




















Odškodn ní Voly ských ech
T 1, 19. 10. 2009, po ad: Reporté i T

Marek WOLLNER, moderátor

Voly  neboli Voly ska zemlja, oblast na severozápad  Ukrajiny, kam se v 19. století 
vyst hovala zna ná ást eských kolonist . Po válce - v letech 1946 až 7 - se v tšina z nich 
vrátila. Jenom zem d lská p da, kterou zanechali v bývalém Sov tském svazu, má hodnotu 
kolem sedmi miliard korun. Voly ští eši se te  snaží dosáhnout odškodn ní. Jakou mají
šanci, natá el David Vondrá ek.

Miroslav N MEC, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

Já si tam dám seznam podle bydlišt  na Volyni a tím pádem se dostaneme do Hlinska a mezi
ty známý, jo. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Manželé N mcovi, kte í se narodili v eské komunit  na Volyni pat ící dnes Ukrajin , se v 
posledních m sících v bec nezastaví. Našt stí jim prý svatba, vzali se teprve p ed dv ma lety, 
dodala novou životní energii. Mají p ed sebou jediný cíl, dosáhnout toho, aby se esko s 
Ukrajinou dohodly na majetkovém vyrovnání voly ským ech m, jejichž p da byla už v roce 
1939 Sov ty zestátn na bez náhrady. 

Miroslav N MEC, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

My jsme zjistili, že na Ukrajin  se p ipravuje privatizace. Te  poslední dva roky, t i roky, tak 
a zjistili jsme taky, že v katastrálních dokladech všude jsou zapsáni jako majitelé naši rodi e,
nebo prarodi e eši a oni budou prodávat p du, kterou my jsme tam velmi draze koupili. 

David VONDRÁ EK, redaktor

A 100 let jste tam hospoda ili.

Miroslav N MEC, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

A hospoda ili skoro 100 let a te  ji cht jí rozprodávat i cizinc m, protože tam mají zájem
Holan ani, já nevím, kdo všechno, takže si myslíme, že to není spravedlivý, že by se s tím
m lo n co ud lat.

David VONDRÁ EK, redaktor

Než se pokusíme zjistit, jakou mají šanci voly ští eši, dnes eští ob ané, na n jakou formu
odškodn ní za zestátn né majetky zanechané v Sov tském svazu, vra me se do historie, 
abychom zjistili, kdo jsou voly ští eši a o  jim vlastn  jde. V 70. Letech 19. Století odešli z 
rakouských ech do polsko-ukrajinské Volyn , tehdy sou ástí ruského impéria, tisíce 
našinc . Nejvíce rolník  a emeslník . Kupují si tam úrodnou p du, jsou na 20 let osvobozeni 
od daní a nemusí do armády. 
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Jaroslav VACULÍK, historik

To souvisí taky s ob anskou válkou ve Spojených státech, kam p edtím byla velká vlna eské
emigrace, ta se díky té ob anské válce pozastavila, hledaly se nové sm ry a tím jedním z t ch
sm r  bylo práv  Rusko. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Paní Miloslava Žáková se sama narodila na Volyni, kam koncem 19. Století odešel její 
d de ek z obce Kanina u st edo eského M lníka, kde by dodnes m li žít potomci
p íbuzenstva, které tehdy z stalo v echách.

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

My pot ebujeme n jaký informace.

David VONDRÁ EK, redaktor

Vy jste p íbuzný tady, ani o tom nevíte. íká vám n co tahle ta dáma.

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

Ale mn  se nezdá ta paní, mn  se zdá jiná. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Ukažte fotku, ukažte fotku. 

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

Já jsem se cht la zeptat, jestli jste tohle vy nebo ne.

osoba

Ne, to je moje tchyn  a tchán. 

David VONDRÁ EK, redaktor

My to íme to, že tady ten rod z minulýho století šel na Volyni jako do Ruska. Vlastn  i 
vzdálení p íbuzní vlastn  vašeho manžela.

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

Vy to už asi nebudete v d t. D kujeme.

Pot šilo m , že ten dome ek je p vodní a je vid t i to d ev né opracování, že ten celý rod byli 
tesa i.
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David VONDRÁ EK, redaktor

A to pak p enesli vlastn  i na tu ruskou Voly , kde v podobným stylu stav li.

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

A to p enesli i na tu Voly , stav li v podobném stylu, jenomže ty domky tam byly všechny 
d ev né.

Jaroslav VACULÍK, historik

eši tam p inesli spoustu nových agrotechnických postup , takže ti Ukrajinci se od nich u ili
novým zem d lským postup m, takže prost  p edstavovali tam ur itý vzor moderního
zem d lského hospoda ení.

David VONDRÁ EK, redaktor

Nejúsp šn jší eská historická civiliza ní mise na Východ pokra ovala i mezi sv tovými
válkami po zm n  hranic, kdy se stává eská Voly  jednou z nejvysp lejších ástí
východního Polska. Jenže na podzim roku 1939 si rozd lili polsko-n me tí nacisté a sov tští
komunisté. 50tisícovou eskou Voly  okupují Sov ti.

Václav KYTL, voly ský rodák 

Pak toho 17. listopadu Sov ti p ekro ili hranici, no, a k nám ten Motloch dotáhl asi za týden, 
myslím. P išlo, no, a za alo vyu ování a okamžit  se to p ehodilo na azbuku, ech tam pro n
byl každej, že jo, vyšší t ída, protože m l tadyhle pozinkovým plechem dokrytý chalupu, že 
jo, no, tak to íkali, to jsou st íbrný st echy, že jo, mají to /nesrozumitelné/.

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

To byl úplný teror, když tam p išli Sov ty v 39. roce, tehdy maminka byla t hotná ve 
vysokém stupni t hotenství a oni ji nutili chodit pracovat do kolchozu na t žkou práci, no, a 
tatínek ekl, že prost  nep jde. A tak, že jsme se dostali na ernou listinu, m li jsme být 
deportováni na Sibi , protože oni odváželi v noci a tak jsme ve er se sebrali a šli jsme nocovat 
vždycky n kde bu  v obilí, nebo v k oví a tak. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Velmi rychle se rodina zmohla a za ala podnikat v tom strojírenství. 

Galina VÍTKOVÁ 

Zmohli se, založili ten závod na výrobu, spíš opravu zem d lských stroj .

David VONDRÁ EK, redaktor

Jak koukali na majitele závodu Bolševici, Sov ti, když p išli v 39. 
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Galina VÍTKOVÁ 

Prost  vzali ho a nebyl. 

David VONDRÁ EK, redaktor

To znamená, že ho. 

Galina VÍTKOVÁ 

No, m žeme si myslet to nejhorší, co lze si pomyslet, protože nem l ani to št stí, aby ho 
vyvezli na Sibi . Naši to velké št stí m li, babi ka s prababi kou na Sibi  jely. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Transporty ech  do sibi ských koncentrák  zastavilo až napadení Sov tského svazu N mci.
Noví okupanti p edstavovali ale pro voly ské echy stejné zlo jako Sov ti, ábla st ídá
Belzebub.

Jaroslav VACULÍK, historik

Ta zkušenost je vedla k tomu, že jako necht li vstoupit do sov tské armády, že se dobrovoln
p ihlásili do té Svobodovy armády a ten obrovský po et 10 tisíc p ihlášených muž  a dokonce 
i žen vedl k tomu, že ta eskoslovenská jednotka mohla být povýšena na první 
eskoslovenský armádní sbor. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Na konci války, v níž padlo 4 tisíce voly ák , to nevypadalo, že se eská Voly  vrátí k as m
hospodá ské a národní svobody. Voly áci akceptují eskoslovensko-sov tskou dohodu o 
vyst hování do zem , kterou p ed 70 lety opustili. 40 tisíc lidí se ale nevrací do st edních

ech, odkud v tšinou pocházejí, ale na území vyprázdn ných Sudet, odkud bylo vysídleno 
n mecké obyvatelstvo. P du samoz ejm  nedostávají zadarmo, musí si ji od státu koupit. V 
50. letech o ni zase p ijdou.

Václav KYTL, voly ský rodák 

To bylo slíbený Žatecko, Litom icko a Podbo ansko, jenomže komunisté už m li echo, že 
voly ští eši jsou v naprostý v tšin , ale v naprostý v tšin  antikomunisté, tak bylo povoleno 
jenom 30 procent voly ských ech , aby bylo v obci, že by tady vznikla velká 
antikomunistická enkláva. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Takže vás takhle rozptýlili.

Václav KYTL, voly ský rodák 

Tak to rozptýlili.
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Jaroslav VACULÍK, historik

Už když p ijížd li ti remigranti na ja e 47, tak už je sledovala Státní bezpe nost, protože oni 
se netajili svými názory na pom ry v Sov tském svazu ve ejn , prost  vykládali na nádražích 
a prost  místnímu obyvatelstvu, což bylo v rozporu s oficiální propagandou, zejména
komunistickou, která vychvalovala Sov tský svaz. 

David VONDRÁ EK, redaktor

To všechno bylo ješt  p ed únorem?

Jaroslav VACULÍK, historik

To bylo ješt  p ed únorem, takže už p ed únorem prost  Státní bezpe nost je sledovala. 

Václav KYTL, voly ský rodák 

No, v 48. jsme založili tu skupinu, protože jsme vid li, co je, tak jsme si mysleli, že to 
zdoláme všechno, že. No, tak co jsme cht li d lat, letáky a podobn .

David VONDRÁ EK, redaktor

Takže jste si odsed l kolik?

Václav KYTL, voly ský rodák 

Šest rok . A p t rok  jsem m l ztrátu ob anských práv. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Po roce 1989 zažívá spole enství voly ských ech  v esku jakési nové voly ské národní 
obrození. Vznikají nové spolky, organizují se masové zájezdy na Volyni, kde se do jejich 
domov  nast hovali Ukrajinci. 

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

Vidíte, že je to takové omšelé.

David VONDRÁ EK, redaktor

Jak se v bec starají o ty vaše bývalý majetky? A celkov ?

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

No, tak jak kdo. To je podobn  jako tady v pohrani í.

David VONDRÁ EK, redaktor

Takže úpln  zdevastovaný, poni ený?

5/8



Odškodn ní Voly ských ech
T 1, 19. 10. 2009, po ad: Reporté i T

Miloslava ŽÁKOVÁ, voly ská roda ka

Je to dost poni ený n které ty objekty, ale ten náš je zrovna v relativním po ádku.

Miroslav N MEC, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

Tak bych to odhadl na takovejch 320, 350 tisíc. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Vy chcete íct, že je voly ských ech , který v dí o svým p vodu a hlásí se k tomu a cht jí
vyvíjet iniciativu 350 tisíc v celé zemi? Není to nadnesený íslo, vždy  ta vaše, to vaše jádro 
je pom rn  slabší, že jo, t ch. Jako aktivních. 

Jaromíra N MCOVÁ, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

No, tak t eba, jist , ve Svazu voly ských ech  je jich p es 2 tisíce, jo, ale te  jde o to, že to 
jsou vlastn  velké rodiny. 

Tereza NI OVÁ, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

Tak samoz ejm  se cítím primárn  jako eška, ale vzhledem k tomu, kde mám svoje ko eny,
kde jsem vyr stala, v jakým prost edí jsem se pohybovala, ú astnila jsem se všech akcí, tak se 
cítím i voly skou eškou.

David VONDRÁ EK, redaktor

Z 800 len  nového Ob anského sdružení vlastník  p dy na Volyni usilujících o restituci 
tvo í nejmladší generace celou t etinu. O možné náprav  historických k ivd pomáhá
voly skému sdružení právni ka Irena Malínková, jejíž prarodi e z mat iny strany se narodili 
na Volyni. Pokouší se najít trhliny v eskoslovensko-sov tské smlouv  o p esídlení voly ák
do eskoslovenska.

Irena MALÍNKOVÁ, právni ka

Ta dohoda je poplatná dob . Prost eskoslovensko tam konstatuje, že Sov tský svaz už ást
toho majetku zestátnil, nicmén  klade d raz spíše na to, aby teda ti lidé se p est hovali,
nikoliv už na to, aby skute n  dostali n jaké odškodn ní.

Jaromíra N MCOVÁ, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

Tady jsou ty polnosti v podstat , hodn  z toho bylo práv  teda t ch mých p edk .

David VONDRÁ EK, redaktor

Kolik to d lalo hektar  asi mezi t ma válkama.

Jaromíra N MCOVÁ, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

Vlastn  ješt  d de ek m l asi kolem 500 hektar .
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Jaroslav VACULÍK, historik

Moráln  mají na to ur it  nárok, otázka je ovšem toho právního výkladu, zejména v i
Ukrajin  asi je to nepr chodné, pon vadž ta eskoslovensko-sov tská smlouva jasn  hovo í o 
tom, že p da se neproplácí, takže na to ta ukrajinská strana se m že jaksi odvolat. 

Milan EPKA, mluv í ministerstva zahrani í

Tak my jsme samoz ejm  v situaci, která je velmi vážn  limitována právními dokumenty a 
smlouvami, které byly uzav eny a  už krátce po II. sv tové válce, tak samoz ejm  i v rámci
vzniku eské republiky. 

Ond ej JAKOB, mluv í ministerstva financí 

Skute n  ta situace se státním rozpo tem, jak známo, je mimo ádn  napjatá a s trochu
nadsázky e eno, není tam ani koruna navíc. 

David VONDRÁ EK, redaktor

Pokud by to byla jako dnešní tržní hodnota té p dy, tak by to d lalo prý v eských kolem 7 
miliard korun. Vy byste se spokojili s formálním odškodn ním, jakýmsi morálním
zadostiu in ním, nebo tržní hodnota nebo kompromis.

Jaromíra N MCOVÁ, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

Ur it  n jakej kompromis by mohl být. Toto by potom m lo už být ešeno mezi t ma dvouma
státama.

Milan EPKA, mluv í ministerstva zahrani í

Z hlediska vstupu do t ch minulých právních dokument  je ta šance naprosto nulová, ale 
samoz ejm  je možné v rámci, ekn me, nového období zkusit to, aby se obrátili na se
zákonodárnou iniciativou, to znamená pravd podobn  na poslance i na Parlament eské
republiky.

David VONDRÁ EK, redaktor

Jako lobbying u politických stran a politických initel , to je prost  vaše budoucnost. 

Jaromíra N MCOVÁ, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

V podstat  asi ano. 

Tereza NI OVÁ, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

Já to beru jako tak morální právo. Tak stala se k ivda, tak si myslím, že je d ležitý o tom
mluvit, že by m la být napravena a co k tomu vedlo a pro  to bylo špatn .
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David VONDRÁ EK, redaktor

A myslíte si jako, že máte šanci? 

Tereza NI OVÁ, Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni 

T žko íct, ale asi jde spíš o princip, o to íct, že to bylo špatn , než o majetkový vyrovnání. 

Marek WOLLNER, moderátor

Pro dnešek je to vše, t šíme se zase p íšt , díky za pozornost, na shledanou a hezké dny.  *** 
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Ob anské sdružení vlastník pozemk na Volyni

odebraných Sov tskou vládou v roce 1939

Lužická 7, 616 00 BRNO

P edseda vlády eské republiky

Ing. Jan Fišer CSc

Ú ad vlády R, náb eží Ed. Beneše 4

118 01 Praha 1 Malá Strana

Vážený pane premiére,

naše Ob anské sdružení vlastník pozemk na Volyni odebraných Sov tskou vládou v roce 1939,

má v sou asné dob 699 len . Informace o naších cílech i aktivitách jsou na internetu

http://vpnvosv.wu.cz . Jde o áste né odstran ní k ívd spáchaných SSSR po 17. zá í 1939, když byla

okupováná západní ást Ukrajiny pat íci tehdy pod správu Polska. K ivdy se dají rozd lit do dvou

skupin. První supinu tvo ili lidé mající tehdy v tší majetek v tší hospodá i byli prohlášeni za

„kulaky“ a majitelé r zných firem za „buržuje“ t m byl majetek zabaven , n kte í byli ihned

zlikvidování (nap . pan Svárovský z Kvasilova, majitel strojíren a bývalý konsul SR), ostatní byli

vysídlení na sibi a ada jich zahynula v „Gulazích“. Druhou skupinu tvo í ostatní ešti ob ané žijící

tehdy na Volyni a polnosti, které byly jejich majetkem zústaly státu bez náhrady. V roce 1947

reemigrovali Volynští eší do vlasti a skoro 10 500 z nich bojovalo za jeji osvobozeni ve Svobodové

armád .

Protože reakce na naše požadavky zatím nebyly vst ícné (viz internet), žádáme Vás pane

premiére o audienci.

V Brn 2. prosince 2009 Za Ob anské sdružení

Jaromíra N mcová Ni ová





OSVPnVOSV, Lužícká 7, 616 00 BRNO

Vážený pane premiére,

Naše Ob anské sdružení vlastník pozemk na Volyni odebraných sov tskou vládou v roce 1939,

sdružuje cca 720 rodin krajan z Volyn , kte í usilují o alespo áste nou nápravu k ivd, které byly na

jejich rodinách spáchány po 17. zá í 1939, kdy Rudá armáda okupovala západní ást Ukrajiny, pat íci

v té dob k Polsku. (viz. http://vpnvosv.wu.cz )

Komunita Voly ských ech byla za druhé sv tové války postižena tvrdými zkouškami. V roce 1944

z nich celá tvrtina (cca 10 500 osob) nastoupila do Svobodovy armády v tehdejším SSSR a více než

2500 z nich položilo život p i osvobozování naši republiky. Na všech rodinách Voly ských ech byla

spáchaná ada k ivd, které se úpln nedají od init. Neomluvitelná byla okupace západni Ukrajiny,

která byla ásti Polska, Sov tským svazem 17. Zá í 1939, tam se tehdy nacházeli také naši krajané.

D sledkem této okupace a hrozivých pom rú ve stalinském Rusku, byl po skon ení 2. sv. války návrat

našich krajan v roce 1947 do vlasti. Na konci války v roce 1945 z stalo v tehdejšim eskoskovensku

více než 8 000 frontových voják , voly ských ech , kte í se spontann odmítli vrátit do SSSR a cht li

svoje rodiny p est hovat do republiky, aby se s nimi mohli slou it. Díky složitým jednáním

eskoslovenské vlády to bylo v roce 1947 uskute n no. Po p emíst ní více než 40 000 osob z Volyn

do vlasti dále narostly k ivdy, které se pozd ji vzhledem k vývojí politické situace po roce 1948, již

nedaly napravit.

K ivdy, které vznikly po 17. Zá í 1939 lze rozd lit do dvou kategorií. První kategorie byla postižena

nejkrut ji, sem pat ili majetn jší krajané, kte í byli ozna eni za „kulaky“ nebo „buržuje“, jejich

majetek byl zkonfiskován a v tšinou celé rodiny byly odsunuty na Sibi . N kte í lidé po zat ení úpln

zmizeli, jako nap . bývalý konsul SR z Kvasilova Ing. Svárovský. Nikdy to nebylo vyšet eno ani

vysv tleno. Takových osob bylo více. ada z vyhnanc zahynula na Sibi i a žádná z rodin nebyla nikdy

odškodn ná za zkonfiskováné nemovitosti nebo za utrpení, kterému byli vystaveni na Sibi i. Další

kategorii tvo ili ostatní krajané, kte í dostali náhrady za nemovitosti zanechané na Volyni a za obilí

zaseté na podzim v roce 1946 na svých pozemkcích. Nikdy však nebyly ešeny náhrady za pozemky,

které tyto rodiny na Volyni vlastnily. V katastrálních dokumentech jsou na Ukrajin dodnes zapsáni

eši jako poslední majitelé.

V Polsku dostalo 80 000 stejn postižených rodin z téže oblasti odškodn ní od polského státu, na

základ podn tu jednoho z nich u mezinárodního soudu. My bychom neradi postupovali touto

cestou. Proto Vás prosíme o celkové posouzení a ešení tohoto problému.

Za ob anské sdružení

V Brn dne 21. zá í 2010 Jaromíra N mcová Ni ová

Lužická 7, 616 00 BRNO



V Praze dne 15. listopadu 2010 

Poslanec Ji í Paroubek 

V c: Interpelace premiéra ve v ci finan ních kompenzací majetku zabaveného 
vládou Sov tského svazu v letech 1939 ? 1947 Voly ským ech m

V letech 1868-80 odešlo na Volyni v Rusku (nyní Ukrajina), tém  16 tisíc
ech . Koupili si zde p du a byli ruským carem osvobozeni na 20 let od
daní a vojenské služby. Za po áte ních t žkých životních podmínek se jim
poda ilo vybudovat pom rn  silnou zem d lskou a pr myslovou zónu na území,

kde p edtím byly jen lesy a mo ály. Vytrp li si zde hodn  za 1. i 2.
sv tové války, mnoho z nich pozabíjeli ukrajinští nacionalisté Banderovci.

Celkem 10.500 se jich dobrovoln  p ihlásilo do s. jednotky bojující v SSSR 
a zapojilo se do osvobozovacích boj  o eskoslovensko. P itom jich
2.500 padlo, mnozí další utrp li zran ní. Nakonec se znelíbili i samotnému

Stalinovi, nehodili se mu jaksi do jeho programu (i p es provedené
vyvlastn ní majetku p sobili stále p íliš kapitalisticky), a ten se
domluvil s vládou eskoslovenska na jejich reemigraci. 
Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni, odebraných sov tskou vládou

v roce 1939 (http://vpnvosv.wu.cz/), žádalo v roce 2008 o pomoc pana
Topolánka a pana Schwanzenberga. Jelikož se jim nedostalo žádné pomoci,
napsali v roce 2009 sami dopis ukrajinskému prezidentovi. Žádali o
uskute n ní právního narovnání bezpráví nebo finan ního vyrovnání škod,
které bylo spácháno vyvlastn ním majetku sov tskou vládou na eských
rodinách, žijících na území Volyn . To znamená navrácení majetku násiln
zkonfiskovaného po 17. zá í 1939, které byly ve vlastnictví eských rodin
na území okupovaném v té dob  Rudou armádou. Zárove  i majetku který
museli ponechat v SSSR p i zmín né reemigraci v roce 1947. 
Voly ští eši si totiž p i návratu do eskoslovenska v roce 1947 nesm li
s sebou odvézt žádné peníze, pouze velmi omezený po et osobní v cí a
hospodá ských zví at. Dostali ve své p vodní vlasti p id lené nemovitosti
v tšinou v bývalých Sudetech, které byly v tšinou již jen poni eným
zbytkem po rozebrání p i divokém osidlování pohrani í v letech 1945-1947.

Navíc si tyto nemovitosti a pozemky museli koupit. 
V sou asné dob  probíhají na Ukrajin  jakési chaotické restituce, kde
podle dostupných informací dochází k prodeji p dy bez vlastník  v tšinou
západním investor m z Holandska, Belgie apod. ili je tém  jisté, že se
také jedná i o p du zanechanou tam t mito Voly skými echy.
Máte zájem pomoci vy ešit narovnání nebo odškodn ní bezpráví Voly ských
ech  v sou asné dob , kdy jejich potenciální nároky na p du mohou být
oprávn né?

Vážený pan 
RNDr. Petr Ne as
P edseda vlády 













Stalin sebral voly ským ech m p du za miliardy, odškodnit te  cht jí od R
MF Dnes 

24. ledna 2011

P es 700 rodin voly ských ech  usiluje o odškodn ní za p du, kterou jim na území 
dnešní Ukrajiny vzal Sov tský svaz. eský stát jim však podle premiéra Petra 
Ne ase žádné peníze nevyplatí, protože jej k tomu nenutí žádné právní normy. 
N kte í z reemigrant  zvažují individuální žaloby.

eská kapela v obci Selen ina ve Voly ské gubernii.

O odškodn ní žádá Ob anské sdružení vlastník  pozemk  na Volyni, odebraných 
sov tskou vládou v roce 1939, které zastupuje zhruba 720 rodin.

Jedná se o ást potomk ech , kte í v druhé polovin  19. století odešli za lepším 
do Volyn  v carském Rusku. Když se po 2. sv tové válce hromadn  vrátili zpátky, 
za svou p du - v sou asné hodnot  n kolika miliard korun - nic nedostali. 

"Cítíme to jako obrovskou k ivdu, která by si zasloužila napravit," tvrdí p edstavitel
sdružení Miroslav N mec, kterému p i p íchodu do eskoslovenska v roce 1947 bylo 
patnáct.

"Jejich nároky jsou legitimní, o tom není sporu," íká historik Jaroslav Vaculík 
z Masarykovy univerzity v Brn , který se tématu voly ských ech  dlouhodob
v nuje.
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Reemigranti z Volyn  dostali v 50. letech na základ  dohody eskoslovenska
a SSSR pouze odškodn ní za své nemovitosti.

Zem d lskou p du, která byla pro v tšinu navrátilc  zdrojem obživy, ale Sov tský
svaz znárodnil, a proto za ni nezískali nic. 

"Od odškodn ní se jim ješt  ode etl majetek, který tady po návratu dostali, takže 
fakticky obdrželi velmi málo," podotýká Vaculík.

eská národní škola v Selen in  v roce 1914. 

Rodina Josefa Vlka, kterého sov tští komunisté poslali do gulagu. 

Podle mluv ího ministerstva financí Radka Ležatky pro poskytnutí dalších náhrad 
neexistuje žádný právní podklad. "Ani se v sou asné dob  nep ipravuje," uvádí 
mluv í. Ve stejném duchu odpov d l voly ským ech m v dopise z konce prosince 
také Ne as.

Tiskový odbor ministerstva zahrani í dopl uje, že "nulové jsou i možnosti využití 
mezinárodního práva".

Z Kyjeva odpov  nep išla
V úvahu p ichází možnost, že by eský parlament schválil speciální zákon. I proto 
sdružení vyzývá své leny, aby kontaktovali poslance a senátory ve svém regionu.

"Chceme, aby se k tomu zákonodárci postavili, aby se tato v c hnula z místa. Vím, 
že nejsou peníze. Možná by se to dalo vy ešit omluvou nebo jen mírným 
odškodn ním," míní N mec.

Sdružení upozor uje na nároky ech  z Podkarpatské Rusi, kterým stát p iznal
odškodn ní v roce 2009. Premiér však uvádí, že se jedná o odlišný p ípad. Voly ští
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eši na rozdíl od krajan  zpod Karpat tehdy nebyli ob any eskoslovenska a jejich 
majetek se nenachází na historickém území SR.

Bry kou na svatbu na Volyni. 

Ne as voly ským ech m doporu il, a  se kv li "narovnání k ivd" obrátí na Polsko
a nástupnické státy SSSR. "Ukrajina se bude kroutit, že to p evzala po SSSR, a a  to 
d lá Rusko. To zase ekne, že pozemky jsou na Ukrajin ," namítá N mec.

Sdružení už v roce 2009 poslalo dopis ukrajinskému prezidentovi Viktoru Juš enkovi.
Odpov  ale nep išla.

Voly ští eši zatím nemají v plánu podobný krok, jaký u inili Poláci, kte í se v roce 
1945 vraceli z Ukrajiny do své domoviny. "Také jim nezaplatili p du, tak to dali k 
soudu do Štrasburku a Polsko muselo odškodnit 80 tisíc rodin," podotýká.

N kte í lidé už zvažují podání individuálních žalob. Nap íklad rodina, která na Volyni 
založila dodnes funk ní pivovar. "Majetn jším lidem Sov ti zkonfiskovali majetek. 
Rodina za pivovar nic nedostala a snaží se to ešit s Ukrajinou," íká N mec.

Voly ští eši
V 60. a 70. letech 19. století se p ibližn  16 tisíc ech  p est hovalo p edevším
z ekonomických d vod  do Voly ské gubernie v carském Rusku (dnes tato oblast 
leží na severozápad  Ukrajiny). 

eši na Volyni zakládali nové obce, v novali se zejména zem d lství a emesl m.
Díky nim se zvýšila prosperita regionu. 

V roce 1921 se Voly rozd lila mezi SSSR a Polsko. V sov tské ásti došlo 
ke kolektivizaci, mnoho ech  skon ilo na nucených pracích na Sibi i. V roce 1939 
celou Voly  zabral Sov tský svaz, o dva roky pozd ji oblast okupovali N mci.

3/4



Stalin sebral voly ským ech m p du za miliardy, odškodnit te  cht jí od R
MF Dnes 

24. ledna 2011

Nacisté v ervenci 1943 v obci eský Malín zavraždili a zaživa upálili 374 ech
a jejich domy srovnali se zemí. P es 10 tisíc Voly ských ech  (v etn  n kolika set 
žen) za války vstoupilo do eskoslovenské armády.

Po dohod eskoslovenska a SSSR se v roce 1947 vrátilo do p vodní vlasti p es
10 tisíc rodin. Voly ští eši osídlili p edevším vylidn né Sudety. Mnozí posléze 
elili komunistickým represím, protože se netajili svými negativními zkušenostmi 

ze SSSR. 

První vlak s Voly skými echy, kte í se po válce vraceli ze SSSR,
p ijel 8. února 1947 na nádraží do Žatce. 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/stalin-sebral-volynskym-cechum-pudu-za-miliardy-
odskodnit-ted-chteji-od-cr-1uc-/domaci.aspx?c=A110121_152711_domaci_jj

Jan Ji i ka, iDNES.cz
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Ukradená p da voly ských ech

13.6.2011 09:41

Po reemigraci desetitisíc  voly ských ech  z Ukrajiny do ech v roce 1946-47, kte í se tak zachránili
p ed stalinským terorem, bylo provedeno pouze majetkové vyrovnání ponechaných nemovistostí. P da,
kterou si po jejich dobrovolném vyst hování z Rakouska-Uherska na Voly  v letech 1868-1880 zakoupili 
a obd lávali, byla v roce 1939 zestátn na Sov tským svazem v rámci kolektivizace zem d lství.
Záv re ný protokol eskoslovensko-sov tské komise pro opci a p esídlení voly ských ech  byl 
podepsán 14. zá í 1949. Celková výše vzájemného vyú tování majetku inila 96 mil. rubl , tj. p i kurzu 
1:10 asi 960 mil. tehdejších korun. Na jednu voly skou rodinu p ipadlo pr m rn  90-100 tisíc korun, jež 
m ly být použity k zaplacení úhrad za p id lené usedlosti v pohrani í. P edb žná výše náhrad za 
p id lený majetek však vesm s p evyšovala výši náhrady za majetek zanechaný v SSSR (bez p dy), takže 
museli vzniklý rozdíl státu zaplatit ve splátkách do 15 let.
Majetkoprávní vyrovnání probíhalo v roce 1954-1958 pov eným Úst edním likvidátorem pen žních
ústav  a podnik  v Praze na základ  podaného dotazníku. 
Vyplacené náhrady pro minimum p ípad  (bohatí voly ští pr myslníci, továrníci), které nep evyšovaly
výši náhrady za p id lené usedlosti v pohrani í, inily celkem 186 mil. K . Pr m rná náhrada na jeden 
p ípad inila 4 816 K .
Ponechaná p da zakoupená voly skými echy v rozsahu více než 3 mil. hektar , byla v roce 1939 
Sov tským svazem zestátn na a odškodn na dosud nebyla. Odhadovaná cena této p dy je nyní více než 9 
miliard K .
Ukrajinská strana "ukradenou" p du už asi neodškodní, byla to chyba našeho státu, že si to vláda b hem
historického vývoje po rozpadu SSSR nepohlídala. 
Voly ští eši vytrp li hodn  - bojovali u Zborova, bojovali proti N mc m, proti Banderovc m, byli 
posíláni do GULAG , po reemigraci do ech byli pro svoje antikomunistické názory a rozši ování
negativních zkušeností z kolektivizace zem d lství v Rusku sledováni ve velké mí e StB a n kte í
skon ili v žalá ích.
Vláda R odmítala a odmítá tuto k ivdu ešit (jmenovit  pan Topolánek, pan Ne as, kníže 
Schwarzenberk), pokládá ji za vy ešenou vyrovnáním za nemovitosti, odmítá o tom dále jednat s 
Ukrajinou. Mezitím na Ukrajin  probíhá postupn  privatizace a p da ech  je rozprodávána… Jak je 
vid t, na odškodn ní protikomunistických odbojá  zájem vlády je, ale na tuto evidentn  nedo ešenou
k ivdu velkého rozsahu nikoliv. 

Jan Novotný www.vasevec.cz



Komentá e

Lubomír Saze ek - 3.10.2011 07:51.

V tom vý tu ím museli voly ští eši projít chybí ješt  to, že v dob  tzv. kolektivizace jim byly ty 
zaplacené majetky od aty. V mnohých p ípadech, jako nap íklad u mých rodi , došlo ješt
k nucenému nevolnickému zavázání se odpracovat šest let na "panském"!! Po slavném šmirglu 
v roce 1989 se sice n jakých náprav majetkových k ivd do kali. Jenže gaunerská klika která se 
dostala k lizu už nedopustila aby kdokoli m l více než oni. Op t se kradlo jako po válce, op t
nastoupili "národní spávci" pod vedením odborník  z Prognos áku a na spravedlnost nedošlo. 
Ta z stala tradi n  slepá! 


