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Anotace 

Ve své ročníkové práci se zabývám odsunem evangelíků z Čech do Rumunska 

a Bulharska po vydání tolerančního patentu císařem Josefem II.. V první části 

popisuji situaci ve světě v 18. století, důvody odsunu a vystěhování do Rumunska. 

Druhá část je věnovaná přesunu do Bulharska. Další část je o zaloţení obce 

Vojvodovo v Bulharsku a ţivotě v ní. V poslední části je popsán návrat Čechů zpět 

do vlasti po 2. světové válce. 
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Úvod 

Pro svou ročníkovou práci z dějepisu jsem si zvolila téma odsunu českých 

evangelíků z rakouské monarchie do rumunského Banátu na konci 19. století, jejich 

stěhování do Bulharska a návratu zpět do vlasti po 2. světové válce. Toto téma je mi 

velmi blízké, týká se totiţ bezprostředně mé rodiny. Moje babička se narodila 

v Bulharsku a v devíti letech se se svou rodinou přestěhovala do Čech.  Často jsem 

tedy slýchala o nelehkém ţivotě českých evangelíků, později jsem navštívila i několik 

českých vesnic v Rumunsku. 

O toto donedávna zcela opomíjené téma se sice zajímá stále více historiků 

a spisovatelů a vznikají nové knihy a oblast Banátu se stala i vyhledávanou 

turistickou lokalitou pro mnoho Čechů, přesto si myslím, ţe o historii Banátu a Čechů 

ţijících v Bulharsku ví jen malá část veřejnosti. Ve své práci bych chtěla objasnit 

situaci v rakouské monarchii před odchodem evangelíků, vysvětlit dějinné souvislosti, 

důvody stěhování Čechů z Banátu do Bulharska a jejich návratu do Čech, popsat 

podmínky, ve kterých ţili a způsob jakým hledali nové domovy. 

Podklady pro svou ročníkovou práci jsem čerpala především z literatury, a to z Dějin 

vojvodova od Neco Necova,  z knihy Etnologie krajanské obce v Bulharsku od Marka 

Jakoubka, z Ottovy všeobecné encyklopedie a Ilustrovaných dějin historie českých 

zemí od Petra Čorneje. Vyuţila jsem také několika publikací o českých menšinách 

v Rumunsku a Bulharsku. Důleţitou součástí mé práce jsou také vzpomínky 

pamětníků, Češky narozené v Bulharsku paní Slávky Svobodové a pana Václava 

Tábory ţijícího dosud v rumunském Banátu. Doplňující informace jsem vyhledala 

na internetu. 
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1. Dějinné souvislosti a důvody odchodu českých 

obyvatel z rakouské monarchie do Banátu 

 

18. století je stoletím nových myšlenkových směrů, stoletím nástupu racionálního 

myšlení a nastupujícího průmyslového věku. Přichází doba osvícenství, které staví 

na síle lidského rozumu, opírá se o poznatky humanitních a zvláště přírodních věd 

a odsuzuje náboţenskou nesnášenlivost. Tento nový myšlenkový proud ovlivnil 

i císaře Josefa II. (doba vlády: 1780 -1790)1, který stál v čele rakouské monarchie, 

jejíţ součástí byly i České země. Vedle mnoha vládních reforem vydal r. 1781 

toleranční patent2, který po více neţ 150 letech nucené jednotné katolické víry 

částečně povolil i jiná náboţenská vyznání, a to luteránství a kalvinismus3. Přestoţe 

katolická víra měla nadále výsadní postavení, bylo vydání tolerančního patentu 

zásadním zlomem dějin českého náboţenství. 

Po vydání patentu však kromě těchto tří povolených náboţenství vznikala řada 

dalších skupin, které se za ţádnou cenu nechtěly vzdát své víry. S tím císař Josef II. 

nepočítal a problém vyřešil násilným vystěhováním tzv. tolerančních sektářů 

do odlehlých oblastí rakouské monarchie, a to do Sedmihradska a Banátu4. Císař 

                                                           
1
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II., 28.12.2011,  Ilustrované dějiny historie českých zemí, Petr 

Čornej, FRAGMENT, Banská Bystrica 2002, ISBN 80-7200-704-1, s. 92-93 
 

2
  Toleranční patent byl vydán 13.10.1781, vedle římskokatolického vyznání povolil ještě další tři 

křesťanská vyznání (luterské, kalvínské, řeckopravoslavné), 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toleran%C4%8Dn%C3%AD_patent , 28.12.2011 

 
3 Luteránství je protestantské křesťanství (augsburské vyznání), nazýváno podle reformátora Martina 

Luthera. Luteráni jsou označováni téţ jako evangelíci. Kalvinismus je reformovaný směr křesťanství, 
základy obsahuje helvétská konfese, název podle teologa a hlasatele Jana Kalvína. Ottova všeobecná 
encyklopedie A-L. první. Praha: OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 2003. 735 s. ISBN 80-7181-938, 

s. 580, 731 

 
4 Sedmihradsko (známé téţ jako Transylvánie) je historická země rozkládající se na území dnešního 

Rumunska. Banát je historické území v JV Evropě na rozhraní Rumunska a Srbska, částečně 
zasahuje do Maďarska. Ottova všeobecná encyklopedie A-L. první. Praha: OTTOVO 

NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 2003. 735 s. ISBN 80-7181-938., s. 365 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II
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odsunem vyřešil jednak nesplnitelné poţadavky náboţenských skupin v Čechách 

(v odlehlých částech monarchie se nejevil problém mnoha náboţenství tak akutní), 

tak i řídké osídlení pohraničí a zároveň hlídání hranic s Osmanskou říší. Odsuny 

probíhaly asi polovinu roku 1783, ale pro velký počet deportovaných byly 

z finančních důvodů ukončeny. Některým vystěhovalcům byl po zrušení 

transmigračních dekretů umoţněn návrat do Čech, kde vyhledávali své bývalé 

spoluvěrce. Těm nadšeně vyprávěli o náboţenské svobodě a zdánlivě lepších 

ţivotních podmínkách. Proto se počátkem 19. století mnoho tolerančních sektářů 

rozhodlo dobrovolně opustit své domy. 

V Čechách bylo sice zrušeno nevolnictví, obyvatelé však měli povinnost platit daně 

a robotovat. Pokud se odstěhovali do Banátu, bylo jejich úkolem místo roboty hlídání 

hranic. Také byli na deset let osvobozeni od placení daní a čtrnáctileté vojenské 

povinnosti. „Každá rodina dostala dům, zahradu, usedlost, dva koně nebo voly, 

krávu, sekeru, lopatu a motyku. Dřevo, které těžili v pohraničních lesích, si mohli 

nechat"5. Cestovné z Čech do Banátu jim hradil stát. Řemeslníci dokonce získávali 

50 zlatých na nářadí. Je důleţité zmínit, ţe vesnice byly velmi zpustlé. Původní 

obyvatelé, kterých bylo asi jen 2-3 osoby na km2, ţili v chatrčích nebo zemljankách. 

Byly to pozůstatky prvních kolonistů, kteří přicházeli na toto území z Německa uţ 

v r. 1717, tzn. ještě před odchodem Turků a připojením Banátu k Habsburské 

monarchii. 

Příchod další vlny přistěhovalců vyvolal jakýsi Řek Manzary, někdy psaný Magyarly, 

dřevopodnikatel z Oravice, který sem lákal lidi pod slibem zajištění práce (kácení 

a přeprava dřeva, pálení dřevěného uhlí). Také zde stále platily jiné zákony a právní 

normy neţ v jiných zemích monarchie, které slibovaly kolonistům velké úlevy 

a výhody. Vesnice Svatá Helena byla zaloţena r. 1824 českými evangelíky 

v jihozápadní části rumunských hor, přímo nad břehy Dunaje ve výšce kolem 

300 m n.m. Byla to jedna z prvních českých vesnic. Postupně zde vzniklo dalších pět 

vesnic s českým obyvatelstvem (Bígr, Eibentál, Gernik, Rovensko, Šumice). 

                                                                                                                                                                                     
 
5 Vzpomínky pamětníka:

 
Václav Tábora, Svatá Helena, 28.6.2011 
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Podle nejstarších dochovaných pramenů6 vznikly ve Svaté Heleně asi v polovině 

19. století rozpory mezi potomky tolerančních sektářů, ti si začali říkat evangelíci, 

a katolíky. Do Svaté Heleny se přistěhovali z jiné české vsi v Banátu, Svatá Elizabet, 

kde vyschl pramen (tato obec vystěhováním obyvatel zanikla). Také se ale 

objevovaly neshody mezi samotnými sektáři. Menší část evangelíků totiţ začala 

upouštět od přísných morálních norem. Porušovali je tím, ţe se stýkali s katolíky, 

účastnili se světských zábav, chodili do hospody, kouřili apod. Začali být označováni 

jako nevěřící. Druhá, větší část sektářů si říkala věřící. Trvali na přísném dodrţování 

náboţenské etiky a praxe.7 

                                                           
6
 NECOV, Neco Petkov. Dějiny Vojvodova : Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Radnice : Občanské 

sdružení Vojvodovo, 2006. 144 s. ISBN 80-85093-97-9., str.18 
 
 
7 ČORNEJ, Petr. Ilustrované dějiny historie českých zemí, FRAGMENT, Banská Bystrica 2002, ISBN 

80-7200-704-1 

NECOV, Neco Petkov. Dějiny Vojvodova : Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Radnice : Občanské 

sdruţení Vojvodovo, 2006. 144 s. ISBN 80-85093-97-9 

Ottova všeobecná encyklopedie A-L. první. Praha: OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., 2003. 735 s. 

ISBN 80-7181-938. 

Vzpomínky pamětníka:
 
Václav Tábora, Svatá Helena, 28.6.2011 



9 
 

 

2. Přesun do Bulharska 

 

Náboţenské spory vyústily v rozhodnutí radikální většiny (té, která si říkala věřící) 

Svatou Helenu opustit. Důvodem byl také bulharský Zákon o osídlení neosídlené 

země, který přistěhovalcům sliboval jak příděl půdy, tak i další výhody. Roku 1896 

byla tedy vyslána ze Svaté Heleny do Bulharska delegace, jeţ měla za úkol ověřit 

podmínky pro přesídlení. O rok později opustilo Svatou Helenu zhruba 35 rodin 

hledajících nový domov. Tato skupina se rozdělila na dvě části - jedna si zvolila 

plavbu po Dunaji, druhá se rozhodla vyrazit na cestu vozy taţenými koňmi nebo voly. 

První polovina Čechů se ze Svaté Heleny přesunula na přístupné místo u Dunaje. 

Původně chtěli jet parníkem. Nepodařilo se jim ho ale zajistit. Rozhodli se tedy 

sestrojit vory a plout po proudu na nich. Za šest dní vory bez problému přistály 

u bulharského břehu v městě Nikopole. Zde si museli vyřídit všechny formality. Vydali 

se do Mrtvice, vesnice obývané Slováky, kde strávili dva měsíce, neţ jim bylo 

sděleno, kde se mohou usadit. Byla jim přidělena neobdělávaná půda na místě 

zvaném Kriva Bara. Teprve téměř po roce byly vyřízeny dokumenty a Češi se stali 

oficiálně obyvateli Bulharska. Místní Bulhaři je zde ale nechtěli, a tak se Češi 

stěhovali do Saseku a ze stejného důvodu byli pak nuceni odejít znovu na další 

místo. Nepřátelské chování místních obyvatel trvalo celé tři roky. Vše vyvrcholilo 

výhruţkami, fyzickým napadením a zničením českých obydlí. K nepřátelství Bulharů 

přispěla jazyková bariéra obou národů a také to, ţe se místní lidé neznali pravou 

příčinu příchodu Čechů, báli a stranili se jich. Přistěhovalce povaţovali za Cikány či 

Valachy. Češi po celou dobu pobytu navíc bojovali kvůli špatné vodě i s malárií. 

Přestoţe vůdci útoku na Sasek byli úřadem potrestáni, Češi místo opustili a byli 

rozhodnuti vrátit se zpět do Rakouska-Uherska8. Část tak učinila, zbytek zůstal 

v Bulharsku a na konci roku 1900 se přesunul na místo zvané Gladno Pole.9  

                                                           
8
 Roku 1866 se Rakouská monarchie přeměnila na Rakousko-Uhersko, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko, 28.12.2011 
 
9 NECOV, Neco Petkov. Dějiny Vojvodova : Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Radnice : 

Občanské sdruţení Vojvodovo, 2006. 144 s. ISBN 80-85093-97-9. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
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3. Založení obce Vojvodovo 

 

Gladno Pole byla pustina leţící asi 15 km jihovýchodně od dunajského přístavu 

Orechova obývaná do roku 1978 Turky. Od té doby tady nikdo neţil, nebyly zde tedy 

ţádné domy a přistěhovalci museli celou vesnici od základů vybudovat. Vzhledem 

k tomu, ţe k přesídlení došlo uprostřed zimy a nebyl dostupný ţádný stavební 

materiál, vybudovali si lidé nejdříve zemljanky a studně, později domky z udusané 

hlíny. Tento způsob stavby domů přetrvával aţ do roku 1930. Pak uţ se začalo 

stavět z pálených cihel, které si sami zhotovovali. Teprve potom byla vesnice 

budována podle speciálního plánu polského architekta Ivanova. Ulice, které jsou 

široké 20m, se protínají přesně po 210 metrech po 14 domech při rozměrech parcel 

30×60m. Proti sobě stojí vţdy 7 domů. Jako ochrana proti větru byly vysázeny 

v kaţdé ulici 2 řady akátů (příl.č.1). Dostala název Vojvodovo. První osídlenci byli 

Češi ze Saseku  a Slováci, celkem asi 75 rodin. V roce 1904 se sem nastěhoval 

i Karel Sauer se svou ţenou Marií rozenou Černíkovou (1877-1961), byli to rodiče 

mé prababičky Emílie Kovaříkové rozené Sauerové (1916-1997), (příl.č.2). O šest let 

později, v roce 1910 do Vojvodova přišel také Petr Kovařík (1887-1965) se svou 

manţelkou Marií Černíkovou (1888-1965), coţ byli rodiče mého pradědečka 

Miroslava Kovaříka (1913-1988), (příl.č.3,4). Kaţdý manţelský pár dostal parcelu 

a půdu k obdělávání. Také byli osvobozeni od placení daní po dobu dvaceti let, aby 

měli moţnost se lépe vybavit a zařídit. Tyto výhody získávaly pouze sezdané páry, 

proto se oţenili všichni, kteří na to uţ měli věk, celkem osm párů.  

Obec Vojvodovo se rychle rozvíjela a stala se vzorem pro okolní bulharské vesnice. 

Bylo to díky tomu, ţe bulharští rolníci byli v té době na poměrně niţší technické 

a kulturní úrovni10, díky lepším pracovním návykům v hospodaření (dokonalejší 

                                                                                                                                                                                     
 
10 Bulhaři byli dlouho pod nadvládou Turků (do roku 1878), kteří je udrţovali na nízké úrovni rozvoje. 

NECOV, Neco Petkov. Dějiny Vojvodova : Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Radnice : Občanské 
sdružení Vojvodovo, 2006. 144 s. ISBN 80-85093-97-9., s. 78 
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nástroje a zemědělské nářadí), disciplinovanosti v práci, a také díky silné víře, 

ke které je vedl kazatel Martin Roháček.  

Byl velice aktivní, mnohostrannou osobností, dobrým organizátorem kulturních akcí a 

zdatným církevním hodnostářem. Období působení Roháčka je téţ obdobím 

obrovské prosperity vojvodovského metodistického sboru a to v celostátním kontextu. 

Rodilo a křtilo se víc dětí, častěji se konaly zásnuby, bylo více členů církve neţ 

v jakékoliv jiné bulharské obci. Roháčkovy nároky kladené na členy sboru nebyly 

malé a jeho postoj k těm, jenţ se jim nepodvolili, velmi přísný. Roháček zastával 

názor, ţe první polibek mezi chlapcem a děvčetem se smí uskutečnit aţ po svatbě a 

do té doby se nesmí scházet. Chlapec si nesmí vybírat dívku sám, ale vyberou mu ji 

rodiče, protoţe mají větší zkušenosti. Sám na to dohlíţel tak, ţe kdyţ se setmělo, 

projíţděl ulicemi vesnice na koni a bičem rozháněl scházející se nesezdané páry. 

Přistiţené poté veřejně káral další den při kázání. Roháček téţ zavedl úplnou 

abstinenci. Nutil dokonce věřící, kteří vlastnili vinohrad, aby jej zlikvidovali. Ti 

protestovali a bránili se tím, ţe hrozny pěstují pouze ke konzumaci, ne na výrobu 

vína. Kazatel však byl neústupný. 11 Hlavní potíţí bylo, ţe sám Roháček pravidla, 

která stanovil, nedodrţoval. Často se objevovaly rozpory mezi tím, co kázal a jeho 

skutečným ţivotem. Byl například přistiţen, jak si v Orjachovu objednává v restauraci 

víno i kořalku a s chutí je popíjí. Nejdůleţitější problém nespokojenosti s tímto 

kazatelem je ovšem opředen tajemstvím a nikdo z Vojvodovčanů o něm nechtce 

mluvit. Jeden z místních vypověděl: „Kdybych měl povídat, bylo by to hrozné, není to 

možné“.12 Kvůli sporům s Roháčkem opustilo metodický sbor zpočátku jen několik 

jednotlivců, později se ho však zřekla celá církev. Kazatel byl sesazen a donucen 

obec opustit. Stalo se tak někdy v letech 1919-1921. 

 Nedlouho po tom (roku 1921 nebo 1922) přišel do Vojvodova z Německa Luţický 

Srb Gottlob Kowal a stává se novým kazatelem. I přes počáteční komunikační, 

jazykové problémy získává brzy mezi vesničany velký vliv. Jeho učení mělo úplně 

                                                                                                                                                                                     
 
11 JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo : Etnologie krajanské obce v Bulharsku. první. Brno : CDK, 2010. 347 

s. ISBN 978-80-7325-230-4., str.87 

 
12

 JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo : Etnologie krajanské obce v Bulharsku. první. Brno : CDK, 2010. 347 

s. ISBN 978-80-7325-230-4., str.88 
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jiný charakter, neţ učení dosavadní. Kázal například: „Ne, nikoho nespasí církev, 

nikoho nespasí to, ţe je metodista. Nikoho nespasí, ţe je evangelík, nebo katolík, 

nebo jakákoliv jiná církev. Musí uvěřit, musí poznat pána Jeţíše Krista jako svého 

osobního spasitele. Jinak zahyne.“13 Některým členům metodického sboru se jeho 

kázání nelíbilo, tvrdili, ţe je to učení, které Vojvodovští nejsou schopni přijmout. 

Zejména starší ze sboru trvali na předávání víry takové, jakou se naučili od svých 

otců a nelíbilo se jim Kowalovo nové učení, kritizování jejich starých církevních 

zvyklostí a také to, ţe přinesl svým novým učením rozkol mezi věřící. Jejich 

nesouhlas brzy přešel od slov k činům. Jednoho večera se vypravili se sekerami a 

krompáči do Kowalova domu s úmyslem ho zabít. To bylo klíčovým okamţikem pro 

úplný rozpad církevního sboru. Kowal vystoupil i se svými věřícími, kterých byla 

dobrá polovina, z metodistického sboru a pochopitelně přestali navštěvovat dosud 

jediný kostel. Shromaţďovali se zprvu na dvoře jedné z věřících, později přesídlili do 

domku, opuštěném po odchodu jeho majitelů do Argentiny. Tou dobou také došlo 

k institucionálnímu vymezení této nově vzniklé skupiny, jejíţ členové začali být 

označováni jako darbisté, někdy také „děti Boţí“. Za výrazné Kowalovy finanční 

pomoci se zahájila stavba nového vlastního kostela, který byl od té doby označován 

jako horní kostel oproti dolnímu, metodistickému kostelu. Rozkol mezi oběma 

skupinami věřících byl tak velký, ţe se členové jednotlivých skupin mezi sebou 

přestali komunikovat do té míry, ţe se bratr neznal k bratru a sestra k sestře. Po čase 

byla spuštěna záchranná akce s cílem obnovit metodistický sbor v jeho někdejší 

podobě, získat zpět co nejvíce bývalých členů. Tato iniciativa byla vyvolána 

ústředním orgánem církve v Sofii, do Vojvodova byl vyslán pastor Vasil Zjajkov, 

jemuţ se podařilo do původního církevního sboru navrátit okolo třiceti věřících.  

Přes všechny tyto rozpory nebyla víra obyvatel Vojvodova v ţádném případě formální 

a pramenila z  ní disciplinovanost a mimořádná pracovitost Čechů. Byli hluboce 

věřící, se svým Pánem proţívali všechny běţné činnosti a obraceli se k němu 

několikrát denně. Statut úspěšné vesnice si Vojvodovo udrţelo aţ do roku 1945 a 

patřilo k nejbohatším obcím regionu. 

                                                           
13 JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo : Etnologie krajanské obce v Bulharsku. první. Brno : CDK, 2010. 347 

s. ISBN 978-80-7325-230-4., str.91 
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Přestoţe Vojvodovo jako celek vzkvétalo, i zde se obyvatelstvo rozdělilo na chudší 

a bohatší. Rozdíly v majetku se stále více prohlubovaly, a to zejména s příchodem 

hospodářské krize. Ta způsobila zvýšení daní, malí rolníci se zadluţovali, úroky 

rostly. Kvůli vysokému počtu obyvatel také přestala stačit půda k obţivě. Nejchudší 

rodiny byly tedy nuceny vesnici opustit a hledat si nový domov. Někteří vojvodští Češi 

a Slováci se proto v roce 1928 připojili k migrační vlně směřující do Argentiny. Mezi 

80 osobami opouštějícími Vojvodovo byli i dva sourozenci prababičky Emílie, a to 

sestra Amálie (1902-?) s rodinou a bratr Ludvík (1904-1969) s rodinou (příl.č.5). 

Roku 1935 odešlo dalších 12 rodin do jiných bulharských obcí. V roce 1936 můj 

pradědeček Miroslav Kovařík uzavřel sňatek s Emílií Sauerovou (příl.č.6,7) 

a postupně se jim ve Vojvodově narodily tři děti. (příl.č.8,9)14  

Obec Vojvodovo byla obývána vícero národnostmi. Naprostou většinu představovali 

Češi, malé skupinky tvořili také Slováci, banátští Bulhaři a Srbové. Proto, ţe Češi 

výrazně početně převaţovali nad ostatními skupinami a také proto, ţe se díky svým 

schopnostem, morálním základům a tradicím těšili vysoké úctě, byla základním 

komunikačním jazykem v obci čeština. Jinak tomu bylo ale ve škole. Český jazyk byl 

po léta udrţován hlavně jeho pouţíváním v rodinách. Ve škole se střídala období, 

kdy byla čeština tolerována a dokonce v malém mnoţství zařazena do výuky a 

období, kdy byla tvrdě potírána a dokonce trestána. Ke stabilnímu zavedení češtiny 

do vyučování došlo aţ v roce 1926, kdy byla dokonce postavena česká škola. Tato 

škola byla po státním převratu v roce 1934 zrušena a výuka češtiny povolena pouze 

jako doplňková. Konečný zákaz výuky českého jazyka přišel v roce 1939 a čeští 

učitelé se do Vojvodova vrátili aţ po válce v roce 1946. V současné době češtinu 

k běţné komunikaci ve Vojvodově jiţ nepouţívá nikdo, přestoţe po emigraci do 

Československa ve vesnici někteří Češi zůstali. Mnozí jejich potomci česky rozumí, 

těch, kteří dokáţou český jazyk aktivně pouţívat je asi jen deset.15  

                                                           
14 NECOV, Neco Petkov. Dějiny Vojvodova : Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Radnice : 

Občanské sdruţení Vojvodovo, 2006. 144 s. ISBN 80-85093-97-9. 
JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo : Etnologie krajanské obce v Bulharsku. první. Brno : CDK, 2010. 347 

s. ISBN 978-80-7325-230-4., str.87 
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4. Reemigrace zpět do vlasti 

 

Po druhé světové válce bylo České pohraničí na základě Benešových dekretů z roku 

1945 po vystěhování Němců vylidněné. České úřady proto vyzvaly krajany 

v zahraničí k návratu do Československa. Vojvodovčané sice zprvu váhali a byli 

nedůvěřiví, nechtěli opustit svůj majetek, nakonec se ale rozhodli pro návrat do vlasti. 

K tomu je přimělo několik důvodů. Bulharská vláda začala s kolektivizací 

v zemědělství. Proslýchalo se také, ţe do školy ve Vojvodově uţ nebude česká vláda 

posílat české učitele. Navíc hrozilo, ţe se postupem času promíchají díky sňatkům 

Češi s Bulhary. Tomu všemu chtěli Vojvodovčané  zabránit. Jejich podmínkou bylo, 

aby byli přestěhováni všichni na jedno místo a do environmentálně podobné krajiny. 

Roku 1947 byla do Československa vyslána delegace (příl.č.10), aby zjistila, zda byly 

poţadavky splněny. Členem této delegace byl také Miroslav Kovařík, otec mé 

babičky Slávky Svobodové. Vojvodovští Češi se měli nastěhovat do dvou vesnic, 

Dolních Dunajovic a Nového Přerova. Krajina i půda v okolí Nového Přerova delegaci 

vyhovovala, ale nelíbilo se jí, ţe obec leţící blízko hranice byla hodně zničená 

válkou.  Lidí z Vojvodova se válka výrazněji nedotkla. O tom, ţe probíhají nějaké 

boje, věděli jen díky armádám procházejícím jejich vesnicí. Touha po novém, lepším 

ţivotě ale převládla, dva roky trvalo vyřízení všech nezbytných dokladů a formalit 

potřebných ke stěhování. V listopadu 1949 začala reemigrace. Lidé rozprodávali 

majetek (domy a pole), co se však dalo vzít s sebou, to si nechali. Češi prodali domy 

a pozemky, všechno ostatní včetně domácích zvířat a nábytku připravili na cestu 

(příl.č.11). Přesuny probíhaly dvěma způsoby – buď lodí po Dunaji do Bratislavy 

a odtud dál vozy, nebo vlakem. Pro cestu vlakem se rozhodla i má rodina. 

Na nádraţí v Orjachově se s nimi přišli rozloučit bulharské rodiny z jejich vesnice. 

Zpívali jim písničky. Všichni byli smutní, protoţe si velmi dobře uvědomovali, ţe se uţ 

nikdy nevrátí. Do Československa cestovali vlakem asi týden. Při zastávkách muţi 

odbíhali do zadních vagonů dobytek napojit a nakrmit. Cílovou stanicí byly Novosedly 

na Mikulovsku. Tam uţ na ně čekaly traktory a nákladní auta. Na babiččinu rodinu 

čekali na nádraţí Petr a Marie Kovaříkovi (její prarodiče), kteří Bulharsko opustili uţ 

v roce 1946 a bydleli ve Vlasaticích. Pracovníci reemigračního odboru odvezli 
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Vojvodovčany auty do Nového Přerova, kde jednotlivým rodinám ukázali jejich nové 

domy k bydlení. Lidé byli zaskočeni jednak stavem vesnice (domy byly válkou 

pobořené a zničené), jednak tím, ţe nebyla dodrţena podmínka, ţe budou všichni 

v jednom místě. Rozmístili je do několika obcí na Břeclavsku a Mikulovsku (Nový 

Přerov, Mikulov, Jevišovka, Vlasatice, Drnholec, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Brod 

nad Dyjí, Valtice, Ţabčice, Březí, Novosedly, Perná a Hrušovany nad Jevišovkou). 

Některé domy, které dostaly, byly do té míry poničeny válkou, ţe se v některých 

nedalo ani bydlet a lidé se museli několikrát stěhovat po okolních vesnicích. „Nám 

přidělili dům, který měl dřevěné stropy a ty byly po válce úplně prohnuté a narušené. 

Dědeček nám zakázal se tam nastěhovat, protože hrozilo zřícení stropů, tak jsme se 

museli ubytovat u prarodičů ve Vlasaticích. Nám přidělený dům se opravdu po 

několika dnech zřítil. Děda s babičkou tehdy vzali pod svou střechu celkem devět lidí. 

Dva své syny s manželkami a pět dětí ve věku jeden rok až dvanáct let. Dům byl 

malý, proto jsme museli spát i na zemi. Mezitím nám naštěstí v Novém Přerově našli 

jiný dům, kam jsme se asi po čtrnácti dnech přesunuli. Peníze utržené za prodané 

nemovitosti v Bulharsku byly převedeny z bulharských bank do banky v Praze. 

Protože přistěhovalci neměli žádné české peníze v hotovosti, stát každé rodině 

poskytl půjčku pět tisíc. Navíc každá rodina dostala jedny kamna Petry.“ 16, 

vzpomínala babička. Díky měnové reformě, která proběhla v roce 1953, přišli 

přistěhovalci za velmi krátkou dobu téměř o všechny peníze získané prodejem 

majetku v Bulharsku, splácení půjčky ale ušetření nebyli. První práce, díky které si 

mohli vydělat nějaké peníze, bylo odklízení válečných trosek. Vykonávali ji jak muţi, 

tak ţeny. Prázdné domy v Novém Přerově nezůstaly volné po odsunutých Němcích, 

ale po Chorvatské menšině ţijící uţ dlouhou dobu v Československu. Česká vláda ji 

přesunula a rozptýlila po vnitrozemí. Důvodem přesunu byly aţ příliš dobré vztahy 

se sousedními Rakušany. To se v době po válce, kdy byly hranice pevně oddělené, 

československé vládě nelíbilo. Chorvati si ale mysleli, ţe jejich vystěhování není 

natrvalo a například při dušičkách, kdyţ navštěvovali hroby příbuzných, kontrolovali 

stav svých domů. Vojvodovčané ztráceli jistotu, ţe jim domy zůstanou. „Maminka 

měla taky strach. Navíc měla obavy z hraničního pásma, kde se často pohybovali 

vojáci. Snažila se přimět rodinu, aby se odstěhovala víc do vnitrozemí. V roce 1956 

koupil tatínek i s rodinou svého bratra napůl dům v Žabčicích a hned v lednu jsme se 
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tam nastěhovali. V Novém Přerově zůstala z naší nejbližší rodiny jen babička 

Sauerová a žila tam až do roku 1961, kdy zemřela. Dědeček s babičkou Kovaříkovi 

z Vlasatic se za pár let odstěhovali za námi do Žabčic. Dům byl ale pro tolik lidí malý, 

takže jsme se v roce 1963 přestěhovali do nového domu taky v Žabčicích (příl.č.12), 

který tatínek postavil.“ 17, vyprávěla mi babička. 

Do domů po českých obyvatelích ve Vojvodově nastěhovala bulharská vláda asi tři 

vesnice, které byly zrušeny kvůli stavbě přehrady. Do Vojvodova se babička znovu 

podívala aţ v roce 2000. Obec pořádala oslavy ke 100. výročí zaloţení a 50. výročí 

vystěhování Čechů a pozvala i bývalé české obyvatele. 
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Závěr 

 

V 18. století přichází i do rakouské monarchie doba osvícenství, které staví na síle 

lidského rozumu a odsuzuje náboţenskou nesnášenlivost. Tento nový myšlenkový 

proud ovlivnil císaře Josefa II., který vydal r. 1781 toleranční patent povolující kromě 

katolické víry i jiná náboţenská vyznání. Obyvatel hlásících se k nově povoleným 

náboţenstvím bylo však nečekaně mnoho, proto se je císař na základě 

transmigračních dekretů rozhodl vystěhovat do odlehlých částí monarchie. 

 Po zrušení těchto dekretů byl vystěhovalcům umoţněn návrat do vlasti, ti této 

moţnosti vyuţili k tomu, aby své spoluvěrce přesvědčili k odchodu do Rumunska. 

Hlavním argumentem byla naprostá náboţenská svoboda v této oblasti, osvobození 

od daní a další výhody. Počátkem 19. století tedy mnoho tolerančních sektářů 

opustilo své domy a zaloţili několik českých vesnic v rumunském Banátu, mezi nimi 

i Svatou Helenu.  

Ve Svaté Heleně však asi v polovině 19. století nastaly rozpory mezi evangelíky 

a katolíky a také mezi dvěma proudy evangelíků. Tyto spory vyústily v rozhodnutí 

velké části evangelíků opustit vesnici a vydat se do Bulharska, které jim slibovalo 

dobré podmínky pro ţivot. Nejdřív se usadili na místě zvaném Kriva Bara, ale kvůli 

nepřátelskému chování místních obyvatel se museli několikrát stěhovat. Nakonec se 

zabydleli v oblasti Gladno Pole, kde si vystavěli vesnici Vojvodovo. Obec se díky 

zboţnosti, téměř asketickému způsobu ţivota a pracovitosti Čechů rychle rozvíjela 

a patřila k nejbohatším v regionu. Obyvatelstvo se časem ale rozrostlo, 

nedostačovala půda a obţiva byla i v důsledku celosvětové hospodářské krize stále 

těţší. 

Část vojvodovčanů se tedy rozhodla r. 1928 připojit k migrační vlně směřující 

do Argentiny, někteří se r. 1935 odstěhovali do jiných bulharských vesnic. Další 

v letech 1949-1950 opustili Vojvodovo a vydali se zpět do Čech, kde jim česká vláda 

nabídla domy ve vylidněném pohraničí.  
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Cíl seznámit zájemce s problematikou stěhování českých evangelíků z rakouské 

monarchie do rumunského Banátu, poté do Bulharska a odtud zpátky do Čech se mi 

podařil splnit. Toto téma není všeobecně známé, proto doufám, ţe moje ročníková 

práce přispěje k jeho rozšíření mezi širší veřejnost a jeho lepšímu pochopení. 
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Příloha č.9: Slávka Kovaříková-Svobodová (vlevo) se sourozenci, Vojvodovo 1946 

 

 

Příloha č.10: Delegace vyslaná z Vojvodova do ČSR v roce 1947 (vlevo dole  pradědeček 

Miroslav Kovařík), Vojvodovo 



 

 

 

Příloha č.11: Reemigrační průkaz Miroslava Kovaříka vydaný ministerstvem sociální péče 

ČSR, 1950 

 

 

 

Příloha č.12: Emílie a Miroslav Kovaříkovi , Ţabčice 1972 


