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Úvodem
   Ve sd lovacích prost edcích se v létech 1945 až 1950 asto hovo ilo a psalo
o  eších  z  Volyn  p edevším  jako  o  vojácích  naši  zahrani ní  armády
v Sov tském svazu  a  p i  návratu  jejich  rodin  z  Volyn  pak  v  souvislosti
s osidlováním pohrani í.
   Od roku 1990 byl pojem „voly ští eši“ v naších sd lovacích prost edcích
op t  pom rn  asto  uvád n  v  souvislosti  s  reemigrací  naších  krajan   z
ohroženého území  po  katastrof  ernobylské  atomové elektrárny.  Na otázku
„Kdo jsou voly ští eši?“ by asi náhodní chodci odpovídali s rozpaky a r zn .
P edstavitelé mladší a st ední generace by asi asto odpov d li „Nevím“, nebo
by  je  zam ovali  s  podkarpatskými  Rusíny,  s  nyn jšími  reemigranty  od

ernobylu nebo dokonce s rodáky m ste ka Volyn  na í ce Voly ce v jižních
echách.  P íslušníci  starší  generace  zejména  z pohrani í,  v dí  o  svých

voly ských spoluob anech více, ale jsou to informace neúplné, spíše útržkovité.
   Zkušenosti t í až p ti generací ech , které žily ve slovanském, ale p esto
cizím  prost edí  stojí  za  zhodnocení.  Provedl  to  již  renomovaný  historik
Masarykovy university v Brn  a více než t icet laických voly ských kroniká .
P ispívá  k tomu  také  výstava  Osudy  ech  z Volyn ,  kterou  realizovalo
Národní muzeum v Praze ve spolupráci se  Sdružením ech  z Volyn  a jejich

p átel.   V letech 1995 až 1997 ji prezentovali na 26 místech naši vlasti jako
putovní.  Dík  porozum ní  a  pomoci  M stského  ú adu  výstava  v r.  2004
zakotvila  v  m stském  muzeu  v  Podbo anech.  P i  této  p íležitosti  byla  tato
brožurka  vydána  podruhé.  Aktualizovaná,  kterou  má  tená  v ruce  je  t etí
vydání  p i  p íležitosti  odhalení  POMNÍKU VOLY SKÝM ECH M,  SYMBOLICKÉHO

VÁLE NÉHO HROBU v m st  Rovno na Volyni.  

Kdo jsou voly ští eši?
   V roce 1945 žilo v zahrani í 2 018 800 1) ech  a Slovák . V létech 1945 až
1950 se jich na výzvu a za pomoci vlády vrátilo do eskoslovenska 202 526 2)

ze zemí všech kontinent .
   Nejpo etn jší a z hlediska národního nejzachovalejší  komunitou byli  eši
z Volyn , kterých se vrátilo v organizované reemigraci 33 070 osob 3) a navíc
vojáci a zavle ení na otrockou práci do N mecka, kte í se na Voly  po válce již
nevraceli.

Úvodní informace jsou na titulní stran  a na obr.1:
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   Vnucují se tedy otázky: 
pro , kdy, kde a jak tato pom rn  velká eská komunita vznikla;
 jako byly její osudy v cizin  a pro , kdy a kam se tito eši do staré vlasti
vrátili.
 bývalá carská voly ská gubernie je velká asi jako echy;
 m la spole nou hranici s Rakousko - Uherskem;
 do ní a do jejího okolí sm oval od r. 1868 vyst hovalecký proud;
 na Volyni v roce 1939 žilo kolem 40 000 ech  v 638 obcích;
 v roce 1944 se v rámci 1. s. armádního sboru v SSSR probojovali do vlasti
voly ští vojáci v etn  n kolika set žen;
 v roce  1947  reemigrovalo  33  070  osob  3) p ímo  (vojáci  a  vyvezení  na
nucené práce do N mecka se již na Voly  netrvalo nevrátili);
 v létech 1991 až 1993 se v rámci humanitární akce organizované vládami
obou zemí vrátilo do staré vlasti 1 812 osob 4) z prostor , které jsou mimo
historické hranice Voly ské gubernie ( íkáme jim ernobylští krajané);
 na Ukrajin  se v roce 1989 hlásilo k eské národnosti kolem 9 000 osob 5);
 z tohoto po tu se 1 812 p est hovalo do vlasti, dalších asi 2 000 zažádalo o
vyst hování z Ukrajiny do staré vlasti 6);
 nezjišt ný po et  osob eského p vodu žije  v ostatních ástech bývalého
Sov tského svazu.

Pro  a jak to všechno za alo?
Co echy z vlasti vyhán lo?

   Bezzemky bída,  drobné  zem d lce  relativní  nedostatek  p dy,  emeslníky
lákala touha po lepším uplatn ní,  st edn  majetné snaha po lepší existenci a
všechny  vyhán l  germaniza ní  tlak,  zejména  v  ekonomické  oblasti.  Jistý
význam  m lo  v severovýchodních  echách  zpustošení  zp sobené  prusko–
rakouskou válkou v roce 1866.

Co echy do Ruska lákalo ?

   V  jihozápadních  guberniích  impéria,  ke  kterým  pat ila  také  gubernie
Voly ská,  po  zrušení  nevolnictví  v roce  1861  a  po  potla ení  polského
osvobozeneckého  „lednového“  povstání  v  roce  1863,  bylo  levn  na  prodej
mnoho les , orné a jiné p dy. 
   Hlavní p í inou nabídky a nízké ceny p dy byla neschopnost šlechtic  ve
zm n ných podmínkách své velkostatky výnosn  obhospoda ovat a dále to, že
carská  vláda  levn  prodávala  velkostatky,  které  konfiskovala  polským
šlechtic m, ú astník m potla eného povstání.
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   Carská vláda a  car  p ist hovalectví  z Evropy podporovali;  vítali  zejména
p íliv  protestant ,  protože  se  tím  v t chto  pohrani ních,  vždy  sporných,
oblastech posiloval nekatolický tj. protipolský živel. 
   Spojené státy americké byly za oceánem a krom  toho v d sledku ob anské
války  zna n  p ist hovalectví  omezily,  kdežto  Rusko  m lo  s Rakousko  –
Uherskem  spole nou  hranici,  p ist hovalci  tam  mohli  jet  vlakem  až  do
pohrani ní stanice Brody, nebo ko ským sp ežením, což trvalo nejdéle n kolik
týdn .
   P íslušnost k eské národnosti již tehdy v Rusku n co znamenala a zárove
ovšem  zavazovala.  Sv j  význam  m ly  i  tehdejší  všeslovanské  a  proruské
sympatie mezi slovanskými národy v Rakousko – Uhersku. 
 
   Takto byly vytvo eny základní p edpoklady pro p ist hovalectví ech  do
Ruska. 

Kdo za al?
   T ch,  kte í  p ipravovali  vyst hovalecké  klima,  bylo  mnoho,  ale
nejvýznamn ji  jej  ovlivnily  osobnosti:  historik  a  politik  František
Palacký a první organizáto i emigrace František P ibyl s Josefem Oli em. 

   František Palacký se v roce 1867 zú astnil v ele sedmadvaceti lenné eské
delegace Všeruské etnografické výstavy v Moskv . Více než o výstavu šlo o
setkání významných slovanských osobností, p edevším ze stát  mimo Ruskou
íši,  aby se posílily panslavistické tendence.  F.  Palacký jednal  mimo jiné se
leny  vlády  o  možnostech  imigrace  ech  do  Ruska.7) Setkal  se  také

s p edstaviteli  ech ,  kte í  byli  již  n kolik let  usídleni  v Tavridské gubernii.
Byl p ijat carem Alexandrem II. a možná, že p i této audienci byla vznesena i
tato otázka. 
   Konkrétní  organizace  se  však  ujal  bývalý  správce  jednoho  ze
schwarzenbergských panství František P ibyl narozený v T eboni, který se p i
hledání zam stnání uchytil ve Varšav  u polské zprost edkovatelské firmy a tam
se seznámil s neuv iteln  p íznivými podmínkami pro nákup les  a p dy ve
Voly ské  gubernii.  V echách  intenzivn   agitoval   p esto,   že    rakouská
vláda tomuto vyst hovalectví nep ála. Navíc spolu s bývalým u itelem Josefem
Oli em,  který  pocházel  z evni ova  na  Rakovnicku,  zakoupili  v roce  1868
velkostatek Hlinsk v rovenském újezd  o rozloze 1797 hektar  a již v roce 1868
na rozparcelovaném velkostatku hospoda ilo 126 rodin, které se p ist hovaly
z ech. 

   Ve stejném roce bylo na Volyni založeno dalších šest eských obcí.
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Jak vyst hovalectví pokra ovalo?
Hlavní informace o postupu osidlování ech  na Volyni jsou na obr. 2:

v prvních  letech  postupovala  kolonizace  velmi  rychle;  za  deset  let  eši
založili  více  než  100  obcí  nebo  se  do  nich  p ist hovali,  tudíž  p ír stek
v osídlení byl kolem deseti obcí ro n ;
 v dalších dvaceti letech vznikaly nebo byly echy osídleny již jen dv  až t i
obce ro n  a pozd ji ješt  mén ;
 velké  p dní  plochy  pro  vznik  obcí  byly  v podstat  obsazeny,
p ist hovalectví ustalo;
 pozd ji nastalo rozptylování ech  do již existujících ukrajinských obcí, v
nichž se asto usídlilo jen n kolik rodin.  

Hlavní informace o stavu eského osídlení na Volyni t sn  p ed reemigrací
v roce 1947 jsou uvedeny na obr. 3. 

(Dopln ná kopie mapy Volyn  z p elomu století a údaje dle 8)): 
 prostory nejhustšího eského osídlení;
 prostor,  odkud  se  p est hovali  do  vlasti  krajané  v  letech  1991  až  1993
( ernobylští krajané);
 obce, ve kterých žilo více než 500 eských obyvatel;
 rozd lení  Volyn  rižským  mírem  v  roce  1921  na  polskou  (západní)  a
sov tskou (východní) ást, které trvalo od roku 1921 do roku 1939. Touto
mírovou smlouvou p ipadlo Sov tskému svazu tém  20% obcí s asi 25%
voly ských ech .

    T sn  p ed  reemigrací  v roce  1947  žili  eši  na  celé  (západní  
a  východní)  Volyni  v  638  obcích.  Z  toho  109  obcí bylo  zcela  eských,  
152  obce byly  národnostn  smíšené  a  ve  zbývajících  obcích  byli  eši
v naprosté menšin  8). 

T žké za átky, nelehké pokra ování
„ Za chalupu grunt“ – to bylo heslo, které echy p itahovalo na Voly .

Lákaly  je  tam  p íznivé  ceny  p dy,  které  byly  n kolikrát  nižší  než  v
echách. První osadníci platili za hektar lesa 12 – 14 rubl , výjime n  až 25

rubl  a za hektar orné p dy od 50 do 250 rubl . Kolem 10 až 15 % se platilo v
hotovosti, zbytek až na ty icetiletý úv r. 100 kilogram  žita stálo v pr m ru
1,20 ruble.



- 9 -

18
74

18
97

18
78

19
01

19
08

19
21

18
65

18
75

18
85

18
95

19
05

19
15

19
25

102030

36
,4

13
,3

27
,7

7

10
4

15
6

17
7

18
5

18
9

30609018
0

12
0

15
0

2,
2

18
68

18
70

10
,0

6

19
,3

18
84

19
10

33
,3

O
br

. 2
. P

os
tu

p 
us

íd
lo

vá
ní

 â
ec

hÛ
 n

a 
V

ol
yn

i
O

bc
e 

za
lo

Ïe
né

 n
eb

o 
os

íd
le

né

L
eg

en
da

:

18
97

  -
 v

˘s
le

de
k 

st
át

ní
ho

 s
ãí

tá
ní

 li
du

18
78

  -
 v

˘s
le

de
k 

úfi
ed

ní
ho

 z
ji‰

Èo
vá

ní

19
01

  -
 v

˘s
le

de
k 

pr
Ûz

ku
m

u 
rÛ

zn
˘c

h 
au

to
rÛ

O
by

va
te

l (
tis

.)

L
et

op
oã

et
 



- 10 -

   „…vypravilo se nás po žních 20 rodin z okresu Poli ka… Dohromady jsme na

hotovosti  m li  kolem 500 rubl …Do Brod  jsme dojeli  vlakem, dál  železnic

nevedla,  kon  jsme  nem li…  sjednaní  povozníci  nás  dovezli  na  místo  …

pronajali jsme 255 desjatin (279 hektar ) lesa, kde bylo jen 0,92 nezalesn né

p dy.  Stály  tam dva malé  d evorubecké sruby  … kolem nich jsme postavili

„zemljanky“, abychom p e kali zimu. Studna tam nebyla, vodu jsme nosili p es

les z í ky asi dva kilometry vzdálené … V zim  jsme si rozd lili díly, každý si

do  jara  vymýtil  kousek  lesa  a  na  ja e  jsme  se  snažili  „zadrápat“  kousek

je mene  … potahy  jsme  pronajímali  u  Ukrajinc .  Pozd ji  jsme  si  spole n

koupili kon  … roztrhali ho vlci…“
   (Z kroniky obce Martinovky, založené v lese v roce 1871 — viz V rná stráž v roce 1950.)

   Za po ádnou f ru obilí se mohl koupit hektar lesa. V tšina nových osadník
mnoho pen z nem la,  proto kupovali  les  a  teprve  když ho vykáceli  a  p du
vzd lali a zušlechtili bylo i obilí. Kolik d iny se za touto jedinou v tou skrývá! 

Prost edí, do kterého eši p išli
   Na Volyni se eši setkali s úpln  odlišným prost edím než bylo to, ve kterém
se narodili a vyr stali. Jiný byl ráz krajiny, styl života obyvatel, jejich oble ení,
bydlení  zp sob  hospoda ení,  obd lávání  p dy,  a  také  náboženství,  zvyky,
oby eje atd.  
 „  …  p icházeli  do  jiného  sv ta,  udivujícího  je  mnoha  hospodá skými  a

spole enskými  rozdíly  od  jejich  dosavadních  zkušeností  …  setkali  se  s

patriarcháln  feudálním stupn m ekonomiky  ukrajinské  vesnice  … v bec  se

nep stovaly pícniny, velmi málo brambory. Pole bylo kyp eno v tšinou rádlem,

sklízelo se a mlátilo jen ru n . Zcela neznámou v cí bylo hnojení polí chlévskou

mrvou.  Primitivní  stav  zem d lské  výroby  se  odrážel  ve  zp sobu  života

ukrajinského rolníka a stupni jeho kulturnosti.“
(J. Vaculík: Reemigrace a usídlování voly ských ech , str.15)

   eši však od samého za átku zavád li nové zem d lské postupy a p stování
nových  plodin.  Nelze  se  divit,  že  jejich  po ínání  nejd íve  vyvolávalo
nepochopení  až  odpor  místního  obyvatelstva,  ale  postupn  snahu  po
napodobení.
   Taras, vysloužilý jefrejtor, se rozhodl, že te , když se prospal a pojedl, p jde

p ed polednem pomoci své žen , snaše a synovi na pole. „…cestou potkal mého

prad de ka,  Mašindu,  který zde hospoda il  již  druhý rok.  ´Poslyš,  Mašindo,

m j syná ek chce podle vašeho, avstrijského zp sobu zasvinit pole hnojem! Ale

pokud jsem já hospodá em, nedovolím to!´ ´Sousede, nech ho a  to zkusí. …

Zaho  sochu  a  dej  si  zhotovit  u  našeho  ková e  ádný  pluh.  Pole  dob e

zpracuješ a bude ti  rodit jako mladá žena.´ Taras neodpov d l a odešel bez
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pozdravu … cestou si bru el: ´Svolo  avstrijska! Jak može jisty chlib vyroslyj

na hivni? …Na sobakach prijichaly a cho at nas u ity … Na podzim se p ijdu

na ty tvoje brambory podívat a také k nim p i ichnu! Budeš je žrát jako svin !“
 (V. Šimek: U nás na Volyni, str.40)

   
   eši zavedli p stování zde málo známých plodin: cukrové epy, jetelovin,
olejnatých  rostlin  a  zejména  chmele,  který  byl  tak  kvalitní,  že  n kte í
p ekupníci  z  ech  ho  prodávali  ve  sv t  jako  žatecký.  Pokrok  p inesli  v
dobytká ství, sada ství, v ela ství atd.

   Od  samého  za átku  eši  budovali  podniky  potraviná ského  pr myslu
(pivovary,  mlékárny  apod.),  strojní  manufaktury  a  v tší  výrobny  v jiných
oborech  (nap .  cementárnu,  provazárnu,  vápenky).  eské  podniky  se
zú ast ovaly  hospodá ských  výstav;  jednotliví  hospodá i  se  zapojovali  do
sout ží  v  p stování  zem d lských  plodin  a  chovu  zví at.  Na  výstavách  a
sout žích se umis ovali zpravidla na p edních místech. Postupn  vznikla ada
eských  a  smíšených  soukromých  a  družstevních  obchodních  podnik ,

zajiš ujících  odbyt  zem d lských  výrobk  a  prodej  zem d lských  stroj ,
zpravidla dovážených z ech.

Souhrnné údaje o hospodá ských výsledcích

   T sn  p ed reemigrací eši vlastnili a obd lávali n kolik desítek tisíc hektar
polí,  z nichž odhadem kolem jedné t etiny získali  zúrod ováním „neužitk “,
vysušováním bažin a zejména mýcením les .  Vlastnili  asi  dva tisíce hektar
les .
   
   S plnou, nebo áste nou finan ní ú astí  vybudovali a na Volyni zanechali
(pokud nebyly objekty p edtím zni eny) 8): 
  * 16 pivovar ;                * 37 velkých dílen;               * 5 cukrovar ;
  * 32 mlékárny;               *  1 cementárnu;                   * 113 mlýn ; 
  * 19 v tších cihelen;      * nezjišt né množství emeslnických dílen.
   
   P da to byla potem a krví vydobytá. Nakonec v souladu se sov tskou ústavou
byla  spolu  s  lesy  a  pr myslovými  objekty  p ed  reemigrací,  a  na  východní
Volyni již dávno p edtím, vyvlastn na bez náhrady. 
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Národnostní složení obyvatelstva
 Na p elomu XIX. a XX.století byl tento stav:
• 70% Ukrajinci, tém  výhradn  na venkov ;
• 6% Poláci, v tšinou ve m stech, pozd ji 15% také na venkov  („osadnici“ –

zasloužilí vojáci z 1.sv tové války);
• 13% Židé, tém  výhradn  ve m stech;
• asi 0,95% eši, tém  výhradn  na venkov ;
• zbytek N mci, Rusové a jiní

   eši si brzy zvykli na nezbytnost národní a náboženské tolerance – byly to
spolu se seriózností nejen v jednání, ale také ve skutcích — snad nejd ležit jší
podmínky soužití. Zna ná ást ech  hovorov  zvládala všechny hlavní jazyky
tj. ukrajinštinu, polštinu, ruštinu. V pr b hu života t í až ty  generací v tomto
mnohonárodnostním  prost edí  se  eši  nau ili  hodnotit  každého  lov ka
p edevším  z  lidských  hledisek  a  nikoliv  podle  jeho  p íslušnosti  národní,
náboženské i dokonce stranické.

   V letech 1939 až 1947 se národnostní složení Volyn  zna n  zm nilo. Po
p ipojení  západní  ásti  Volyn  k  Sov tskému  svazu  sov tské  ú ady  v  roce
1940/41  vyvezly  statisíce  polských  osadník  a  státních  zam stnanc  i
s rodinami  na  Sibi  nebo  do  Kazachstanu.  Stejný  osud  potkal  eské  rodiny
s t mito Poláky sp ízn né a n které bohatší rodiny. Všichni n me tí obyvatele
Volyn  na základ  mezivládní dohody reemigrovali v roce 1940 do N mecka. 
    V dob  nacistické okupace n mecké represivní orgány, za p i inlivé pomoci
ukrajinské  policie,  prakticky  vyvraždili  židovské  obyvatelstvo.  Od  poloviny
roku 1943 banderovci pronásledovali a vraždili zbytky Žid , organizovaným a
bestiálním  zp sobem  vyvraždili  desetitisíce  Polák .  Po  1946  roce  zbytky
Polák  a zachrán ných Žid  v tšinou reemigrovaly do Polska. Židé se snažili
dostat  do Izraele nebo za oceán.  Na Voly  se p ist hovalo zna né množství
Rus  a p íslušník  jiných národ  Sov tského svazu. 

   V roce 1947 musely na Volyni z stat eské ženy, které se p edtím provdaly za
Ukrajince nebo za muže jiných národností (odhadem kolem 1000 osob). Podle
mezivládní  dohody  z  10.7.1946  m ly  totiž  právo  na  reemigraci  jen  rodiny,
jejichž „hlavou“ byl ech (nebo vdova eška) a které žily na území bývalé
carské Voly ské gubernie. Z tohoto d vodu se nesm li v roce 1947 p est hovat
do vlasti mnozí eši z okolí Voly ské gubernie, v etn  ernobylských krajan  a
samoz ejm  také ze vzdálen jších oblastí. Nepatrný po et eských rodin, které
m ly právo na reemigraci se p est hovat necht ly a z staly v Sov tském svazu. 
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Školství
  P ist hovalci  se  od  samého  za átku  i  v t žkých  existen ních  podmínkách
starali o vzd lávání mládeže. U ilo se po chalupách, zpravidla jen v zim , v
nejprostorn jší  „seknici“,  která  ve  vznikající  obci  byla.  Krom  ne etných
u itel  u il, kdo dovedl – písmáci, vzd lan jší ob ané a doma hlavn  maminky.
Když to n kdo dovedl, vyu oval po ve erech ruštin  i dosp lé.
   
   Carská vláda p ist hovalce p ijala p ízniv . Mezi úlevami danými carským
výnosem  bylo  také  právo  na  eské  školství  hrazené  státem.  V roce  1890
p sobilo na Volyni 31 eských škol s celkovým po tem 1417 žák . Jedna eská
škola tak p ipadala asi na 800 eských obyvatel, což byl proti jiným etnik m
velmi p íznivý pom r. 

   Uvedené  p íznivé  podmínky  skon ily  zrušením  carských,  echy
zvýhod ujících výnos  (8.10.1887), rusifikací eských škol a jejich p evedením
na farní školy. Tento stav trval s malým zlepšením po revoluci v letech 1905 -
1907 až do konce carské  vlády.  Na postižené generaci  voly ských ech  z
p elomu století  se  to  projevilo  velmi  negativn .  Do farních  škol,  pro  jejich
nízkou  úrove ,  odmítali  n kte í  rodi e  d ti  posílat  a  jistý  po et  d tí  z stal
negramotný. 

   Po roce 1921 zápas o eské školství pokra oval.
   Ve  východní (sov tské)  ásti  byly  státní  školy  s  eským  vyu ovacím
jazykem. Nap . v roce 1936 jich zde bylo 25, což byl proti západní (polské)
ásti Volyn  p íznivý stav. Trp ly ovšem chronickým nedostatkem u ebnic a

zejména kvalitních u itel . Po n kolika letech však nastal zvrat. eští u itele,
které režimu ideologicky nevyhovovali, byli perzekvováni. Již v roce 1927 se
konal první vykonstruovaný soudní proces se dv ma eskými u iteli a v roce
1931 pak bylo neprávem tvrd  odsouzeno dalších dvanáct eských u itel . V
roce  1937  byl  zakázán  mate ský  vyu ovací  jazyk  ve  všech  menšinových
školách s výjimkou židovských. P es zákaz se eština vyu ovala soukrom . Je
pozoruhodné, že generace ech  z dvacátých a t icátých let z východní Volyn
ovládá pom rn  dob e eštinu i písmem. 
   V západní (polské) ásti Volyn  si mohly národní menšiny z izovat své školy
pouze  jako  soukromé,  protože  polská  vláda  sice  podepsala  mezinárodní
konvenci  o  národnostních  menšinách,  ale  nedodržovala  ji..  S velkými
p ekážkami se skupin  nadšenc  poda ilo v roce 1923 získat povolení založit

eskou matici  školskou se  sídlem v Lucku,  která z dobrovolných dar ,  za
mírné  podpory  vládních  orgán  eskoslovenských  a  symbolické  podpory
polských,  provozovala  na  Volyni  t ináct  soukromých  eských  škol. Její
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blahodárné  p sobení  se  zna n  projevilo  na  voly ské  generaci  dvacátých  a
t icátých let. V n kterých státních základních školách s polským vyu ovacím
jazykem a  absolutní  v tšinou  eských  žák  se  v  malém po tu  hodin  týdn
p ipoušt la  eština  jako p edm t  a  n kde  ji  vyu oval  u itel  jiné  národnosti,
který eštinu ovládal jen povrchn . 

   eský u itel v obou ástech Volyn  byl nejen vzd lavatel mládeže, ale také
iniciátor  kulturního  d ní  v  obci,  asto  i  rádce  v  nejr zn jších  otázkách.  Na
Volyni byly známy a byly v úct  celé u itelské rody.  Zvláštní  úct  se t šili
u itelé z ech, kte í p sobili na Volyni; polské orgány je asto šikanovaly a
vracely zp t do eskoslovenska, ve východní Volyni v dob  represí n kte í z
nich p išli o život. 

   Za vlastní finan ní prost edky vybudovali eši na Volyni  82 školy.8) eská
matice  školská  m la  své  pobo ky  (tzv.  kola)  v  69  obcích  8) západní  ásti
Volyn . 

Náboženství 
   V tomto prost edí po staletí zápasily o sv tskou i náboženskou moc Polsko s
Ruskem, tedy katolicismus s pravoslavím. 

   eši proto prošli na Volyni složitým náboženským vývojem. Carským ú ad m
byli p ed st hováním p edstavováni jako „husité“. Z ejm  to p isp lo k tomu,
že ve zmín ném carském výnosu bylo ech m dáno právo nejen si z izovat
vlastní  nejnižší  samosprávní  jednotky  –  „volosti“,  ale  také  jim  byla  dána
náboženská svoboda, právo z izovat eské farnosti s eskými kn zi a uspo ádat
si  své náboženské otázky sami.  Mezi  p ist hovalci  bylo však 65% katolík ,
zbytek tvo ili reformovaní evangelíci, p íslušníci jiných vyznání a ob ané bez
vyznání. Na náboženském sjednocení se na dvou svých náboženských sn mech
nedokázali dohodnout. 

   Postupn ,  vlivem  ideologického  tlaku  kombinovaného  s  ekonomickým,
zrušení  v  roce  1891  carského  výnosu  o  úlevách  eským  p ist hovalc m,
rusifika ní  politiky  vedené  prokurátorem  Nejsv t jšího  synodu  pravoslavné
církve  K.  P.  Pob donoscovem,  p ijalo  75%  ech  na  Volyni  pravoslavné
vyznání.  Zbytek  byli  katolíci,  reformovaní  evangelíci  a  baptisté.  Tento  stav
z stal až do reemigrace s tím, že ve východní ásti Volyn  byl zna ný po et

ech  bez vyznání. 
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   V tšina  ech  na  Volyni,  snad  s výjimkou  n kterých  reformovaných
evangelík , nebyli, na rozdíl od katolických Polák  a pravoslavných Ukrajinc ,
p ehorlivými vykonavateli náboženských ob ad . Jejich zbožnost m la st ídmý,
neokázalý ráz. 

   eši na Volyni za vlastní prost edky vybudovali a udržovali tyto církevní
stavby 8):
• 26 pravoslavných cerkví (v tšinou šlo o p ísp vky na údržbu, protože byly

postaveny p ed p íchodem ech ); 
• 10 katolických kostel  a kaplí;
• 6 evangelických chrám ;
• 6 baptistických modliteben.

Kultura a spolkový život.
   Pokud jde o kulturu v užším slova smyslu, byli eši odkázáni sami na sebe.
Naprosto jednozna n  a nerozlu n  byla veškerá spolková innost a jejich
kulturní projev spojen s udržováním národního uv dom ní, navazoval na
kulturní  d dictví,  které  si  vyst hovalci  p inesli  z ech  a  do  jisté  míry  je
„konzervoval“. P esv d ivým dokladem je nap . dílo Pospíšil,  J., Lohvinová,
V.: eské písn  z ukrajinské Volyn .9) 

   Nelze v tomto krátkém p ehledu podat sv dectví o nesmírn  ob tavé práci
eských u itel ,  písmák , kapelník , vzd lan jších nebo jen aktivn jších lidí

pro zachování  eské  kultury  v každé  obci  i  osad .  Pro  stru nost  nelze  zde
uvád t ani jména redaktor , spisovatel , význa n jších hudebních skladatel  i
jiných ši itel  kultury v širším rámci. Oporou v kulturní innosti jim od za átku
byly styky s starou vlasti spíše osobní než institucionální.
   Po první sv tové válce m ly styky s starou, tehdy již svobodnou vlasti v tší
význam  pro  echy  v  západní ásti  Volyn .  N které  totiž  m ly  také
institucionální  charakter  a  nebyly  p íliš  narušovány  státní  moci.  Ke  styk m
pat ilo nakupování a získávání darem knih,  asopis ,  hudebnin apod.  Pokud
n kdo m l to št stí, že v echách byl nap . jako ú astník všesokolských slet
(voly ští  cvi ili  na  všech  sletech  po  roce  1918  i  v roce  1938),  pak  dlouho
vypráv l a m l v ru vd né poslucha e. Sv j význam pro posilování národního
pov domí m l také dovoz zem d lských stroj  z eskoslovenska, které byly
dokonalejší než stroje místní výroby. 
   Krajané z východní ásti Volyn  m li také pom rn  ilé styky s starou vlasti,
ale od poloviny dvacátých let XX: století byly tyto styky omezovány a brzy
úpln  zakázány.  
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   Ur itý vliv na udržení eského pov domí a kultury m ly také náboženské
mise  katolických  a  evangelických  duchovních  ze  staré  vlasti,  s  nimiž  asto
p icházeli  i  vzd laní,  národn  zanícení  a  ob taví  laici.  Tyto  mise  ovšem
p ijížd ly  z ídka.  Polské  ú ady  jim  d laly  potíže  a  do  východní  Volyn  se
nedostávaly v bec. 

   M že se to zdát podivné, ale velkou zásluhu na zachování eské kultury a tím
i národního pov domí m li na celé Volyni hasi i. O  mén  bylo pot eba hasit,
o to více se starali o nacvi ování divadelních her, vytvá ení hudebních kapel,
po ádání  tane ních  zábav  (ta  slavná  voly ská  posvícení),  blahop ání
novomanžel m (tzv. „zastavování“) až po doprovod ob ana na poslední cest .
Na západní Volyni polské orgány považovaly eské hasi ské sbory za nejlepší a
projevem uznání bylo to, že ná elníkem veškerého hasi stva na Volyni byl po
n kolik let ech. 

   Aktivní spolková innost byla záležitostí p edevším mladých. Starší se spíše
v novali jejímu organizování. Je s podivem, kde brali chu  a as ke kulturní
innosti, zvážíme-li, že naprostá v tšina voly ských ech  byli zem d lci, kte í

usilovn  pracovali  po  celý  rok  s výjimkou  krátkého  období  v zim  a  p ede
žn mi. V mnohých eských obcích nebylo výjimkou, že dívka i jinoch již do
svých osmnácti let hráli až ve t inácti až patnácti divadelních p edstaveních.

   Rodinná výchova, vyu ování eštin  ve školách a spolková innost všeho
druhu m ly zásadní vliv na výchovu k neokázalému vlastenectví a zachování
eského jazyka. 

 Na celé Volyni v eských obcích do roku 1939 p sobilo 8): 
* 28 sokolských jednot;                               * 103 hasi ských sbor ;
* 107 kapel;                                                 * 32 knihovny;
* 55 divadelních kroužk  a bylo vybudováno kolem 70 objekt , kde se konala
divadelní p edstavení, spole enské zábavy, sportovní nácviky apod. 

Léta vále ná 1914 až 1920 

   Po  vypuknutí  1.  sv tové  války  již  12.srpna  1914 vyhov ly carské  ú ady
žádosti  eských  krajanských  organizací  v Rusku  a  povolily  vytvo it  eskou
vojenskou jednotku eskou družinu. Jednotka se formovala od 21.srpna 1914
z ad  ech ,  dobrovolník  s ruským  ob anstvím.  Na  žádost  eských
krajanských  organizací  byli  do  Družiny  od  íjna  1915  postupn  odveleni
voly ští eši, kte í byli p edtím zmobilizováni do carské armády, a krom  toho
se z Volyn  hlásili  další dobrovolníci.  Podle zp esn ných jmenných seznam
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bojovalo v s. vojsku na Rusi více než 1445 voly ských ech . Z toho více než
243 „starodružiník “ (dobrovolníci, kte í nastoupili v období od 21. srpna do
30. listopadu 1914) a p es 800 ech  bylo z ostatních ástí Ruska.10) Také tímto
zp sobem  se  celá  menšina  v Rusku  zasloužila  o  vznik  samostatného

eskoslovenska. Zna ný byl i finan ní p ísp vek na protirakouský odboj jednak
od bohatých krajan , jednak z národní dan , kterou zavedli krajané od 1.4.1916
a jejíž vybírání bylo na Volyni ádn  organizováno. 
   Rakouská armáda obsadila ást Volyn  až po Luck a Dubno. eši v rakouské
armád  byli  udiveni  tím,  že  jsou  zde  eské  obce,  ale  brzy  našli  s krajany
spole ný „protirakouský“ jazyk.  Odvetou rakouských vojenských ú ad  bylo
st hování voly ských ech  do týlu a ni ení jejich majetku. Po návratu našli
své vesnice poni ené, p ípadn  spálené. Odhadem bylo takto postiženo asi 10%
eských obcí v nejzápadn jší ásti Volyn . 

   Únorová revoluce v r. 1917 byla za átkem nad jných zm n, ale také za átkem
st ídání  vlád  na  Volyni,  kterým  pokojní  ob ané  velmi  trp li.  V období  od
za átku  roku  1917 do  konce  roku  1920 se  jich  vyst ídalo  na  Volyni  osm.8)

Podepsání mírové smlouvy v Rize v b eznu 1921 ukon ilo vále ný stav mezi
sov tským  Ruskem  a  Polskem  a  byly  staveny  státní  hranice.  Voly  byla
rozd lena  ech  a  v d sledku  toho  asi  tvrtina  ech  na  Volyni  pak  žila
v Sov tském  svazu  (viz  obr.3).  D sledky  tohoto  rozd lení  eské  voly ské
komunity se na ní projevují dodnes. eši z východní Volyn  jsou skromn jší,
uzav en jší, opatrn jší ve svých projevech a úsudcích. Po reemigraci hledali ve
vlasti uplatn ní spíše v námezdní innosti a nikoliv v samostatném hospoda ení
nebo podnikání. 

Léta vále ná 1939 až 1945
   Válka n mecko – polská, která od 1.zá í 1939 trvala na Volyni asi dva týdny,
se  eské  menšiny  rovn ž  dotkla.  Bolestnou  ztrátu  dokumentuje  seznam  45
voly ských  ech  –  voják  polské  armády,  kte í  padli  nebo  zahynuli v
N mecku  jako  zajatci  a  dalších  šest,  kte í  pozd ji  zahynuli  v  polských
partyzánských oddílech.10) Hlubším zásahem byl vstup Rudé armády na území
západní  Ukrajiny  a  západního  B loruska  17.zá í  1939,  který  p edevším
znamenal  násilnou  kolektivizaci  zem d lství,  vyvlastn ní  podnik  atd.  Tyto
hluboké zásahy do dosavadního života p erušila a n které pozm nila k horšímu
n mecká nacistická okupace,  která trvala od ervence 1941 do za átku roku
1944. 
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Nacistická okupace v letech 1941 až 1944
 
   Nacistický  režim  vytvo il  na  okupovaných  územích  velmi  t žké  životní
podmínky, protože organizované zásobování obyvatelstva vlastn  neexistovalo.
Krom  soli, kaménk  do zapalova  a podobného zboží se nau ili lidé vše d lat
po domácku: vyráb li k ži na boty a  podrážky, va ili mýdlo, mleli mouku na
žernovech, atd. Bujel erný trh a vým nný obchod. Peníze nem ly cenu. Daleko
horší  bylo  trvalé  ohrožování  život  a  majetku  od  okupant ,  banderovc  a
r zných zlo ineckých tlup.

   Nacisté  zni ili  eský Malín hrozn jším zp sobem než  Lidice.  Upálili  a
povraždili zde celkem 374 osob eské národnosti a z toho 105 d tí do 14 let.
Bezd vodn  post íleli  t etinu  ob an  další  obce  Michny  –  Sergejevky.
P i teme-li  k  t mto  ob tem  echy  upálené  zaživa  a  zavražd né  v  dalších
obcích, pak tyto celkové ob ti nacistického b sn ní p edstavují více než  466
osob.10) Podobný  osud  p ipravili  nacisté  mnoha  ukrajinským  vesnicím,  kdy
navíc p ed nástupem vražedných komand nejd íve obec letecky bombardovali a
ost elovali. 

   Není zde místo k rozboru historicky daných národnostních rozpor , které zde
po  staletí  doutnaly  a  vybuchovaly.  Nacisté  tyto  rozpory  velmi  dovedn
využívali  ve  sv j  prosp ch.  Ukrajinští  nacionalisté  uneseni  vidinou,  že
nacistické N mecko je jejich rovnocenným spojencem a pom že jim vytvo it
samostatnou Ukrajinu, ochotn  vstupovali do oddíl  ukrajinské policie, která ve
službách  nacist  vykonávala  nejšpinav jší  práci:  vraždila  komunisty,
komsomolce a pomáhala realizovat „kone né ešení židovské otázky“. 
   Pronásledovaní  Židé  hledali  pomoc  a  záchranu  u  svých  spoluob an .
Nacházeli  ji  také u ech . Jsou známa jména více než  230 Žid , na jejichž
záchran  se  podílelo  více  než  70 eských  rodin10).  Riskovaly  životy
zachrán ných  i  své.  Sedm  voly ských  eských  rodin  obdrželo  estný  titul
Chasidej umot haolam (Spravedlivý mezi národy) a medaili od památníku Yad

Vashem (Hrdin m a ob tem holocaustu) v Jeruzalém .10) Zachrán ní ješt  dnes
vyhledávají své zachránce a pokud je najdou p ijížd jí jim do ech pod kovat. 
   Ukrajinští  nacionalisté  však  brzy  poznali,  že  pro  N mecko  nejsou
rovnocennými spojenci, ale pouhými vykonavateli. Odešli proto z policejních
služeb a vytvá eli Ukrajinskou povstaleckou armádu (b žn  nazývanou UPA(b)
banderovci). UPA v této dob  „bojovala“ na t ech frontách: proti bolševismu,
proti  nacismu a  za  etnickou  istotu  budoucí  svobodné  Ukrajiny.  Hlásali,  že
Ukrajina  musí  být  etnicky  istá  jako  slza.  Prakticky  „bojovali“  tak,  že
vyvraž ovali zbytky Žid , zavraždili desítky tisíc pokojných polských ob an ,
vyhledávali  a  vraždili  vojáky  Rudé  armády,  kte í  p i  postupu  Wehrmachtu
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unikli  jisté  smrti  a  pokud  si  troufli,  vystupovali  také  proti  sov tským
partyzán m. 
   UPA nebyla  ani  v i  ech m  p átelská.  V noci  i  ve  dne  p epadávali
banderovci n které eské obce, rodiny na samotách, jednotlivce na cestách a
vraždili  nevinné lidi.  Neúplné seznamy obsahují více než  375 jmen eských
muž , žen a d tí, 10) v tšinou bestiáln  zavražd ných. eši v této dob  usilovali
p edevším o p ežití jako menšina. Osud Žid  a Polák  jim byl výstrahou. eši
se ozbrojovali, ú inn  své obce dlouhé m síce st ežili a bránili a ubezpe ovali
Ukrajince, že po válce se cht jí odst hovat do své staré vlasti. Horší to bylo po
osvobození Volyn  Rudou armádou, kdy muži nastoupili do eskoslovenských
vojenských jednotek v SSSR.  Sov tská moc p es veškerou snahu nedovedla
ochránit pokojné obyvatele. Na venkov  vládla jakž takž jen ve dne. V noci
vládla UPA.
   Již  v roce  1941  založila  skupinka  eských  odvážlivc ,  v tšinou  u itel ,
odbojovou organizaci,  která si  kladla jako hlavní  cíle zabránit  zni ení eské
menšiny  a  p ipravovat  muže,  p edevším  moráln ,  ke  vstupu  do
eskoslovenských  jednotek  v Sov tském  svazu.  Organizace  pozd ji  p ijala

název  Blaník,  m la  své  bu ky  ve  102 eských  obcích,  vydávala  asopis
Hlasatel,  který  m l  velký  vliv  na  pln ní  cíl  organizace.  Jednáním
s význa nými leny vedení UPA dosáhla jistého vyjasn ní stanovisek, takže tlak
pon kud polevil.8;10) V roce 1943 vedení Blaníku prost ednictvím partyzánského
velitele Sydora Kovpaka požádalo veleni Rudé armády, aby eští muži byli po
osvobození  Volyn  za azeni  do  eskoslovenských  vojenských  jednotek  v
Sov tském svazu. Po osvobození prvních eských obcí na západní Volyni se
vedení  Blaníku  v  únoru  1944  obrátilo  telegramem  na  hlavní  velení  Rudé
armády se stejnou žádostí. Ob  žádosti prokazateln  adresát v Moskv  obdržel.
Organizace  Blaník  své  hlavní  cíle  se  ctí  splnila.  P esto  jako  odbojová
organizace byl Blaník uznán až v roce 1975, tj. po t iceti letech.10)

Ú ast na osvobození vlasti
   
   Voly ští eši bojovali v eskoslovenských jednotkách na obou frontách: na
západ , po ínaje  Francii,  dále  na  St edním východ ,  p i  obran  Tobruku  v
severní  Africe,  v s.  letectvu  ve  Velké  Británii  a  v  Samostatné  s.  obrn né
brigád . Nejvíce jich však bojovalo na východ , po ínaje Sokolovem a kon e
boji na Morav . Krom  toho bojovali v armádách a v partyzánských oddílech
sov tských a polských. 
   Do 1. s.  armádního sboru v Sov tském svazu nastoupili  voly ští  eši  na
za átku roku 1944 naprosto spontánn . Podle odvodních protokol  se hlásilo
více než 11 360 a p ijato bylo více než 10 525 osob, z toho kolem 424 žen. To
p edstavuje 26,3% veškerého eského obyvatelstva Volyn  (v N mecku to bylo
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16% ze 62 milion  obyvatel, v SSSR kolem 6% ze 194 milion  obyvatel. Pro
srovnání v první sv tové válce v N mecku 19,5% ze 67,8 milion  obyvatel). 10)

   Nastupovaly otcové se svými syny nebo dcerami, starší si ubírali roky (pod 55
let) a chlapci si roky p idávali (nad 17 let)). 

   Snadn ji se slovy a ísly vyjad ují fakta, mnohem t žší je vyjád it atmosféru
doby a místa. Snad ji p iblíží slova básníkova a dále uvád ný dopis žák  IV.
t ídy  základní  školy  v  Lucku,  který  laskav  poskytla  z  otcova  archivu  Zoe
Klusáková-Svobodová (viz dále). 

Jan Pospíšil: Dopis (úryvek)

.

.
                     Snad nejmladším byl z nich u první roty.

všechno mu bylo velké, bl za, boty,

byl skoro dít tem. A pro to mládí, 

pro d tský jeho vzhled ho m li rádi.

Bylo to kdes u Bezejmenné kóty.
(Setkání a lou ení, nakladatelství Voly , Praha 1993).

.

.
.   Voly ští eši p isp li velkým množstvím  potravin  pro stravování voják
1. s.armádního  sboru  v Sov tském  svazu,  finan ními  sbírkami  na  po ízení
tank  pro tankovou brigádu tohoto sboru a v novali také kon , vozy, postroje,
hudební nástroje apod.

   Voly ští  eši  se  vždy  cítili  sou ástí  eského  národa  p estože  generace
narozené na Volyni vlast svých rodi  a prarodi  neznali, a z ejm  proto si ji
v myslích  a  srdcích  idealizovali.  Kulturn  vlasteneckou  inností  se  i  p i
dlouhém odlou ení pocit  sounáležitosti  s národem upev oval. To byly hlavní
d vody  spontánního  nástupu  voly ských  muž  a  žen  k osvobození

eskoslovenska.  K této  spontánnosti  výrazn  p isp la  uv domovací  práce
organizace Blaník také proto,  že její  výzvy padaly na úrodnou p du po léta
národn  vzd lávanou.  

   Ob tí voly ských ech  v bojích a v zázemí byly veliké.
   Podle jmenných seznam , uvedených v pramenu 10): 
• v  1.  s.  armádním  sboru  v Sov tském  svazu podle  oficiálních  a

neoficiálních pramen  padlo, zem elo po zran ní nebo se stalo nezv stnými
1480 osob, z toho 3 ženy a 15 žen bylo ran ných;
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• v polské  a  v  sov tské  armád  a  v  partyzánských  oddílech podle
oficiálních a neoficiálních pramen  zahynulo 646 osob;

• v zázemí podle  neoficiálních pramen  zahynulo  968 osob:  466 zavraždili
nacisté, 376  banderovci a 126 zahynulo p i p echodu front.

Ze 40 000 eských obyvatel Volyn  zahynulo v bojích a v zázemí více než 7,7%.

Snaha po reemigraci a její uskute n ní
   Po vzniku eskoslovenska se eši nesm le a ned sledn  snažili z Volyn , kde
v letech 1914 až 1920 zažili tolik zvrat  a nejistoty (celkem deset zm n státních
útvar  a režim ),8) p est hovat do své staré vlasti,  protože již máme „kam a
pro  jít“. eská delegace z Volyn  byla v kv tnu 1919 velmi p átelsky p ijata
prezidentem  eskoslovenské  republiky,  ale  vláda  byla  toho  názoru,  že
reemigrace není možná.11)  S ohledem na situaci SR po první sv tové válce to
bylo pochopitelné.
   Další snahy nep ekro ily úrove  vnitrovoly ských úvah.

  Údajn  první oficiální žádost o reemigraci p edložili voly ští vojáci v roce
1943  prezidentu  dr.  E.  Benešovi  prost ednictvím  gen.  Antonína  Hasala-
Nižborského.  Tento  dokument  se  však  v  archivu  prezidenta  z  období  jeho
p sobení v dob  války ve Velké Británii nenašel. 
 
  Jednání o mezivládní dohod  mezi SR a SSSR byla zahájena na podzim v
roce 1945, ale až na žádost prezidenta dr. E. Beneše z b ezna 1946 adresovanou
J.V.  Stalinovi,  byla  smlouva  dne  10.7.1946  v Moskv  podepsána.  První
transport vyjel z Dubna 30.1.1947 a celý transfer byl proveden za pouhých
109 dn . 

   V SR za reemigraci zodpovídalo ministerstvo práce a sociální pé e a velmi
vydatn  mu pomáhalo ministerstvo národní obrany za trvalé pozornosti ministra
gen. L. Svobody, dále ministerstvo zem d lství a další resorty a instituce.

   Snahou p edstavitel  ech  z Volyn  p i jejich jednání s vládními orgány
v roce 1945 bylo dosáhnout toho, aby voly ští eši byli usídleni jako celek na
Žatecku  a  Podbo ansku.  D ležitým  argumentem  bylo  uplatn ní  jejich
zkušeností p i p stování chmele.

  Ná elník generálního štábu zám r takového soust ed ní voly ských ech
z hledisek obrany státu podporoval.
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   Realita v roce 1947 byla však taková, že p i nejlepší v li by tento zám r nešlo
uskute nit. Navíc n které vlivné síly se snažily, aby po et voly ských ech  v
dané obci  nep esáhl  ur ité  procento obyvatel.  Objektivn  je  nutno uznat,  že
v tší rozptýlení p isp lo k tomu, že voly ští eši s eským národem rychleji
splynuli. 
Tak se z voly ských ech  stali echy z Volyn .

První osídlení ech  z Volyn  ve staré vlasti je na obr.4.

ernobylští krajané
   ernobylští krajané, tak jako mnozí jiní, kte í v r zných ástech Ukrajiny a
Ruska dosud žijí,  byli  v tšinou sou ástí  stejného vyst hovaleckého proudu a
osudy m li obdobné jako eši ve východní Volyni. Obce, ze kterých nyn jší
reemigranti  p evážn  pocházejí,  byly  založeny na za átku  kolonizace:  Malá
Zubovština v roce  1870  a  Malinovka v roce  1889.  Obce  však  leží  mimo
historické hranice Voly ské gubernie, a proto se mezivládní dohoda z roku 1946
na jejich obyvatele nevztahovala a oni sami p íliš o výjimku nestáli. Po další
desetiletí byli proto vystaveni všem nesnázím života v Sov tském svazu.
   Nebyli  by  to  eši,  kdyby  i  v této  situaci  si  nedovedli  poradit.  Nikoliv
chytra ením, ale poctivou prací, seriózností, podnikavostí. Jejich kolchozy byly
na Ukrajin  široko daleko nejlepší. Mnozí z krajan  vynikli zejména ve v d  a
technice. Tak je od roku 1991 hodnotí i naši ob ané v lokalitách, ve kterých se
ve vlasti usídlili. 
    Kdyby nebylo ernobylské katastrofy, nenapadlo by je žádat starou vlast o
pomoc, to shodn  tvrdí mladí i sta í. Tehdejší vláda SFR, a zejména R, se o
reemigranty z let 1991 až 1993 materiáln  dob e postarala. P ímo nevd n  se
k nim ovšem zachovaly ukrajinské ú ady zejména v otázce úhrady za majetek:
za p kný domek si mohl majitel koupit barevný televizor a reemigranti z let
1992 a 1993 nedostali úhradu žádnou.
   Ani  v R  nebyli  ernobylští  krajané  ušet eni  potíží  a  pomluv  ze  strany
n kterých initel  tehdejší vládní strany. Za alo to tím, že špinavou intrikou a
pomluvou  byli  zataženi  do  „boje  o  vojenský  výcvikový  prostor  Ralsko“,
podruhé to bylo ve v ci prodloužení ekací lh ty na ud lení státního ob anství
a  pot etí  tehdy,  když  kon ila  platnost  mezistátní  smlouvy  s Ukrajinou  o
vzájemném  poskytování  d chod  svým  bývalým  ob an m  a  nebyla  v as
obnovena. Je velmi pot šující, že v tšina sd lovacích prost edk  informovala
objektivn  a se sympatiemi k ernobylským krajan m a eská ve ejnost v ele
tyto  snahy  podporovala.  Za  všechny  pat í  p ipomenout  televizní  snímek
režisérky V ry Chytilové Kde domov jejich?, který m l zlomový vliv. 
   Prostory, z kterých se ernobylští krajané st hovali jsou na obr.1 a 2.
Jejích první osídlení ve staré vlasti je na obr. 5.
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Spolkový život ech  z Volyn  ve vlasti
  Již v kv tnu v roce 1945 založili voly ští vojáci p ípravný výbor organizace,
ze které se brzy zformoval Svaz ech  z Volyn  se sídlem v Žatci. 

   Úkoly Svazu byly velmi rozsáhlé: napomáhat usídlení krajan  se zvláštním
ohledem na vdovy a  sirotky  po  padlých vojácích,  jednání  s ú ady na  všech
úrovních, vydávání asopisu V rná stráž (od 28.10.1946), snaha o materiální
vyrovnání za  majetek  zanechaný  na  Volyni,  celkové  napomáhání  procesu
adaptace v nových  podmínkách.  Svaz  v noval  úsilí  i  organizaci  kulturních
olympiád  mládeže  (podmínkou  ú asti  byla  vystoupení  ve  ty ech  jazycích:
esky, ukrajinsky, polsky a rusky) a plnil mnohé jiné úkoly. P i svazu p sobil

Kruh p átel voly ských ech , který vykonal velkou práci zejména v oblasti
sociální  pé e.  Svaz své  úkoly  se  ctí  splnil,  i  když byl  nakonec zrušen jako
nežádoucí organizace. 

   V roce  1990  bylo  založeno  Sdružení  ech  z Volyn  a  jejich  p átel.
innost Sdružení ani v nejmenším není zam ena na vyd lování se voly ských
ech  z národa, jehož nedílnou sou ástí se vždy nejen cítili, ale podle toho také

jednali. Jejich potomci pln  splynuli s eskou spole ností.

 Hlavní úkoly Sdružení jsou zam eny na zjišt ní a na následnou prezentaci
ve ejnosti historických zkušeností eské menšiny na Volyni. Historik Jaroslav
Vaculík  za  podpory  a  pomoci  n kterých  len  Sdružení  zpracoval  D jiny
voly ských ech  (I.díl 1997, II.díl 1998 a t etí díl 2001). Národní muzeum
spolu se  Sdružením p ipravilo  putovní  výstavu  Osudy ech  z Volyn ,  dík
iniciativ  jednotlivc  byla  vydána  Historická  mapa  eského  osídlení  na
Volyni  a dalších více než padesát knih s voly skou tématikou (krom  kronik
jednotlivých  eských  obcí  na  Volyni),  Sdružení  vydává  asopis  Zpravodaj,
který pod vedením zkušené redaktorky je pln  dílem len , po ádají se setkání,
besedy,  sympózia.  Velký  kus  humanitární  práce  odvedlo  Sdružení  tím,  že
pomáhalo ernobylským krajan m p i jejich adaptaci v nových podmínkách. P i
Sdružení zdatn  p sobí Komise ernobylských krajan , založená z iniciativy
tehdejšího tajemníka Sdružení.
   Veškerá  innost  závisí  jen  na  dobrovolnicích,  kterým  se  hradí  pouze
„provozní náklady“, krom  t ech funkcioná , kterým celostátní výbor p iznává
jednoro ní odm ny. Celé Sdružení má p íjmy pouze s lenských p ísp vk  a
dar  svých len  a p íznivc . Vyhlásilo i dv  velké ú elové finan ní sbírky: na
postavení památníku   na Ukrajin  eskomalínským mu edník m a na pomoc
postiženým povodn mi.  Ob as obdrží  ú elovou dotaci,  nap .  od ministerstva
kultury  na  propagaci  putovní  výstavy  Osudy  ech  z Volyn  nebo  od
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Magistrátu hlavního m sta Prahy na vydání knihy Voly ští eši v tankových
bojích.12) V tšinou ale auto i kronik obcí a dalších publikací spoléhají jen na
vlastní finan ní zdroje.

Brázda vyoraná echy na Volyni
  Tato symbolická brázda je  v ru  hodn  hluboká,  když nyní  po desetiletích
nejen pam tníci, ale i mladší se na Volyni vyslovují o eších s uznáním.

  
   Každému hromadnému zájezdu voly ských ech  do jejich rodiš  v nují
nejen místní oficiální orgány, ale i prostí lidé velkou pozornost. Není to zájem
jako o „bohatého strý ka z Ameriky“, ale z up ímného p esv d ení. Jen n kolik
p íklad .

• „P ijeli eši, to je pro nás svátek“ zaslechli hosté p i návšt v  Volkova. 
• „Vy  eši  jste  u ili  naše  p edky  lépe  žít,  ale  ne  všichni  jsme  tomu

rozum li“  prohlásil starší Ukrajinec p i improvizované besed  u kostela
v Hrušvici.

• „Má to doma hezky, jako u ech “ ekla s uznáním ukrajinská žena své
p ítelkyni  o  jejich  spole né  známé,  což  slyšel  eský  návšt vník
Podcurkova, kterého ženy neznaly.    

• „Kde tu bydlí eška?“  se ptal návšt vník na svoji p íbuznou, která se
provdala  za  Ukrajince  a  z stala  na  Volyni  ve  velké  obci  Mo ulky.
„Kterou hledáte Nánu nebo Boženu, jedna bydlí na jednom konci vesnice

a druhá na druhém“ zn la odpov  asi t icetiletého muže.

   Podobných p íklad  by bylo více. Toto neokázalé uznání prostých lidí platí
víc, než vzájemné poklepávání po ramenou dvou ministr .
   Oblastní muzea v Rovn  a v Lucku na Volyni vyjád ila p ání, aby putovní
výstava Osudy ech  z Volyn  byla instalovaná i u nich. N která muzea nap .
v Mlynov  a Boratín  se snaží vytvo it alespo  „ eské koutky“, když se jim
nedostává  exponát  pro  skute nou  expozici.  Bohužel  tato  p ání  z stávají
nevyslyšena.  pro  Snaživí  jednotlivci  ve  Sdružení  mají  omezené  možnosti  a
organizace v eské republice nemá kdo aktivovat.

   V tšina eských obcí po vyst hování jejich obyvatel do staré vlasti se po
n kolik  desetiletí  p íjemn  odlišovala  od  ukrajinských.  Navzdory  tomu,  že
usedlosti  p išly  o  stodoly,  k lny  a  asto  i  o  chlévy,  pokud  je  v kolchozech
nepot ebovali,  že n kte í  hospodá i  neopravovali  ploty a ne všechny nyn jší
hospodyn  tak  pe ovaly  o kv tinovou zahrádku jako hospodyn  d ív jší,  že
asto zmizely z nepochopitelných d vod  i sady.
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Jan Pospíšil: Vesni ko moje na Volyni (úryvek)

   
                     Vesni ko moje na Volyni,

   tak tichá, skromná ve své kráse,

                     když sady tvoje st íb í jíní

                    i máj když z kv t  usmívá se.

    .

                    Vlast eská domovem nám bude

                     za širé lány Ukrajiny,

                     mn  vzpomínka však navždy zbude 

                     na tebe, vísko na Volyni.

 (Setkání a lou ení, nakladatelství Voly , Praha 1993).

    Bohužel situace je stále horší. V d sledku st hování mladých lidí do m st
mnohé bývalé eské vesnice pustnou a dokonce menší zanikly. 
   Návšt vník své rodné obce Jaroslav Hons vyjád il dojmy básní, jejíž záv r je

.

.
                                  Jak tohle všechno vidíme?

                     Zhodnotím jenom krátce. 

                     Má ves je jasnou ukázkou

                     co je to sisyfovská práce.

Záv rem
   Uzav el se životní kruh jedné eské menšiny, která ve slovanské, ale p esto
cizí zemi zanechala hlubokou, po n kolik desetiletí znatelnou stopu.

   Vytvo ila ji  svou pílí,  podnikavostí,  sv domitostí,  ba  i  nep edstavitelnou
d inou, p edevším však díky v rnosti odkazu svých p edk  a své staré vlasti. 

   Za ní šli muži i ženy, když bylo t eba, nasazovat své životy, protože nikdy
nep estali být sou ástí, by  odlou enou, svého národa. 

Vrátili se, aby s ním znovu splynuli.
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Prameny:
1)  SÚA fond MPSP, karton 268.
2)  SÚA fond MPSP, karton 336, kone ná zpráva o reemigraci z 28.2.1950.
3) SÚA fond MV, karton 8356 a další.
4) Podle údaj  ministerstva hospodá ství R z 20.12.1993.
5) S ítání lidu v SSSR v roce 1988 – informace z tisku.
6)  Vládní orgány R a Ukrajiny se v druhé polovin  roku 1993
   dohodly, že organizovaná reemigrace již nebude pokra ovat,
   informace z tisku.
7)  Kovbová Ž.: e ka emihracija na Ukrajini v druhyj polovyni XIX. 
    — na po atku XX. stori ja. viv 1974. Diserta ní práce.
8)  Hofman J., Klicpera J.: Historická mapa eského osídlení na Volyni. 
   Nakladatelství Voly . Praha 1995.
9)  Pospíšil J., Lohvinová V.: eské písn  z ukrajinské Volyn . Ústav
    pro etnografii a folkloristiku AV R.Praha 1997. 580 stran. 
10) Hofman J., Širc V., Vaculík J.: Voly ští eši v prvním a druhém 
    odboji (druhé vydání). SBS. Praha 2004. 438 stran. 
11) Z protokol  sch zí první eskoslovenské vlády r. 1918-1919. Praha 
    1974, str 106-107.
12) Pali ka Vl.: Nezaváté asem. Voly ští eši v tankových bojích. 
    S VP Praha 1995.Str. 220.

Literatura:

Šimek V.: U nás na Volyni. Okresní ú ad Sokolov. 1993.

Základní  historické  údaje  byly  p ebírány  ze  souborných  prací
doc. PhDr. Jaroslava Vaculíka, Csc.:
Reemigrace a usídlování voly ských ech  v létech 1945 – 1948. Univerzita
J.E. Purkyn  v Brn . 1994.
Reemigrace  zahrani ních  ech  a  Slovák  v létech  1945  –  1950.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brn . 1993.
D jiny  voly ských  ech .  I.díl  1997,  S VP;  II.  díl  1998,  S VP;      
III. díl 2001, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brn . 
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Je  zde  vhodné  p ipomenout  že  eši  nežili  pouze  na  Volyni.  Události
prvního a druhého eskoslovenského odboje se odehrávaly také ve všech jiných
ástech Ukrajiny, kde eši žili nebo do asn  p sobili. Z tohoto d vodu je ve

dvou  P ílohách seznam  eskoslovenských  vále ných  hrob ,  pomník  a
pam tních desek, které se poda ilo do t chto dn  zjistit. Názorn  tak dotvrzují
to, co bylo e eno na za átku..

Poznámka.  Názvy sídel se uvád jí esky a v p ípad  pot eby pak v závorce
v po adí ukrajinsky, polsky, rusky. Administrativní p íslušnost sídel se zásadn
uvádí  sou asná.  Názvy  sídel  v bývalé  Voly ské  gubernii  Ukrajiny  jsou
zvýrazn ny tu ným písmem.  

P íloha 1

 eskoslovenské vále né hroby a pomníky na Ukrajin  
z první a druhé sv tové války.

.
Bílá Cerkev (  , Kyjivska oblast): pomník a spole ný hrob 7 s.

 voják
Bohemka ( , Vradijivskyj okres Mykolajivska oblast):pomník z r. 1967 

padlým rudoarm jc m a s. voják m ve 2. sv tové válce
 (návrh R žena Platonovi ová) a na h bitov  hroby starodružiník  
Františka Andrleho (*1892†1972) a Karla Rejchrta (*1892†1972).

Bratske  ( ,  ,  Pervomajskyj  okres, Autonomní  republika    
          Krym): pomník padlým rudoarm jc m a s. voják m ve 2. sv tové 

válce.
Buzovka ( , , Žaškivskyj okres Kyjivska oblast): pomník padlým

s. voják m z r. 1944.
Domamori e ( , okres Ternopi ): 5 hrob  legioná .
Jachnovka ( , Nižinskyj okres ernihivska oblast): spole ný hrob 46 

s.voják  z r. 1943.
Kalinovka ( , býv. Cecova, Zborivskyj okres Ternopilska oblast): šest

hrob  195 legioná  — v mohyle s ochozem 155, v hromadném hrobu 11 
neznámých, v dalších 8, 4, 11, prap. Jaroslav Igor Vilímek (†23.6.1917) a 
ve Finské mohyle u obce Pohrobce 3 hroby.

Korostyšev ( , Žitomirska oblast): hroby legioná .
Kozatín ( , Kozivskyj okres, Vinnycka oblast): hrob desátníka Kurta 

Langera z Ostravy z r. 1940.
Krasne ( , Koz vskyj okres Ternopilsk  oblast): Hroby ty  legioná .
Kyjev: ( , ) pomník a spole ný hrob 9 s. voják , hroby 

legioná ,  pomník  1.  s.  samostatné  brigády  v SSSR,  pam tní  desky
„ eské družiny“ a význa nému initeli s. protirakouského odboje JUDr.
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Vácslavu  Vondrákovi  (*1880†1962)(ob  z ízeny  na  náklad
eskoslovenské obce legioná ské, odhaleny 3.11.2000).

Li atin ( , Berežanskyj okres Ternopilska oblast): hrob legioná e 
a karikaturisty Ji ího Sou ka (†13.12.1917) u kostela.

Lvov: ( , Lwów, , Lemberg) hroby dvou s. d stojník  na 
Ly akovském h bitov  (zni ené v 70. letech 20. století).

Malá  Zubovština  (  ,  Koroste skyj  okres  Žitomirska  
oblast):pomník padlým rudoarm jc m a s.voják m v 2. sv tové válce  
(na h bitov ).

Malá Aleksandrovka (   , d íve , Kotovskyj 
okres Odeska oblast):pomník padlým rudoarm jc m a s.voják m 
v 2. sv tové válce.

Malin (býv.  , Rivnenska oblast Mlinivskyj okres ): pomník 377
eským  obyvatel m obce  (v etn  rodiny  léka e  Grosse  uprchlíka

z protektorátu),zavražd ným  13.7.1943  n meckou  nacistickou  armádou
(umíst ný na jejich spole ném hrob  a odhalený 13.7.1988, za finan ní
prost edky  Sdružení  ech  z Volyn  a  jejich  p átel,  autor  architekt
Old ich  Rejchrt).  Pomník  132  ukrajinským  obyvatel m  Ukrajinského
Malina, zavražd ným tentýž den (odhalený 13.7.1958).  

Malinovka (Malinskyj okres Žitomirska oblast): pomník padlým rudoarm jc m
a s.voják m v 2. sv tové válce (na h bitov ).

Manevi e (Voly ská oblast): hrob legioná e Petra Horáka (†27.8.1916) 
na h bitov  u kostela.

Michajlo-Oleksandrovka ( - , Berezivskyj okres Odeska
oblast):  pomník  padlýmv 2.  sv tové  válce.  Na  pomníku  jsou  uvedena
jména  s.  voják ,  rudoarm jc  a  partyzán  ze  sousední  eské  obce
Veselynivky  —  Josef  Mánek,  Pavel  Provazník,  Miloslav  Šepetenko,
Edvard  Zlatník,  Miloslav  Jelínek,  Alexandr  Chalajim  a  Vladimír
Chalajim). 

Mikolajiv ( , ): symbolický hrob N mc , Ma ar , 
Polák  a echoslovák  na místním h bitov , kte í zahynuli nebo zem eli
po zran ních za 2. sv tové války.  

Mikolajevka ( , býv. Holendry, Kozatinskyj okres Vinnicka oblast): 
pomník padlým rudoarm jc m a s.voják m v 2. sv tové válce.

Nova ertorije (  , Polonsk j okres Chmelnicka oblast): 
pomník legioná m 2. st eleckého pluku Ji ího z Pod brad,
padlým u Zborova (odhalen 6.-7.10. 1917, socha  Jan ermák).

Novhorodivka  ( ,  do  r.  1948  echohrad,  Melitopolskyj  okres  
Zaporižska  oblast):  pomník  padlým rudoarm jc m a  s.voják m v 2.  
sv tové válce.

Novosamarka  ( ,  býv.  Sophiental,  Krasnook ansk j  okres  Odeska  
oblast): pomník padlým rudoarm jc ma s.voják m v 2. sv tové válce
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Odesa: ( , ): hrob Jana Pavlíka , ob ana SR a sov tského
partyzána z r. 1944.

Ostašovice ( , Zborivskyj okres Ternopilska oblast): hroby legioná .
Ovru  ( , Žitomirska oblast): památník na míst , kde zahynul kapitán

Ján Nálepka (†16.11.1943).
Ozerna (Zborovskij okres Ternopilskaoblast): hroby 22 legioná
Rem ice ( , Sarnenskyj okres Rivnenska oblast): hroby legioná  na

h bitov   u pravoslavného chrámu.
Sadagura  ( ,  Sadagóra,  nyní  sou ást  m.  ernovce):  hrob  plk.  G.  

Krátkého, spole ný hrob 24 s. voják  a spole ný hrob neznámého po tu 
legioná .

Sokolovo ( , Zmijivskyj okr s Charkivska oblast): memoriál 
s  monumentem  a  spole ným  hrobem  npor.  Otakara  Jaroše  a  120  s.
voják  (odhalen 6.10.1964). 

Sokolovo  ( ,  Zmijivskyj  okres  Charkivska  oblast):  monument  
„Bratrství“ (odhalen 9.5.1972 u Domu kultury, auto i A.Vengerov a M.  
Dzjuba).

Straklov ( , býv. eský Straklov, Dubenskyj okres Rivnenska oblast): 
Památný k íž na h bitov  padlým obyvatel m obce za 2. sv tové války.

Skli  2 (  2- , d . Vilhelmovka, Horochovskyj okres Voly ska oblast): 
pomník postavený ob any obce v roce 1939 více než jednomu tisíci 
ruských voják ,kte í padli za Brusilovské ofenzivy a na místním h bitov
byli pochováni a také ty em ob an m obce, kte í padli na neznámých
bojištích.  (V roce  1966  voly ští  eši  žijící  na  Znojemsku  požádali
sov tskou vládu, aby h bitov a pomník byly zachovány a hroby opraveny,
což bylo na náklad státu v krátké dob  spln no).

Tarnopol ( ,  Tarnopol,  rusky  ,  ):  hroby  6  
legioná , v etn  prap. Františka Vojt cha Holuba (*1888 †po 2.7.1917).

Tros anec ( , Berežanskyj okres Ternopilska oblast): hrob legioná e 
Bronislava Hronka (†22.11.1916).

Velyka Do  (  , Borz anskyj okres ernih vska oblast): pomník na 
spole ném hrob  legioná , kte í padli v bitv  s n meckými 
vojsky u Bachma e 8.-13.3.1918.Pomník byl postaven pé í USSR 
v r. 1975. Na náklad R byl upraven a dne 16.10.2002 znovu odhalen.

Veliký Hlubo ek (  , Ternopilskyj okres a oblast): hrob eta e
 aspiranta Dr. Vít slava Grünbauma (†15.9.1939).

Volos vka ( , Volosówka, Zborovskyj okres Ternopilska oblast): 
v neozna ených hrobech 12 legioná .

Žitomir: ( ) hrob kpt. Jana Nálepky (†16.11.1943, padl v okolí m sta 
Ovru  v Žitomirské oblasti).

Sebral a uspo ádal ing. Alexandr Drbal
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P íloha 2

eské pomníky a pam tní desky na Ukrajin

Bohemka ( , Vradij vskyj okres Mykolajivska oblast): pomník prvním 
obyvatel m Bohemky 1905 (odhalen 22.9.1990).

Boratín ( , býv. eský Boratín, Luckyj okres Voly ska oblast):pomník
na h bitov  a pam tní deska na býv. evangelickém kostele eským
obyvatel m obce (odhaleny dne 10.8.1997, v novali manžele Anna a
Josef  Vlkovi).

Dubno (Rivnenska oblast): pam tní deska v novaná 140. výro í p íchodu
          ech  na Voly  (odhalena 12.7.2003).
Gaspra ( , Jaltinskyj okres Autonomní republika Krym):pam tní 

mramorová deska na vile „Barbo“ v parku „ air“ na území sanatoria
„Sosnovaja roš a“ hlásající, že v letech 1904-1906 vilu vystav l majitel
velkostatk  na Krymu, eský politik Karel Kramá  (*1860, †1937). (Nyní
již neexistuje).

Kolo ava ( , Mižhirskyj okres Zakarpatska oblast): pomník eskému 
spisovateli Ivanu Olbrachtovi (odhalen 25.11.2001, socha  Mychajlo  

          Bele ).
Komárovka ( , Brodivskyj okres Lvivska oblast): pomník „ eským 

Obyvatel m Komárovky“ (z ízen za p isp ní Fondu Josefa Hlávky
v Praze a spolku eská beseda ve Lvov , odhalen 11.12.2005, socha
Andrij Dacko). 

Kupi ov ( , Turijskyj okres Voly ska oblast): pam tní deska eským 
obyvatel m obce na býv. evangelickém kostele (z ízena bývalými
eskými obyvateli obce, odhalena 21.8.2002).

Kyjev ( ): pam tní mramorová deska ukrajinskému archeologovi 
eského p vodu Vikentiji ( e kovi) Vja eslavovi i Chvojkovi (od halena

v r. 1967 v Parku tripylskoji kultury, architekt V. Kyslyj).
Kyjev ( ): pam tní mramorová deska eskému spisovateli Jaroslavu 

Haškovi (*1883-†1923) odhalena v r. 1970, socha  M.Dekermedžy.
Kyjev ( ): pam tní mramorová deska eskému spisovateli Juliusovi 

Fu íkovi (*1903-†1943).
Lvov ( , Lwów, ): pomník prvnímu prezidentovi eskoslovenska 

T.G. Masarykovi (odhalen 30.10.2000, socha  Andrij Dacko).
Lvov ( , Lwów, ):  pomník sv toznámému eskému literárnímu 

hrdinovi Josefu Švejkovi u Víde ské kavárny (odhalen 3.6.2002, socha
Serhij Oleško).

Malá Zubovština (  , Korostenskyj okres Žitomirská oblast):    
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           pam tní desky významnému ukrajinskému o nímu léka i eského  
           p vodu Jaromíru Pišlovi (*1910-†1986 (odhaleny v r. 1986 na 
           nemocnici, kterou založil a na dom  v n mž bydlel).
Michalovka (Rivnenskyj okres a oblast): pam tní deska na bývalém

evangelickém kostele eským obyvatel m obce  (z ízena bývalými
eskými obyvateli obce, odhalena dne 16.5.1998).

Odesa ( , ): pam tní mramorová deska eskému spisovateli
           Svatopluku echovi (odhalena dne 27.7.1971).
Semiduby (Dubenský okres Rovenská oblast): pam tní deska zasloužilému 
           rodákovi Dr. Václavu Vondrákovi (odhalena v r. 2007).
Straklov (býv. eský Straklov, Dubenský okres Rovenská oblast): monument k 50.
            výro í p íchodu ech  na Voly  (z ízen v r. 1918).
Trypillja (Obuchovský okres Kyjivská oblast): pomník ukrajinskému 

archeologovi eského p vodu Vikentiji ( e kovi) Chvojkovi.
Užhorod: pomník prvnímu prezidentovi eskoslovenska T.G. Masarykovi 

(odhalen v r. 1928, socha ka Olena Mondy ová). Zni en za 2.sv tové 
          války.
Užhorod: pomník prvnímu prezidentovi eskoslovenska T.G. Masarykovi

(odhalen 28.3.2002, socha  Josef Vajce).
Užhorod: pam tní deska zakarpatským dobrovolník m, ú astník m 

boj  za osvobození eskoslovenska (odhalena 5.10.2003).
Malá Zubovština (Koroste ský okres Žitomirská oblast): pam tní desky 

(na rodinném domku a na nemocnici) ukrajinskému o nímu léka i
eského p vodu Jaromíru Pišlovi (odhaleny v r. 1986).

Žitomir: pam tní mramorová deska ukrajinskému spisovateli eského
p vodu Vasylu Zemljakovi , vl. jm. Václav Vacek (odhalena v r. 1983,
socha  I.T. Mar us). 

Sebral a uspo ádal ing. Alexandr Drbal
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1) Boratinsk˘ hfibitov a kostel
2) Pravoslavná cerkev v Kupiãovû
3) ·kolní oslava narozenin T.G.M. - Zdolbunov
4) ·kola v Malé Zubov‰tinû, 1929
5) ·kola âM·, Luck

1) Pivovar Linhartov˘ch, Miroho‰È 1909 - vrt studnû
2) Spofiitelna v Boratínû, 1912
3) Hospodáfiství Novákov˘ch, Moldava II
4) Vodní ml˘n ve Verbû

© Jifií Hofman
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âE·I NA VOLYNI
základní informace

Praha 2007
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1

1) Sokolovna v Hlinsku
2) Hasiãi ve Volkovû, 1922
3) Sokolové v Kvasilovû
4) Hasiãi v Moskov‰tinû
5) Kapela v Nivû Hubinské, 1895

âE·I NA VOLYNI základní informace

Za finanãního pfiispûní âeskoslovenské obce legionáfiské vydalo SdruÏení
âechÛ z Volynû a jejich pfiátel. Tfietí doplnûné vydání. 
© Jifií Hofman, Praha 2007.
Lektorovali: PhDr. Stanislav Slavík, vedoucí oddûlení novodob˘ch dûjin
Národního muzea,  PhDr. Miloslava Îáková, CSc.
Pfiílohy: ing. Alexandr Drbal
Vytiskla: MH Tisk s.r.o., Praha 
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