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Anotace 

Předmětem mé práce je zmapování dějin ukrajinských nacionalistických 

organizací, především jejich nejvýraznějších představitelů, banderovců. 

S ohledem na danou problematiku je součástí práce i stručný popis vývoje 

ukrajinského území od 9. století aţ do současnosti a ţivotopis nejznámějšího 

ukrajinského nacionalisty Stepana Bandery. 
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Summary 

The paper documents the history of Ukrainian nationalistic organisations, mostly 

the activities of their main representatives, the Bandera group. It also describes 

briefly the evolution of the Ukrainian territory from the 9th century to the present 

and the life of the best known Ukrainian nationalist Stepan Bandera. 

Key words 

Ukraine, Ukrainian nationalism, Ukrainian Military Organisation, Organisation 

of Ukrainian Nationalists, Ukrainian Insurgent Army, Stepan Bandera, 

The Bandera group, Action B, Burlak, The Bandera group in Moravia. 
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Úvod 
 

Ukrajinští nacionalisté, častěji označováni jako banderovci, patří dnes mezi 

nepříliš známé kapitoly jak československých, tak evropských válečných 

a poválečných dějin. Dějiny samostatné Ukrajiny jsou velmi komplikované, 

Ukrajina byla mnohokrát pod nadvládnou některého z okolních států. Právě 

s tímto sloţitým historickým vývojem souvisel také vznik organizací ukrajinských 

nacionalistů. 

Zajímají mne dějiny 20. století, chtěla jsem se tedy dozvědět více o tom, kdo 

to banderovci byli a proč je jejich působení spjaté i s naším územím. Od svojí 

babičky jsem se dozvěděla, ţe můj pradědeček byl po válce nasazen v boji proti 

banderovcům na československém území. Takové zjištění pro mne bylo další 

motivací při psaní této práce. Bohuţel se mi nepodařilo zjistit více, protoţe 

se asi jednalo o nepříjemnou událost pradědečkova ţivota, o které nerad mluvil. 

Cílem této práce je seznámit mé vrstevníky i zájemce s problematikou 

kontroverzního osudu banderovců.  

Ačkoliv se jedná o téma, které není příliš rozšířené v podvědomí především 

mladších generací, existuje dostatečné mnoţství materiálů, které dějiny 

ukrajinského nacionalismu popisuje. Jedná se jak o starší literaturu, psanou 

za komunistického reţimu, tak i o knihy nově publikované.  

Mnoho knih je však psáno jako beletrie a je tedy těţké určit, co jsou pravdivá 

fakta, a kde autor pouze dokresluje atmosféru za pomocí vlastní fantazie. 

Nejvíce jsem čerpala z knihy Jana Fialy Zpráva o Akci B, Milana Syručka 

Banderovci – hrdinové nebo bandité? a z bakalářské práce studenta 

Masarykovy univerzity, Tomáše Řepy Banderovci, jejich vznik, vývoj a následná 

činnost v Československu v letech 1945 – 1947. Případ Burlaka jako velitele 

jedné z nejvýznamnějších banderovských „sotní“. 

Informace pro kapitolu věnovanou historii Ukrajiny jsem nalezla 

na internetových stránkách uvedených v seznamu příloh. Internetové články 

jsem téţ vyuţila jako zdroj dalších doplňujících informací, v mnoha případech je 

v seznamu příloh spolu s odkazem na článek uveden i jeho autor.  Velmi mi 

také pomohl tři roky starý dokument České televize, který se banderovcům 

věnuje.  

Podklady pro kapitolu věnující se přechodu banderovců přes Moravu jsem 

čerpala z magisterské práce studentky Masarykovy univerzity Terezy 

Zemanové Pronikání banderovců do Československa v letech 1945 – 1948 a 

z diplomové práce studenta Univerzity Pardubice Michala Brandejse Účast StB 

na „Akci B“.  
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Do práce jsem také zařadila názor svého spoluţáka, původem z Ukrajiny, 

Antona Tereškuna a vzpomínky pamětníků Zdeňka a Boţeny Koníčkových. 

Ve své práci stručně popisuji komplikovaný historický vývoj Ukrajiny, který 

souvisí s vytvořením organizací ukrajinských nacionalistů, dále se věnuji 

nacionalistickým organizacím, jak jejich civilním sítím tak i vojenským a stručně 

se zmiňuji o ţivotě Stepana Bandery, nejvýznamnějšího ukrajinského 

nacionalisty, podle kterého také získali ukrajinští nacionalisté svůj název. 
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1. Vznik a utváření Ukrajiny 

 

Vývoj státních útvarů na dnešním území Ukrajiny byl od pradávna velmi 

komplikovaný. Nejstarší státní útvar vytvořený Slovany na tomto území byla 

Kyjevská Rus, která vznikla v 9. století. Po jejím rozpadu ve 12. století bylo 

území rozděleno na několik malých kníţectví. Ve 13. století se kníţectví stala 

vazaly mongolských kmenů, které vytvořily říši s názvem Zlatá horda. 

Ve 14. století bylo území dnešní Ukrajiny postupně rozděleno mezi okolní státy. 

Velkolitevské kníţectví získalo severní část, Polsko západní a Moldavské 

kníţectví získalo oblast na východě, Bukovinu 1.  

Roku 1569 pod vlivem Lublinské unie bylo území Velkolitevského kníţectví 

připojeno k Polsku 2. V 16. století se začala objevovat povstání kozáků proti 

Velkolitevskému kníţectví. Velitel kozáků, Bohdan Chmelnycky, přijal ochranu 

ruského cara. Kozáci odevzdali carovi území na západním břehu řeky Dněstr 

a slíbili mu věrnost. Po bojích v 17. a 18. století a při prvním a druhém dělení 

Polska bylo k Rusku připojeno také území na pravém i levém břehu řeky Dněpr. 

Severní podhůří Karpat, Halič, bylo zabráno Rakouskem.  V oblastech, které 

ovládal car, panoval přísný zákaz pouţívání ukrajinského jazyka ve školách 

a vydávání knih a časopisů v ukrajinštině.3 V rakouské Haliči byly podmínky 

liberálnější, ukrajinské školy zakazovány nebyly, a tak se národní hnutí 

formovalo právě v této oblasti. 4 

Po únorové revoluci v Rusku roku 1917 bylo v srpnu téhoţ roku ruské území 

Ukrajiny prohlášeno za autonomní součást Ruska. Roku 1918 byla vyhlášena 

samostatná Ukrajinská lidová republika. V říjnu téhoţ roku vznikla v Haliči 

Západoukrajinská lidová republika (viz př. č. 1), která se spojila s Ukrajinskou 

lidovou republikou za vzniku Ukrajinské sovětské republiky. Podkarpatská Rus, 

která byla jiţ od 11. století součástí Uherského království, byla připojena 

k Československu a Bukovina k Rumunsku. 5 

Zvrat nastal roku 1919, kdy Polsko obsadilo většinu území bývalé 

Západoukrajinské lidové republiky. Východní oblast byla roku 1921 obsazena 

sovětským Ruskem. 6 

 

                                                           
1
  http://www.infoservis.net/print.php?id=1017235631, 7.2.2013. 

2
  Akt, kdy došlo ke spojení Velkolitevského knížectví s Polskem. Byl uzavřen 28.6.1569 v Lublině. 

http://encyklopedie.vseved.cz/lublinsk%C3%A1+unie , 7.2.2013. 
3
  SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s 23. 

4
  http://www.infoservis.net/print.php?id=1017235631, 7.2.2013. 

5
  Tamtéž. 

6
  http://www.ukrajinci.cz/cs/ukrajina/detail/strucna-historie-ukrajiny-vadatech/, 11.2.2014 
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V letech 1941 – 1944 bylo celé území Ukrajiny okupováno Německem. 

Po druhé světové válce byla k Ukrajině připojena i její západní část, před válkou 

patřící Polsku a Podkarpatská Rus. Vznikla Ukrajinská sovětská socialistická 

republika, která zanikla aţ roku 1991 vyhlášením nezávislé Ukrajiny 

(viz př. č. 2).7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
  http://www.infoservis.net/print.php?id=1017235631, 7.2.2013. 
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2. Situace po 1. světové válce na západní Ukrajině 

a počátky ukrajinských nacionalistických organizací 

 

Postavení Ukrajinců v polské Haliči se oproti té habsburské velmi zhoršilo. 

Polsko neuznávalo práva národnostních menšin kromě německé, i kdyţ 

ukrajinská byla se svými šesti miliony příslušníky jednoznačně nejpočetnější. 

Tato situace vyústila v partyzánskou válku proti polskému reţimu. Všechny 

ukrajinské snahy o národní samostatnost nebo prosazení národnostních práv 

byly potlačeny, coţ podpořilo vznik radikálního nacionalismu, který začal 

získávat fašistické rysy. Skupiny nacionalistů prosazovaly názory o národnostní 

výlučnosti Ukrajinců a poţadovaly vytvoření „Velké Ukrajiny“ a vyčištění 

ukrajinské menšiny od všech cizích „neţádoucích ţivlů“ (netýkalo se to však 

německé menšiny).8 

V únoru 1920 vznikla v Praze Ukrajinská vojenská organizace (UVO). Tato 

ilegální skupina byla zaloţena ukrajinskými vojáky a důstojníky, kteří emigrovali 

na naše území.9 Podporu měla v emigrantech v Německu, Československu 

a jiných státech a byla tajně financována západoukrajinskými politickými 

stranami. Vůdcem organizace se stal známý Adolfa Hitlera, Eugen Konovalec 10 

(viz př. č. 3). Ukrajinská vojenská organizace si kladla za úkol pokračovat 

v ozbrojeném boji proti polské okupaci a rozvracet politickou situaci na západní 

Ukrajině.11 Spolek tvořilo asi 2000 členů.12  

Na sjezdu ukrajinských vlastenců ve Vídni roku 1929, který organizoval Eugen 

Konovalec, byla zaloţena Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN).13 Tato 

skupina si získala velkou popularitu především u haličské mládeţe, která 

se aktivně pokoušela o revoluční činnost v Haliči. Počet členů se postupně 

zvyšoval, nejniţší udávané číslo je přibliţně 20 000. Mezi běţné činnosti OUN 

patřily atentáty, ve třicátých letech jich spáchali přibliţně šedesát.14 Hlavním 

cílem organizace bylo vytvořit národní, etnicky čistý stát „Velká Ukrajina“ 

za pouţití všech moţných prostředků. Agrese byla namířena především proti 

Polsku a Rusku, neboť právě tyto dva národy Ukrajince v době mezi válkami 

nejvíce utiskovaly.  

                                                           
8
  FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 25 – 26. 

9
  SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s. 58 – 59. 

10
  Byl zavražděn v Rotterdamu roku 1938 sovětským agentem. Tamtéž, s. 59. 

11
  FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 26 – 27. 

12
  SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s. 58. 

13
  ŘEPA Tomáš, Banderovci, jejich vznik, vývoj a následná činnost v Československu v letech 1945 - 1947. 

Případ Burlaka jako velitele jedné z nejvýznamnějších banderovských "sotní". Bakalářská práce 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2008, s. 14. 
14

  SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s. 58 – 59. 
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Stalin pouţíval na Ukrajině velmi krutých prostředků, včetně uměle vyvolaného 

hladomoru v letech 1932 – 193315 a vyvraţďování inteligence. Jedním z názorů 

tedy také je, ţe Ukrajinci měli nespočet důvodů, proč se proti takové vládě 

postavit. Jeden z ukrajinských nacionalistů v dokumentu pro Českou televizi16 

prohlásil: „Jsou dvě cesty, buď být loajální a pomáhat státu, který moji tetu 

vyhnal na Sibiř, nebo se proti němu postavit. 17“ Bylo mnoho těch, kteří zvolili 

druhou cestu. V té době Poláci vyvraţďovali celé vesnice, především na Volyni, 

oblasti jihovýchodního Polska, kde ţila početná ukrajinská menšina. Nelze tedy 

přesně stanovit, zda zahynulo více Poláků či ukrajinských nacionalistů. Samotní 

Poláci udávají, ţe mají banderovci na svědomí přibliţně dvacet tisíc obětí. 

Totéţ však říkal i Bandera, vůdce nejvýznamnější ukrajinské nacionalistické 

organizace, který tvrdil, ţe pouze opláceli stejnou mincí.18 

Organizace ukrajinských nacionalistů uţívala jako své znaky ukrajinské národní 

symboly – trojzubec (př. č. 4) a modroţlutou vlajku. Pozdrav vztyčenou pravicí 

doplňovala heslem „Sláva Ukrajině“. Její členové pracovali v přísném utajení.  

Bojovou sloţku skupiny tvořila Ukrajinská vojenská organizace. Velká pozornost 

byla věnována ukrajinské mládeţi a její výchově. Československo 

se spojilo s  Polskem v boji proti ukrajinským nacionalistům jiţ roku 1929. 

Zpravodajské sluţbě se podařilo proniknout do vedení české frakce Organizace 

ukrajinských nacionalistů a došlo k rozsáhlému zatýkání a také odhalení skupin 

v Polsku i v Československu. 19 

V tuto dobu se dostal do popředí Stepan Bandera (viz př. č. 5 -7), podle kterého 

dostal nejvlivnější směr ukrajinského nacionalismu svůj název. Byl ochotný 

bojovat za své představy i těmi nejradikálnějšími způsoby. Narodil se 1. ledna 

1909 ve vesnici Uhryniv Staryi v Haliči do velmi vzdělané rodiny. Banderův otec 

byl řecko-katolický kněz a také matka pocházela z náboţensky aktivní rodiny. 

Jiţ od útlého věku mu byla vštěpována důleţitost vlastenectví. Od roku 1922, 

kdy byl členem skautské organizace, spolupracoval s předchůdkyní OUN, 

Ukrajinskou vojenskou organizací. Byl také aktivním sokolem.  

Roku 1927 chtěl odejít do Československa studovat na Ukrajinskou školu 

techniky a ekonomiky v Poděbradech, ale nezískal od polských úřadů povolení 

k opuštění země. Vrátil se tedy na venkov ke svému otci, po roce však odešel 

do Lvova studovat na zemědělskou fakultu Technické univerzity. Jednalo 

se o jedinou fakultu, která byla přístupná pro Ukrajince. Po zaloţení Organizace 

ukrajinských nacionalistů roku 1929 se stal jejím členem. Jako aktivní člen 

                                                           
15

 Dle odhadů počet obětí dosahuje až čtyř milionů. http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2009/4/clovek-
citi-stale-jenom-hlad/ , 15.2.2013. 
16

  Dokument České televize od autorů Martina Pekárka a Aleše Koudely podává svědectví a výpovědi jak 
samotných banderovců, volyňských Čechů, kteří zažili teror ze strany Rusů, Poláků, Němců i banderovců, 
tak i Slováků kteří se s nimi setkali při jejich cestě na západ. 
17

 KOUDELA Aleš, Banderovci (TV Dokument, Česká televize), ČR 2010. 
18

 Tamtéž. 
19

 FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 28 – 29. 
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se podílel na mnoha akcích organizace.20 Byl vedoucím Organizace 

ukrajinských nacionalistů a Ukrajinské vojenské organizace, která byla bojovou 

skupinou OUN, na západní Ukrajině.21 Pracoval pod krycím jménem 

Siryj (Šedý).22 

Po atentátu na polského ministra vnitra Bronislawa Pierackého roku 1934 

byl chycen a odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl ale zmírněn na doţivotní 

vězení, protoţe se polská vláda neodváţila trest vykonat. Poté, co Adolf Hitler 

v září roku 1939 napadl Polsko, se Banderovi podařilo z věznice uprchnout, 

protoţe její stráţ ze strachu utekla. 23 

Po útěku z vězení se Bandera brzy dostal zpět na Ukrajinu, kde se spojil 

s Organizací ukrajinských nacionalistů. Jeho úkolem bylo projednat další postup 

s jiným představitelem organizace, Andrejem Melnykem. Melnyk a Bandera 

se dostávali do častých sporů, jejichţ příčinou byl pohled na způsob získání 

moci. Melnyk byl zastáncem názoru, ţe boj o nezávislost Ukrajiny se musí 

opírat o Němce, zatímco Bandera se domníval, ţe nejlepším řešením 

je spoléhat se pouze na vlastní síly. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

  http://exlibris.org.ua/murders/r04.html, 5. 1. 2013. 
21

 SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s. 90. 
22

 FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 29. 
23

 SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s. 91. 
24

 ŘEPA Tomáš, Banderovci, jejich vznik, vývoj a následná činnost v Československu v letech 1945 - 1947. 
Případ Burlaka jako velitele jedné z nejvýznamnějších banderovských "sotní". Bakalářská práce 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2008, s. 15 – 16. 
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3. Ukrajinské nacionalistické organizace a Stepan 

Bandera za druhé světové války 

 

V roce 1938 byl Eugen Konovalec zabit a do vedení Organizace ukrajinských 

nacionalistů se dostal Andrej Melnyk. Bandera nadále působil jako vůdce 

organizace v Haliči, zatímco Melnyk odešel do emigrace.25  

Organizace ukrajinských nacionalistů se roku 1940 rozdělila dle vůdců oddílů 

na melnykovce (označováni jako OUN-M) a banderovce (označováni jako 

OUN -B)26. Převahy nabývali stoupenci Bandery, v bojích o moc mezi těmito 

frakcemi přišlo o ţivot několik stovek stoupenců obou proudů. Obě frakce 

spolupracovaly s Německem a připravovaly se na útok na Rusko. Tento útok 

je měl přiblíţit k plánu na vytvoření Velké Ukrajiny. Banderovci i melnykovci měli 

v ukrajinských městech odstranit „neţádoucí ţivly“, těmi byly osoby jiné 

národnosti neţ ukrajinské, především se jednalo o Poláky, a také o komunisty. 

Za tímto účelem sestavovali černé listiny a prováděli čistky.27  

Jak německá armáda postupovala směrem na východ, Němci získávali 

na Ukrajině čím dál větší vliv. Protoţe byly represe prováděné sovětskými 

okupanty nesnesitelné, vítali ze začátku Ukrajinci Němce jako vysvoboditele. 

Věděli, ţe jsou taktéţ okupanty, ale doufali, ţe horší reţim neţ za nadvlády 

Sovětů nastat nemůţe.  

Kdyţ Německo roku 1941 napadlo SSSR, snaţili se nacionalisté dostat 

do Lvova jako první, aby mohli vyhlásit samostatný ukrajinský stát. K vyhlášení 

ukrajinské samostatnosti došlo 30. června 194128. Ta ale netrvala dlouho. 

Němci povaţovali vyhlášení samostatné Ukrajiny za nemoţné, a tak po 

několika dnech rozehnali nově vzniklou ukrajinskou vládu v čele s Jaroslavem 

Stěckem29 a započali řetězec razií a pronásledování.  

Bandera byl dopraven do Berlína, kde měl zrušit vznik samostatné Ukrajiny. 

To bylo pro něj nepředstavitelné a odmítl to. Z tohoto důvodu byl uvězněn jako 

prominentní vězeň v koncentračním táboře Sachsenhausen.30  

 

                                                           
25

 ŘEPA Tomáš, Banderovci, jejich vznik, vývoj a následná činnost v Československu v letech 1945 - 1947. 
Případ Burlaka jako velitele jedné z nejvýznamnějších banderovských "sotní". Bakalářská práce 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2008, s. 15. 
26

  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/612921/Ukraine/30080/Bukovina-under-Romanian-
rule#toc30082, 12.2.2014. 
27

 FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 34. 
28

  http://www.revuepolitika.cz/clanky/1516/, 22.3.2013. 
29

 http://www.ukrkonzulat.cz/cz/index.html, 22.3.2013. 
30

 KOUDELA Aleš, Banderovci (TV Dokument, Česká televize), ČR 2010. 
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Oproti ostatním vězňům měl jisté výhody, byl vězněn v samostatném bunkru, 

dostával balíčky a finanční výpomoc a dokonce měl povoleny vycházky.                                    

Ty vyuţíval ke styku s OUN, která poblíţ tábora měla středisko pro výcvik 

vojáků. Propuštěn byl aţ roku 1944, kdy jej Němci potřebovali pro spolupráci.31 

Okupační reţim, který na západní Ukrajině nastolilo Německo, vyvolal brzy vlnu 

nevole u většiny obyvatel. Začaly vznikat partyzánské oddíly. Nacionalisté však 

nemohli dopustit, aby kromě banderovců vykonávaly partyzánskou činnost i jiné 

oddíly. Také nechtěli ztratit vliv na západní Ukrajině, proto začali do jejich řad 

postupně pronikat a ovládli je. Tímto způsobem vznikla na konci roku 1942 

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) (viz př. č. 8), která byla reakcí na politiku 

Německa v protektorátu Ukrajina 32. UPA byla ozbrojenou jednotkou 

banderovské frakce Organizace ukrajinských nacionalistů, a je to právě 

Ukrajinská povstalecká armáda, která bývá zkráceně nazývána dle svých 

členů - banderovci.33 V letech 1943 – 1944, kdy byla na vrcholu sil, měla 

přibliţně 40 000 členů34. Do roku 1945 působila v oblasti Haliče, Polesí 

a Volyně35. Zpočátku udrţovala styky s Německem, i přes časté střety. Některé 

prameny tvrdí, ţe banderovci byli ochotni se spojit s kýmkoliv, jen aby společně 

dosáhli svého snu, vzniku samostatné Ukrajiny. Následovali tedy Němce 

a převzali jejich ideologii. Věřili, ţe se jedná o způsob, jak dosáhnout cíle. 

Pomáhali Němcům vyhladit ţidovské obyvatelstvo, vyhnat polské obyvatelstvo 

na západ a zabíjet sovětské vojáky, kteří nestačili ustoupit.  

„Já a moje sestra Milenka jsme procházely všechny ty příkopy, o kterých jsme 

věděly, ţe tam ty svoje oběti hází a hledaly jsme tatínka“ 36 vyprávěla přeţivší 

volyňská Češka. 

V oblasti Volyně vládla anarchie, probíhala tam partyzánská válka mezi 

banderovci, sovětskými partyzány, nacisty i polskými partyzánskými skupinami. 

Největší zvěrstva páchali nacisté, proti kterým také banderovci nakonec 

bojovali. Při bojových akcích bylo zavraţděno několik tisíc civilních obyvatel, 

mezi nimi bylo také mnoho volyňských Čechů. Banderovci se všemoţně snaţili 

narušit polské a nacistické sítě na tomto území, napadali německá auta 

se zbraněmi, která mířila na frontu, nebo přepadávali polské úřady37.  

Nelze s jistotou říci, zda byl masakr vinou banderovců, Poláků či nacistů. 

Prameny se v této otázce liší, Jan Fiala jednoznačně odsuzuje banderovce, 

Milan Syruček spíše obviňuje Poláky a Sověty a Jaroslav Vaculík udává, 

ţe se jednalo o válku „všech proti všem“.  

                                                           
31

 SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s. 98. 
32

  FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 36. 
33

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajinsk%C3%A1_povstaleck%C3%A1_arm%C3%A1da, 15.2.2013. 
34

  VACULÍK Jaroslav, Dějiny volyňských Čechů II. (1914 – 1945), Praha 1998, s. 73. 
35

  SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s. 77. 
36

  KOUDELA Aleš, Banderovci (TV Dokument, Česká televize), ČR 2010. 
37

  VACULÍK Jaroslav, Dějiny volyňských Čechů II. (1914 – 1945), Praha 1998, s. 73 – 74. 



 

17 
 

Bandera byl vězněn nacisty v Sachsenhausenu aţ do podzimu 1944. Mezitím 

převzal velení OUN-B Roman Šuchevič, který koncentroval všechny jednotky 

pod jednotné velení a vedení. V říjnu roku 1944 byl Bandera propuštěn. Dostal 

se do čela nového orgánu, Ukrajinské nejvyšší osvobozovací rady, která měla 

za cíl sjednotit nacionalistické skupiny. 

Nadále existovaly OUN a UPA. Obě měly velmi dobrou organizaci a hierarchii. 

Organizace ukrajinských nacionalistů, která byla civilní sítí nacionalistů, 

se dělila na okruhy, rajony, nadrajony a stanice v jednotlivých obcích. 

Ukrajinská povstalecká armáda, která byla vojenskou jednotkou nacionalistů, 

se dělila na roty a jednotky, které se dále v bojích rozdělovaly. V čele stáli 

vzdělaní absolventi středních a vysokých škol, samotní členové však byli 

většinou negramotní. 38 
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  FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 39 – 40. 
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4. Banderovci a jejich působení od roku 1945 

 

4.1. Situace v OUN po druhé světové válce 

Velení UPA se po druhé světové válce rozhodlo, ţe se organizace rozdělí 

na tři části. První část se vrátí z území Polska na Ukrajinu, kde bude pokračovat 

v boji proti SSSR, druhá část podlehne demobilizaci a třetí se pokusí přejít 

přes československé území do americké okupační zóny Německa, kde podá 

zprávy o stále trvajících bojích na Ukrajině. Jádro organizace tedy 

zůstalo na Ukrajině a drţelo svá jiţ jednou obsazená území. Třetí 

skupina se probojovala přes Slovensko, Moravu, Rakousko aţ do Pasova 

a do Bavorska. 39 

 

4.2. Banderovci na Slovensku a Akce B 

První zmínka o výskytu banderovců na Slovensku pochází ze 13. srpna 1945. 

Skupina se skrývala u Spišské Staré Vsi. Další zprávy hlásily nové přechody 

banderovců z Polska na Slovensko. Informace o jejich počtu se lišily, některé 

udávaly aţ 10 000, jiné, mnohem pravděpodobnější, jen 900. Skupina byla 

národnostně pestrá, kromě Ukrajinců zde působili i francouzští, slovenští, 

a němečtí zbězi.40 První zásah československé armády proti banderovcům 

proběhl začátkem září 1945. Banderovci vcelku poklidně opustili 

československé území a akce byla povaţována za ukončenou. Avšak 

počátkem listopadu 1945 se začala skupina vracet na severovýchod Slovenska. 

Tento vpád s sebou přinesl ze strany ukrajinských nacionalistů vlnu násilí. 

Vraţdy, znásilňování, rasové pogromy. Zpočátku se banderovci drţeli 

jen v blízkosti hranic, aby se mohli v případě potřeby rychle stáhnout.41 

Obklíčením slovenských osad si vymáhali příděly potravin, které obyvatelstvo 

oblasti postiţené válkou dostalo od československého státu.42 Vpád započali 

v osadách Nová Sedlice a Zboj. Finanční stráţ se pokusila zakročit, byla však 

příliš slabá a nepřipravená. Při dalším vpádu banderovci zavraţdili příslušníky 

komunistické strany jedné z vesnic a vyhroţovali smrtí všem ostatním 

komunistům. 

Místní lidé nevěděli, co ukrajinští nacionalisté poţadují, ani za co bojují. 

Jeden obyvatel vesnice, do které banderovci přišli, prohlásil: 

                                                           
39

  KOUDELA Aleš, Banderovci (TV Dokument, Česká televize), ČR 2010. 
40

  FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 58 – 59. 
41

  Tamtéž, s. 62 – 63. 
42

 Zde se zdroje liší, někteří autoři udávají, že banderovci o potraviny poprosili, obyvatelstvo jim je 
poskytlo a vše se obešlo bez násilí. 
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 „Oni sem přišli, ale my jsme nevěděli, kvůli čemu jdou, za co bojují a proč. 

Věděli jsme jen tolik, ţe nemají rádi Ţidy a komunisty“.43   

Jejich vpády měly především propagační účely. Propagovali vznik „Velké 

Ukrajiny“ a svůj boj proti komunistům. V nejedné vesnici na Slovensku svolávali 

občany a pořádali diskusní večery. Mnozí po takovéto akci projevili zájem do 

Ukrajinské povstalecké armády vstoupit. Banderovci také šířili propagační 

letáky. Jejich zvláštním přáním také bylo osvobodit zajatecký tábor s vojáky 

německé armády a doplnit jimi své řady44. V jedné vesnici na Slovensku 

postříleli celou ţidovskou komunitu, která se sešla, aby si promluvila po návratu 

z koncentračních táborů. Zachránila se pouze malá dívka, která utekla.45 

V době kdy se banderovci snaţili probojovat přes Československo do americké 

okupační zóny Německa, stál v čele nacionalistů pořád Stepan Bandera, který 

je řídil ze západního Německa (tam se uchýlil po propuštění z koncentračního 

tábora Sachsenhausen). Účelem této akce bylo upozornit na stále trvající boje 

na Ukrajině a získat podporu pro vznik „Velké Ukrajiny“, především ale chtěli, 

aby se vítězné mocnosti spojily proti SSSR ve třetí světové válce.  

Zvyklí na partyzánský způsob boje v horách, uměli se skvěle maskovat 

a dokázali horským terénem za jedinou noc ujít aţ čtyřicet kilometrů. 

Banderovské sotně 46 se na cestu vydaly jen s buzolou, bez mapy. Dlouho tedy 

banderovci ani nevěděli, kde se nachází a zda jiţ překročili hranice. Do boje 

se pustily tři sotně, Krylač, Lastivka a Burlakova. Nejagresivnější a nejlépe 

organizovaná byla Burlakova 47. Tato sotňa je pojmenovaná po Burlakovi48, 

jednom z předních vůdců OUN. S Burlakem je spojována Olha Chanas, 

zdravotní sestra, které bylo přezdíváno Ofélie. Údajný milostný poměr mezi 

Burlakem a Ofélii byl některými prameny vyvrácen. Ofélie byla velitelkou ţenské 

civilní sítě a s Burlakou se vydala na cestu napříč Slovenskem, protoţe 

se chtěla dostat do Rakouska. 49 

V prosinci 1945 situaci na Slovensku projednávala vláda a z rozkazu 

Ministerstva národní obrany vznikla zvláštní skupina s krycím jménem 

„Jánošík“, která působila v příhraničních oblastech. Celá skupina se skládala 

asi ze dvou tisíc muţů, byla rozmístěna po oblasti, v blízkosti kaţdé z osad 

se nacházela jedna aţ dvě čety nebo celá rota. Nasazení vojenských jednotek 

utlumilo působení banderovců, kteří se vyhýbali střetům a opouštěli území. Poté 
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  FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 39 – 40. 
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  FIALA Jan, Zpráva o Akci B, Praha 1994, s. 58 – 62. 
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  KOUDELA Aleš, Banderovci (TV Dokument, Česká televize), ČR 2010. 
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  Vlastním jménem Volodymyr Ščyhelskyj, http://www.panzernet.net/php/index.php?topic=1155.0, 
23.3.2013 
49

  SYRUČEK Milan, Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Praha 2008, s. 144. 
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se vojenská skupina zaměřila na vyhlazení ostatních fašistických ţivlů na svém 

vlastním území. Skupina „Jánošík“ se vyznačovala vysokou kázní, velitelé 

se o vojáky a jejich potřeby starali. Výjimkou nebylo sportovní a kulturní vyţití 

nebo kurzy pro negramotné. Obyvatelstvo se cítilo v bezpečí, jak také potvrdil 

ve své zprávě pro prezidenta republiky ministr národní obrany generál Ludvík 

Svoboda. 

Koncem ledna 1946 mělo dojít k reorganizaci a sníţení stavu skupiny Jánošík, 

neboť od banderovců nebylo očekáváno ţádné větší nebezpečí. Nyní 

na obranu hranic vznikla menší jednotka československé armády „Otto“, která 

získala název podle svého velitele podplukovníka Otto Wágnera50. 

Polská vláda usuzovala, ţe v této době jsou banderovci na ústupu. Toto 

hodnocení bylo však mylné. Došlo sice ke sníţení jejich počtu, vzniklou situaci 

ale vyřešili násilnými odvody. Opět pronikli na východní Slovensko. Propagační 

působení bylo roku 1946 stále jejich hlavním cílem. Dále se zaměřili 

na podrývání autority Československého státu a vyzývali obyvatelstvo, 

aby v nadcházejících volbách nevolilo komunisty. Jednotky „Otto“ sice nestačily 

vpádu zabránit, ale v dubnu 1946 se s banderovci několikrát střetly a vţdy vyšly 

z boje vítězně.51 

Československá vláda dala 16. dubna 1946 za úkol ministrům národní obrany 

a vnitra, aby jejich sloţky do konce dubna očistily území východního Slovenska 

od skupin banderovců. Jednotky československé armády, které bylo moţno 

uvolnit, přicházely na Slovensko, kde vznikla skupina „Ocel“, se kterou splynula 

také původní skupina „Otto“ 52. Jí byly podřízeny všechny místní stanice 

Finanční stráţe a Národní bezpečnosti.  

Počet banderovců byl v rozmezí několika stovek, československá armáda 

na obranu proti nim postavila asi sedm tisíc vojáků s tanky, dělostřelectvem 

a letectvem. Tato početní převaha však nezajišťovala jistou moţnost výhry, 

neboť banderovci se pohybovali velmi rychle a na těţko prostupném terénu. 

Byla tedy vytvořena souvislá linie a koncem dubna 1946 bylo území 

od nacionalistů skutečně vyčištěno. Předcházely tomu jen menší střety, 

banderovci vţdy uprchli. Větší boje se strhly aţ těsně u hranic s Polskem, 

kam se banderovci stahovali. 

 

 

 

                                                           
50
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Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2008, s. 21. 
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4.3. Banderovci na Moravě.  

Dne 10. července 1947 poté, co se zbylí banderovci probojovali za hranice 

Slovenska na území Československa, byl zmobilizován brněnský Zemský 

národní výbor a střeţen kaţdý přechod přes řeku Moravu. Byla započata 

takzvaná „Akce B“ československé armády proti banderovcům. Byl vydán 

příkaz hlásit cokoliv neobvyklého, takových hlášení se sešlo na 800. Pro větší 

přehlednost Akce B byl vyhlášen zákaz honů a často i zákaz vycházení 

po setmění. Všichni obyvatelé u sebe museli neustále nosit platný průkaz 

totoţnosti. 

Banderovci se snaţili opět agitovat za nezávislou Ukrajinu, ale většinu obyvatel 

to nezaujalo. Často se jim ale lidé snaţili pomáhat, místo aby je udali. Některým 

z banderovců se podařilo získat falešné doklady a usídlit se v českém 

pohraničí.53 

Banderovci začali z území Slovenska pronikat na Moravu jiţ začátkem 

července roku 1947. Při přechodu Slovenskem vystupovali jako mstitelé 

a hlásali svůj program, avšak při přechodu Moravou se snaţili o co nejméně 

nápadné chování.54 První banderovská skupina na Moravě byla spatřena 

v okolí osady Svatá Sidonie55 u Vlárského průsmyku 2. července 1947. Jednalo 

se o skupinu čtyř muţů, která se úspěšně probojovala aţ do okolí Vyškova, kde 

byl jeden z banderovců zabit, druhý zatčen a zbylým dvěma se podařilo 

uniknout. Později byly spatřeny další skupiny na Uherskohradišťsku a Zlínsku, 

devítičlenná skupina byla taktéţ zahlédnuta 7. července 1947 v okolí Starého 

Hrozenkova. S místními obyvateli navazovali kontakt pouze za účelem zisku 

potravin. 

V polovině července pátralo 150 příslušníku Sboru národní bezpečnosti po 

skupině banderovců na Vyškovsku. Výsledkem bylo zatčení pouze jediného 

nacionalisty, s krycím jménem Miron, v Boskovicích. Na zatčení jednoho 

nacionalisty v okolí Boskovic si také vzpomíná pan Jan Koníček, jedná se 

pravděpodobně právě o Mirona:  

„Já sem byl v roce 1947 na vojně, dodatečně, protoţe jsem nešel před válkou. 

Všichni vojáci byli starší, měli i rodiny a honili benderovce. Někde za Brnem, 

v lesích v okolí Blanenska, byl chycen také nějaký benderovec.“56  
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Později byl při přestřelce zabit další banderovec s krycím jménem Spiwak 

v údolí Rakovce. 

Počet banderovských skupin přecházejících přes Moravu se stále zvyšoval, 

z tohoto důvodu také vyhlásil zemský velitel SNB v Brně, pplk. Mlynář, 17. 

července 1947 všeobecné pátrání po ukrajinských nacionalistech v okresech 

Brno – venkov, Tišnov, Boskovice, Litovel, Prostějov a Vyškov. 

Ve druhé polovině července roku 1947 byl nahlášen výskyt 

Banderovců na Tišnovsku. Skupina dvou aţ tří muţů byla spatřena v obcích 

Synalov a Křeptov, v obou případech banderovci poţadovali po místních 

obyvatelích potraviny. Dne 1. srpna 1947 byla nahlášena skupina tří podezřele 

vypadajících muţů na nádraţí ve Starém Lískovci v Brně. Byli oděni 

do německých uniforem a s největší pravděpodobností se taktéţ jednalo 

o banderovce. Počátkem srpna přecházela Vlárským průsmykem jedna 

z největších banderovských skupin, sotňa Chromenko. Vyhýbala se střetům 

a její příslušníci navštěvovali vesnice opět pouze kvůli zisku potravin a šatstva. 

Sotňa byla ve velmi špatném fyzickém i zdravotním stavu, na vině byla 

nedostatečná úroveň hygieny i vybavení. Přesun sotně probíhal většinou v noci, 

přes den banderovci odpočívali. Došlo k několika přestřelkám mezi členy sotně 

a příslušníky SNB, při jedné z nich byl nešťastnou náhodou zabit jeden civilista. 

Za nejrozsáhlejší střet banderovců s civilním obyvatelstvem je povaţováno 

přepadení vesnice Jestřabice, kde skupina asi třiceti muţů přepadla 

17. července 1947 přibliţně padesát domů a pod hrozbou střelby poţadovali 

od místních obyvatel zásoby potravin. Jeden z nacionalistů byl místním 

obyvatelem odzbrojen a zadrţen, zbylí členové se zalekli a utekli do lesa. 

Po této události pochodovala sotňa Chromenko přes Hustopeče a Moravský 

Krumlov dále na západ.57 

Skupiny banderovců se vyskytovali i na severní Moravě, především v oblasti 

Jeseníků, kde byl přechod a maskování snadnější neţ v níţinaté jiţní Moravě. 

Častým místem výskytu bylo okolí Rýmařova, Králiků nebo Hanušovic. 58 

Občané byli povinni ihned nahlásit jakékoliv podezření či setkání s banderovci. 

Za tímto účelem bylo zřízeno nepřetrţité telefonní spojení na poštách v nejvíce 

ohroţených oblastech. Ve skutečnosti však lidé hlásili taková setkání 

s mnohadenním zpoţděním, ačkoliv bylo vydáno několik letáků i prohlášení, 

která nabádala civilní obyvatelstvo k účasti na boji proti banderovcům právě 

oznámením jakýchkoliv podezřelých osob. Bylo nařízeno také několik opatření 

pro zlepšení podmínek během pronásledování nacionalistů, byl například 
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vyhlášen zákaz chytání ryb v okolí Veselí nad Moravou mezi 9. a 17. hodinou 

a také zákaz jakékoliv střelby v honitbě. 

Stanovený postup udával, ţe ihned po nahlášení banderovské skupiny má být 

nasazena do akce místní skupina SNB a vyslán nejbliţší létací oddíl. Létací 

oddíly SNB byly zřízeny například v Lednici, Tišnově, Kloboukách či Kyjově, 

a měly sídlo například v Brně a Břeclavi. Vyslaný létací oddíl měl zajistit 

obklíčení banderovců. 

Počátkem září začali pronikat banderovci z území Moravy do Čech, přesněji 

do okresů Jindřichův Hradec, Třeboň a Pelhřimov. Avšak i v průběhu měsíce 

září byly spatřeny skupiny deseti aţ třiceti nacionalistů na Kroměříţsku 

a Boskovicku.  

4.4. Ukončení činnosti banderovců na našem území 

5. září 1947 byl zajat Burlak s Ofélií (viz př. č. 9) a dalšími třemi banderovci 

na samotě Jánošíkovo. Byl slavnostně převezen do Ţiliny, kde se setkal 

s československým ministrem vnitra. Ten po něm za slib, ţe zajaté banderovce 

nepředá Československo Polákům a ţe s nimi bude zacházeno jako 

s válečnými zajatci, poţadoval vydání prohlášení, ţe se vzdávají. Poté byl 

Burlak převezen do vězení, ze kterého však utekl. Kvůli velkému mrazu 

se ale na útěku vzdal a byl předán československými orgány Polsku 59. Paní 

Boţena Koníčková, pamětnice, vzpomíná na tehdejší události: 

„Můj manţel v době své vojenské sluţby banderovce také hledal, měli se 

vyskytovat na Jihlavce, ale manţelova jednotka je tam nenašla. V novinách pak 

psali, ţe byli nalezeni ve Vrůtkách. Tam bylo hodně lodní dopravy a v lesích 

okolo řeky se tenkrát benderovci skrývali. Kdyţ je našli, byli souzeni a dostali 

oprátku. Jinak se o tom moc v novinách nepsalo, protoţe to bylo po válce a bylo 

tu dost jiných problémů. U nás na jiţní Moravě jich ale bylo málo, oni mezi nás 

navíc nešli, víc se zdrţovali tam v okolí Jihlavky a v lesích. Psalo se taky, 

ţe nosili německé uniformy, aby nebyli k poznání.“60  

Vrůtky se nacházejí v blízkosti samoty Jánošíkovo, kde byl zajat 5. září 1947 

Burlak s Ofélií a dalšími banderovci. Jedná se pravděpodobně o událost, kterou 

paní Koníčková zmiňuje. 

Akce B byla ukončena 17. listopadu téhoţ roku61. Nejtěţší ztráty zaznamenala 

československá armáda 5. srpna 1947 v bitvě u Partizánské L´upči, 

kde z 18 československých vojáků jich 6  padlo a 3 byli zajati.62 
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Celkový počet banderovců, kteří se pokusili v letních a podzimních měsících 

roku 1947 přejít přes Československo, je odhadován na 400 aţ 450 muţů.63 

Celkově bylo koncentrováno v bojích proti banderovcům na Moravě asi 5000 

muţů.64 

Celkem bylo na našem území chyceno 351 banderovců, z toho 61 jich bylo 

zabito, 260 zajato a 30 z nich se dobrovolně vzdalo. Padlo 30 

československých vojáků a oběťmi banderovců bylo přibliţně 20 Ţidů 

na východním Slovensku a 2 civilisté. 

Cesta banderovců přes Československo v roce 1947 (viz př. č. 10) trvala 

pět měsíců. Do cíle se jich probojovalo asi 150. Poté, co dorazili do americké 

zóny Německa, však zjistili, ţe jejich boj za ukrajinskou samostatnost byl 

zbytečný a vznik Velké Ukrajiny zůstane pouze zboţným přáním.65 

Po válce pokračovali banderovci v boji na Ukrajině a jihovýchodním Polsku, 

v čele organizace stanul opět Bandera. Rusové, kteří jiţ tehdy Polsko ovládali, 

věděli, ţe jediný způsob, jak Organizaci ukrajinských nacionalistů zničit, 

je zbavit ukrajinské obyvatelstvo území v jihovýchodním Polsku a přesídlit 

ho na sever. Organizace tak přišla o svou základnu. V Polsku došlo k likvidaci 

Ukrajinské povstalecké armády a Organizace ukrajinských nacionalistů roku 

1947. 66 
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5. Konec OUN a její kontroverzní odkaz v dnešní době 

 

5.1. Smrt Stepana Bandery a zánik OUN  

Po válce působil Stepan Bandera v Německu pod jménem Popel. Odtud řídil 

působení organizace a byl politicky aktivní. Dle největšího Banderova 

ţivotopisce byl vůdce OUN při jednáních váţný a věcný, ve společnosti naopak 

rád ţertoval. Vyţadoval jasné a srozumitelné vyjadřování a důsledné plnění 

příkazů. Bandera chtěl jiţ v předchozích letech několikrát opustit svou vůdčí 

funkci a odejít do důchodu, protoţe uvnitř OUN proti němu narůstala opozice. 

Byl však opakovaně volen na konferencích do jejího čela. Nakonec byl 

zavraţděn 15. října 1959 před svým domem v Mnichově. Jeho vrah, agent KGB 

Bohdan Stašinskij mu vstříkl do obličeje cyankali. Nástupcem Bandery 

a vůdcem zbytků OUN se stal Stepan Lenkavskij. Jednalo se o funkci spíše 

formální, většina účastníků povstání byla popravena, uvězněna na Sibiři 

či usmrcena v bojích. Poslední banderovec byl chycen roku 1961 a uvězněn 

na 30 let, tedy aţ do vyhlášení samostatné Ukrajiny roku 1991. 67  

 

5.2. Různé názory na činnost banderovců 

Zatímco v dřívějším reţimu byli ukrajinští nacionalisté jednoznačně odsuzováni 

jako masoví vrazi a zločinci, v dnešní době se jiţ začínají objevovat i názory, 

ţe se jednalo o partyzány, kteří bojovali za svobodu a samostatnost pro svůj 

národ. Například autor publikace Banderovci – hrdinové nebo bandité? Milan 

Syruček  se snaţí nahlédnout na téma z více pohledů, z knihy i z dokumentu 

České televize, kde také vystupuje, je však patrná jeho náklonnost spíše 

k moţnosti, ţe se jednalo o bojovníky za svobodu. Naopak jiţ zmíněný autor 

druhé publikace, kterou jsem ke své práci pouţila, Jan Fiala, odsuzuje jakékoliv 

přirovnávání banderovců k hrdinům. Syruček také obviňuje ve své publikaci 

Fialu ze zkreslování skutečnosti. Přirovnává banderovce k husitům, kteří také 

při bojích za svou pravdu drancovali Evropu. Autoři dokumentu České televize, 

Banderovci, popsali problematiku vnímání banderovců na Ukrajině takto: 

„Pro Ukrajince jsou banderovci zásadní historickou otázkou, která zemi dodnes 

rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. Na ty, kdo jim staví pomníky, a na ty, kteří 

v nich nevidí nic jiného neţ vrahy (...) kdyţ jsme s filmem začínali, vládli 

Ukrajině prozápadní politikové, tamní historici68 měli skoro výsadní postavení, 

dveře archivů měli otevřené. Ale po vítězství proruského kandidáta 
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v prezidentských volbách se z týchţ váţených historiků stali ze dne na den 

téměř disidenti.“69  

Bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko prohlásil Stepana Banderu v lednu 

roku 2010 za Hrdinu Ukrajiny. Dle něj se Bandera významně zaslouţil o vznik 

nezávislého ukrajinského státu. Ocenění vyvolalo velký ohlas a  vyslouţilo 

si i mezinárodní kritiku nejen ze strany Ruska, ale i například ze strany Izraele. 

Poté, co byl o měsíc později zvolen novým prezidentem Viktor Janukovyč, který 

získal podporu voličů především na východní Ukrajině, byl Banderovi titul 

Hrdiny Ukrajiny odebrán. 

 Faktem zůstává, ţe pohled na Banderu rozděluje Ukrajinu především 

geograficky. Zatímco na západě jej oslavují jako hrdinu, kterému staví pomníky 

(viz př. č. 11) a po kterém pojmenovávají ulice, na východě je povaţován 

za vraha a banditu. Vloni uběhlo 104 let od jeho narození a mnoho měst 

na západní Ukrajině si jej připomnělo průvody a pietními akcemi.  

Avšak i na západní Ukrajině není vše tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. 

Můj spoluţák, původem ze západní Ukrajiny, měl na otázku, zda povaţuje 

banderovce za bandity či za hrdiny, jednoznačnou odpověď: 

 „Já osobně v nich hrdiny teda nevidím. Podle mě zabili spoustu nevinných lidí. 

Nelíbí se mi jejich politika a způsob prosazování nezávislé Ukrajiny (například 

atentáty). Sice prosazovali dobrou myšlenku, ale špatným způsobem a proto 

je odsuzuji. Takţe s myšlenkou, ţe by měl být Bandera oslavován jako hrdina, 

nesouhlasím. Navíc jednou z obětí jejich masakrů byl i můj praděda.“ 70 

V posledních měsících se na Ukrajině rapidně vyostřila situace mezi stoupenci 

proevropsky orientované Ukrajiny a vládou, která se nechtěla vzdát svých 

vazeb na Rusko. Celá situace vyústila v Krymskou krizi, která v době 

dokončování této práce stále probíhá. 

Vlna protestů a demonstrací, které vstoupily do povědomí lidí pod pojmem 

„euromajdan“ byla započata 21. listopadu 2013 na kyjevském Náměstí 

nezávislosti (Majdan nezaleţnosti, neboli jednoduše Majdan) poté, co tehdejší 

ukrajinská vláda pozastavila přípravy pro uzavření asociační dohody 

s Evropskou unií.71 Jiţ v průběhu prosince se Majdan stal místem setkání 

aţ 500 000 demonstrantů poţadujících odstoupení proruské vlády a prezidenta 

Janukovyče. V hojném počtu se také objevovaly na Majdanu vlajky ukrajinských 

nacionalistů a stoupenců Stepana Bandery.  
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Jiţ tak napjatá situace se ještě více vyostřila poté, co vláda nasadila ozbrojené 

sloţky pouţívající střelné zbraně. Počet obětí protestů rapidně rostl.72 Dne 21. 

února odsouhlasil parlament změny v Ústavě, které by vedly k omezení 

pravomocí prezidenta Janukovyče. 73  Demonstranti však poţadovali úplné 

odstoupení Jankukovyče a proruské vlády. Prezident tlak neunesl a den 

po dohodě uprchl na východ země, odkud pokračoval dále do Ruska. 

Prozatimním prezidentem se stal Oleksandr Turčynov a byla také schválena 

nová vláda v  čele s vůdcem opozice Arsenijem Jaceňukem.74 Z vězení byla 

taktéţ propuštěna bývalá ukrajinská premiérka Julia Tymošenková. 

Protesty ovládly celou zemi, opět se projevilo ideologické rozdělení Ukrajiny. 

Západní Ukrajina podporovala proevropskou opozici, zatímco na východě, 

kde ţije i početná menšina Rusů a rusky hovořících Ukrajinců převaţoval 

nesouhlas s novou ukrajinskou politikou. Protesty nejvíce zasáhly poloostrov 

Krym s většinovým ruským obyvatelstvem a vyvolaly tzv. Krymskou krizi.  

Většinu Krymu tvoří Autonomní republika Krym, která oficiálně náleţí Ukrajině, 

orientovaná je však značně prorusky.  Tato oblast poţadovala připojení k Ruské 

federaci, která schválila vstup ruské armády na Ukrajinu za účelem normalizace 

situace. Ruské jednotky začaly obsazovat důleţité instituce na Krymu, 

v pohotovosti je i ukrajinská armáda, která tento akt povaţovala za vyhlášení 

války. Vojenské operace na Krymu neustále sílí, Rusko jiţ plně území obsadilo, 

zatímco západní svět podporující ukrajinskou opozici vstupuje do konfliktu se 

systémem sankcí pro Ruskou federaci. Byla rovněţ zahájena cvičení americké 

armády v oblasti Pobaltí. 

Krymským parlamentem byla schválena rezoluce, dle které se 16. března 

konalo na Krymu referendum k otázce, zda bude Autonomní republika Krym 

připojena k Rusku. Ukrajinská opozice označila tento krok za protiústavní. 75 

V referendu se vyslovilo 96, 8 % hlasujících pro připojení k Rusku a krymský 

parlament vzápětí vyhlásil stát a poţádal o vstup do Ruské federace. Západní 

mocnosti reagovaly systémem sankcí pro Rusko a odmítly uznat platnost 

referenda.76 
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Závěr 
 

Vznik ukrajinských nacionalistických organizací byl reakcí na staletí utlačování 

ukrajinského národa ze strany východních i západních mocností. Nejznámější 

skupinou nacionalistů byli banderovci, kteří získali svůj název podle 

nejvýraznějšího ukrajinského nacionalisty, Stepana Bandery. Za svůj cíl, vznik 

samostatné Ukrajiny, bojovali jak během druhé světové války, tak i po ní. 

Veškeré jejich pokusy byly však potlačeny. Po neúspěšné snaze o rozpoutání 

třetí světové války za účelem poukázání na potlačování národních práv 

na Ukrajině byli odsouzeni k zániku. Většina banderovců padla do zajetí nebo 

byla poslána do vyhnanství. Stepan Bandera, který se zdrţoval v západním 

Německu, byl zabit sovětským agentem. 

Na začátku psaní své práce jsem na banderovce pohlíţela jako na bezcitné 

vrahy a bandity. Bylo to také zapříčiněné faktem, ţe jsem čerpala především 

z publikace Jana Fialy, která je orientována značně protibanderovsky. Díky 

dalším materiálům jsem ale zjistila, ţe se pohledy na Organizaci ukrajinských 

nacionalistů v dnešní době liší.  

Ukrajinský lid zaţil století nadvlády i krutý hladomor, tyto události z nich učinily 

nelítostivé bojovníky za samostatnost svého národa, a zvěrstva jimi konaná 

na nevinných civilistech se mohou jevit jako odplata za to, co sami proţili. 

Zahynulo však příliš mnoho nevinných lidí a sama si nejsem jistá, 

zda se dokáţu přiklonit pouze k jednomu z pohledů na činnost ukrajinských 

nacionalistických organizací.  

Výsledkem mé práce je stručné zmapování působení organizací ukrajinských 

nacionalistů za druhé světové války a v poválečných letech během jejich taţení 

do americké okupační zóny Německa. Práce také popisuje ţivot Stepana 

Bandery, jednoho z hlavních vůdců Organizace ukrajinských nacionalistů. 

Jelikoţ je působení ukrajinských nacionalistických organizací rozsáhlým 

tématem, tato práce by mohla poslouţit zájemcům jako úvod do problematiky 

a informace mohou být také vyuţity k rozšíření výuky dějin 20. století, neboť 

se jedná o téma, které bývá často prezentováno pouze pod jedním úhlem 

pohledu. 
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Seznam zkratek 
 

OUN – Organizace ukrajinských nacionalistů 

OUN-B – Organizace ukrajinských nacionalistů - banderovci 

OUN-M – Organizace ukrajinských nacionalistů – melnykovci 

UPA – Ukrajinská povstalecká armáda 

UVO – Ukrajinská vojenská organizace 
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