpatské Rusi,
uvolnění ze sovětských gulagů.
Od počátku roku 1944 ovšem nastala v činnosti československých pozemních jednotek dlouhá
přestávka, kdy se organizačně připravovaly na vystoupení v okamžicích, které měly být
rozhodující. V Británii se pozemní složce vojenského exilu podařilo získat jen několik stovek
nových vojáků, zatímco na východní frontě byly využity možnosti několika nových
rekrutačních zdrojů – v chronologickém pořadí šlo zvláště o bývalé vojáky slovenské armády
a masový nábor volyňských Čechů, nemalé doplňky poskytly i sovětské zajatecké tábory,
z nichž byly propuštěny stovky zajatců z německé a maďarské armády. Teprve na přelomu
léta a podzimu 1944 zasáhly v takřka současném okamžiku na obou frontách čs. pozemní
složky, v okamžicích, které měly být rozhodující a na které se organizačně v předchozím
období připravovaly. Ani na východní, ani na západní frontě se však nepodařilo
k rozhodnému datu završit organizační výstavbu a bojový výcvik, a oba celky, 1. čs. armádní
sbor i Čs. samostatná obrněná brigáda, tak do závěrečné fáze války vstupovaly s neúplnými
počty a s mezerami ve výcviku. Na Západě v následujícím období poskytl personální doplňky
především nový rekrutační zdroj – zajatci z řad wehrmachtu a přeběhlíci z vládního vojska.
Díky nim se ale sotva podařilo naplnit předepsané početní tabulky obrněné brigády, na další
organizační rozvoj již nedošlo. Na východní frontě neúspěšná ofenziva v Karpatech přinesla
těžké ztráty a citelnou redukci počtů i bojové hodnoty armádního sboru, což dokonce
v nejkritičtějších měsících na přelomu let 1944 a 1945 i částečně ohrozilo další existenci
sboru v dosavadní formě. Maximální využití lidských zdrojů z osvobozeného území ale toto
nebezpečí zažehnalo. Teprve během posledních tří až čtyř měsíců celé války se tedy jednotky
na východní frontě změnily na velkou sílu, disponující desítkami tisíc vojáků.
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V rámci základní metody kvantitativního přístupu se mj. nabízí možnost, sledovat růst
početních stavů na jednotlivých teritoriích v závislosti na čase, tedy, jednoduše řečeno,
rychlost, s jakou rostly konkrétní čs. jednotky. Kapitola, věnovaná „francouzskému období“
detailně rozebírala kolísání křivky nárůstu početních stavů mezi zářím 1939 a červnem 1940,
z celkové perspektivy, v porovnání s pozdějšími lety, ale tento devítiměsíční interval vyhlíží
jako období doslova raketového růstu. Na Blízkém východě bylo potřeba prakticky celého
roku (od čevence 1940 do května 1941), než mohl být do pole vyslán jediný pěší prapor.
Totéž se opakovalo i v Sovětském svazu, kde se jednotka začala formovat počátkem února
1942, ale jediný pěší prapor vyrazil do frontového pásma (takřka na den přesně) také až po
celém roce – na konci ledna 1943. I tento skromný nárůst ale stál v ostrém kontrastu se
stagnací polní jednotky v Británii. Na přelomu let 1942 a 1943 se tak sice nejen politické, ale i
vojenskoorganizační centrum čs. odboje stále nacházelo v Británii, rozložení vojenských sil se
ale během uplynulého roku dosti změnilo: pokud bychom z celkového počtu vojáků vytvořili
oblíbený grafický „koláč“, přibližně dvě pětiny by zabíralo pozemní vojsko v Británii, jednu
pětinu letectvo, jednu pětinu jednotka na Blízkém východě a jednu pětinu vojenský celek
v Sovětském svazu – pozemní formace na Blízkém východě a v SSSR se tedy v součtu téměř
rovnaly „základní“ jednotce v Británii. Jednotka na Blízkém východě však již byla za zenitem
svého růstu, letectvo a pozemní formace v Británii stagnovaly, zatímco do budoucna měl
největší růstový potenciál vojenský celek v SSSR.
Na jaře roku 1944 se konečně podařilo dorovnat a předstihnout početní, organizační i
výzbrojní výsledky z léta 1940, když byl v Sovětském svazu ustaven 1. čs. armádní sbor.
Teprve tehdy dostaly přírůstky opět masivní charakter – od poloviny února do konce června
1944, tedy za pouhých čtyři a půl měsíce, přibylo asi sedm tisíc vojáků – stav „východních“
jednotek se tedy za toto krátké období zdvojnásobil. Za další dva měsíce pak nárůst činil další
dva tisíce osob. Pak se ale zastavil a v důsledku bojů došlo dokonce k výrazné regresi. Od
počátku posledního roku války se ale křivka početních stavů znovu začala zvedat,a to
geometricky. Výrazný nárůst počtu vojáků lze od září 1944 sledovat i u čs. pozemních
jednotek na Západě; několik tisíc nově prezentovaných mužů sice znamenalo přírůstek v řádu
desítek procent, u formací na východní frontě se však přírůstky počítaly ve stovkách procent.
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6.1.3. Bod obratu – Čechoslováci na obou stranách fronty
Z celé divize, formované ve Francii, se podařilo vyslat na frontu přibližně polovinu jejího
počtu, a to se značnými mezerami ve výcviku i výzbroji, přičemž doba bojového nasazení
pouhých dvou nedostatečně připravených pěších pluků se počítala jen na dny. Po francouzské
kapitulaci ale byla přítomnost pozemních jednotek na frontách dlouho vlastně jen symbolická
– na Blízkém východě bojoval jediný prapor, později protiletadlový pluk, na východní frontě,
po krátkém angažmá jednoho praporu v březnu 1943, teprve na podzim 1943 vystoupila u
Kyjeva samostatná brigáda, která ale čítala jen něco málo přes tři a půl tisíce vojáků. Poté
však nastalo období, na Východě od března 1944, na Západě již od června 1943, kdy (s
výjimkou letců) československé jednotky na frontách absentovaly – na Východě se usilovně
formoval 1. čs. armádní sbor, v Británii pak Čs. samostatná obrněná brigáda. Československý
zahraniční odboj se připravoval, aby jeho formace byly v co největší síle připraveny pro
nasazení v klíčových momentech války. Zásadním zlomovým bodem se z tohoto pohledu stal
přelom léta a podzimu roku 1944, konkrétně krátké období od konce srpna do počátku října.
Po dlouhé organizační přípravě byly tehdy takřka současně nasazeny polní svazky na západní
a východní frontě, a to v době, kdy se zdálo, že jde o rozhodující okamžiky – na východní
frontě se bojovalo o přístupy k hranicím vlasti, na Západě pak došlo k dlouho očekávané
invazi na kontinent.
S tímto významným časovým bodem souvisí i jiná „aritmetická“ úvaha. Velikost odbojového
vojska je nutné srovnat i s jednotkami, které stály „na druhé straně“ fronty. Od září 1939 a
pak znovu od července 1941 bojovala po boku německých vojsk slovenská armáda,
v protektorátu bylo vytvořeno vládní vojsko, které, po letech strážní a zápolní služby na
území českých zemí bylo v květnu 1944 ve své většině odesláno do Itálie, do přímé
podřízenosti frontového operačního velitelství.1356 Takřka v tytéž dny, kdy vzniklo velitelství
1. čs. armádního sboru, došlo také k ustavení velitelství Východoslovenské armády.1357 První
čs. armádní sbor čítal koncem srpna 1944 necelých 800 důstojníků a přibližně 15 500 vojáků,
zatímco na východním Slovensku se soustředilo asi 35 000 vojáků včetně asi tisícovky

1356

K nasazení vládního vojska v Itálii viz zvl. KLÍPA, B.: Vyslání vládního vojska do Itálie, nebo starší studii
NESVADBA, F.: Zasazení a rozklad vládního vojska v Itálii.
1357

Velitelství tzv. polní armády na východním Slovensku vzniklo 18. května 1944. CSÉFALVAY, František a
kol.: Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok, 1939–1945. Magnet press, Bratislava 2008, s. 146.
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důstojníků1358 – tedy téměř dvojnásobný počet, a to nejsou započítány slovenské formace,
nasazené bezprostředně v operačním pásmu na jiných úsecích – v Rumunsku 1. technická
divize,1359 v Itálii pak 2. technická divize,1360 přičemž součet jejich stavů dosahoval takřka
10 000 vojáků. Celkem na konci srpna postavilo Slovensko v polních formacích přibližně 45
000 mužů, vládní vojsko v Itálii pak asi 5000 mužů, zatímco československé zahraniční
jednotky na všech frontách dohromady čítaly jen o něco více než 23 000 vojáků. Teprve
po srpnu 1944 se tento poměr změnil. Vojenské jednotky československé exilové
reprezentace vstoupily do přímých bojů, zatímco slovenská armáda se dílem rozpadla, dílem
bojově vystoupila na straně Spojenců, hromadné dezerce z řad vládního vojska pak mezitím
jasně ukázaly jeho nespolehlivost z pohledu německých orgánů. Nadále již počet „aktiv“
zahraničního odboje jen rostl, zatímco bojová hodnota vojenských formací slovenského státu
a vládního vojska nezadržitelně klesala. Podzim 1944 sice nesplnil naděje, které do něj
československý exil vkládal, ale přeci jen přinesl jeden podstatný fakt – od tohoto okamžiku
již bojovaly československé jednotky na frontách bez přerušení až do konce války, a to ve
stále větší síle.

1358

V polovině srpna bylo v jednotkách Východoslovenské armády zařazeno 30 182 osob, z toho 971 důstojníků.
Tamtéž, s. 149. Některé doplňky však k armádě docházely i v dalších dnech.
1359

Chronologické srovnání organizačního a početního vývoje slovenské armády s vývojem čs. jednotek na
východní frontě ukazuje i jiné souvislosti: 4. května 1944, tedy den předtím, než oficiálně vznikl 1. čs. armádní
sbor v SSSR, došlo k přeformování slovenské 1. pěší divize na pomocný technický svazek. Slovenská 2. pěší
divize (původní Zajišťovací divize), působící v týlu na Ukrajině a v Bělorusku, byla přeformována na
Technickou brigádu a koncem října 1943 odeslána do Itálie. Z východní fronty tedy odešla v době, kdy se 1. čs.
samostatná brigáda zapojila do Kyjevské operace. Tamtéž, s. 129 a 135. V létě 1944 čítala 1. technická divize asi
6000 vojáků. Tamtéž, s. 135.
1360

Slovenská 2. technická divize vznikla 1. července 1944 přejmenováním Technické brigády. Na přelomu
srpna a září 1944 měla asi 3500 vojáků. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z. – NĚMEČEK, J.: Vojaci 2. technickej divízie
slovenskej armády na strane Spojencov, s. 733.
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6.1.4. Zahraniční vojsko – druhé legie?
Je více než pozoruhodné, že početní stavy, teritoriální rozmístění i organizační podoba
československých zahraničních jednotek na konci války téměř dokonale odpovídaly složení
československých legií v okamžiku ukončení předcházejícího světového konfliktu. V říjnu
1918 měly legie v Rusku armádní sbor s 60 000 vojáky, ve Francii brigádu, která se
rozšiřovala na divizi (celkem 10 000 mužů), v Itálii pak desetitisícovou divizi, z níž měl
vzniknout armádní sbor.1361 Téměř naprostá shoda co do teritoriální dislokace i početních
stavů zavdává podnět k možným úvahám o „konstantách“ a „potenciálech“ daných oblastí pro
formování vojenských jednotek čs. odboje, přes nespornou podnětnost však tyto úvahy nejsou
předmětem předkládané práce. Mnohem významnější je naopak sledování vnitřního složení
obou formací.

Výše uvedené srovnání jednotek čs. zahraničního odboje za druhé světové války s formacemi
československých legií se týká jen prostých čísel, pominulo ale otázku personálního složení.
Takové srovnání dosud nikdo neprovedl, představovalo by ale dozajista velice zajímavý
materiál, ať by se již jednalo o rozdíly v národnostní identifikaci nebo sociálního či
regionálního původu. Zatímco v oblasti teritoriální dislokace a početních stavů lze konstatovat
zarážející podobnost, blížící se až úplné shodnosti, v otázce vnitřního složení obou formací se
jednalo o dvě zcela různá vojska. Co se týče národnostní skladby, v československých legiích
naprosto převažovali etničtí Češi z českých zemí, zatímco podíl Slováků byl nepoměrně nižší.
Jasnou představu podává následující tabulka:

1361

Ke srovnání čs. legií a jednotek za druhé světové války podrobněji MARŠÁLEK, Z.: Vojáci v moci politiků,
s. 56–59. Detailní vyčíslení viz VÚA – VHA Praha, f. Kancelář legií – Evidenční úřad – přednosta, 1914 – 1935,
k. 26, Statistika čs. zahraničních vojsk.
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Tabulka 108
Zastoupení Slováků v čs. legiích 1914–19181362
celkový počet
legionářů

z toho
Slováků

legie v Rusku

71 310

5 104

7,2 %

legie v Itálii

19 476

591

3%

legie ve Francii

9 957

1 591

16 %

100 743

7 286

7,2 %

celkem

%

Výraznější procentuální zastoupení zastoupení Slováků tedy lze konstatovat pouze v případě
francouzských legií,1363 přítomnost jiných národností byla vysloveně epizodická. Naproti
tomu v československých jednotkách za druhé světové války v nemalých počtech sloužili
příslušníci všech národů a národností meziválečného Československa. Jednotky druhého
zahraničního odboje tedy měly podstatně pestřejší národnostní složení. Prakticky totéž lze říci
i o „původu“ zahraničních vojáků, tedy o variabilitě jednotlivých rekrutačních zdrojů.
Legionářské jednotky byly zpočátku tvořeny hlavně ze zástupců místní krajanské obce,
respektive z mužů, kteří v Rusku či ve Francii pobývali pracovně. Stejně jako za druhé
světové války, i v letech 1914–1918 (respektive do roku 1917) byl využit potenciál volyňské
krajanské kolonie. Krajanská komunita ve Francii ale byla před rokem 1914 podstatně slabší
než o čtvrt století později, naopak výsledky náboru mezi krajany ve Spojených státech
amerických byly za první světové války nesrovnatelně vyšší než v případě druhého čs.
zahraničního odboje. Mezi legionáři ovšem téměř zcela absentovali muži, kteří by vlast
opustili již s myšlenkou na ozbrojený odboj – jedinou výjimku v tomto směru představovali
prakticky jen některé vůdčí politické osobnosti.
1362

Tabulka zpracována podle: VÚA – VHA Praha, f. MNO – Hlavní štáb/1. oddělení, 1928, k. 87, sign. 61 1/2,
Účast Čechoslováků ve světové válce; ANGER, Jan: Nástin národnostní struktury československé armády v
letech 1918–1938. Bratislava 1991, s. 5; HRONSKÝ, Marián: Slovensko a Slováci v prvom odboji (1914–1918).
In: Armáda v dejinách Slovenska, 1. časť. Vojenský ústav MO SR, Bratislava 1993, s. 39–61. Tabulka zahrnuje
všechny osoby, kterým byl přiznán status legionáře.
1363

Mezi jednotlivými rekrutačními zdroji legionářů byl nejvyšší podíl Slováků u krajanů ze severní Ameriky –
ze dvou tisícovek dobrovolníků představovali Slováci asi polovinu. PICHLÍK, Karel – KLÍPA, Bohumír –
ZABLOUDILOVÁ, Jitka: Českoslovenští legionáři (1914–1920). Mladá fronta, Praha 1996, s. 148 a 155.
Většina z amerických Slováků však do Francie dorazila až v průběhu roku 1918 a již do bojů nestačila
zasáhnout.
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Naproti tomu, prvotním základem všech československých vojenských jednotek za druhé
světové války, bez ohledu na místo jejich vzniku, se stali dobrovolníci „z domova“, tedy ti,
kteří po okupaci českých zemí odcházeli dobrovolně za hranice, aby tam bojovali se zbraní
v ruce za znovuobnovení Československa. Jak ukázaly jednotlivé kapitoly, jejich vnitřní
složení (v případě této práce je nejpodstatnější jejich složení národnostní) bylo na různých
teritoriích, kde čs. jednotky postupně vznikaly, v zásadě shodné či podobné. Rozhodným
způsobem převažovali etničtí Češi (mezi nimiž bylo značné procento důstojníků a vysoce
kvalifikovaných poddůstojníků), doplnění menším počtem Slováků a čs. občanů židovského
původu (různé národnostní sebeidentifikace).
Celkové počty těchto prvních dobrovolníků ale nebyly nijak vysoké, jednalo se řádově o
několik tisíc osob. K vytvoření akceschopných vojenských formací museli být tito
dobrovolníci doplněni z jiných zdrojů, které se lišily podle daného konkrétního teritoria.
V Polsku byla vznikající jednotka tvořena téměř zcela z této první skupiny, neboť nedostatek
času neumožnil rekrutační využití zvláště volyňských Čechů. Ve Francii vojsko posílili
především příslušníci krajanské komunity, v Británii se jednalo o pomnichovské exulanty, na
Blízkém východě o židovskou emigraci před- i pomnichovskou. V Sovětském svazu
představovali významný zdroj doplňků jak v zemi Sovětů usedlí Čechoslováci, tak i vězni
gulagů a krajané z Volyně. Nejvýraznější nárůst počtů čs. jednotek na východní frontě ovšem
nastal až v důsledku masové mobilizace na osvobozených územích vlasti.

6.1.5. Zajatci a přeběhlíci – mýtus o zásadním rozdílu rekrutačních zdrojů prvního a
druhého zahraničního odboje
Nejvýznamnějším rekrutačním zdrojem legií se bezesporu staly zástupy zajatců, sloužících
původně v rakousko-uherském vojsku, kteří buď přímo přeběhli na druhou stranu fronty nebo
prostě padli do zajetí. Za druhé světové války nebyli Češi jako celý národ en gros nuceni ke
službě v německé armádě a zdálo se tedy, že situace se nebude opakovat a československé
jednotky nebudou moci podobný významný zdroj využít. Důstojníci vysokých hodností, sami
bývalí legionáři z let 1914–1918, charakterizovali rozdíly takto:

514

...podmínky byly a jsou zcela odlišné, respektive obrácené, než jak tomu bylo při tvoření
našich legií v minulé válce. Tehdy jsme neměli ani stát, ani zastoupení, měli jsme však
desetitisíce dobrovolců...1364
Tehdy měli jsme v Rusku, v Italii a Srbsku statisíce našich zajatců, z nichž jsme mohli snadno
vybudovat své legie.1365
Tyto teze o zásadním rozdílu mezi prvním a druhým zahraničním odbojem se objevily již na
počátku druhé světové války a jsou dodnes často opakovány. Tvrzení ovšem neměla reálný
podklad. Je pravdou, že plného politického uznání se zahraničnímu odboji za první světové
války podařilo dosáhnout až v samém závěru války, tím však zdánlivá rozdílnost končí.
Jednotky legií, či lépe řečeno jejich předchůdců, čítaly ve svém počátku jen několik stovek
vojáků. Ve francouzském Bayonne došlo k zformování později slavné roty Nazdar, která však
v den odjezdu na frontu v říjnu 1914 čítala jen okolo 250 mužů.1366 Svůj nejslavnější boj u
Arrasu svedla rota na počátku května 1915 – plných deset měsíců po vypuknutí války tedy
měli (budoucí) Čechoslováci na západní frontě jedinou pěší rotu. V carském Rusku vznikla
v říjnu 1914 Česká družina o sedmi stovkách vojáků,1367 její početní nárůst však byl zprvu jen
pozvolný. Teprve v červenci 1917, tedy pouhých šestnáct měsíců před koncem války, zasáhla
do boje na východní frontě formace na úrovni polního svazku – Čs. střelecká brigáda o 3500
mužích.1368 Polní jednotky v Itálii a ve Francii byly v poli nasazeny teprve na jaře a v létě
1918, a až v samém závěru války došlo k rapidnímu početní nárůstu do konečného stavu,
který je zmíněn výše. Zformovat a bojově nasadit celek velikosti pěší brigády tedy
československému odboji trvalo na východní frontě dvacet tři měsíců, na západní pak téměř
čtyři roky.
Zmíněná mytická tvrzení mají sice pravdu v tom, že druhý zahraniční odboj získal poměrně
brzy oficiální uznání ze strany spojeneckých mocností, nelze ovšem hovořit o zásadním
nedostatku vojáků oproti situaci v minulé válce. Ve Francii se během necelých devíti měsíců
od konce září 1939 podařilo zformovat a téměř vycvičit plnou pěší divizi o deseti tisících
vojácích – tedy dosáhnout stejného výsledku, jako se prvnímu odboji podařilo teprve v den
1364

VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, k. 36, sign. 272/1/36. Jde o vyjádření plk.gšt. Heliodora Píky.

1365

ŠPANIEL, Otakar: Čs. armáda druhého odboje. Orbis, Praha 1945, s. 39.

1366

PICHLÍK, K. – KLÍPA, B. – ZABLOUDILOVÁ, J.: Českoslovenští legionáři (1914–1920), s. 22.

1367

Tamtéž, s. 28.

1368

Tamtéž, s. 100 a n.
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ukončení války. Podobná byla mimochodem i skladba útvarů na frontě – v obou případech šlo
o dva pěší pluky s pěti tisíci vojáky, sloučené v závěru bojů v pěší brigádu.1369 Po katastrofě
Francie v červnu 1940 a evakuaci zbytků čs. vojska do Británie sice početní stavy silně
poklesly, v poslední den druhé světové války se ale opět podařilo dosáhnout přibližně
stejného výsledku – na frontě stála brigáda o šesti tisícovkách vojáků, což spolu
s kontingentem v zázemí a letectvem znovu znamenalo stejných zhruba deset tisíc vojáků.
Bojů na frontě se Čs. samostatná obrněná brigáda zúčastnila nepřetržitě od počátku října 1944
do počátku května 1945, tedy po dobu sedmi měsíců. Naproti tomu za první světové války se
první vyšší československá formace ve Francii, 21. střelecký pluk, dostala na frontu až
počátkem července 1918, tedy jen čtyři měsíce před uzavřením příměří, celá improvizovaná
brigáda o dvou plucích pak zasáhla do bojů až v září 1918.
Také další části mytických prohlášení odpovídají skutečnosti jen zčásti. Rapidní nárůst
početních stavů legionářských jednotek byl skutečně způsoben především masivním náborem
z řad zajatců z rakousko-uherské armády, není ale pravda, že by tento zdroj „z druhé strany
fronty“ nemohl využít čs. odboj v letech 1939–1945. Právě naopak. Zajatci z německé
armády a přeběhlíci z vládního vojska se od poloviny roku 1944 stali nejvydatnějšími zdroji
doplňků čs. vojska na Západě, přičemž v den ukončení války představovali bývalí příslušníci
nepřátelských ozbrojených formací přibližně třetinu celého stavu. Totéž platilo i pro čs.
jednotky na východní frontě. Již v roce 1943 byly prezentovány asi dvě tisícovky zajatců a
přeběhlíků ze slovenské armády a i později se zajatci ze slovenské, maďarské i německé
armády stali významným zdrojem doplňků.
Nárůst početních stavů zahraničních jednotek tedy opět, jako za minulé války, umožnil
především nábor zajatců z nepřátelských formací, byť v poněkud menší míře než v letech
1914–1918. Na druhou stranu, složení těchto zajatců se od situace v letech první světové
války velmi lišilo. V případě zajatců, kteří se hlásili do československých legií měli
rozhodující převahu Češi z českých zemí,1370 naopak regionální původ zajatců a přeběhlíků
v letech druhé světové války byl daleko pestřejší. Na západní frontě lze mezi „zajatce“
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Čs. legie ve Francii v lednu 1918 zformovaly 21. a posléze, v květnu téhož roku, 22. střelecký pluk, které
byly na počátku července vyslány na frontu v rámci improvizované střelecké brigády. Tamtéž, s. 158.
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Co se týče náboru zajatců mezi Slováky, výsledky byly podstatně horší než u Čechů. V Itálii dokonce jeden
z organizátoru tamějších jednotek Josef Logaj mluvil o náboru Slováků jako o bolestné kapitole dobrovolnického
hnutí. Tamtéž, s. 148. V Rusku byla situace o něco lepší, přesto byl procentuální poměr Slováků, kteří se hlásili
ze zajateckých táborů velmi malý.
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zahrnout zajatce a přeběhlíky z německé armády, protektorátního vládního vojska a
slovenských jednotek, působících v Itálii (a do jisté míry i příslušníky Todtovy organizace).
Etničtí Češi z českých zemí představovali prakticky sto procent vojáků, kteří přeběhli z řad
vládního vojska. Přeběhlíci ze slovenských jednotek byli na Západě jen zcela marginálním
zdrojem, naopak bývalí němečtí vojáci se od poloviny roku 1944 stali zdrojem hlavním.
Téměř všichni bývalí němečtí vojáci udávali českou mateřskou řeč, od zajatců z let první
světové války, kteří se hlásili do legií, je ale výrazně odlišoval jejich regionální původ. Na
Západě tvořilo většinu z bývalých zajatců několik tisíc mužů ze slezských okresů,
začleněných přímo do Říše, kteří byli nuceni sloužit v německé branné moci. Jejich
národnostní identifikace je tedy mnohem složitější, než by se podle jednoznačného údaje
mateřské řeči zdálo, respektive je značně specifická.
Na východní frontě valnou většinu zajatců přestavovali Slováci a Rusíni, sloužící původně ve
slovenské nebo maďarské armádě. Zajatců z armády německé bylo mnohem méně; většina
z nich pocházela z českých zemí, převážně ovšem z pohraničí, začleněného v důsledku
Mnichovské dohody bezprostředně do Říše. Mezi zajatci a přeběhlíky ze slovenské armády
byli především etničtí Slováci, a to z celého území slovenského státu. Z bývalých maďarských
vojáků se hlásili jak etničtí Slováci, tak mi Rusíni z okupovaných slovenských území.
Poměrně významný byl i počet židů, zařazených původně do pomocných pracovních oddílů
maďarské armády. Co se týče aritmetického vyjádření, je možné odhadnout, že počet Slováků
– zajatců ze slovenské armády (do vypuknutí SNP) se přibližně rovnal celkovému počtu
zajatců z německé armády, kteří posílili jednotky na Západě. Naopak zajatci z německé
armády, v zásadě české národnosti (respektive české mateřské řeči) představovali pro čs.
jednotky na východní frontě jen podružný rekrutační zdroj.
Lze tedy sumarizovat, že zajatci významně napomohli formování čs. zahraničních jednotek.
Po stránce národnostní identifikace se na Západě jednalo zvláště o obyvatele slezských
okresů, kteří deklarovali českou mateřskou řeč, na východní frontě pak o Slováky, Rusíny a
relativně menší počet židů. Podstatný význam zajatců z nepřátelských armád pro formování
jednotek druhého zahraničního odboje je významným poznatkem, který dosud nebyl
dostatečně akcentován. Naopak – zdá se, že lze vysledovat spíše snahu z propagandistických
důvodů tento zdroj „upozadit“.1371
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Blíže k problematice zajatců a propagandistickému obrazu odboje viz MARŠÁLEK, Z.: “On the right side
again”.
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6.1.6. Dobrovolníci z domova, nebo pestrost rekrutačních zdrojů?
Československé jednotky v zahraničí, formované v průběhu války na několika od sebe značně
odlehlých teritoriích, byly vždy doplňovány z několika rekrutačních zdrojů. Možnosti využití
dosažitelné personální základny závisely jak na schopnostech řídících politických a
vojenských činitelů, tak především na podmínkách, které se podařilo vyjednat s civilními a
vojenskými orgány té které hostitelské země, v daném případě Francie. Kromě nuceně
mobilizovaných mužů ovšem ve vojsku sloužili především uprchlíci z okupované vlasti, ale
také dobrovolníci z mnoha dalších zemí, jejichž životní osudy i cesty, kterými se dostali do
řad československých jednotek, se velmi lišily. Vojáky také odlišoval jejich sociální původ,
věk, fyzické schopnosti, konfese, národnostní sebeidentifikace a v neposlední řadě i míra a
podoba motivace k aktivnímu boji. Tato nejednotnost či přímo roztříštěnost se opakovala u
všech zahraničních jednotek, na všech teritoriích, kde postupně vznikaly.
Zahraniční jednotky tedy charakterizovala velká pestrost rekrutačních zdrojů. Jedním
z důsledků tohoto stavu byla i velká pestrost jejich národnostního složení. V československé
uniformě sloužili kromě Čechů a Slováků příslušníci doslova všech jazykově, rasově,
konfesně či jinak definovaných skupin obyvatel meziválečné Československé republiky,
k nimž se v nemalém počtu přidávali i dobrovolníci, kteří československé občanství ani
neměli. Také mezi těmito cizími státními příslušníky ovšem bylo možné nalézt nejen Čechy a
Slováky, ale například i Rusy a především židy, jejichž mateřštinou byla pestrá škála jazyků
od němčiny přes italštinu, francouzštinu až po bulharštinu či nizozemštinu. Početní zastoupení
těchto menšin a jednotlivců přitom nebylo nijak malé. Na Západě, tedy ve Francii, v Británii a
na Blízkém východě, si vždy většinu zachovali Češi, následovaní Slováky, a poměr
příslušníků jiných národností se vždy pohyboval v rozmezí několika procent, přesto byl jejich
celkový počet poměrně veliký. Ve vojenských formacích byla tato „dominance Čechů“ nejen
vážně narušena, ale lze dokonce vysledovat celá dlouhá období, kdy většinu měli příslušníci
jiných národností – ať již Rusíni a Ukrajinci (po celý rok 1943), nebo Slováci (od počátku
roku 1945).
Velká národnostní pestrost neměla co do procentuálních poměrů obdobu v žádné jiné exilové
armádě,1372 ať se již jednalo o armádu norskou, nizozemskou, belgickou, jugoslávskou či obě
armády polské.1373
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Národnostní pestrost, kde příslušníci různých národností bojovali v rámci společných jednotek, však byla
charakteristická i pro některé armády spojeneckých mocností, zvláště pak pro Rudou armádu a polopartyzánskou
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ZÁVĚR 1:
Jedním ze základních poznatků předkládané práce je diverzita personálního složení
československých zahraničních jednotek. Československé zahraniční vojsko mezi
ostatními exilovými armádami představovalo národnostně zdaleka nejpestřejší celek.
Současně je ovšem třeba konstatovat, že tato různorodost, respektive míra zastoupení
jednotlivých národností a národnostních skupin, se podstatně lišila jak v rámci srovnání
jednotlivých teritorií, na nichž vojenské formace vznikaly, tak i v průběhu času.
V každém okamžiku se také tyto formace svým složením lišily od složení meziválečné
československé armády i československých legií za první světové války – byly tedy po
této stránce unikátní.

jugoslávskou Národně-osvobozeneckou armádu. Další národnostně pestré vojsko, britské imperiální síly, naopak
charakterizovalo vytváření národnostně jednotných formací. Na druhé straně fronty pak mnoho různých
národností sdružovaly formace waffen-SS, ty však z příslušníků jednotlivých národností také organizovaly
zvláštní jednotky.
1373

Míněna armáda, formovaná na Západě, která podléhala polské exilové vládě v Londýně (Polskie Siły
Zbrojne) a Ludowe Wojsko Polskie, organizované pod vedením moskevského levicového centra.

519

ASPEKTY NÁRODNOSTNÍHO SLOŽENÍ

6.1.7. V čase a prostoru:
Proměny národnostní struktury zahraničních jednotek

GRAF 21374
Jednotlivé kapitoly této práce zahrnují celou řadu tabulek, z nichž je možné vyčíst aktuální
počty i vzájemné poměry zastoupení jednotlivých národnostních skupin v čs. zahraničních
jednotkách, kromě efektu „vizualizace“ ale Graf 2 především usnadňuje srovnání jednotlivých
okamžiků v průběhu času a tím i nalezení základních trendů v tomto ohledu. Z grafu
především vyplývá naprostá početní dominance „Čechů“ v rámci československých formací
v Británii. Současně je možné dokumentovat základní trend, kdy absolutní počty „Čechů“
v rámci pozemních jednotek od konce roku 1940 po celé dva roky naprosto stagnovaly a
v nejkritičtějším okamžiku dokonce došlo i k deklinaci. Pokud se přesto celkové počty vojska
alespoň o něco zvyšovaly, bylo to díky sice nepatrnému, ale neustálému nárůstu počtů dalších
národnostních kategorií, „Slováků“, „Němců“ a „Maďarů“. Nejpočetnější skupinu po
„Češích“ sice konstantně představovali „Slováci“, především z politického hlediska byl
problematický viditelný nárůst zastoupení „Němců“, kteří již v polovině roku 1942 přesáhli
desetinu celkového stavu pozemního vojska.
V průběhu druhé poloviny roku 1943 pak především díky příjezdu jednotky z Blízkého
východu došlo k výraznému nárůstu celkových počtů. Tím se sice konečně zvýšil i absolutní
počet „Čechů“, nicméně přírůstky ostatních kategorií byly tak vysoké, že křivka poměrného
zastoupení „Čechů“ dále klesala,až v polovině roku 1944 dosáhla svého dna. Naopak ostatní
vyjmenované kategorie procentuálně posílily na nejvyšší míru. Od léta roku 1944 ovšem
docházelo k zcela radikální a velice rychlé proměně procentuálních poměrů jednotlivých
národnostních kategorií. Naprostá většina početných nových přírůstků se oficiálně hlásila
k české mateřské řeči, zatímco nových „Slováků“ a zvláště „Němců“ a „Maďarů“ bylo jen
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Viz Graf 2 v příloze.
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velmi málo. Během posledního roku války tak pozemní jednotky v Británii prošly
dramatickým procesem „čechizace“.
Prakticky shodný trend je možné dokumentovat i v případě konfesní kategorie židovského
vyznání, kterou je v rámci zkoumání národnostní struktury nutné uvažovat jako relevantní
hodnotu. Po nepatrném, ale rychlém nárůstu na podzim 1940 počty vojáků židovské konfese
poněkud stoupaly, ale pouze natolik, že procentuální zastoupení se udrželo zhruba ve stejné
výši. K podstatnému nárůstu došlo v průběhu roku 1943 (především díky příjezdu vojáků
z Blízkého východu, v menší míře také v důsledku usilovného náboru v exulantské obci). V
polovině roku 1944 zastoupení vojáků židovské konfese oficiálně přesáhlo třetinu početního
stavu, přičemž počet všech, u nichž by bylo možné prokázat židovský původ, byl ještě
podstatně vyšší. Poté však mezi nově prezentovanými vojáky představovali konfesní židé jen
nepatrné procento a jejich procentuální zastoupení tedy do konce války stále klesalo.
Zajímavý pohled nabízí srovnání grafu s údaji, které dokumentují situaci u jednotky na
Blízkém východě. Přes teritoriální odlehlost lze totiž především pro konec roku 1941 doložit
velice podobné hodnoty jako u jednotek v Británii, a to včetně zastoupení vojáků židovské
konfese.
Z trendů, viditelných v rámci vývoje jednotek v Británii, se ovšem naprosto vymyká tzv.
francouzské období, a to nejen po stránce celkových početních stavů, jak ukázal předchozí
graf, ale i co do vnitřní struktury vojska. Zatímco v Británii (i na Blízkém východě) byli
„Češi“ zdaleka nejpočetnější složkou vojska, ve Francii je těsně následovali „Slováci“ – kteří
v jednom okamžiku dokonce „Čechy“ předstihli.
Je velice těžké posuzovat míru zapojení jednotlivých skupin československých občanů do
zahraničního odboje, s vědomím všech limitů přesto může být inspirativní porovnání
procentuální skladby zahraničních jednotek s celkovým složení obyvatelstva meziválečného
Československa:
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Tabulka 109
Procentuální zastoupení jednotlivých národnostních kategorií
v čs. zahraničních jednotkách na Západě
ve srovnání s národnostní strukturou ČSR 19301375
národnost/
mateřská řeč

sčítání
lidu
1930

česká
slovenská

65,8 %

čs. vojsko
ve Francii
1939–40
47,5 %

čs. vojsko
v Británii
únor 1944
70,8 %

40,7 %

16,5 %

rus., rusín. a ukr.

3,7 %

1,2 %

0,8 %

německá

21,9 %

5,7 %

8,2 %

maďarská

4,7 %

2,6 %

1,9 %

jiná

3,3 %

2,3 %

1,8 %

Jak je vidět, procentuální složení vojenského odboje na Západě se od skladby obyvatelstva
ČSR lišilo velmi podstatně – zastoupení všech národnostních menšin v zahraničních
jednotkách bylo hluboko pod hodnotami průměrného složení obyvatelstva ČSR, a to dokonce
několikanásobně. Naprostou většinu početního stavu tedy museli zaplnit Češi. Jedinou
výjimku v tomto ohledu představovali Slováci, jejichž zastoupení v jednotkách v Británii se
přibližovalo jejich odhadovanému procentuálnímu podílu; během výstavby vojska ve Francii
dokonce tento podíl vysoce (přibližně dvojnásobně) překročili.

1375

Sčítání lidu v roce 1930 bylo prováděno na základě kritéria „národnost“, zatímco přehledy čs. jednotek
vycházely z kritéria „mateřská řeč“. Prezentovaná čísla lze tedy použít jen jako orientační srovnání.
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GRAF 31376
Zcela jiné trendy lze ovšem nalézt v jednotkách, organizovaných na východní frontě. Přestože
první organizátorský kádr („oranská skupina“) odpovídala svým složením jiným podobám
„tvrdého jádra“ zahraničních jednotek, v průběhu další doby se „Češi“ a zvláště „Češi
z českých zemí“ stali v jednotkách na východní frontě menšinou. Původní kádr zprvu posílili
především židé různých mateřských jazyků a vyznání, od konce roku 1942 se pak hlavním
rekrutačním zdrojem stali Rusíni a Ukrajinci. Na přelomu let 1943 a 1944 národnostní složení
jednotek jako celku ovlivnil příchod početné skupiny Slováků, ti však tvořili v rámci
parabrigády vcelku uzavřenou skupinu. Masivní nábor volyňských Čechů sice během
několika málo měsíců znamenal výraznou „čechizaci“ vznikajícího armádního sboru, nicméně
šlo o skupinu, je ale nutné mít na paměti, že prostý „národnostní“ nebo „jazykový“ údaj
v tomto případě nestačí a je nutné ho doplnit – volyňští Češi představovali zcela specifickou,
osobitou skupinu. Na konci roku 1944 opět narostlo absolutní i relativní zastoupení Rusínů,
poté se však nejpočetnějším rekrutačním zdrojem stali Slováci. Na osvobozeném slovenském
území totiž bylo možné vyhlásit všeobecnou mobilizaci. Národnostní skladba armádního
sboru se díky nim opět rychle změnila, současně se ale změnil i charakter armády –
z dobrovolnického zahraničního vojska se stala pravidelná armáda, bojující na vlastním území
a doplňovaná na základě všeobecné, tedy nucené mobilizace.
V československých jednotkách byli zastoupeni i příslušníci dalších národů a národnostních
skupin, jejich počty byly ale poměrně nízké. Dá se například jednoznačně dokázat, že
v zahraničních jednotkách bojoval jen malý počet osob maďarské mateřské řeči, navíc se
jednalo o osoby židovského původu, a to pravděpodobně bez výjimky. Velmi malý počet
vojáků uváděl jako mateřský jazyk polštinu. Jistý počet vojáků uváděl i mateřský jazyk
národů a národností, které neměly zastoupení v meziválečném Československu. V případě
francouzštiny, srbštiny, chorvatštiny apod. se ale jednalo o asimilované krajany a zvláště
jejich děti, narozené již v zahraničí, v jiných případech (nizozemština, bulharština, italština)
šlo zvláště o osoby židovského původu. V čs. jednotkách lze také doložit případy cizích
státních občanů (ponejvíce Rusové, Rakušané a Poláci), kteří se dobrovolně přihlásili a
sloužili na základě osobního svolení prezidenta republiky. Všichni ale měli k Československu
nějaký vztah z předchozí doby.

1376

Viz Graf 3 v příloze.
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ZÁVĚR 2:
Personální složení čs. zahraničních jednotek se podstatně lišilo jak v rámci jednotlivých
teritorií, kde byly formovány, tak i v průběhu času. Poměrné zastoupení jednotlivých
národnostních kategorií v žádném okamžiku neodpovídalo struktuře obyvatelstva
meziválečného Československa.
V jednotkách, formovaných na Západě, početně dominovali vojáci, deklarující český
mateřský jazyk. Jedinou výjimku v tomto ohledu představovalo tzv. francouzské
období, kdy se počty slovenských vojáků blížily počtu „Čechů“ (či je dokonce nakrátko
převýšily). Zastoupení jiných národnostních kategorií podle kritéria mateřského jazyka
bylo pouze minoritní. V Británii a na Blízkém východě ovšem druhé místo za „Čechy“
co do početnosti zaujímala skupina, definovaná kritériem židovské konfese. Je také
nutné upozornit na specifickou skupinu vojáků původem ze slezských okresů, které je
možné také definovat jako zvláštní množinu.
Na východní frontě procházelo národnostní složení jednotek ještě většími a častějšími
proměnami. Vojáci, kteří jako mateřský jazyk udávali češtinu, byli po dlouhá období
v menšině, někdy dokonce výrazné. Nárůst zastoupení jazykově definované skupiny
„Čechů“ umožnila pouze mobilizace specifické skupiny volyňských Čechů. Rekrutační
zdroje Rusínů a Ukrajinců a později Slováků byly tak vydatné, že podíl těchto skupin
v jednotkách několika- až mnohonásobně převýšil jejich průměrné zastoupení v rámci
obyvatelstva meziválečného Československa.
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6.1.8. Velitelé a vojáci:
Vojsko pod „nadvládou“ Čechů, snaha o proporcionalitu, nebo nadnárodní přístup?
V kapitole pojednávající o budování vojska ve Francii byl na základě údajů z února roku 1940
proveden krátký rozbor národnostního složení důstojnického sboru.1377 Základní trendy
zůstaly poté v jednotkách na Západě v zásadě konstantní až do konce války. V průběhu
postupného povyšování ovšem přibývalo důstojníků židovského původu, přičemž přímo
židovskou konfesi deklarovalo značné procento záložních důstojníků.
Poněkud jiná situace panovala u jednotek, formovaných na východní frontě. První velitelský
kádr, vytvořený z tzv. organizační skupiny ponechané na jaře 1941 v SSSR, byl bez výjimky
český. V Sovětském svazu však až téměř o konce války trval akutní nedostatek důstojníků
všech hodností. Na nejnižší velitelské funkce proto byli v sovětských i československých
kurzech a institucích školeni vybraní příslušníci mužstva, zpravidla ti, kteří se osvědčili
v bojích. Do důstojnických hodností byli poté jmenováni vedle etnických Čechů i Slováci,
Rusíni, Ukrajinci či židé. Poté, co se za různých okolností do sovětského zajetí a následně do
československé jednotky dostal větší počet důstojníků slovenské armády, rozšířili i tito řady
důstojnického sboru. V masovém měřítku se bývalí slovenští důstojníci dostávali do čs.
jednotek v rámci mobilizace od počátku roku 1945. Národnostní složení důstojnického sboru
bylo tedy v jednotkách na Východě podstatně „spravedlivější“ než na Západě, což vedlo
k některých zjednodušeným úvahám o důvodech tohoto stavu.1378 V jednotlivých kapitolách
ale byly vysvětleny vcelku přirozené důvody, proč mezi veliteli na Západě naprosto
dominovali Češi. Podařilo se také jasně dokumentovat jednotlivé případy, dokazující, že
přístup k povýšení ani k důstojnickým hodnostem nebyl zamezen příslušníkům neslovanských
národnostních menšin a už vůbec vojákům židovského původu. Pomalé povyšování
v jednotkách na Západě bylo způsobeno především nadbytkem důstojníků všech hodností. Na
druhou stranu nelze nevidět jisté národnostní preference při výběru pro povýšení či jmenování
do důstojnické hodnosti. Tento trend se týkal i výběru pro určité funkce.1379 Důstojníci

1377

Viz kapitola „Francouzské období“, s. 193–196.

1378

Srvn. REINER, J.: Komunisté v československém pozemním vojsku na Západě, s. 184–187.

1379

Těsně před odjezdem Čs. samostatné obrněné brigády do Francie v srpnu 1944 došlo např. k výměně
několika důstojníků německé mateřské řeči, kteří byli převeleni k Náhradnímu tělesu nebo týlovým složkám
brigády. Konkrétní příklady viz MARŠÁLEK, Z.: Českoslovenští občané německé národnosti v čs. brigádě ve
Velké Británii 1940–1944, zvl. s. 147 a 149–150.
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slovenské či rusínské národnosti však žádné problémy neměli, zdá se naopak, že vzhledem
k jejich malému počtu mohli v jednotkách na Západě doufat i v jistou míru preference.
Na východní frontě trval prakticky po celou dobu nedostatek důstojníků a velitelů všech
stupňů, a důstojnické hodnosti obdrželi i vojáci, kterým by teoreticky podle předpisů neměly
náležet s ohledem na vzdělání či jiné aspekty. Výše uvedený autor, stejně jako řada jiných,
uváděli tento fakt jako důkaz demokratičtějšího přístupu,1380 situace však byla složitější.
Oficiální záznamy jednotek na východní frontě neobsahují ani jeden případ důstojníka, který
by uváděl německou mateřskou řeč. To se týkalo dokonce i několika důstojníků židovského
původu, kteří byli na vlastní žádost převeleni z Británie do Sovětského svazu Zatímco
v Británii vykazovali jako mateřštinu němčinu, jejich záznamy z doby služby na východní
frontě obsahují již údaj „česká“ nebo „slovenská“.1381 Výrazný vliv nejen na národnostní
složení velitelského sboru, ale také na otázku hodností, rozdělení velitelských funkcí a
celkový význam důstojníků slovenské národnosti mělo schválení požadavků, které v tomto
ohledu předložila v závěru roku 1944 Slovenská národní rada.

ZÁVĚR 3:
Národnostní složení důstojnického sboru bylo výsledkem působení několika různých
faktorů. Rozhodující vliv mělo národnostní složení důstojnického sboru
předmnichovské armády, kde jednoznačně převažovali Češi. Do zahraničního odboje se
nezapojil ani jeden voják z povolání německé nebo maďarské národnosti, počty Slováků
(již v meziválečné armádě neproporcionálně nízké) podstatně omezila skutečnost, že
existoval samostatný slovenský stát s vlastní armádou.
Složení velitelského sboru se v zahraničních jednotkách dosti odlišovalo. Především na
Západě měli v důstojnickém sboru naprostou většinu Češi, v průběhu válečných let
přibývalo nových záložních důstojníků židovského původu. Na východní frontě ve velké
míře docházelo k jmenování důstojníků z řad Rusínů a Ukrajinců, Slováků a židů. Ve
1380

Tamtéž. Autor uvádí přehled národnostního složení 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR počátkem
května 1945. Z celkových 179 důstojníků bylo 84 (46,9 %) české národnosti, 39 (21,9 %) slovenské, 45 (25,1 %)
ukrajinské a 11 (6,1 %) židovské. Ani v tomto případě žádný důstojník neměl uvedenu německou či maďarskou
národnost – je ovšem nutné znovu připomenout rozdíl mezi „jazykovým“ a „národnostním“ kritériem.
1381

Jeden z příkladů včetně fotografické dokumentace osobních materiálů je uveden in: MARŠÁLEK, Z.:
„Němec“ v „české“ armádě. Problematika statistického podchycení účasti „československých Němců“
v zahraničním vojenském odboji, s. 164–165.
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vyšších hodnostech a velitelských funkcích se však nacházeli většinou Češi, a to jak na
Západě, tak i na východní frontě. Tento fakt byl způsoben především absolutním
nedostatkem vyšších důstojníků slovenské mateřské řeči – pokud však byli k dispozici,
dostali odpovídající velitelské funkce. Nelze tedy hovořit o záměrné české dominanci ve
velitelském sboru či jmenovitě o diskriminaci Slováků. Důstojníci neslovanských
národností, respektive německé či maďarské mateřské řeči byli všichni důstojníky
záložními, převážně židovského původu. Zvláště na východní frontě se pro ně stalo
„nezbytností“, zdůraznit českou, slovenskou nebo rusínskou (ukrajinskou) národnost a
„neutralizovat“ tak údaj o neslovanské mateřské řeči.

6.1.9. Za demokracii, nebo za národ?
Vztah k menšinám
Jednou z nejpodstatnějších otázek národnostní problematiky československého zahraničního
odboje se bezesporu staly vzájemné vztahy mezi jednotlivými národnostmi multinacionálního
vojska, za něž je nutné exilové vojenské jednotky považovat. Tato práce má především
poskytnout (dosud chybějící) materiální podklady pro zkoumání tohoto fenoménu, a při jejich
širší interpretaci se snaží držet se pouze těch poznatků a postřehů, které přímo vyplývají ze
sebraných a zpracovaných dat. Nelze ovšem alespoň v krátkosti nepřipomenout problémy,
s nimiž se vojáci potýkali. Nelze přehlížet evidentní příznaky nacionálního šovinismu či
antisemitismu, do nichž někdy přecházelo národní cítění, nepochybně vypjaté v důsledku
historických okolností. Při krátkém exkurzu do národnostní problematiky československé
armády v letech 1918–1939 jsem již upozornil na významný odraz vlivů celkových nálad
společnosti i konkrétních zákonných aktů z období druhé republiky. Tento aspekt nelze
podceňovat. Prudký nárůst šovinistických nálad je možné sledovat právě u těch Čechů, kteří
se rozhodli odejít za hranice s myšlenkou boje za znovuobnovení státnosti a samostatnosti
Československa, a to již bezprostředně po opuštění vlasti. Jejich postoje lze dokumentovat již
v prvopočátcích existence vojenské skupiny v Polsku na jaře 1939, kdy se objevily první
návrhy ohledně personálního složení budoucí jednotky:
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Členem vojenské skupiny se nemůže stát nikdo jiný než Čech, Slovák, Karpatorus nebo
podkarpatský Ukrajinec.1382 Pro naznačení limitů, které je nutné brát v úvahu při posuzování
celé škály motivačních důvodů k odchodu do zahraničního odboje, nezbývá než znovu
ocitovat zápis v deníku vojenské jednotky v Polsku, prezentovaný již v úvodu této práce:
[...] českoslovenští vojáci [...] jdou bojovat za osvobození národa a státu československého
[...] Němci a Maďaři nemají takového vysokého pojetí [...] v nejkrajnějším případě chtějí
bojovat proti svým soukmenovcům jenom proto, že nesouhlasí s politickým režimem, který
v současném Maďarsku a Německu jest. [...] Pro nás je to boj národa proti národu.1383
Na tomto konkrétním příkladu je možné demonstrovat působení dlouhodobějšího historického
vývoje i tragických čerstvých zkušeností. Především je třeba opět zdůraznit, že obě vyjádření
nevznikla jako reakce na nacistickou brutalitu během okupace, kterou první exulanti vlastně
blíže nepoznali, ale o postoje, s nimiž do exilu odcházeli. Nejednalo se ani o zcela přechodný,
krátkodobý fenomén – jednotlivé kapitoly představily dostatek příkladů averzí, které
pociťovali (zvláště) mnozí čeští vojáci vůči svým spolubojovníkům či ostatním exulantům,
kteří patřili k menšinám (především neslovanským). Nelze ovšem přehlížet ani problematiku
vztahu ke slovenským vojákům a Slovákům obecně.1384
Práce je zaměřena především na zpracování číselného vyjádření a bezprostředně související
otázky. Nelze přirozeně tento jediný aspekt uměle vytrhnout z kontextu, právě proto je ale
zajímavé, jak širší problémy vzájemného vztahu vojáků různých národností nalezly svůj
přímý odraz i v takto konkrétní oblasti, jak dokazují následující části textu.

1382

RICHTER, Karel: Československý vojenský odboj v Polsku 1939. Československý spisovatel, Praha 1989, s.

67.
1383

VÚA – VHA Praha, f. Polský legion, k. 1, sign. 1/1. Deník Polského legionu, zápis z 13. 5. 1939. Viz
kapitolu Úvod, s. 28.
1384

Z množství literatury připomínám zvláště zajímavý aspekt spolupráce části nespokojených slovenských
vojáků s polským zahraničním exilem. FRIEDL, J.: Na jedné frontě, zvl. s. 299–302.
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6.1.10. Jednotná armáda, nebo národní jednotky?
Diverzita versus homogenita vnitřního složení jednotek
Různorodé složení jednotlivých rekrutačních zdrojů přirozeně stavělo exilové vojenské
orgány před složitý problém, jak tuto tolik diverzifikovanou masu začlenit do formovaných
vojenských jednotek, zda se snažit jednotlivé rekrutační zdroje navzájem promíchat nebo
naopak využít výhod kompaktnosti a ponechávat vojáky z různých rekrutačních zdrojů
pohromadě. Oba přístupy přitom měly nepopiratelné výhody, ale i některé záporné stránky.
Na první pohled by se zdálo, že výhodnější by byl koncept druhý, tedy snažit se využít všech
výhod, které nabízelo rozdělení vojáků podle společných znaků, tedy podle mateřského
jazyka, odbojového původu, data prezentace či dalších aspektů. V průběhu času k tomu mělo
exilové vedení řadu příležitostí. Kritérium mateřské teči by bezesporu nesmírně usnadnilo
velení, pokud by došlo například k formování jednotek, složených převážně z německy (či
maďarsky) mluvících vojáků, jichž zvláště u jednotek v Británii nebyl nijak malý počet.
Kritérium odbojového původu by zase hrálo podstatnou roli především v případě přeběhlíků a
zajatců z vládního vojska či wehrmachtu. Tito vojáci měli stejný druh výcviku, stejné služební
zkušenosti, v případě „vladařů“ byli dokonce i stmeleni společnou službou v předchozích
jednotkách. Výcvik takových formací by proto vyžadoval nepoměrně kratší čas, respektive
mohl být přizpůsoben znalostem a schopnostem jednotlivých skupin. Na druhou stranu,
jednotky by se od sebe navzájem lišily, a to nejen pouze po stránce vojenské, ale i po stránce
„společné paměti“. Přesto je nutné zdůraznit, že jisté vzory zde zvláště co do národnostního
složení existovaly – nikoliv sice v meziválečné čs. armádě, ale v rámci zahraničního vojska
v letech první světové války. V čs. legiích v Rusku byli např. mobilizováni někteří zajatci,
kteří se dosud do legií nepřihlásili, ale kteří se po 28. říjnu 1918 stali občany nové Republiky
československé. Legionáři jich využívali především ke službě beze zbraně v rámci pracovních
jednotek, ale vznikl i německý strážní oddíl.1385 Významnější ovšem byl příklad zahraničních
jednotek v Itálii, kde od prosince 1918 probíhalo formování tzv. domobraneckých praporů.
Do srpna 1919 jich bylo postaveno celkem 55; dva z nich ovšem vznikly jako česko-německé,
další čtyři měly po německé rotě.1386 Vojenské orgány druhého zahraničního odboje však
tohoto příkladu nenásledovaly – byť některé konkrétní návrhy se na toto téma objevily.1387
1385

Krátkou informaci o historii a počtech strážního oddílu podal mj. Lidový deník, 12. 12. 1936 a Nedělní list,
13. 12. 1936.
1386

Kol.: Armáda a národ. Národní rada československá, Praha 1938, s. 108.
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Diverzita
Z textu mnoha dokumentů citovaných v jednotlivých kapitolách jednoznačně vyplývá, že
exilové vojenské orgány se po celou válku důsledně budovat zahraniční vojsko jako
jednotnou, společnou, československou armádu. Přestože propagované ideové základy spíše
odpovídaly představě vojska „českého“, důsledně mělo docházet k promíchání nejen
příslušníků různých národností, etnických či dalších skupin, ale také k pokud možno
poměrnému zařazování vojáků, získaných z různých rekrutačních zdrojů. Tyto zásady se ne
vždy dařilo plně realizovat, detailní číselná analýza na základě Databáze ale v až překvapivé
míře potvrdila, že se tak skutečně dělo až do nejmenších podrobností, pokud k tomu byly
podmínky. Na druhou stranu existovala řada úmyslných výjimek. U letectva jednoznačně
převažovali Češi, a to nejen díky původnímu počtu předválečných letců – jak bylo prokázáno,
i v průběhu válečných let se výběr k letectvu dotýkal Čechů v podstatně větší míře než jiných
národností, přičemž překážky, kladené zvláště německy mluvícím vojákům, byly vcelku
pravidelným jevem. Také srovnání zastoupení vojáků různé mateřské řeči u jednotlivých částí
Čs. samostatné brigády v Británii podává jednoznačný důkaz, že zahraniční armáda,
přinejmenším v Británii, v podstatě dodržovala ducha předválečných předpisů o služebním
rozřazení vojáků menšinových národností.

Homogenita
Snaha o důsledné budování jednotné armády tedy měla své nepochybné klady. Naproti nim
ovšem stály nepominutelné výhody, které nabízel opačný přístup. Kladný vliv homogenity se
ukázal například již na přelomu září a října 1939, kdy se v jihofrancouzském Agde sešla první
skupina dobrovolníků, vesměs etnických Čechů. V průběhu další doby se národnostní
struktura čs. jednotek na Západě značně měnila. Zvýšený počet příslušníků menšinových
národností vedl k několika návrhům na postavení zvláštních, oddělených jednotek či útvarů.
Již ve Francii například nadporučík Müller,1388 neoficiální „spojovací důstojník v otázkách
židovských“, předložil velitelství 1. čs. divize návrh na organizaci židovských jednotek.
Generál Rudolf Viest reagoval:

1387

Jeden z návrhů je uveden v kapitole Na britských ostrovech, s. 301.

1388

Nadporučík automobilní služby v záloze ing. Otto Müller (C-939, 30.12.1897 Brno) sloužil v čs. vojsku od
26. října 1939 do 21. října 1940, kdy byl v Británii propuštěn z důvodu vyššího věku a zdravotního stavu.
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podobné řešení – třeba je zdánlivě sympatické – není uskutečnitelné z různých důvodů:
1) Snažíme se stavět náš boj na základ legality a neuznávat změny, které nastaly v ČSR cestou
neústavní a protizákonnou (odstoupení území, okupace státu atd.). V důsledku toho stojíme na
tom, že armáda je pokračovatelkou armády doma a nemůže tedy mít jinou formu, než měla
doma.
2) Vytváření národnostních jednotek (německých, židovských apod.) vedle jednotek
československých by mohlo být politickým prejudicem pro uspořádání celého státního zřízení
v nové ČSR.
3) Za dané politické situace, kdy bojují o vliv různé a různé zájmy, nebylo by ani oportunní
vytvářet předem homogenní jednotky, které by pak byly snáze přístupné nežádoucí
propagandě a které by byly tíž kontrolovatelné, než je to možné za dnešního stavu.
Nemenším problémem by byla otázka velitelská.
Žádám tedy velitele, aby uváděli podobné podněty na pravou míru a aby se snažili v daných
poměrech vytvářet z různorodého materiálu, který dostávají, jednotnou armádu
československou.1389
V průběhu dalších let se u jednotek na Západě postupně objevily i některé další návrhy či
spíše sporadické sondáže na téma formování samostatných německých, židovských či
slovenských jednotek, všechny se ale setkaly se striktním zamítnutím.
Ve výše popsaném základním přístupu čs. vojenských orgánů, které neváhaly důsledně
rozmělňovat vojáky z jednotlivých rekrutačních zdrojů až do úrovně čet a dokonce družstev,
lze nalézt podstatné výjimky především na východní frontě. Průlom v tomto ohledu
představovalo formování 2. čs. samostatné paradesantní brigády z masy bývalých zajatců a
přeběhlíků z řad 1. pěší divize slovenské armády. Téměř všichni tito vojáci se navzájem znali,
měli stejný druh výcviku i stejnou „služební historii“, včetně bojových zkušeností, byli stejné
národnosti. Jednotný zdroj většiny mužstva i nižšího důstojnického sboru zaručoval rychlý
postup výcviku i řadu dalších výhod. V průběhu dalšího času ovšem brigádu doplňovali
vojáci z jiných zdrojů – volyňští Češi, zajatci z maďarské armády (mezi nimi řada židů) a
další. Příchod nových vojáků, leckdy nezkušených či zcela bez jakéhokoliv předchozího
1389

KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, s. 45–46.
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výcviku, přirozeně narušoval ideální homogenitu budovaného celku, vojenské orgány se ale
takto snažily poněkud „naředit“ dosud v zásadě jednotnou národnostní podobu svazku.
Zcela zásadní zlom ovšem znamenaly kroky, podniknuté Slovenskou národní radou na
přelomu let 1944 a 1945. Rozhodnutí akceptovat její požadavky ohledně samostatných
slovenských jednotek a rozsáhlé ingerence do personálních otázek prakticky rozbilo koncept
jednotné armády, prosazovaný v Československu od roku 1918.

ZÁVĚR 4:
Vojenské orgány československého exilu se důsledně snažily mísit jednotlivé rekrutační
zdroje, přičemž národnostní hledisko bylo jen jedním z několika. Hlavním klíčem ale
nebyl požadavek důsledné procentuální parity, ale prosazování „čechoslovakismu“,
s viditelnou preferencí českého národa a evidentní nedůvěrou vůči neslovanským
národnostem jako celku. Jistou nedůvěru, podmíněnou několika různými aspekty, lze
vysledovat i v případě skupiny osob židovského původu.
Tento základní koncept byl narušen postupem moskevského centra komunistického
exilu, které ve spolupráci se Slovenskou národní radou prosadilo naprosté opuštění
dříve aplikovaných zásad, a to v obou směrech – v pozitivním smyslu vůči Slovákům,
v negativním vůči příslušníkům německé a maďarské národnosti.

HYPOTÉZA 1:
Radikální přístup k národnostní otázce ve vojsku byl ze strany komunistického exilu jen
taktickým krokem při hledání spojenců proti oficiální exilové vládě.
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6.1.11. Rozdíl mezi výší početního zastoupení a významem jednotlivých skupin
V zahraničních jednotkách sloužili v různých obdobích a v různém počtu příslušníci prakticky
všech národů, národností a národnostních skupin pestrého obyvatelstva meziválečného
Československa. Vývoj jejich počtů a vzájemných poměrů představil Graf 2, jinou otázkou je
ale zhodnocení jejich významu, které prostému počtu či procentuálnímu zastoupení mnohdy
zdaleka neodpovídalo.
Nejdůležitější složku všude a vždy představovali Češi, a to dokonce bez ohledu na to, že
v některých konkrétních momentech či obdobích neměli v jednotkách početní převahu (např.
1. čs. samostatná brigáda v SSSR). V některých časových obdobích na některých teritoriích se
stali podstatným prvkem z hlediska významu Slováci – v 1. čs. divizi ve Francii tvořili
přibližně 40 % počtů, jejich význam ale spočíval také v propagandistické potřebě dokázat
česko-slovenskou jednotu v těžkém období, kdy ještě nedošlo k uznání exilové reprezentace
ve formě vlády. Ještě větší význam získali Slováci od počátku roku 1945, kdy
v osvobozených oblastech Slovenska probíhala masová mobilizace a kdy došlo k politické
dohodě se Slovenskou národní radou. Naopak význam jiných národností a skupin byl
podstatně nižší. Početná účast Rusínů a Ukrajinců nevedla k formulování a prosazení
konkrétních politických požadavků a jejich boj v československé uniformě měl smutný epilog
v předání jejich vlasti Sovětskému svazu.
Židé všech jazyků a konfesního vyznání tvořili podstatnou a významnou součást
československých vojenských jednotek, a to takřka ve všech obdobích a na všech teritoriích.
Výše jejich zastoupení ovšem nebyla dosud dostatečně zaznamenána, především z důvodu
nedostatečné metodiky a omezených možností využít dosavadních dat. Nicméně, i počet těch,
kteří oficiálně přiznávali židovskou konfesi, dosahoval úctyhodné výše. Na Blízkém východě
se dokonce skupina „konfesních židů“ stala ve srovnání s národnostně definovanými
skupinami stala co do početnosti druhou v pořadí. Při posuzování účasti „židů“ je navíc nutné
kalkulovat i se všemi „osobami židovského původu“. Konečné aritmetické vyjádření je sice
nemožné, nicméně odhady na základě sond ukazují, že přínos československých židů
k zahraničnímu odboji byl podstatně větší, než se doposud soudilo.

533

6.1.12. Od číselného zachycení k širším závěrům?
Příklad využití analýzy aritmetického zpracování jako inspirace k dalším otázkám a
hypotézám: „Německý problém“
Předkládaná práce má v zásadě zůstat v rovině čísel a jejich analýzy, již na první pohled je ale
jasné, že hlavním přínosem, vedle prostého zachycení počtů a poměrů, budou zvláště nové
pohledy, které tato metodika umožní. Rozbor díky možnostem elektronického zpracování
umožnil mj. rozkrýt jeden z podstatných fenoménů personálního složení čs. zahraničního
vojenského odboje, a sice existenci a velikost průniků mezi jednotlivými množinami
charakterizovanými kritériem mateřského jazyka s množinou osob židovského původu.
Podstatné poznatky přinesly již jednotlivé kapitoly, jako příklad tvorby následných hypotéz
uvedu „německou otázku“, tedy problematiku zastoupení německojazyčných
československých občanů v zahraničním odboji.
Německému protinacistickému exilu, jenž své názory formuloval a precizoval po celou dobu
války (i před jejím vypuknutím) se nepodařilo v rámci československé exilové reprezentace
prosadit vlastní požadavky, neboť chyběla ochota k stvoření společné nadnárodní, nebo spíše
mnohonárodní platformy. Je nutno říci, že tato ochota chyběla oboustranně – pro Čechy se
válka stala pokračováním národního boje, totéž ale do značné míry platilo i pro německý exil.
To se přirozeně odrazilo i na ochotě „československých Němců“ vstoupit do
československých vojenských jednotek. Zatímco ve Francii je nutné jako podstatný
determinant uvažovat hrozbu, jaká osobám německé národnosti hrozila v případě
neuposlechnutí mobilizační výzvy, je možné zkoumat míru této ochoty na situaci v Británii,
kam ostatně mířila i podstatná část pomnichovského německojazyčného exilu. V průběhu
výzkumu se ukázalo, že zastoupení osob židovského původu mezi čs. vojáky, prošli odvodem
v Británii a udávali německou mateřskou řeč, přesahovalo 80 %.1390 Lze tedy formulovat a do
značné míry i faktograficky podložit hypotézu, že „německá otázka“ v čs. jednotkách
v Británii byla v převážné většině otázkou židovskou. Ukázalo se, že z německého exilu
vstupovali do československých jednotek především osoby židovského původu, zatímco
„etničtí“ Němci spíše volili službu v britské armádě. Tento trend by mohl signalizovat i jistý
„rasový rozměr“ podpory, jakou byly ochotny československému zahraničnímu odboji
poskytnout jednotlivé skupiny německojazyčného exilu. Zjištění navozuje otázky pro další
výzkum. Jak by například vyznělo srovnání příslušníků Jakschovy a Zinnerovy skupiny
1390
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z pohledu „rasového“, respektive z pohledu zastoupení osob židovského původu? Měl
konflikt o další směřování německé sociální demokracie mezi Wenzlem Jakschem a
Ludwigem Czechem na počátku roku 1938 také svůj „rasový“ rozměr? A jak vysoké vůbec
bylo zastoupení osob židovského původu mezi členstvem německé sociální demokracie
v meziválečném Československu?1391 Prosté aritmetické vyjádření, srovnání a základní
analýza dat tedy spíše podporují tezi o oboustranné akceptaci konfliktu jako pokračování
národního boje než tezi o společné účasti v zápase demokracie proti totalitním principům.

ZÁVĚR 5:
Význam jednotlivých národnostních skupin neodpovídal jejich aritmetickému počtu a
procentuálnímu zastoupení. Nejdůležitější složkou z hlediska významu byli Češi,
v několika obdobích výrazně stoupl význam Slováků, a to jak z důvodu jejich počtů, tak
především politicky. Význam Rusínů a Ukrajinců byl naopak dán pouze jejich počtem.
Důležitou složkou zahraničních jednotek se staly osoby židovského původu, jejichž
zastoupení je nutné zvláště zdůraznit.
Podstatný přínos práce spočívá v tom, že zvolená metodika umožnila rozkrýt rozsáhlý
průnik mezi kategoriemi definovanými jazykově a konfesně, především pak
kvantifikovat či alespoň odhadnout poměrné zastoupení osob židovského původu
v rámci jednotlivých kategorií, doposud chápaných jako kategorie „národnostní“.

HYPOTÉZA 2:
Na základě získaných údajů je možné se pokusit formulovat hypotézu o vlivu „rasového
prvku“ pro míru podpory německého protinacistického exilu československému odboji.

1391

Formulace těchto a některých dalších hypotéz viz Tamtéž.
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6.1.13. Regionalita původu jako aspekt problematiky národnostního složení
V průběhu výzkumu se ukázal význam aspektu regionálního původu pro zkoumání
národnostní struktury čs. jednotek. Ukázalo se, jak nestejnoměrně byly v řadách zahraničního
vojska zastoupeny jednotlivé oblasti a části meziválečného Československa. Zatímco
u některých okresů se jednalo řádově o pouhé jednotlivce či několik málo desítek osob,
z jiných se rekrutovaly stovky i tisíce vojáků. Přitom je pozoruhodné, že lze pozorovat i velice
dramatický vývoj v časové rovině – mnohokrát připomínaný případ vojáků ze slezských
okresů je jen jedním z mnoha.
Regionalitu původu lze sledovat jak ve „velkém“ měřítku, tedy např. na úrovni jednotlivých
zemí, z nichž se skládalo meziválečné Československo, tak i i „malém“, tedy na úrovni okresů
či měst. Metodu zkoumání regionality původu a variability přístupu naznačila jedna
z přípravných studií k této práci1392 i některé části předchozích kapitol.1393 Vyplývá z nich, jak
rychle se v různých obdobích měnilo složení zahraničních jednotek podle regionality původu.
V prosinci 1940, kdy bylo v čs. jednotkách v Británii zařazeno celkem 3724 vojáků, vyhlíželo
rozdělení podle zemí takto:
Tabulka 110
Složení čs. jednotek v Británii podle původu,
31. 12. 19401394
země

pozemní
vojsko

letectvo

celkem

%

Čechy

1 209

278

1 488

40 %

Morava

1 223

329

1 552

41,7 %

Slovensko

497

103

600

16,1 %

Podk. Rus

81

4

85

2,3 %

3 010

714

3 724

100 %

celkem

1392

MARŠÁLEK, Z.: Rodáci z okresu Slaný v zahraničním vojenském odboji a otázka zkoumání regionality
původu příslušníků zahraničních vojenských jednotek.
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VÚA – VHA Praha, f. NT – VB, k. 50, inv. č. 164, Číselný přehled čs. zahraniční armády za roky 1939–
1940. Sestavení dle zemí. Statistika národnostní
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Tabulka odpovídá některým základním trendům, prezentovaným v předchozích kapitolách, ať
již jde o počty vojáků původem ze Slovenska, marginální zastoupení vojáků z Podkarpatské
Rusi či další. Na první pohled ale překvapí vysoký podíl vojáků z Moravy. Nejen, že jejich
podíl převyšoval procentuální zastoupení v rámci všeho obyvatelstva ČSR, ale dokonce i
jejich aritmetický počet byl vyšší než v případě vojáků, pocházejících z Čech.
Stejný materiál poskytuje i přehled o zastoupení jednotlivých politických okresů. 1395 Zcela
minimální bylo v případě pohraničních okresů českých zemí (ani jeden voják nepocházel v té
době z okresů Aš, Bílina, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jáchymov, Kraslice, Nejdek, Planá,
Rumburk, Šluknov, Vrchlabí a Žlutice), nijak výrazně ovšem nebyla zastoupena ani většina
etnicky českých okresů (většinou od několika do dvaceti vojáků, výjimku představovala větší
města – více než třicet vojáků „poskytly“ pouze Pardubice, Plzeň a Praha!). Podstatně vyšší
byly počty vojáků z moravských okresů, většinou několik desítek vojáků („bez zastoupení“
byly jen okresy Frývaldov a Moravský Beroun). Na Podkarpatské Rusi mezi ostatními okres
viditelně „vyčníval“ okres Ťačovo s devatenácti vojáky.
V průběhu dalších let se pak složení čs. jednotek různě měnilo – na východní frontě na konci
války představovali naprostou většinu vojáci ze Slovenska, na západní pak především přibylo
vojáků ze Slezska.
Je nepochybné, že fenomén regionálního původu měl i svůj výrazný národnostní rozměr, jak
ostatně dokládají jednotlivé kapitoly této práce. Významný je ale i rozměr propagandistický a
odraz těchto skutečností ve společné paměti. Pro ilustraci je opět možné použít srovnání s čs.
legiemi za první světové války. Většinu početního stavu legií tvořili etničtí Češi původem
z českých zemí, přesto tradice legionářství představovala jen minoritní část válečného zážitku
obyvatel českých zemí a její skutečně živelné přijetí celou českou společností bylo
diskutabilní (o společnosti „československé“, tedy o německy mluvící komunitě v českých
zemích či o situaci na Slovensku a Podkarpatské Rusi nemluvě). „Míru ztotožnění“
společnosti s legionářskými ideály mohla přirozeně ovlivnit propaganda, přesto nebylo možné
překonat základní aritmetické determinanty. Z města Slaný například pocházelo celkem 327
legionářů, mnohem větší počet mužů však bojoval či dokonce padl v rakousko-uherském
stejnokroji. V zahraničních jednotkách za druhé světové války ale sloužilo vojáků ze Slaného
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jen dvacet – což dokládá, o kolik ještě slabší musela být v povědomí společnosti tradice
zahraničního odboje let 1939–1945.1396

ZÁVĚR 6:
Službou v zahraničním vojsku prošlo během války mnoho desítek tisíc vojáků. Pro české
země a zvláště Čechy samotné ale platí vcelku překvapivý závěr: S výjimkou velkých
měst byla účast v zahraničním vojenském odboji (především v prvním období války, ale
i později) vlastně okrajovou, dokonce až raritní záležitostí. Tato skutečnost musela mít
významný dopad na utváření historické paměti v rámci příslušných regionů, respektive
celých Čech.

Zcela jiná situace nastala v tomto ohledu v regionech, kde bylo procento příslušníků
zahraničních jednotek mezi obyvatelstvem podstatně vyšší, tedy na Těšínsku, na Slovensku,
na Podkarpatské Rusi i na Volyni, přičemž je nutné brát v úvahu i odlišnost podmínek nejen
oproti prostoru Čech, ale i v rámci jednotlivých vyjmenovaných oblastí a zemí. Válečná
zkušenost obyvatel se v tomto ohledu značně lišila.
Z prostoru Čech se rekrutovala převážná část „tvrdého jádra“ zahraničních jednotek, které
získalo a posléze i udrželo ideovou i velitelskou dominanci po celou dobu války. „Češi
z českých zemí“ také tvořili většinu příslušníků letectva. Zajímavé jsou závěry pro čs.
jednotky na východní frontě. Také tam tvořili základ velitelského sboru příslušníci „tvrdého
jádra“, nicméně, počet „Čechů z českých zemí“ byl v dlouhodobé perspektivě a vzhledem
k celkovým stavům velmi nízký: oficiální údaje uvádí, že 97 299 vojáků, kteří se stali
příslušníky 1. čs. armádního sboru v SSSR, bylo jen 3 670 „české národnosti“, přičemž mezi
ně byli počítáni i vojáci židovští, němečtí a další, kteří měli československé státní občanství,
patřili mezi ně ale i Češi z území Sovětského svazu.1397 Počet „Čechů z českých zemí“ tedy
byl ještě menší, a tudíž nedosahoval ani tří procent početního stavu 1. čs. armádního sboru (!).
1396

Tamtéž, s. 76.

1397

Kol.: Vojenské dějiny Československa, IV, s. 710. Přehled specifikuje následující národnosti: „česká (a
ČSR)“, „volyňští Češi“, „slovenská“ a „ukrajinská“.
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Zůstával také daleko za počtem těch Čechů, kteří bojovali v jednotkách na Západě. Tato
skutečnost nebyla nikdy zdůrazňována, je ale pravděpodobné, že se musela odrazit ve
společné paměti české společnosti.

ZÁVĚR 7: Odraz v paměti české společnosti
Počet Čechů z českých zemí, kteří bojovali v čs. jednotkách na Západě, podstatně
převyšoval počet těch, kteří sloužili v jednotkách na východní frontě. Z aritmetického
pohledu by pro českou společnost teoreticky měla být živější tradice vojáka na západní
frontě než tradice vojáka „východních“ jednotek.

HYPOTÉZA 3:
V rámci jednotlivých regionů České republiky i bývalého Československa existují
podstatné rozdíly v odrazu zahraničního vojenského odboje ve společné paměti.
Přes desetiletí totalitní vlády, která zdůrazňovala především působení jednotek na
východní frontě, se zdá, že odkaz „západních letců“ a dalších vojáků „ze Západu“
nezůstal zapomenut a byl přijímán srdečněji než propagandou vyzdvihované jednotky
na východní frontě. Celková marginálnost v rámci válečného zážitku celé společnosti
ovšem mohla umožnit lepší propagandistickou manipulaci a prezentaci zahraničního
odboje podle aktuálních politických potřeb, a to od let války až dodnes. Je také otázkou,
zda právě „tušená“ marginálnost neměla podstatný vliv na kvalitu vnímání
zahraničního odboje českou společností.
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6.1.14. „Trendy“:
Aspekty transnacionality v problematice národnostního složení čs. zahraničních
jednotek
Bez ohledu na to, zda čtenář bude první slovo nadpisu považovat za plurál substantiva, jenž
má vyjádřit snahu reflektovat materii z pohledu moderních přístupů, nebo za adjektivum či
adverbium a výraz jistého despektu vůči snahám za každou cenu vyjít vstříc aktuálnímu
diskurzu i za cenu setření rozdílu mezi moderním a módním, zůstává faktem, že v oblasti
zkoumání národnostní problematiky se během několika posledních let dostal do popředí
zájmu pojem transnacionalita.1398 Výklad tohoto pojmu se víceméně ustálil ve smyslu
přesahu, respektive pohybu lidí, myšlenek, technologií, institucí apod. přes národní a státní
hranice.1399 Podle mého názoru jde však pouze o jedno z možných definičních vymezení,
neboť termín transnacionalita lze aplikovat v mnoha různých významech a v několika
rovinách. Samotný pojem tak chápu především jako svého druhu verbální symbol, který může
spojovat celou řadu diskusí na různých úrovních.
Jedním z důležitých fenoménů, zvláště aktuální v dnešní a budoucí Evropě, je problém osobní
sebeidentifikace jedince v multinárodním a multikulturním prostředí vyššího celku,1400
v konkrétním případě sebeidentifikace národnostní. Tato sebeidentifikace totiž může být dvoji vícenásobná (např. etnická, státní a evropská), z čehož ovšem vyplývá palčivá otázka
nutnosti dvojí či vícenásobné loajality. Pro zkoumání problémů, které jsou s tímto aspektem
transnacionality spojeny, je takřka ideálním historickým modelem meziválečná
Československá republika. Stát, ideou jehož vzniku se stala především myšlenka národního a
státního sebeurčení jednoho národa – Čechů, zahrnoval nejpestřejší strukturu národnostních,
etnických a rasových menšin. Jejich příslušníci se mohli současně sebeidentifikovat v rámci
několika kategorií, např. současně jako „Němci“, „židé“ i „Čechoslováci“, a to v různé míře.

1398

K možným aspektům transnacionálních přístupů v historii nejnověji MIDDEL, Mathias – ROURA I
AULINAS, Lluís (eds.): Transnational challenges to national history writing. Palgrave Macmillan, New York
2013.
1399

Srvn. THELEN, David: The Nation and Beyound: Transnational Perspectives on United States History. In:
The Journal of American History, 86. 1999, č. 3, s. 965–975.
1400

Mezi posledními pracemi na dané téma viz zvl. sborník GUASTI, Petra – HRONEŠOVÁ, Jessie –
Mansfeldová, Zdenka (eds.): The Nexus Between Democracy, Collective Identity, Formation, and EU
Enlargment. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2011. Obecněji viz zvl. RUTLEDGE, Dennis M. (ed.):
Biculturalism, Self Identity and Societal Transformation. Emerald Puiblishing, Bingley 2008.
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Přináleželi by tedy do několika kategorií, přičemž nutně muselo docházet ke střetu
pociťované loajality vůči těmto kategoriím.
V případě zkoumání národnostních otázek chci ale také zdůraznit možnost vykládat pojem
transnacionalita nikoliv ve významu „nad“, ale „skrze“. V důsledku politických událostí
mnozí jedinci v průběhu svého života více nebo méně dobrovolně, na základě vlastního
rozhodnutí či pod tlakem okolností, měnili svoji národnostní sebeidentifikaci. Zvláště
emigranti a exulanti se postupně identifikovali s okolním prostředím hostitelské země,
přičemž časem měnili i svoji národnost. Jindy docházelo k změně na základě pocitu odcizení
či ve snaze vymezit se vůči národnostní skupině, s níž se dříve identifikovali – typickým
příkladem byl deklarativní odklon mnoha německojazyčných židů od německé národnosti.
Bez ohledu na dramatické historické okolnosti je ovšem možné konstatovat, že fenomén
změny národnostní sebeidentifikace a jisté „prostupnosti“ národnostních kategorií byl a je
přítomen v procesu migrace obyvatelstva i v mírových dobách, přičemž právě v období
globalizace nabývá nejen na četnosti, ale hlavně na významu. Právě národnostní problematika
a s ní spojené problémy multiplitní sebeidentifikace v meziválečném Československu a
v československém exilu v průběhu války proto představují podnětný objekt výzkumu.

ZÁVĚR 8:
Proces postupné a někdy dokonce vícenásobné změny vlastní národnostní
sebeidentifikace, k němuž docházelo u některých příslušníků čs. zahraničních jednotek
v průběhu války i poté, prokázal relativně vysokou míru prostupnosti jednotlivých
národnostních kategorií. Současně také nutně docházelo k střetu loajality vůči několika
skupinám. Prostupnost a změny národnostní sebeidentifikace a s tím spojené otázky je
možné chápat jako nový prvrk v diskusi o obsahu pojmu transnacionalita.
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6.1.15. Národnostní struktura a využití statistických metod
V průběhu práce se potvrdila jedna z úvodních hypotéz, tedy nemožnost důsledné aplikace
statistických metod na otázku zkoumání národnostní struktury. Především se ukázalo, že není
možné ze zachycených osobních dat vyvozovat přesnou národnostní identifikaci jednotlivých
osob, neboť kategorie „mateřská řeč“ a „národnost“ nejsou ani zdaleka totožné. Technický
problém ovšem má hlubší základy, neboť nelze přesně definovat „češství“, „němectví“ či
„židovství“.
Zvláště pokus o kvantifikaci židovského podílu na zahraničním vojenském odboji je ovšem
jedním z klíčových problémů. Vedle kategorií „židovská mateřská řeč“ a „židovská konfese“
totiž v osobních materiálech nebyl zachycen židovský původ, přičemž již sama definice
tohoto aspektu je nejednoznačná. V dobových reáliích bylo nejvíce relevantním kritériem
„ohrožení z rasových důvodů“, tedy v zásadě důsledky Norimberských zákonů, toto kritérium
ovšem v zahraničních jednotkách pochopitelně zjišťováno nebylo. Kromě podchycení osob,
které dobrovolně deklarovaly židovskou mateřskou řeč nebo konfesi, tedy bylo možné jen
provádět více či méně kvalifikované odhady zastoupení všech osob „židovského původu“.

6.1.16. Sebeidentifikace
Velkým problémem se stala mimoběžnost kategorií národnosti, mateřské řeči a vlastní
národnostní sebeidentifikace. Ukázalo se, že existuje významný rozdíl v jejich chápání –
zatímco příslušníci většiny jasně definovaných národnostních celků chápali pojmy téměř jako
analogické, u jiných existovaly v tomto ohledu významné rozdíly (např. židé), další pak tyto
kategorie v zásadě ani neznali a v rámci vlastní sebeidentifikace nepoužívali (např. řada
Rusínů).
Ukázalo se také, že existovala celá řada osob, které se hlásily k několika kategoriím současně,
tedy z hlediska subjektivní identifikace (sebeidentifikace) současně pociťovaly např. jak
přináležitost k „češství“, tak i k „židovství“ či dokonce i k „němectví“. Vedle této
542

„horizontální“ roviny ovšem existovala i rovina „vertikální“. Mnoho osob se například cítilo
být „Němci“ a současně „Čechoslováky“. Obě roviny mohly být také navzájem promíseny –
dotyčný např. pociťoval přináležitost k maďarskému kulturnímu prostředí a současně se cítil
být židem („horizontální“ rovina), navíc se vnitřně identifikoval jako „Čechoslovák“ (rovina
„vertikální“).
Objevil se tedy problém dvojí- či vícenásobné sebeidentifikace, jenž někdy přirozeně vyústil
v problém dvojí- či vícenásobné loajality. Ze strany etnických většin (které se
sebeidentifikovaly jednoznačně) byl ovšem takový přístup považován za příznak
„nejednoznačnosti“, „obojakosti“ či dokonce „pragmatičnosti“.
V rámci čs. vojenských jednotek se také vyskytla řada případů, kdy hlásící se dobrovolníci
nepřiznali svoji židovskou konfesi či deklarovali českou nebo slovenskou národnost nebo
mateřskou řeč, přestože jejich mateřštinou byla němčina nebo maďarština. Nikoliv výjimečné
byly i případy, kdy dotyční vojáci v průběhu své služby v zahraniční armádě požádali o
změnu zápisu ve svých osobních materiálech. Důvody byly různé, od výše uvedené
vícenásobné sebeidentifikace přes jistou obavu „přiznat se“ k příslušnosti k „potenciálně
nespolehlivým“ menšinám ze strachu z následných nepříjemností ze strany ostatních vojáků a
důstojníků až po vlastní dobrovolná rozhodnutí, kdy se konkrétní jednotlivci, vychovaní
v určitém kulturním okruhu, rozhodli pevněji se přimknout k českému či slovenskému národu
nebo se chtěli deklarativně vymezit vůči rasové perzekuci ze strany národních komunit,
k nimž se doposud přirozeně hlásili. Zatímco nelze dokumentovat jediný případ, kdy by voják
zahraničního odboje požádal o změnu záznamu v rubrice mateřského jazyka či národnosti
z některého jiného údaje na hodnotu „německá“ či „maďarská“, v případě konfesního kritéria
lze doložit obousměrný pohyb mezi hodnotami „židovská“ a hodnotami jinými – stručně
řečeno, vojáci žádali jako o změnu z židovské konfese na konfesi jinou či na bezkonfesijní
údaj, tak i opačně.
Tyto změny národnostní preference se odrazily i v záznamech exilové vojenské správy.
Kategorie „národnosti“ v průběhu válečných let stále více inklinovala k přeměně v kategorii
subjektivní povahy, přičemž na tuto technickou a definiční proměnu měly podstatný vliv
právě dobové události. Nicméně, ke změnám a žádostem o ně docházelo i u kategorie
„mateřská řeč“, která teoreticky představovala kategorii zcela objektivní. Pravděpodobným
důvodem bylo směšování pojmů mateřská řeč a národnost, respektive domněnka o jejich
vzájemné podmíněnosti (tedy přesně podle znění instrukcí sčítání lidu v roce 1930).
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Technickým důsledkem je pak nemožnost přesné identifikace dotyčných osob pouze podle
jejich osobních záznamů. Existuje tak relativně velký počet osob, které „technicky“ např.
vystupují v rubrikách „mateřská řeč česká“ a současně „bez vyznání“ či v jiné konfesní
rubrice, přestože ve sčítacích arších v roce 1930 uvedly např. německou či maďarskou
národnost a deklarovaly židovskou konfesi. Tento subjektivní vliv na podobu záznamů údajů
představuje jeden z významných limitů spolehlivosti personálních materiálů v otázce
zkoumání národnostní struktury. Složitost následného zpracování dobových údajů a zvláště
limity jejich spolehlivosti je možné demonstrovat na následujících příkladech:

6.1.16.1. Dobrovolná změna údajů v průběhu času
Budoucí příslušník čs. zahraničních jednotek E. E. se narodil v Itálii, domovsky byl příslušný
do Hostivice u Kladna, bydlel ale na pražském Žižkově. Při sčítání lidu v roce 1930 se
přihlásil k německé národnosti, jelikož jeho mateřskou řečí byla němčina. Byl židovského
původu, a v obavě před hrozící perzekucí proto v roce 1939 proto odjel do Palestiny.
V květnu 1940 se v Tel Avivu hlásil do čs. armády ve Francii, nebyl však povolán k výkonu
služby, a proto 5. srpna 1940 vstoupil v táboře Sarafand do britské armády, respektive
Auxiliary Military Pioneer Corps. Počátkem roku 1941 se v rámci britského expedičního
sboru dostal do Řecka, kde byl jmenován velitelem čety. Byl evakuován na Krétu a odtud
jako nemocný do Palestiny na léčení. Poté vzhledem ke svým jazykovým schopnostem sloužil
jako tlumočník v zajateckých táborech. Dosáhl hodnosti seržanta. V roce 1942 si podal si
žádost o převedení do čs. armády, a po vyřízení nezbytných formalit byl v lednu 1943
prezentován. S hlavním transportem z Blízkého východu odplul do Británie a v roce 1944
v rámci Čs. samostatné obrněné brigády bojoval u Dunkerque. V těžkých klimatických
podmínkách se ale projevily důsledky předchozích útrap, a jako nemocného revmatismem ho
na počátku roku 1945 odsunuli zpět do Británie, kde se dočkal konce války.
Při prezentačním řízení do československé armády v lednu 1943 E. E. uvedl jako mateřskou
řeč češtinu, v konfesní rubrice pak udal „bez vyznání“. Voják, jenž beze vší pochyby pocházel
z německojazyčné židovské rodiny, se tak, statisticky vzato, ocitl v „množině Čechů“, navíc
v podmnožině, definované jako „Češi nežidovského vyznání“. Objevit podobné případy je
nesnadné a možné prakticky jen detailním přezkoumáním všech záznamů. Jejich celkové
počty lze proto jen odhadovat, např. na základě různých cílených sond.
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6.1.16.2. Různá sebeidentifikace v rámci jedné rodiny
V československých zahraničních jednotkách lze nalézt mnoho příkladů společné služby
několika příslušníků jedné rodiny, a to včetně nejbližších příbuzných – manželských párů,
otců se syny, bratranců či bratrů. Mezi jinými dobrovolníky nastoupili ve Francii službu i
bratři Evžen, Ludvík a Zoltán F. Do Francie se jim podařilo dostat postupně – zatímco Zoltán
se přihlásil v Paříži mezi prvními dobrovolníky již 22. září 1939 a v Agde byl prezentován 18.
listopadu, zbylí dva dorazili teprve v průběhu jara 1940 „balkánskou trasou“ přes Bejrút –
Ludvík prošel prezentací v Marseille 25. dubna 1940, Evžen připlul v jednom z posledních
transportů, jehož příslušníci byli v Marseille prezentováni až 2. června. Zoltán i Ludvík měli
za sebou výcvik a vojenskou službu v předmnichovské armádě, Zoltán byl proto v Agde
zařazen jako vojín pěchoty u 1., posléze u 5. roty 1. pěšího pluku, Ludvík pak jako desátník
pomocného zdravotnictva sice nastoupil u 1. roty 1. pěšího pluku, zakrátko ale byl přidělen ke
štábní rotě náhradního tělesa, kam již v té době byl přeložen i Zoltán.1401 Nejmladší Evžen,
narozený roku 1920, vojenskou službou za první republiky neprošel, a ve Francii nastoupil
jako nováček. Teoreticky měl absolvovat základní a specializační výcvik, v červnu 1940 ale
vzhledem ke katastrofální situaci na frontě již na normální školení nezbýval čas. Zdravých,
mladých a fyzicky schopných mužů ale měly čs. jednotky kritický nedostatek, a Evžena proto
rovnou přidělili k polní jednotce, konkrétně ke zdravotnické rotě 1. čs. divize, kde nebyl
pečlivý taktický výcvik tolik zapotřebí. Vojenské osudy všech bratrů měly tedy v řadách čs.
vojska ve Francii rozdílnou podobu, nicméně shodou okolností se ani jeden nezúčastnil
bojového vystoupení na frontě. V okamžiku francouzské kapitulace se všichni rozhodli
dobrovolně zůstat ve Francii, a nenastoupili na evakuační lodě, mířící do Británie.
Neznamenalo to však, že by jim Československo a zahraniční odboj byly již lhostejné. Ludvík
se při první příležitosti, již v srpnu 1944, tedy těsně po osvobození jižní Francie, znovu
přihlásil do řad čs. armády. Po organizačních a formálních průtazích prošel 7. února 1945
novým odvodem a byl odeslán do Británie, kam dorazil 23. března 1945. Jako vycvičený
voják absolvoval jen nejnutnější přeškolení a již 18. dubna 1945 odjel „do pole“, tedy k Čs.
samostatné obrněné brigádě u přístavu Dunkerque, kde nastoupil k Dopravnímu oddílu a
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Přeložení Zoltána F. k Náhradnímu tělesu proběhlo pravděpodobně v důsledku snížené zdravotní klasifikace
„B“ („schopen k pomocné službě“).
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alespoň pár posledních týdnů války tak konečně mohl v československé uniformě sloužit
v operačním prostoru.
Všichni tři bratři tedy splnili svoji občanskou povinnost. Zjistit jejich rodinnou spřízněnost
nebylo jednoduché, neboť službu u čs. jednotek v zahraničí nastoupili každý v jiném
okamžiku, a Ludvík navíc používal krycí jméno.1402
Přes poměrně značný rozdíl věku (narozeni 1907, 1915 a 1920) dopřáli rodiče všem stejné
vzdělání.1403 Bratři měli různá povolání – nejmladší Evžen byl kožešníkem, prostřední Ludvík
úředníkem. Nejstarší Zoltán, který byl jako jediný při vypuknutí války již ve Francii, uvedl
v příslušné rubrice „číšník“ – pravděpodobně ale šlo o povolání přechodné, které ve Francii
zastával. Všichni měli domovskou příslušnost v Košicích, kde rodina žila. Ve
východoslovenské metropoli se také bratři narodili, s výjimkou Ludvíka, narozeného v Praze,
kam asi rodinu dočasně zavedly události první světové války.
Přes prokázanou nejbližší rodinnou spřízněnost má ale každý z vojáků v osobních materiálech
zaznamenánu jinou mateřskou řeč a konfesi – co se týče mateřštiny, nejstarší Zoltán uvedl
maďarštinu, prostřední Ludvík češtinu a nejmladší Evžen slovenštinu. Zoltánovy materiály
obsahují záznam „bez vyznání“, Evžen pak deklaroval konfesi židovskou. Ludvík v roce 1940
uvedl římsko-katolické vyznání, kterýžto údaj nechal o pět let později opravit na „bez
vyznání“. O židovském původu rodiny není pochyb, příčiny tak rozdílného zápisu ale asi
nelze hledat pouze v odlišném osobním přesvědčení každého z bratrů. Těžko lze bez
nejpodrobnějšího zkoumání zjistit, jaké skutečné motivy vedly bratry k uvedení tak výrazně
odlišných údajů, do jaké míry odpovídaly jejich skutečné vnitřní sebeidentifikaci a do jaké
míry se projevily některé vlivy vnější, především nechuť či obava „přiznat se“ se ke svému
židovskému původu. Je ovšem nepřehlédnutelným paradoxem, že při statistické aplikaci se
každý z tří rodných bratrů objeví ve zcela jiných rubrikách a tím i „identifikačních skupinách“
– Evžen by v rámci celkových přehledů figuroval jako „slovenský žid“, Ludvík jako „Čech
římsko-katolického vyznání“ a Zoltán jako „bezkonfesní Čechoslovák maďarské mateřské
řeči“.1404 Právě tento konkrétní příklad lépe než co jiného ukazuje jasné limity možností
1402

Z důvodu ochrany rodiny sloužil pod jménem Josef Ďuriš, později také Györy.

1403

Všichni absolvovali celkem osm ročníků obecné a měšťanské školy.

1404

Zůstává otázkou, zda a do jaké míry se na hodnotách deklarací vlastní sebeidentifikace podepsaly politické
okolnosti – nejstarší Zoltán („bezkonfesní Žid“) se narodil v roce 1907, kdy Košice spadaly pod Uherské
království, Ludvík („římsko-katolický Čech“) v Praze, Zoltán („Slovák židovské víry“) se narodil v Košicích, ale
až roku 1920, kdy již město bylo součástí Československé republiky. Shoda hodnot s politickými okolnostmi ve
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využití exaktních údajů, převzatých z dobových osobních materiálů. Získaná data lze
všestranně využít, vždy je ale nutné mít na paměti jejich skutečnou výpovědní hodnotu, která
rozhodně není absolutní. Tento fakt nijak nesnižuje základní metodiku práce – právě naopak.
Dosud byly vždy příslušné „národnostní“ rubriky a tabulky prezentovány bez vysvětlení a
potřebné kategorizace. Teprve po základní kategorizaci a vysvětlení definiční relativity
jednotlivých pojmů i výpovědní hodnoty konkrétních údajů lze ovšem chápat limity, v nichž
je poté možné s příslušnými údaji operovat a následně formulovat závěry. Jedním z cílů této
práce je ostatně poukázat na problematičnost využití těchto dobových údajů a současně i na
širší kontext obtížnosti problematiky národnostní sebeidentifikace v průběhu třicátých a
čtyřicátých let dvacátého století.

ZÁVĚR 9:
Významným faktorem při určení národnostní příslušnosti byla osobní sebeidentifikace
jednotlivých osob, tedy hledisko subjektivní, personální údaje dobové vojenské evidence
však oficiálně měly spíše charakter objektivního kritéria. Ani zachycení objektivněsubjektivního kritéria, za jaké je v dobovém kontextu možné považovat dotaz na
národnost, však plně neodráželo složitost národností identifikace. Mnohé osoby i celé
skupiny přikládaly otázce národnostní sebeidentifikace malý nebo dokonce vůbec žádný
význam. Velmi frekventovaná byla i dvojí- či vícenásobná sebeidentifikace. Relativně
velká skupina osob naopak deklarativní změnou svých osobních záznamů vyjadřovala
své politické postoje. Měnili pak nejen hodnotu kategorie, kde byla míra subjektivity
relativně vysoká (národnost), ale i kategorie, která byla teoreticky zcela objektivní
(mateřský jazyk). K žádostem o změnu již zanesených původních údajů ovšem
docházelo i z řady jiných důvodů, včetně oportunních.

všech třech případ zpochybňuje, že by šlo o pouhou náhodu. Pak je tedy na místě hypotéza o jisté míře snahy
„přizpůsobit“ oficiální deklarace konkrétním objektivním podmínkám.
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6.1.17. Možnosti zkoumání poměrů preferencí v rámci vícenásobné sebeidentifikace
Dobové personální dotazníky, lhostejno, zda civilní (hledisko národnosti) či vojenské
(hledisko mateřské řeči či jiné) bazírovaly na přesném a jednoznačném určení dotazované
kategorie, přičemž v zásadě umožňovaly vždy pouze jedinou odpověď (a to odpověď
pozitivní). Jednotlivé kategorie tak vlastně představovaly množiny, které neměly mít žádný
vzájemný průnik a každý prvek (tedy konkrétní jedinec) jim mohl přináležet buď zcela, nebo
vůbec ne. Je sice pravda, že v rubrikách zachycujících mateřskou řeč se objevily případy, kdy
dotyčný uváděl nikoliv jen jednu, ale třeba dvě řeči (např. „slovenská a francouzská“ nebo
„německá a česká“ apod.), jednalo se ale jen o výjimky. V zásadě, především z pohledu
kritéria národnosti, nebylo možné, aby jednotlivec byl „prvkem více množin současně“,
řečeno matematickým jazykem.
Způsob evidence tedy neodpovídal zjištěnému fenoménu možné vícenásobné
sebeidentifikace. Pokud se ale tento problém vícenásobné sebeidentifikace podařilo vymezit,
je nutné si položit otázku, zda a jak je možné ho operacionalizovat, tedy vyjádřit v číslech či
poměrech a zakalkulovat v rámci zkoumání problematiky národnostního složení.
Je pochopitelně velmi složité, pokusit se zachytit míru, s jakou se jednotlivé osoby
identifikovaly s tou kterou národnostní kategorií, je však jisté, že se vždy jednalo o různé
poměry – někdy mohl dotyčný více inklinovat k jedné kategorii, jindy k jiné. Často se také
směr inklinace měnil v průběhu času.

6.1.18. Teorie fuzzy množin
Jednou ze zásadních otázek se stalo, zda a jak je možné operacionalizovat nejasnou či
nejednoznačnou národnostní identifikaci a sebeidentifikaci. Pro hodnotové vyjádření a
následné zpracování jde sice o nezbytnost, zachytit nějakým způsobem nejistotu, váhavost,
obojakost či subjektivní pocit nevýznamnosti je ale nesmírně těžké. Z technického pohledu se
zdálo, že jisté možnosti pro statistickou práci může mít teorie tzv. fuzzy množin, která se
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objevila v šedesátých letech 20. století.1405 Jejím základem je totiž právě snaha zachytit
nejednoznačnost příslušnosti k určité množině. Zatímco klasická výroková logika je
bivalentní a používá pouze dvě logické hodnoty (0, 1) a v případě množin tedy jednotlivé
prvky mohou množinám buď přináležet, nebo ne), fuzzy logika uvažuje v hodnotě celého
intervalu (tedy od „0“ do „1“). Prvek tedy podle ní má jistou míru, v jaké může přináležet té
či oné množině – nemusí platit jen ostrá disjunkce jako v bivalentní logice (buď je prvek plně
součástí množiny nebo není), ale celá škála možností: prvek může patřit („náležet“) množině
„částečně“. Fuzzy logika tak umožňuje matematicky zachytit nepřesné pojmy typu „hodně“,
„skoro“ či „trochu“. V aplikaci na kategorie národnostní identifikace by tedy dotyčná osoba
(„prvek“) mohla „částečně náležet“ k množině „Čechů“, ale současně „částečně náležet“ i
k množině „židů“.
Snaha o praktické využití však narazila na řadu úskalí. Nevýhodou konceptu je především
matematická míra vyjádření „částečné náležnosti“ (tedy v hodnotách intervalu 0 – 1, např.
0,34). Je otázkou, podle jakých kritérií by měla být tato míra prakticky určována. Využití této
metody by předpokládalo vytvořit nějakou závaznou škálu posuzování významu toho kterého
faktoru. Teoreticky by sice podobnou škálu bylo možné vytvořit a následně tak určovat míru
náležnosti jedince k té či oné národnosti, je ovšem nepochybné, že by posuzování její výše
muselo vycházet z přesně určených kritérií. Nelze než připomenout, že v zásadě podobný
postup byl v minulosti aplikován v podobě „vědeckého“ posuzování „míry židovství“ v rámci
realizace ustanovení Norimberských zákonů.
Ještě větším problémem než technické určení výše míry náležnosti, respektive kritérií, podle
nichž se náležnost určuje, se ale ukázal sám základ celého konceptu. Fuzzy logika sice
teoreticky umožňuje přesně zachytit nejednoznačnou náležnost prvku k některé množině a
současně i jeho částečnou náležnost k několika různým množinám, což je přesně to, o co
v případě sporné dvojí- nebo vícenásobné národnostní identifikace či sebeidentifikace jde,
nicméně neřeší zásadní otázku definiční vágnosti. Určování „míry náležnosti“ k určitým
množinám totiž vychází, stejně jako u bivalentní logiky, z jasné definice těchto základních
množin. V konkrétním případě národnostních skupin ale jasné definice chybí. Z tohoto
pohledu je pak lhostejné, zda prvek do množiny patří úplně či jen částečně, rozhodující je, že
1405

K obecné teorii fuzzy množin např. NAVARA, Mirko – OLŠÁK, Petr: Základy fuzzy množin. Praha 2002.
Dostupné na ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/fuzzy/fuzzy.pdf. K využití konceptu v humanitních vědách viz
např. RAGIN, Charles: Fuzzy-set Social Science. University of Chicago Press, Chicago 2000; PŮLPÁN,
Zdeněk: K problematice vágnosti v humanitních vědách. Academia, Praha 1997.
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je nejednoznačně („vágně“) definováno celé prostředí. Základním problémem národnostní
identifikace je tedy nalezení přesné definice jednotlivých kategorií a kritérií, podle nichž by
bylo možné určovat náležnost, a dále možnost jejich operacionalizace a především přesného
zachycení v praxi.

ZÁVĚR 10:
Pokus o operacionalizaci fenoménu dvojí- či vícenásobné sebeidentifikace selhal. Pro
zachycení „míry náležnosti“ dané osoby k více kategoriím současně (např. k „češství“ a
současně k „židovství“) by se po mechanické stránce daly využít metody, používané
v rámci teorie fuzzy množin. Zásadním problémem však zůstala definiční vágnost
prvotních kritérií jednotlivých kategorií. Ukázalo se tedy, že fuzzy logika sice může
nabídnout jisté teoretické analogie, není však možné ji v praxi použít.
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6.1.19. Krátká poznámka místo závěru:
Exaktní versus humanitní vědy?
Práce prokázala výrazné limity možností využití statistických metod v historii. Na jednu
stranu je možné konstatovat velký přínos jednoduché metodiky základního srovnání
dostupných dat. Konkrétní číselné vyjádření pochopitelně představuje jen úzkou část složité
národnostní problematiky, omezení, či spíše soustředění se na tento aspekt ale současně
poskytuje výhody „chladného“, technicistního pohledu. Již z prostého výčtu a srovnání vývoje
v čase i prostoru je možné vyvodit velice zajímavé závěry, ale především podněty, otázky a
hypotézy pro další výzkum.
Statistické metody tedy bylo možné použít v technickém slova smyslu, při porovnávání
jednotlivých údajů. Celý proces ovšem zpochybnil základní nedostatek, a sice nemožnost
přesných definic základních kategorií. Bez definiční jistoty je ovšem celý následný proces jen
„počítáním se špatnými čísly“. Ovšem již tento poznatek sám o sobě považuji za významný.
„Chladný“ racionální přístup umožnil poukázat na definiční vágnost základních používaných
kategorií, a právě možnost konkrétně poukázat na limity dostupných materiálů považuji za
jeden z hlavních přínosů výzkumu.
Závěry jsou v tomto ohledu jednoznačné: snaha důsledně definovat pojmy podle zásad
exaktních věd musí nutně selhat, nicméně je velice užitečnou metodou, která může upozornit
na mnohé dosud opomíjené otázky, často s nečekaně hlubokým dosahem. Na druhou stranu
pokus dokazuje, jak dalece jsou exaktní vědy (a to i ty „praktické“ jako např. statistika) samou
svojí podstatou založeny na virtuální realitě umělého prostředí a jsou tedy pro použití
v humanitních vědách příliš teoretické.
Skutečnost, že snaha aplikovat byť jen zcela jednoduché metody exaktních věd na vědu
humanitní narazila již v prvních okamžicích, tedy během základního definování prostředí,
ovšem ani zdaleka nedokazuje „inferioritu“ či „nedokonalost“ humanitních, „měkkých“ věd.
Právě naopak. Pokus prokázal, jak dalece je základní prostředí statistiky prostředím umělým,
virtuálním, a jak složité jsou problémy s aplikací tohoto „tvrdého“ teoretického prostředí na
podmínky reálného světa, respektive lidské společnosti. Na druhou stranu, práce podle mého
názoru prokázala překvapivou užitečnost „technicistního“, „počtářského“ přístupu k složitým
problémům komplexní společenské vědy. Zdánlivý souboj exaktní a humanitní vědy tedy
nemá poraženého, nedopadl ovšem ani nerozhodně – podle mého soudu osvědčily své kvality
obě.
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6.2.

ZÁVĚR:
„Česká“, nebo „československá“ armáda?

Se vznikem československého státu se vše české měnilo v československé, zůstávajíc převážně
českým.1406

Číselný rozbor personální struktury vojenských jednotek československého zahraničního
odboje za druhé světové války ukázal, jak dynamickým procesem tyto jednotky procházely
nejen co do celkové početnosti, ale zvláště co do vnitřního složení. Nastínil ale také celou
řadu problémů kterými toto vojsko trpělo z jiné perspektivy. Teprve důkladná analýza umožní
lépe pochopit význam jednotlivých složek zahraničního vojska, ať se již jedná o skupiny
definované národnostně, konfesně, motivačně či regionálně. Přesné aritmetické vyjádření také
usnadňuje odstranění některých mýtů a falešných představ o podobě zahraničního odboje.
Armáda meziválečného Československa byla budována především pod českou dominancí, a
Češi v jejím velení také naprosto převažovali. Také zahraniční odboj za druhé světové války a
zvláště jeho politické vedení dlouhou dobu reprezentovaly především české zájmy, motivy a
cíle. Československé zahraniční jednotky měly za úkol především jako ozbrojená složka
doložit snahu a zájem na znovuobnovení Československa a dokumentovat jednotnost úsilí
jeho občanů a vůli podřídit se exilovému politickému vedení. Armáda, oficiálně deklarovaná
jako jednotná, však byla značně specifickým celkem s různorodým a měnícím se složením.
Kromě Čechů v jednotkách bojovali i příslušníci prakticky všech národností a skupin, které
meziválečné Československo mělo, navíc značné procento tvořili krajané z různých zemí.
Příslušníci zahraniční armády se lišili svým jazykem, národností, vyznáním, sociálním i
regionálním původem původem, politickým přesvědčením, věkem, fyzickou zdatností i
1406

KVAČEK, Robert: Ke vzniku Československa. In: VALENTA, Jaroslav – VORÁČEK, Emil – HARNA,
Josef (eds.): Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Sborník z mezinárodní vědecké
konference. Svazek 1. Historický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 37.
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motivací. Všechny vojáky však spojovala společná uniforma československého vojáka.
Nicméně, toto vyjádření by mohlo být vyřčeno i v opačném pořadí – vojáky sice spojovala
stejná uniforma, jinak se však lišili téměř vším.
Základní cíl se nicméně splnit podařilo – po válce bylo Československo jako samostatný stát
obnoveno. Nejednalo se však již o mnohonárodnostní prostor. Židé byli v průběhu války
z větší části vyvražděni, občané německé a maďarské národnosti převážně odsunuti. Území
Podkarpatské Rusi bylo od republiky odtrženo. Českému národu se podařilo získat absolutní
dominanci v prostoru českých zemí, z ostatních národností si pouze Slováci si vlastně
dokázali vymoci spolurozhodování o dalších osudech republiky a významné ústupky k uznání
vlastní národní svébytnosti. Příslušníci jiných národností meziválečného Československa,
kteří se leckdy v nemalém počtu zapojili do zahraničního odboje, ale po válce museli v zásadě
volit mezi dobrovolnou asimilací a dobrovolnou emigrací, neboť celý jejich kulturní okruh,
v němž vyrůstali a který jim byl vlastní, zmizel. Nedá se pochopitelně říci, že by příslušníci
národnostních menšin „bojovali za české cíle“, zůstává ale pravdou, že vlastní cíle menšin
jako skupin se dosáhnout nepodařilo. Češi měli i v zahraničním vojsku tendenci vnímat každé
požadavky jiných národností za zradu idejí společného státu, tyto základní ideje však byly
spíše „české“ než „československé“. Zapomínali, že na každý rozhovor musejí být dva.

Širokou problematiku československého zahraničního vojenského odboje v žádném případě
nelze zúžit na otázku počtů či „převést na čísla“. Nicméně se domnívám, že právě možnosti,
které nabízí analýza aritmetické stránky zůstávaly po dlouhou dobu nevyužity. Tyto možnosti
se navíc podstatně zvýšily díky výraznému rozvoji počítačové techniky. Přesto je jasné, že
samotná čísla ani jejich nejdůkladnější analýza samy o sobě nedokážou zodpovědět řadu
podstatných otázek, které se pojí s problematikou zkoumání zahraničního odboje. Nicméně je
možné nejen získat velkou sumu nových poznatků, ale především otevřít nové perspektivy.
Není náhodou, že tato práce z mého pohledu mnohem více nových otázek nastínila, než na
kolik „starých“ byla schopna poskytnout odpověď. Právě v tom ale osobně vidím její přínos.
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