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Anotace 

Práce představuje příběh Julia Kostoviče, rodáka z Užhorodu na Podkarpatské Rusi. Tento 

absolvent předválečné hranické vojenské akademie roku 1939 překročil hranice Sovětského 

svazu, byl zatčen NKVD a uvězněn v nápravně-pracovním táboře Gulagu. Propuštěn byl po 

třech letech pod podmínkou vstupu do československé zahraniční armády. Formovala se v 

Buzuluku a Kostovič zde byl jediným důstojníkem rusínské národnosti. Při formování jednotky 

zastával klíčovou roli, pro řadu vojáků byl vzorem a mentorem. Práce se zabývá Kostovičovou 

válečnou anabází, přibližuje i příběh jeho manželky Anny, také vězeňkyně Gulagu. Pozornost 

je věnována i jejich poválečnému životu, kdy byl Julius Kostovič jako válečný hrdina z 

východu zatčen a ve vykonstruovaném procesu roku 1949 odsouzen na 15 let odnětí svobody 

za špionáž. 

 

  



3 
 

Obsah 

 
Úvod ........................................................................................................................................................ 4 

1. kapitola: Mládí a služba v prvorepublikové armádě ........................................................................... 5 

2. kapitola: Útěk do zahraničí, zatčení Gestapem i sovětskou NKVD ................................................... 8 

3. kapitola: Zakladatelem Čs. vojenské jednotky v SSSR .................................................................... 10 

4. kapitola: Poválečný život, zatčení a vykonstruovaný proces ............................................................ 15 

Závěr ..................................................................................................................................................... 19 

Použité prameny a literatura ................................................................................................................. 20 

Obrazové přílohy .................................................................................................................................. 22 

 

  



4 
 

Úvod 

Při formování Československé vojenské jednotky v Sovětském svazu za druhé světové války 

hrál nenápadnou, ale klíčovou roli i důstojník původem z Podkarpatské Rusi jménem Julius 

Kostovič. Patří mezi nejvíce zapomenuté osobnosti našeho zahraničního odboje. 

Mohlo by se zdát, že na téma čs. zahraničního odboje bylo napsáno již mnoho publikací (hlavně 

za minulého režimu). Po analýze dostupné literatury jsem zjistil, že tomu zdaleka tak není, a 

že jsou daleko lépe zmapovány dějiny zahraničního odboje na západě. Julius Kostovič patřil 

do skupiny hrdinů z východní fronty, kteří byli perzekuováni komunistickým režimem. 

V literatuře do roku 1989 se tak o něm nenacházejí žádné podrobnosti, případně pouze zmínky 

jména, že existoval. Kostovičovo jméno připomněl ve svém díle1 i slavný badatel Erich Kulka, 

nicméně spíše v negativním slova smyslu, protože ho z židovských vojáků označil za 

antisemitu. Stručný medailonek, doposud o něm nejpodrobnější, o něm sepsala autorská trojice 

Jan Dvořák – Adam Hradilek – Zdeněk Vališ.2 Dvořák s Hradilkem se dlouhodobě věnují 

perzekuci Čechoslováků v Sovětském svazu a díky nim se mi podařilo z archivu Zakarpatské 

oblasti získat spis Julia Kostoviče z doby zatčení NKVD.3 

Nejdelší část výzkumu jsem strávil v badatelně Vojenského historického archivu v Praze, kde 

se nachází personální Kostovičovo dokumenty4, stejně jako v badatelně vojenského archivu 

v Trnavě, kde je uložen kmenový list.5 Pro získání informací o poválečném zatčení jsem 

navštívil Archiv bezpečnostních složek, a hlavně Národní archiv, kde je rovněž uložen 

Kostovičův osobní spis.6 Cenné údaje mi poskytla i rodina J. Kostoviče, za což jí tímto upřímně 

děkuji. 

Práce je psána chronologicky a vypráví příběh Julia Kostoviče dramatickým 20. stoletím. 

 

                                                           
1 KULKA, Erich: Židé ve Svobodově armádě. Praha 1990, s. 77. 
2 DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam – VALIŠ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do Československé vojenské 

jednotky v SSSR. In: Historie a vojenství, 2014, č. 1, s. 49-62. 
3 Státní archiv Zakarpatské oblasti – Děržavnyj archiv Zakarpatskoj oblasti (dále jen DAZO), fond (dále jen f.) 

spisy zatčených NKVD 2558, vyšetřovací spis C-2645, 1912 Kostovič Julius. 
4 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (dále jen VÚA – VHA Praha), f. kvalifikační 

listiny (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
5 Vojenský archiv – Centrální registratura Trnava (dále jen VA-CR Trnava), kmenové listy (sbírka), Kostovič 

Julius 1912. 
6 Národní archiv Praha (dále jen NA Praha), f. Správa Sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV), osobní spis 

Kostovič 1912. 
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1. kapitola: mládí a služba v prvorepublikové armádě 

V letošním roce uplynulo již 110 let od narození Julia Kostoviče. Na svět přišel 28. února 1912 

v obci Radvanka, dnes části města Užhorod na Podkarpatské Rusi. Jeho otec se jmenoval Jiří, 

matka Marie, za svobodna Mešková. Měl celkem dva sourozence, sestru Jolanu, která později 

s otcem emigrovala do Buenos Aires a mladšího bratra Ladislava. 

Užhorodské reálné gymnázium bylo vzhledem k početné maďarské a rusínské části obyvatel 

menšinové – učilo se na něm totiž česky. Případ Julia Kostoviče nám ovšem ukazuje, že se ve 

škole nevzdělávali pouze Češi. Kostovičovi byli původně Rusíni. Velmi si vážili možnosti žít 

v zemi jako je Československo, a proto své děti poslali do československé školy. Julius 

nejdříve vychodil obecnou školu a později nastoupil právě na užhorodské gymnázium.  

Gymnázia na Podkarpatské Rusi by mohl člověk spočítat na prstech jedné ruky. I to svědčí o 

tom, jak prestižní bylo na takové škole v regionu studovat. Středních škol se v nejchudší části 

prvorepublikového Československa obecně nedostávalo, počátkem třicátých let jich tam 

fungovalo pouhých třináct.7 

Na užhorodském reálném osmiletém gymnáziu se vyučovalo česky.8 Kromě jazyka 

československého byla do výuky zařazena povinně i latina, francouzština a němčina. 9 Julius 

příliš nadaným žákem na jazyky nebyl, ze všech byl hodnocen na závěrečném hodnocení 

známkou dostatečně. Nedařilo se mu ovšem ani v ostatních předmětech a nejlepší známku měl 

z tělocviku. Bavila ho dle svých slov i fyzika, matematika či chemie.  

Středoškolské vzdělání úspěšně Julius Kostovič dokončil v polovině června 1933 složením 

maturitní zkoušky.10 Jako absolventu se mu jistě nabízela možnost studia na vysoké škole 

technického směru, jeho životní cesta ho ovšem zavála úplně jiným směrem. Možná se mu už 

nechtělo učit a univerzitnímu titulu nepřikládal velký význam, možná si to vyžadovala složitá 

hospodářská situace, aby šel pomáhat na rodinné hospodářství. Kostovičovi totiž museli 

obhospodařovat rozlehlý pozemek, a kromě toho se věnovat i výchově malého syna Ladislava. 

Ať už ten důvod byl jakýkoliv, Julius Kostovič po maturitě přibližně půl roku u rodičů nadále 

bydlel.11 Pomáhal, užíval si chvíle s rodiči i sourozenci. Čekal ho odvod do armády, aby 

vykonal vojenskou prezenční službu. Ta byla pro všechny muže povinná, včetně těch 

                                                           
7 HAVLÍKOVÁ, Lucie: Střední školy v době první republiky. (Bakalářská práce). PED MUNI Brno, 2016, s. 51. 
8 Oficiální název gymnázia zněl: Státní reálné gymnásium v Užhorodě, Československé pobočky. 
9 PEŠINA, Josef. Školství na Podkarpatské Rusi v přítomnosti. Státní nakladatelství Praha 1933, s. 30. 
10 DAZO, f. spisy zatčených NKVD 2558, vyšetřovací spis C-2645, 1912 Kostovič Julius. 
11 Tamtéž. 
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z Podkarpatské Rusi. Délka služby se tehdy, vzhledem k zhoršující se mezinárodní politické 

situaci (nástupu nacismu v Německu v roce 1933), prodloužila z 18 na 24 měsíců.12 

Julius Kostovič nastoupil k armádě v polovině července 1934.13 Zájem o technické obory ho 

přivedl k dělostřelectvu – jeho kmenovým útvarem se stal mukačevský dělostřelecký pluk 112 

(konkrétně 1. baterie dělostřeleckého oddílu 1/112).14  

Prvorepubliková armáda si branců z Podkarpatské Rusi s ukončeným středoškolským 

vzděláním velmi vážila a prakticky ihned jim nabízela možnost osobního rozvoje v podobě 

studia ve školách pro důstojníky v záloze. Tyto školy měly připravit záložní velitelský sbor. 

Jejich cílem bylo poskytnout frekventantům teoretické znalosti potřebné k výkonu funkce 

nižšího důstojníka.15 

Dělostřelecký pluk 112 byl útvarem takzvaného hrubého dělostřelectva. Jako hrubé 

dělostřelectvo byly označovány kanony s ráží 100 a 150 mm a houfnice s ráží 120 mm a 150 

mm, střílející na větší vzdálenost, často proti neživým cílům. Váha zbraní měla být taková, aby 

se s ní mohlo pohybovat tempem pěchoty, tedy aby mohla postupovat přímo polem.16  

Jediná škola pro důstojníky pěchoty v záloze věnovaná hrubému dělostřelectvu byla 

dislokována v Bratislavě.17 V hodnosti četaře aspiranta se více než rok v této škole 

zdokonaloval také Julius Kostovič. Frekventantem byl nadprůměrným, dostávalo se mu 

pochval od předsedy zkušební komise a závěrečnou zkoušku dokončil počátkem září 1935 

s velmi nadprůměrným výsledkem, když za sebou nechal rovnou osmdesátku dalších žáků.18  

Tehdy třiadvacetiletý Kostovič udělal na podzim 1935 životní rozhodnutí, když se rozhodl stát 

důstojníkem z povolání. K 1. říjnu téhož roku pak nastoupil studium na prestižní Vojenské 

akademii v Hranicích, která odborně připravovala budoucí důstojníky všech druhů zbraní 

sloužící v armádě prvorepublikového Československa. Kostovič byl přijat na dělostřelecké 

zaměření, kromě obecných předmětů se tedy učil dělostřeleckou nauku, cvičné řády pro 

dělostřelectvo i jízdní baterie či jízdu na koni a péči o ně. Samozřejmost představovaly ostré 

                                                           
12 KLŮC, Jiří: Kapitán Otakar Jaroš: Příběh hrdiny od Sokolova. Cheb, Svět křídel 2018, s. 39. 
13 VA-CR Trnava, kmenové listy (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
14 Tamtéž. 
15 VÚA-VHA Praha, f. Čs. vojenské předpisy 1918-1939. Směrnice Sm-1: Úkoly pro důstojníky v záloze a 

výcvik aspirantů u útvaru, MNO 1934. 
16 BEDNÁŘ, Michal: Československé polní dělostřelectvo v meziválečném období. (Bakalářská práce). PED 

MUNI Brno, 2021, s. 40. 
17 FIDLER, J. SLUKA, V.: Encyklopedie branné moci Republiky Československé 1920 1938. Praha 2006, s. 

419. 
18 VÚA-VHA Praha, kvalifikační listiny (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
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střelby, nauka o terénu a praktické mapování a nechyběly ani základy pěšího výcviku nebo 

spojovací služby. Studium na akademii bylo dvouleté (pro další ročníky již bylo zkráceno na 

jeden rok) a Julius Kostovič jej zakončil 31. července 1937 s dobrým prospěchem.19  Všichni 

absolventi později složili slavnostní přísahu a byli vyřazeni v hodnosti poručíka.  

Podle závěrečného hodnocení z vojenské akademie byl Kostovič dosti spolehlivým a dosti 

pilným vojákem. Charakterizován byl jako svědomitý, vytrvalý, ale poněkud těžkopádný, 

přesto měl velmi dobré předpoklady pro kariéru důstojníka.20  

Julius Kostovič byl jedním z mála důstojníků armády první československé republiky, kteří 

pocházeli z Podkarpatské Rusi a měli rusínskou národnost. Byl také jedním z mála absolventů 

Vojenské akademie v Hranicích této národnosti. Tyto okolnosti mu v pozdějších letech 

přihrály klíčovou roli při budování československé vojenské jednotky v SSSR. 

Po vyřazení z hranické akademie byl ještě v srpnu 1937 přemístěn k dělostřeleckým 

československé armády. Nově byl ustanoven subalterním důstojníkem dělostřeleckého pluku 

12 v Užhorodě.21 Posádka pluku tak sídlila jen několik stovek metrů od domova 

Kostovičových, což mu dávalo unikátní možnost trávit více času s rodinou, na dlouhou chvíli 

poslední. 

Politická situace se postupně zhoršovala. Kostovič byl v květnu 1938 jmenován velitelem 

baterie. V klíčových dnech podzimu roku 1938 byl s jednotkou dislokován v Černém Ardově 

a později ve Vranově na východním Slovensku, kde byl útvar umístěn až do konce prosince 

1938.22 Po rozpuštění čs. armády se vrátil domů do Užhorodu. Bydlel společně s matkou a 

bratrem a společně se starali o rodinné hospodářství.23 V tu dobu již samostatné 

Československo neexistovalo. Zbytek českých zemí byl okupován Německem a stal se 

protektorátem, Slovensko vyhlásilo samostatný stát a Podkarpatská Rus byla okupována 

Maďarskem. Juliu Kostovičovi jako důstojníku předválečné armády hrozilo zatčení. Rozhodl 

se jednat. 

 

                                                           
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž. 
21 VA-CR Trnava, kmenové listy (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
22 VÚA-VHA Praha, kvalifikační listiny (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
23 DAZO, f. spisy zatčených NKVD 2558, vyšetřovací spis C-2645, 1912 Kostovič Julius. 
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2. kapitola: útěk do zahraničí, zatčení Gestapem i sovětskou NKVD 

Ve Státním archivu Zakarpatské oblasti (DAZO) je uložený unikátní vězeňský spis24 Julia 

Kostoviče, který na něj vedla sovětská NKVD. Dozvídáme se z něj celou řadu zajímavostí o 

Kostovičově životě mezi lety 1939–1942.  

Julius Kostovič nechtěl žít pod maďarskou okupací. Možnost strávit dlouhé měsíce s rodinou 

byla jistě příjemná. Radost ale střídala bezmoc svobody života v zemi, která byla nově 

spojencem nacistického Německa. Počátkem září 1939 navíc vypukla válka a Polsko bylo 

napadeno, Němci ze západu a Sověty z východu. Situace v Evropě se začala razantně 

zhoršovat. Stovky bývalých československých prvorepublikových důstojníků už tou dobou 

uprchly právě do Polska a později do Francie, kde se zapojily do československého 

zahraničního odboje.  

Psal se 25. říjen 1939, kdy se rozhodl svůj domov opustit i Julius Kostovič. Nevíme, jaký měl 

cíl a čeho chtěl dosáhnout. Jeho cesta totiž nevedla jako obvykle přes Maďarsko na jih na 

Balkán, ani nevedla do Sovětského svazu, kam odcházeli hlavně mladí podkarpatoruští Rusíni, 

aby se vyhnuli povinných službě v maďarských vojenských a polovojenských organizacích. 

Kostovič se vydal na sever, do oblastí kontrolovaných nacistickým Německem.  

V Užhorodu se rozloučil s maminkou i bratrem a vyrazil na cestu. Nejdříve dojel vlakem do 

vesničky Zagorb ležící na úpatí pohoří Běščady25 na pomezí Polska, Podkarpatské Rusi26 a 

Slovenska. Jedná se o nepříliš známou horskou oblast v délce asi 70 kilometrů plnou polonin, 

podhorských vesniček a dalších opuštěných míst. Tudy se Julius Kostovič rozhodl opustit 

území předválečného Československa. Přešel příkrou a dlouhou stranou Čeremcha, než se 

dostal na Polské území. Procházel mimochodem okolo míst, kde se v roce 1915 odehrála jedna 

z nejvýznamnějších bitev první světové války v této oblasti.27 V okolí se nachází řada 

vojenských hřbitovů, které po své cestě Kostovič dozajisté míjel.  

Předválečné Polsko bylo okupováno Německem a Sovětským svazem. Novou hranici mezi 

oběma tehdejšími spojenci představovala řeka San. Kostovič se držel na západ od ní, přes 

vesnici Wołosate se pěšky přesunoval dlouhým údolím Běščad, až se dostal do městečka 

Baligrod. Celkem urazil ze svého domova více než 150 kilometrů. 

                                                           
24 DAZO, f. spisy zatčených NKVD 2558, vyšetřovací spis C-2645, 1912 Kostovič Julius. 
25 Polsky Bieszczady. 
26 Dnešní Ukrajiny. 
27 První světová válka ve Východních Karpatech. Treking.cz [online]. [cit. 2022-07-19]. Dostupné z: 

https://www.treking.cz/archiv/velka-valka-v-karpatech.htm  

https://www.treking.cz/archiv/velka-valka-v-karpatech.htm
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Na přelomu října a listopadu 1939 byl v Baligrodu zatčen gestapem. Ve městě žila početná 

židovská komunita, a proto zřídila německá okupační správa své středisko právě zde. Gestapo 

pak pravděpodobně při jedné z kontrol místních židů narazilo i na Kostoviče, který byl 

okamžitě zatčen a převezen na tamní služebnu tajné policie. Držen byl více než týden, než byl 

propuštěn s nařízením přesunout se do nejbližšího okresního města Sanoku, který byl jedním 

z center rusínské kultury a ukrajinského nacionalistického hnutí, tzv. sičovců. Nařízení 

neuposlechl a vydal se pěšky k hranicím se Sovětským svazem, respektive k polskému území 

okupovaném Sověty. V jedné z vesnic mu místní obyvatel ukázal mělčinu v pohraniční řece 

San a 13. listopadu 1939 tok přebrodil. Následoval vcelku známý proces: zatčení sovětskou 

pohraniční stráží, předání jednotkám NKVD, tvrdé výslechy a odsouzení do nápravně-

pracovního tábora za ilegální překročení sovětské hranice. 

Od 15. listopadu 1939 strávil Kostovič několik hodin výslechem ve věznici v Lesku. Odtud jej 

pak přemístili do Lvova a Nikolajeva (Mykolajiv). Dne 7. května 1941 byl odsouzen na tři roky 

do nápravně-pracovních táborů Gulagu. Následovalo věznění v tranzitním táboře ve 

Starobelsku, v Krasnojarsku a Norilsku hluboko za polárním kruhem.28 Kostovič byl 

pravděpodobně vězněn i ve Vorkutlagu (Vorkutském nápravně-pracovním táboře), jedním 

z největších táborových komplexů v celém Sovětském svazu.29 Vězni zde ve velmi špatných 

hygienických podmínkách stavěli železnici či pracovali v uhelných šachtách a továrnách.30  

 
  

                                                           
28 VA-CR Trnava, kmenové listy (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
29 DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam – VALIŠ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do Československé vojenské 

jednotky v SSSR. In: Historie a vojenství, 2014, č. 1, s. 57. 
30 HRADILEK, Adam: Vorkuta: Po stopách největšího táborového komplexu v dějinách Gulagu. In: Paměť a 

dějiny, 2018, č. 3, s. 56-74. 



10 
 

3. kapitola: zakladatelem Čs. vojenské jednotky v SSSR 

Na území Sovětského svazu se od roku 1941 začala formovat československá vojenská 

jednotka, která by mohla být nasazena do přímého boje proti nacistickému Německu. Jako 

místo formování bylo určeno přiuralské město Buzuluk, kam se ihned po ustanovení jednotky 

začali sjíždět dobrovolníci, aby utvořili její základ. Tvořili jej kromě krajanů žijících v SSSR, 

političtí emigranti, příslušníci tzv. oranské skupiny a také (hlavně) věznění Čechoslováci na 

území SSSR. Pro vězněné se vznik jednotky doslova rovnal záchraně života.  

Rozhodnutí amnestovat vězněné československé státní občany padlo na zasedání Státního 

výboru obrany SSSR 3. ledna 1942. Propuštěny mohly být osoby internované a vězněné mimo 

osob „podezřelých ze špionáže proti Sovětskému svazu“.31 Jako největší překážka v amnestii 

Čechoslováků se ukázala jejich sporná národnost. Zatímco u osob židovského původu se jejich 

původ v Československu dal prokázat poměrně snadno, u Rusínů a dalších osob 

z Podkarpatské Rusi bylo dokazování složitější. Tato část prvorepublikového Československa 

byla okupována Maďarskem a její obyvatelé považováni za občany nepřátelského maďarského 

státu. Aby byly zamítavé postoje k propuštění změněny, musel se osobně řadou intervencí 

podílet náčelník Československé vojenské mise v SSSR plukovník Heliodor Píka.32 

První vlna vězňů Gulagů se dočkala propuštění během ledna 1942. Dne 17. ledna 1942 byl 

mezi nimi i Julius Kostovič. Byl tak mezi prvními propuštěnými Čechoslováky z Gulagu 

vůbec. Být propuštěný automaticky neznamenalo plnou svobodu. Každý dostal papírovou 

propustku, na základě které mu bylo umožněno se přesunout do místa formování vojenské 

jednotky, tedy do Buzuluku. Téměř všichni bývalí vězni takto cestovali dlouhé dny vlakem. 

Julius Kostovič měl zvláštní postavení.  

Heliodor Píka moc dobře věděl, kdo se v Kostovičovi skrývá. Byl to jediný dostupný důstojník 

(poručík) původem z Podkarpatské Rusi, což bylo naprosto klíčové pro morálku jednotky i její 

formování, protože se očekávalo, že značnou část nových dobrovolníků budou tvořit právě 

Rusíni, tedy občané stejné národnosti jako on. Do Buzuluku tak odcestoval letadlem, ale při 

cestě ho potkala noční můra. Necelé tři roky strávené v sovětských věznicích a lágrech si 

vybraly svou daň a Julius Kostovič onemocněl natolik, že mu zdravotní stav neumožňoval 

                                                           
31 VÚA – ČsVM v SSSR, sign. 63/1/8. 
32 VALIŠ, Zdeněk: Čechoslováci v táborech a věznicích NKVD za druhé světové války (1940–1944). Výběr 

dokumentů z fondu Vojenského ústředního archivu a Archivu Ministerstva vnitra ČR. In: M. Borák (ed.), 

Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956) II, s. 201–324. 
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docestovat až do Buzuluku. Musel zůstat v nemocnici v Krasnoarmejsku až do konce května 

1942. Odveden byl v Buzuluku až 5. června 1942.33  

Po svém příjezdu se okamžitě zapojil do formování československé vojenské jednotky 

v Sovětském svazu. Formálně byl přemístěn k výcvikové rotě. Jeho hlavní úkol spočíval ve 

vedení výcviku nových dobrovolníků. Podle vzpomínek řady podkarpatských Rusínů byl jejich 

jakýmsi mentorem, vzorem, ke kterému vzhlíželi a on jim předával zkušenosti nabité při kariéře 

vojáka první republiky.34 

Do Buzuluku přijížděli i v průběhu léta 1942 noví a noví dobrovolníci. Muselo proto dojít i 

vůbec k první reorganizaci vojenské jednotky, ke které došlo 15. července 1942. Tehdy byl 

vytvořen 1. československý samostatný polní prapor a dále 2. pěší (zejména výcvikový, 

náhradní) prapor. Kostovič byl jmenován pobočníkem velitele tohoto 2. praporu.  

Československá vojenská jednotka se pomalu připravovala na odjezd na frontu. Příliv nových 

dobrovolníků se zpomalil, a tak byly Kostovičovi svěřeny i jiné úkoly. Ve druhé polovině října 

1942 byl určen zástupcem nově organizované kulometné roty 1. čs. samostatného polního 

praporu, později byl povýšen na nadporučíka a ustanoven zástupcem velitele protitankové roty 

1. praporu. Jednalo se o poslední velkou reorganizaci před prvním bojovým nasazením. 

Velitelství  jednotky potřebovalo Kostovičovy prvorepublikové zkušenosti od dělostřeleckých 

útvarů, proto byl 16. listopadu 1942 opět přemístěn. Stal se velitelem minometné roty zřízené 

ve stejný den. Hlavní zbraní této roty byly sovětské 50 milimetrové minomety. Julius Kostovič 

u roty dlouhou dobu nevydržel a již 9. prosince 1942 byl opět přemístěn k náhradní, výcvikové 

rotě a jmenován prvním pobočníkem velitele záložního pluku.35 Tím bylo rozhodnuto, že do 

prvního boje Čechoslováků na východní frontě nezasáhne a nadále zůstane v Buzuluku.  

Velení československé jednotky k tomu mělo závažný důvod. Začala přicházet druhá (hlavní) 

vlna propuštěných Rusínů z Gulagů. Tentokráte jich nebyly desítky, ale stovky a později i 

tisíce. Kostovičova role jako jediného důstojníka původem z Podkarpatské Rusi narostla na 

důležitosti. Velmi si jej vážil i velitel jednotky plukovník Ludvík Svoboda, který společně 

s kapitánem Ladislavem Bedřichem vypracoval Kostovičovo hodnocení. Psalo se v něm jako 

o inteligentním, tichém, upřímném, snaživém, samostatném vojákovi, který je přímé povahy, 

zastává dobré morální hodnoty a je tělesně zdatný.36 Zároveň mu byl vytýkaný nacionalismus, 

                                                           
33 VA-CR Trnava, kmenové listy (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž. 
36 VÚA-VHA, kvalifikační listiny (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
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protože prosazoval pojmenování „Podkarpatští Ukrajinci“, přestože trval na spojení 

Podkarpatské Rusi s Československem.37 Také se měl projevovat jako antisemita.38 

První velký transport propuštěných osob z Podkarpatské Rusi dorazil do Buzuluku den před 

Vánoci 1942. Následovaly další téměř každý den a do odjezdu jednotky na frontu jich bylo 

nově prezentováno 521.39  

V řadách 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR došlo k rozsáhlým národnostním 

změnám, někteří nově příchozí Rusíni byli i přes absenci výcviku rovnou zařazeni do 

transportu na frontu. Rusíni a další občané z Podkarpatské Rusi tvořili až třetinu početního 

stavu jednotky. I po odjezdu 1. polního praporu na frontu neustále přijížděly nové transporty 

vojáků propuštěných z Gulagů. Protože se počet nově odvedených neustále zvyšoval, padlo 

rozhodnutí o reorganizací záložní jednotky na 1. čs. záložní pluk.40  

Osoby z Podkarpatské Rusi se na přelomu zimy a jara 1943 staly nejpočetnější složkou čs. 

vojenské jednotky v Sovětském svazu. Od odjezdu na 1. praporu na frontu do jejího bojového 

nasazení u Sokolova (od 30. ledna do 7. března 1943) bylo odvedeno dalších více než 1200 

osob. I přes výrazně vyšší počty odvedených Rusínů zůstával Julius Kostovič stále jediným 

důstojníkem této národnosti. Byl mentorem pro stále více vojáků a při výcviku nováčků i 

v kádru důstojníků a instruktorů zastával nejdůležitější úlohu.41  

Záložní pluk se v polovině roku spojil se zbývajícími částmi 1. čs. samostatného polního 

praporu a společně byla utvořena 1. čs. samostatná brigáda v SSSR. Podíl osob z Podkarpatské 

Rusi již představoval dvě třetiny (2210 z celkových 3348 osob). Kostovič byl i nadále jediným 

důstojníkem v jednotce. Svou roli splnil. Vedl výcvik nováčků a velel poddůstojnické škole, 

ze které vzešli noví poddůstojníci, kteří vytvořili základ budoucí brigády.42  

Počátkem července 1943 se Kostovič opět vrátil ke své mateřské zbrani – dělostřelectvu. Od 

štábní roty záložního pluku byl přemístěn k 1. čs. samostatné brigádě a jmenován náčelníkem 

                                                           
37 DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam – VALIŠ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do Československé vojenské 

jednotky v SSSR. In: Historie a vojenství, 2014, č. 1, s. 57. 
38 KULKA, Erich: Židé ve Svobodově armádě. Praha 1990, s. 77. 
39 MARŠÁLEK, Zdenko: „Česká“, nebo „československá“ armáda? Národnostní složení československých 

vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939–1945. (Disertační práce). FF UK Praha, 2014, s. 342. 
40 VÚA – VHA Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v SSSR, sign. 2/2, situační hlášení z 3. 2. 1943. 
41 Z rozhovoru s potomky Julia Kostoviče dne 1. 6. 2022 v Hradci Králové. 
42 VA-CR Trnava, kmenové listy (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
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štábu 1. dělostřeleckého pluku. Po jeho zrušení se stal náčelníkem štábu dělostřelectva 

brigády.43  

K čs. vojenské jednotce v SSSR tehdy začali přijíždět první důstojníci z Velké Británie, aby 

doplnili velitelský sbor zahraniční armády na východě. Dne 11. září 1943 si proto Kostovič 

mírně kariérně pohoršil, když byl ustanoven velitelem baterie dělostřeleckého protiletadlového 

oddílu brigády.44  

Kostovič se připravoval na své první bojové nasazení. Cestou na frontu byl ešalon 

dělostřeleckého pluku přepaden německými letouny u vesnice Jachnovščina a dělostřelci 

utrpěli těžké ztráty. Přesto se v rámci brigády podíleli na osvobozování ukrajinského hlavního 

města Kyjeva. Prošli i dalšími boji na území tzv. Pravobřežní Ukrajiny. Nejvíce se Kostovičova 

baterie vyznamenala v krvavých bojích u Bílé Cerekve. Její velitel byl povýšen na kapitána a 

vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a sovětskou medailí Za odvahu. 

V návrhu na vyznamenání se píše: „Ve dnech 25. 12. 1943 až 1. 1. 1944 v bojích o Bielou 

Cerkev jeho baterie zničila 2 DZOTy, opevněné kulometné hnízdo, 5 těžkých kulometů, 3 

transportéry, lehký tank a 3 protitankové kanony. Umlčela 3 minometné baterie a 1 

protitankovou baterii. Způsobila pěchotě nepřítele velké ztráty.“45 Hodnocení Kostoviče jako 

důstojníka již nebylo tolik pozitivní, jako při výcviku v Buzuluku. Byla mu vyčítána menší 

iniciativnost a podle některých velitelů se neosvědčil jako důstojník. Nejdůležitější slovo měl 

ovšem velitel brigády Ludvík Svoboda a velitel dělostřelectva kapitán Otakar Rytíř, podle 

kterých se Kostovič osvědčil dobře a byla oceňována jeho snaživost.46 

V lednu 1944 byl kpt. Julius Kostovič jmenován velitelem celého protiletadlového oddílu 1. 

čs. samostatné brigády. Celá čs. vojenská jednotka se tehdy opět reorganizovala. Rozšířili ji 

tisíce krajanů žijících na území Volyně a z brigády se formoval 1. československý armádní 

sbor. Kostovič se stal v létě 1944 velitelem 4. čs. dělostřeleckého pluku u 3. čs. brigády. 

S protitankovými dělostřelci prošel dlouhými boji v Dukelském průsmyku, naštěstí bez zranění 

a později převzal velení III. oddílu 5. dělostřeleckého pluku, se kterým se účastnil bojů u Jasla 

a při osvobozování Slovenska.47  

                                                           
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž. 
45 VÚA-VHA Praha, f. 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, sign. 31/1/2, návrhy na vyznamenání za boje o Kyjev 

a Pravobřežní Ukrajinu. 
46 Tamtéž, kvalifikační listiny (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
47 VA-CR Trnava, kmenové listy (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
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Druhá světová válka skončila pro Julia Kostoviče 10. května 1945 v Olomouci. Měl již hodnost 

majora dělostřelectva. Jeho hruď zdobily tři Československé válečné kříže 1939, 

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem či sovětská medaile Za odvahu.48 

V průběhu války se vzdal veškerého služebního platu a více než 55 tisíc Kč věnoval na koupi 

tanků pro čs. vojenskou jednotku. 

  

                                                           
48 VÚA-VHA Praha, karty vyznamenaných, Kostovič Julius 1912. 
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4. kapitola: poválečný život, zatčení a vykonstruovaný proces 

Účast v bojích za osvobození Československa změnila Juliu Kostovičovi i osobní život. Na 

frontě se seznámil s mladičkou Annou Ljavincovou49, která se stala jeho životní partnerkou. 

V červenci 1945 se konala svatba50 a manželé spolu vychovali tři děti. Manžele pojil podobný 

osud. Také Anna byla původem z Podkarpatské Rusi, odešla do Sovětského svazu, byla zatčena 

NKVD a vězněna v Gulagu. Při vojenském výcviku se jejím velitelem stal Julius Kostovič a 

láska byla na světě.51  

Julius Kostovič i v poválečném Československu sloužil v armádě. Byl umístěn u 1. těžké 

brigády v Rakovníce (tento útvar byl později přejmenován na 303. oddíl a později na 

dělostřelecký pluk 309) a později v Hradci Králové. Právě v tomto východočeském městě se 

s manželkou usadil a strávil zde celý svůj poválečný život. Několik let sloužil u dělostřeleckých 

útvarů v místní posádce, například jako zástupce velitele dělostřeleckého pluku. V armádě 

působil i po nástupu komunistického režimu k moci v únoru 1948, to již byl zástupcem 

náčelníka štábu velitele dělostřelectva 8. divize.52 Tím armádní kariéra Julia Kostoviče dosáhla 

svého vrcholu. Kostovič měl osobní zkušenosti se stalinským režimem, moc dobře znal 

význam slova Gulag. On sám v něm strávil několik let a podílel se na výcviku stovek vojáků, 

kteří měli obdobnou zkušenost. 

V průběhu roku 1948 se Kostovičova pozice začala zhoršovat. Nesympatizoval 

s komunistickým režimem, nebál se své názory veřejně projevit, a dokonce vstoupil do národně 

socialistické strany.  Kombinace výše uvedeného se mu stala osudným. V květnu 1948 obdržel 

velitelskou výstrahu od svého velitele generála Karla Klapálka, jeho spolubojovníka a velitele 

z východní fronty. „Nenašel jste dosti kladný poměr k lidově demokratickému zřízení, 

k budovatelskému úsilí našeho lidu a jeho představitelům, k zásadám československé vnitřní a 

zahraniční politiky a k naším spojeneckým závazkům, jak se sluší na důstojníka čs. armády. 

Upozorňuji Vás na to a vyzývám Vás, abyste svůj postoj v uvedených směrech zpytoval a 

zařadil se činně do všeobecného budovatelského úsilí národa ve službě i mimo ni.“53 Julius 

Kostovič svůj názor nezměnil, a tak byl na návrh akčního výboru Národní fronty v Hradci 

                                                           
49 Vzpomínky Anny Kostovičové jsou dostupné například na portálu Paměti národa. Viz: Anna Kostovičová 

(1922-2013). Pametnaroda.cz [online]. [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: 

https://www.pametnaroda.cz/cs/kostovicova-anna-1922  
50 Z rozhovoru s potomky Julia Kostoviče dne 4. 6. 2022 v Hradci Králové. 
51 Anna Kostovičová (1922-2013). Pametnaroda.cz [online]. [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: 

https://www.pametnaroda.cz/cs/kostovicova-anna-1922  
52 VÚA-VHA Praha, kvalifikační listiny (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
53 VA-CR Trnava, kmenové listy (sbírka), Kostovič Julius 1912. 

https://www.pametnaroda.cz/cs/kostovicova-anna-1922
https://www.pametnaroda.cz/cs/kostovicova-anna-1922
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Králové z armády 28. prosince 1948 propuštěn do zálohy (nejdříve na trvalou dovolenou a 1. 

července 1949 do výslužby).54 Tím jeho vojenská kariéra skončila. 

Aby Julius Kostovič uživil svou těhotnou manželku a dvě malé děti, musel nastoupit jako 

dělník – pletař do královéhradecké firmy Kovosmalt. Zde pracoval jen několik týdnů, než si 

pro něho domů ve večerních hodinách 22. září 1949 přišli příslušníci Státní bezpečnosti.55 Byl 

převezen do vyšetřovací vazby krajské soudní věznice v Hradci Králové a tvrdě mučen, aby 

byl donucen k přiznání, že se spolčil k vyzvídání a vyzrazení státního tajemství cizí moci. 

Kostovičovi se ve vazbě začal zhoršovat zdravotní stav, trpěl zimou a trápil ho revmatismus, 

nemoc, kterou utrpěl při věznění v sovětských nápravně-pracovních táborech Gulagu. 

Mezi 27. – 31. březnem 1950 probíhal u krajského soudu v Hradci Králové vykonstruovaný 

monstrproces s protistátní skupinou Aloise Hlavatého a spol. Kostovičovo zatčení bylo 

součástí masivního zatýkání 36 osob na Královéhradecku.  

Protistátní skupina se údajně od dubna 1948 do září 1949 v Hradci Králové, v Praze i jinde 

spolčila s „jinými pachateli a pokusila se zničit a rozvrátit demokratické zřízení, společenskou 

a hospodářskou soustavu republiky.“ Hlavní roli v této skupině měl hrát Alois Hlavatý56, podle 

něhož byl proces pojmenován, a dále Milan Kroutil, se kterým se údajně spolčil i Kostovič.  

Alois Hlavatý měl podle Státní bezpečnosti krátce po únoru 1948 navázat styk s „reakčně 

smýšlející skupinou lidí“ a iniciovat vydávání ilegálních tiskovin, dle vyšetřovacího spisu, 

„krajně nepřátelsky zaměřených.“ V červnu 1948 se měl seznámit s Milanem Kroutilem a 

s ním založit ilegální organizace, jejímž cílem měl být zvrat komunistického režimu. Údajně 

prý uprchl do americké zóny v okupovaném Německu, kde vyzradil utajené informace o 

československém hospodářství, armádě či střežení státních hranic a navázal spojení s agenty 

americké kontrarozvědky. Ve skutečnosti byl Hlavatý poprvé Státní bezpečností zatčen již 

v září 1948 a krátce poté propuštěn s tvrzením, že musí odejít za hranice, jinak bude znovu 

zatčen. Uprchl tedy do Bavorska, kde pracoval v registrační kanceláři. Protože byla jeho pozice 

dobře placena, rozhodl se, že do Německa za sebou přiveze i manželku a syna. Koncem 

července 1949 se tedy pokusil přejít hranice zpět do Československa. Jeho návrat do země byl 

                                                           
54 VÚA-VHA Praha, kvalifikační listiny (sbírka), Kostovič Julius 1912. 
55 NA Praha, f. SSNV, osobní spis Kostovič 1912. 
56 Alois Hlavatý (1906–2001) se za druhé světové války zúčastnil domácího odboje. Po roce 1945 pracoval jako 

administrativní ředitel ústřední správy Všeobecného družstevního svazu. Byl odsouzen na doživotí, z vězení byl 

nakonec propuštěn roku 1960 jako invalida. I přesto i nadále vystupoval proti komunistickému režimu. Více viz: 

Alois Hlavatý. Miletin.cz [online]. [cit. 2022-07-19]. Dostupné z:  https://www.miletin.cz/historie/alois-

hlavaty/zivotopis/  

https://www.miletin.cz/historie/alois-hlavaty/zivotopis/
https://www.miletin.cz/historie/alois-hlavaty/zivotopis/
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ale předem nahlášen Státní bezpečnosti a Hlavatý byl na hranicích očekáván a zatčen. Podle 

StB byl vyslán CIA a na území Československa měl plnit zpravodajské úkoly.57  

Na Hlavatého měl být v Československu napojen Milan Kroutil, který podle vyšetřovatelů 

zastával ústřední postavu ilegální organizace „pracující na zvratu lidově demokratického 

zřízení.“ A právě na Kroutila měl konexe i Julius Kostovič. Podle obžaloby pro něho opsal na 

stroji směrnice, které měly být klíčové pro podávání zpráv do zahraničí pomocí vysílačky. 

Vykonstruovaný proces trval v budově krajského soudu v Hradci Králové čtyři dny. Podle 

vzpomínek Julia Kostoviče se jednalo o rafinovaně aranžované divadlo.58 Proces byl totiž 

přístupný pouze úzké veřejnosti a příbuzným obžalovaných. Průběh vysílal hradecký rozhlas, 

ovšem jenom pouze to, co se organizátorům procesu hodilo, co vyvolávalo u posluchačů zdání, 

že se obžalovaní skutečně dopustili těch nejtěžších zločinů, jako velezrady a špionáže. Aby byl 

dojem ze závažnosti vyzrazených ještě větší, bylo publikum na některé pasáže ze soudní síně 

vykázáno.  

Během soudního jednání postupně probíhaly výslechy obžalovaných. Zde nastal problém, 

protože se výpovědi zatčených nacházely v rozporu s obsahem protokolu sepsaným 

vyšetřovacími orgány.  

Předsedou soudu byl nechvalně proslulý soudce JUDr. Vojtěch Rudý, kterému se přezdívalo 

Rudý kat či Krvavý Vojtěch.59 Při procesu se obrátil na jednoho z obžalovaných, proč vypovídá 

něco jiného, než je napsaného v protokolu, který podepsal. Ten odpověděl následovně: 

„Podepsal jsem proto, že se mnou u výslechu jednali hůř než gestapáci a abych si zachránil 

život.“60 Podle vzpomínek Julia Kostoviče pak otevřel ústa a ukázal soudci Rudému, že mu při 

výslechu vyrazili všechny zuby. Zástupce prokuratury JUDr. Josef Aksamit pak vzápětí 

vzkázal, že bude podán návrh na rozšíření obžaloby za pomluvu orgánů Státní bezpečnosti.61 

Konečný rozsudek byl vynesen 31. března 1950. Původně navrhované tresty smrti byly 

v případě Hlavatého a Kroutila změněny na doživotí, další tresty se pohybovaly mez 6-25 lety 

těžkého žaláře. Julius Kostovič byl odsouzen na 15 let. Všichni obžalovaní byli zároveň 

povinni nahradit náklady trestního řízení a dále peněžitý trest ve výši 10 tisíc Kč. U vybraných 

                                                           
57 Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy, V–27540 MV, fol. 

78. 
58 Archiv rodiny Julia Kostoviče, vzpomínky (nedatováno, nestránkováno). 
59 Vojtěch Rudý se podílel na celé řadě dalších politických procesů v Československu, např. s kulaky či při tzv. 

babických procesech. 
60 ABS, Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy, V–27540 MV, fol. 101. 
61 Archiv rodiny Julia Kostoviče, vzpomínky (nedatováno, nestránkováno). 
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obžalovaných vč. Kostoviče došlo ke konfiskaci celého jeho jmění a ke ztrátě občanských práv 

na deset let.62 

Julius Kostovič byl den po vynesení rozsudku převezen do věznice v Praze na Pankráci. Odtud 

byl brzy přemístěn do věznice v Plzni na Borech a následně do oblasti Horního Slavkova.63 

Jako horník pracoval na šachtě č. 12 v závodě Zdař Bůh, kde byly zjištěny žíly s bohatým 

uranovým zrudněním. Uran Kostovič těžil i po přesunu na Jáchymovsko. Několik měsíců 

strávil v lágru Vršek, jehož drsné klimatické podmínky patřily mezi nejobávanější v celé 

oblasti. Kvůli práci ve vyšší nadmořské výšce a těžbě v nevhodných geologických podmínkách 

se stalo v tomto lágru nejvíce pracovních úrazů v rámci celé země, tábor proslul i nechvalnou 

krutostí a brutalitou dozorců.64 Další lágr, kde byl Kostovič vězněn, se jmenoval Barbara II a 

podmínky v něm byly zcela obdobné. To už byl v komunistických věznicích a lágrech přes pět 

let. Ani tehdy ovšem výkon trestu na Kostoviče nezapůsobil dostatečně výchovně. Všechny 

žádosti o propuštění byly zamítnuty.65 Teprve na základě manželky podané prezidentu 

Antonínu Zápotockému byl 13. listopadu 1954 po snížení trestu o šest let propuštěn z vězení, 

s podmínkou zkušební doby pěti lety. Prezident Antonín Novotný pak cestou milosti rozsudek 

prominul a zahladil odsouzení.  Původní vykonstruovaný rozsudek byl zrušen, návrh na 

přezkum ovšem Krajský soud v Hradci Králové roku 1972 zamítl.66 

Po propuštění na svobodu mohl Kostovič pracovat pouze v dělnických pozicích. Úplné 

rehabilitace se dočkal až po pádu komunistického režimu. Opět se zapojil do společenského 

života, vstoupil do Českého svazu bojovníků za svobodu i Československé obce legionářské. 

Dnem 1. dubna 1991 byl mimořádně povýšen do hodnosti generálmajora ve výslužbě.67  

Svobody se Julius Kostovič dlouho neužil. Zemřel náhle 27. září 1993 ve věku nedožitých 82 

let. Poslední rozloučení se konalo o týden později na hřbitově v Hradci Králové – Kuklenách, 

kde byl také pohřben. 

 

  

                                                           
62 NA Praha, f. SSNV, osobní spis Kostovič 1912. 
63 Tamtéž. 
64 Tábor Vršek. Palfi.cz[online]. [cit. 2022-07-13]. Dostupné z: https://www.palfi.cz/clanky/pamatky-a-

zajimavosti-jachymova/jachymovske-pracovni-tabory/tabor-vrsek.html  
65 NA Praha, f. SSNV, osobní spis Kostovič 1912. 
66 Archiv rodiny Julia Kostoviče, dokumentace. 
67 Tamtéž. 

https://www.palfi.cz/clanky/pamatky-a-zajimavosti-jachymova/jachymovske-pracovni-tabory/tabor-vrsek.html
https://www.palfi.cz/clanky/pamatky-a-zajimavosti-jachymova/jachymovske-pracovni-tabory/tabor-vrsek.html
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Závěr 
 

Julius Kostovič si prožil vcelku neobyčejný život. Byl jedním z mála rodáků původem 

z Podkarpatské Rusi, kteří absolvovali prestižní Vojenskou akademii v Hranicích, roku 1939 

odešel do zahraničí, byl zatčen německým Gestapem i sovětskou NKVD. Prožil několik let 

v Gulagu za polárním kruhem, aby se od roku 1942 významným způsobem podílel na 

formování československé vojenské jednotky v Sovětském svazu. Jako hrdina východní fronty 

byl po válce zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen. Několik let strávil  pracemi 

v uranových dolech. Po propuštění mohl zastávat pouze dělnické profese. Pádu 

komunistického režimu se sice dočkal, byl rehabilitován a povýšen na generálmajora, zemřel 

ale již roku 1993. 

Cílem této práce bylo příběh Julia Kostoviče připomenout. Neexistuje o něm totiž žádná 

relevantní práce, kromě několika stručných medailonků. Ty sice vyzdvihují Kostovičovu 

významnou roli v zahraničním odboj, nijak podrobně ji ale nerozvádějí. K mému vlastnímu 

překvapení existuje široká pramenná základna k jeho životu. Předkládaná práce je tak vůbec 

prvotním shrnutím jeho života. Podle mého názoru by si zasloužila rozšíření, jejíž finální 

podobou může být v budoucnu i vznik knižní publikace. 

Příběh Julia Kostoviče je velmi unikátní. Po hodinách strávených v archivech, knihovnách i 

rozhovory s jeho příbuznými mě rozsah jeho příběhu šokoval a mrzí mě, že když byl před 

několika lety navržen na vyznamenání Řádem Bílého lva, byl návrh tehdejším prezidentem 

Václavem Klausem zamítnut. Julius Kostovič se úcty za svého života nedočkal. Moc bych si 

přál, aby se to povedlo změnit. Například i touto prací. Vždyť v letošním roce uplynulo už 110 

let od jeho narození. 
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Julius Kostovič v mládí (archiv rodiny).  Julius Kostovič na snímku 
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Julius Kostovič po zatčení NKVD (DAZO). 

 

 

Rozsudek, kterým byl Julius Kostovič odsouzen na tři roky nápravně-pracovního tábora (DAZO). 
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Julius Kostovič (označen šipkou) jako příslušník 1. čs. samostatné brigády v létě 1943 (VÚA-VHA). 

 

Hodnocení Julia Kostovič z Buzuluku s originálním podpisem Ludvíka Svobody (VÚA-VHA). 
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      Julius Kostovič s manželkou Annou. Oba sloužili v 1. čs. armádním sboru v SSSR (archiv rodiny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V řadách 1. čs. armádního sboru sloužil i Juliův bratr Ladislav (archiv rodiny Ladislava Kostoviče). 
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                                                Julius Kostovič po zatčení Státní bezpečností (NA). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po propuštění z komunistického vězení mohl Julius Kostovič pracovat pouze na dělnických pozicích 

(archiv rodiny). 
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Manželé Kostovičovi, rok 1990 (archiv rodiny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius Kostovič již v generálské uniformě (archiv 

autora). 


