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ÚVOD 
Konflikt se sovětskou vládou, a to, co po 

něm následovalo, nalezlo již dosti ,historiků 
i belletristů, kteří se snažili je vylíčiti. Zbývá 
však ještě velmi mnoho nevyjasněného a 
bude patrně trv<:lti dlouho, než objektivní 
soud historika přinese na základě obsáhlých 
pramenů úplný obraz této osudové doby 
dvou let, která zanechala po sobě stopy ne~ 
jen v Rusku, ale i u nás doma. Náš sborník 
nemá býti ničím jiným, než snůškou prame~ 
nů . .. Pramenů pro historika i laika, který 
z příspěvků bezprostředních účastníků bude 
si moci učiniti alespoň přibližný obraz o těch~ 

to událostech. 
Již z článků ruských legionářů, uveřejně

ných v předešlém díle, byla vylíčena sice 
stručně, ale mnohdy velmi přil~havě nálada 
i poměry, v nichž se československé vojsko 
na Rusi octlo po odchodu z Ukrajiny. Česko
slovenské vlaky čili »ešelony«, odjíždějící 
s počátku s takovým elánem na východ, 
náhle byly zastaveny a zdržovány na jednot
livých stanicích po celé ohromné trati ze 
středního Ruska až k Vladivostoku. Situace 
byla nejistá ... Politické i vojenské vedení 
v rozpacích - což není za daných okolností 
výtkou - a vše mělo na sobě ráz, improvi. 
visace. Byly sice přesné direktivy »Do Fran .. 
cie!« Ale těmto direktivám stavělo se pojed~ 
nou v cestu také množství politických i tech
nických a geografických překážek, že z nich 
samo sebou vyplynulo pak to, co následo~ 
valo. Jedinou nadějí byl chystaný sjezd čeSr 

koslovenského vojska ... 
Celá »Anabase« rozpadá se tak vlastně na 

několik dosti přesně ohraničených údobí. 
Byla to předně počáteční doba chaosu, ne
dorozumění, nejistoty a podrážděnosti, která 
ve zmatených politických poměrech revoluč
ních na Rusi a hlavně na Sibiři vedla ke kon
fliktu se sověty. Byly to za druhé boje se so
větskou vládou, podniknuté z rozhodnutí 
vojenských předporad v Penze a sankciono
vané sjezdem v Čeljabinsku i Omsku a ma-

jící za cíl »vlastním pořádkem« dostati se do 
Vladivostoku a odtud do Francie. Byla to za 
třetí doba obnovení protiněmecké fronty za 
pomoci spojenců a ideální snahy pomoci 
ruské demokraCii k svrhnutí bolševické vlá
dy. Tato tři údobí znamenají jistý vzestup a 
úspěchy. Pak ale nastává přelom. 

Zklamali spojenci i ruská demokracie, 
která byla smetena Kolčakem. Kolčakova 
vláda byla zrozena ze slabosti a na' slabosti 
založena, zatím co nepřítel sílil. Kolčakůy 
převrat, zklamání ve spojencích a jich pomoci 
i nedůvěra k ruské demokracii dokonaly de
bad v československých duších. Nastává ne~ 
chuť, neúspěchy na frontách, roste únava a 
vědomí marnosti boje v »cizích službách« 

..i mravní nejistota. Předposlední' části »Ana
base« je ochrana magistrály, k níž z vůle 
spojenců jsou československá vojska přinu~ 
cena a která vyčerpává úplně mravní fond 
druhdy nadšených revolučních vojáků, když 
vidí, jak kolem nich roste povstání, jak láska 
ruského lidu mění se v nenávist, jak se proti 
nim bouří, jak ruská demokracie ukázala se 
nemohoucí a ničemnou, jak Kolčakův systém 
řítí se nezadržitelně v záhubu a jak sobecká 
spojenecká politika nechává je na holičkách. 
A k tomu ke všemu osvobozenecké dílo, pro 
nez československé vojsko krvácelo, již 
dávno je ve vlasti dovršeno. Poslední etapou 
konečně je evakuace Sibiře a příměří s vítěz~ 
nou sovětskou armádou. 

Tento vývojový i historicky a časově zdů~ 
vodněný pořad budou sledovati i příspěvky 
v tomto díle, jež svým rozsahem přirozeně 
bude nejobsáhlejší a přinese patrně hodně 
nového do historie našeho revolučního odr 
boje na Rusi. Budou to příspěvky, psané 
krví ... Snad některé z nich vnesou trochu 
disharmonie do idealisující písně, jež až dOr 
sud opěvala tuto »Anabasi«. 

Ale tato disharmonie nezmenší nijak její 
velikost. Naopak ... Přiblíží ji pravdě. A tím 

je řečeno mnoho. 
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Jelo se nám vesele, když jsme minuli Vo~ 
roněž a projeli Kurskem. Postupně jsme do~ 
plňovali a opravovali zařízení našich těplu~ 
šek, na což v Ičně nebylo času. Tam prostě 
naházelf jsme ze skladu fošny do vagonů, ne~ 
uvažujíce příliš o tom, jSOlkli všechny stejně 
silné, abychom z pryčen nenadělali si scho~ 
dů, na nichž špatně by se odpočívalo a spa~ 
10. Bylo třeba spěchati, aby se mohly zaří~ 
dit1 další části v Ičně vagonující. Stanice pak 
nebyla příliš velikou, aby sta'Čila návalu a 
kromě toho bylo nutno dostáti rozkazu co 

na snadě, že prkna z pryčen vydělená jsme 
zůstavili ve vagoně. Byloť stále citelné chlad~ 
no a zvláště za jízdy. Jestliže se hlásilo jaro 
na Ukrajině už při odchodu z Polonného, na 
půdě, Ruska za Kurskem jenom nesměle ťu~ 
kalo. Usmálo se někdy slunce, ale to jen tak, 
aby s námi laškovalo - vytáhlo nás z tě~ 

pIu šky na mrazivý vítr ... 
Po několikadenním pobytu jsme v těpluš~ 

kách zdomácněli. Někdy se nám dokonce 
zdálo, že bydlíme pohodlněji než u někte~ 
rého ukrajinského 'sedláčka. Jak také ne! Tu 

V Samaře. 

nejrychleji pryč přes Bachmač, aby se ne~ 
marnilo časem. 

Byli jsme rádi, že se už navagonovanrm 
končil náš více jak čtrnáctidenní pochod z 
Polonného přes Zito mír a Kyjev. Nebylť ni~ 
kterak příjemným za sněhových plískanic a 
v ukrajinském blátě, jehož bylo hojně za Ky~ 
jevem, kde mluvili jsme o štěstí, našlo~li se 
kus silnice. Ale brzy jsme poznali, jak nedo~ 
konalé je zařízení naší těplušky. Prkna, z 
nichž jsme složili pryčny ke spaní, byla roz~ 
dílné síly a tak nezbylo, než se starati o zdo~ 
konalení vnitřního zařízení. Každá naše za~ 
stávka as po tři dny znamenala, že jsme se 
vydávali na prohlídky vagonů a stěhovali 

z nich prkna, až jsme opatřili taková, že 
pryčny jsme si mohli náležitě urovnati. Je 

jsme byli svými vlastními domácími pány a 
podle stavu toho se i z'a,řídili. Těpluška byla 
nám novým domovem - hradem. A zvykli 
jsme tím spíše, že jsme na den, ne~li hodinu, 
měIi vypočteno, kdy jí dáme ve Vladivosto.· 
ku »s bohem«. 

Mám velmi dobré vzpomínky na naši tě~ 
plušku. Nebylo nás v ní mnoho, takže poho~ 
dIně každý z nás se mohl zaříditi. Jaké tu 
byly v ní krásné večery a noci! Oheň 

v kamnech vesele praskal, čajník byl neustále 
naplněn vroucí vodou, ale co bylo nejlepšího, 
byLy ty naše rozhovory ... Debatovali jsme 
V'ždy při světle svíce dlouho do noci - a ještě 
tehdy, kdy mnohého již přemohl spánek. 

Jindy než večer ostatně nebylo na rozho~ 
vory času. V stupem do těplušek nám přestala 
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ulejvka, již měli druzí. My jsme musili doho~ 
niti, co za měsíc bylo v kanceláři pluku pro~ 
meškáno. A bylo toho notná porcel V Zito~ 
míru se nám oddělili ruští Češi - byla jich 
skoro polovička - a po celou dobu pochodu 
nebylo možno nic dělati. V pluku nastala 
změna ve vedení a také v úřadování. Začali 
jsme úřadovat česky. Kancelář byla proto 
zcela ve svém pořádku přeházena. Dostala 
sice nové síly - byloť nutno nahraditi úby~ 
tek sil a dohoniti, co bylo zameškáno, jakož 
i zmoci práci s nově zavedeným pořádkem. 

Celý štáb pluku byl předělán. Dostali jsme 
nového pobočníka a také nového pokladníka. 
Bývalý pokladník Ukrajinec Zilenko přijel 
ještě za námi, ale jen se rozlouó1t a odevzdalt 
poslední peníze, jež ještě při odchodu pro 
pluk obdržel od rozpuštěného štábu XI. ar~ 
mády v Homelu. Bylo to posledních 10.000 
rublů, jež tento štáb měl ještě v pokladně. 
Pokladník Zilenko jel sice ještě do Berdi~ 
čeva do kaznačejstva, nedostal tam však 
11Jic. Za to se ocitl v zajetí ha1jdamáků ... Za.· 
čínala nám pemá práce. Pluk po cestě se zá~ 
sobil potravinami i oděvem. Teprve nyní 
bylo nutno všechno znamena,t, rozdělovat 
prádlo a šaty jednotkám plukovním. Praco~ 

valo se proto od časnéh~ jitra až do večera 
bez oddechu, zatím co vojáci strojoví odpo~ 
<Sívali, byl~li čas špatný, a bylo~li hezky, 
mohli si vyšlápnouti na cvičení a svésti ně~ 
jakou ,tu Inekrvavou bitvu se sněhovými kou~ 

lemi. 

Nám písarum, jak jsem už poznamenal, 
zbyl na rozhovory toliko večer, ačkoliv látky 
bylo velmi mnoho. Byl to hned cíl naší ce~ 
sty, události v Rusku, jež bylo zmítáno bouří 
občanské války. Otázka za otázkou se vtí~ 
rala a zajímala naši mysl. Ze jsme se v roz~ 
hovorech rozestupovali na několik táborů, 
není žádnym divem. Jedni z nás byli mír~ 
nější, druzí radikálnější. Nescházel také ni~ 
kdy střed a chytráci řkoucí Vlždy po nejživější 
debatě: »J á nepravím tak ani tak, ale uvidíte, 
že na má slova dojde.« 

Náš vlak zakotvil koncem března na malé 
stanici Lomovís. Byla uprostřed polí, vzdá~ 
lena od stejnojmenné vesničky as. 3 kilome~ 
try. Byla tudíž samotou a nepojala všech 
pěti vlaků pluku, takže vlak prvního praporu 
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zůstalo něco za námi na stanici Razkazovo. 
Lomovís se nám stal domo'vem na celý měsíc, 
což piiispělo i k tomu, že roty kulometné uby~ 
tovaly se v nedaleké vesnici. Pobyt na této 
startici byl opravdovou nudou. Ta se stupňo~ 
vala každý den a měnila se v rozhořčení, 

když pobyt se prodlužoval. Měsíc v Lomo~ 
vísu ztrávený byl nekonečný a udělal notnou 
čáru přes naše výpočty pobytu v těpluškách 
a nalodění ve Vladivostoku. 

Pro zkrácení dlouhé chvíle pustili jsme se 
i do novin. Nejdříve jsme se rozhodli pro ča~ 
sopis humoristický. Záhy také vyšlo první 
- a poslední číslo našeho >?Bodláčí«, vydané 
v jediném exempláři, v němž byl zvěčněn náš 
ústup z Kyjeva. Bylo z toho sice trochu mrzu~ 
tostí se šikovatelem, jehož si společně dobrali 
náš básník a ilustrátor. Zablýskalo se také 
- na štěstí jenom v očích, padl nějaký hrom. 
Ale po bouři bylo zase docela hezky. 

Dalším tiskovým pokusem, jenž se už lépe 
zdařil, bylo vydávání plukovního časopisu, 

nazvaného »Ruch«. První číslo vyšlo v po~ 
lovině dubna asi ve 100 výtiscích. Redaktor 
nejen pořádal číslo, ale psal i pro hektograf, 
na němž byl časopis rozmnožován. Později 
se dokonce zmohla na psací stroj a cyklostil, 
takže náklad se mohl úměrně potřebě - a 
také rozsah zvětšiti. Předplatné bylo dobro~ 
volné a prvním předplatitelem stal se sám 

velitel pluku por. Čeček. 
V duše vojáků pomalu, aJVšak jistě vkrá~ 

dala se otrava. Nenapravil náladu ani vý~ 
bovný pěvecký sbor 1. pluku, ani hudba té~ 
hož pluku se sborem ochotníků, které nám za 
ošacení připravily pěkné chvíle. Ve Vladiyo~ 
stoku jsme chtěli být alespoň do konce 
dubna, ale staóila z;práva, že 1. záložní pluk, 
který nás v Lomovísu předjel, nedostal se 
ještě do Penzy, jíž s velkými potížemi projel 
pluk třetí a druhý. A ze dne naden přichá~ 
zely zprávy horší a horší - - transport 
vázne, 'transportu se kladou překážky, trans~ 
port uvázl úplně. Dělostřelci a 1. záložní pluk 
projeli sice Penzou, ale jenom na nejbližší 
stanice mezi Penzou a KU1zněckem. První 

pluk se nehýbe ... 
Kolik tu bylo látky k uvažování! Kolik 

látky k debatám rozhořčeným a prudkým 
hádkám. A nejhůře působil nedost~lÍek spo:, 

lehlivých informací. Nepřišel nikdo, aby po~ 
dal zprávu, jak to je s dohod~u o odevzdá~ 
vání zbraní v Penze, o situaci vojska, o vy~ 
hlídká<;h další dopravy. »Deník« přicházel 
nepravidelně a neměl také informací, jichž 
potřebovali vojáci. Nebylo nám, pravda, zle. 
Najedli jsme se, zejména kaše - i čaje na~ 
pili .do syta .. I machorka byla - koupená 
ovšem od sedláků v okolí a často smíšená 
s k~lllopným semenem. A to byla také otrava 
a jaká! Bylo nebezpečno přijíti do cesty to~ 
mu, kdo v lulce nebo v papirose spálil ko~ 
nopné zrno! - -

Krátce řečeno: ne j e l'i j s m e. A kdy~ 
bychom se byH měli sebe lépe, nic nemohlo 
povznést naši náladu, zahnat chmury s na~ 
šeho čela. Jediným protijedem této otravě 

byl pohyb. Ovšemže pohyb vlaků a směrem 
východním, alespoň kousek - k Penze. Tam 
si nás nenechají, myslili jsme si a říkali: 
bam~li se dostanem, pošlou nás dále - k Sy~ 
zrani, k Sa1maře, k Urálu. A zatím taková 
byla skutečnost. jež se nám konečně postavila 
před oči: Omská dráha 'nepřijímá vlaků a 
v důsledcích toho ani syzraňsko~zlatoústská. 
A co se dělo jinak, jsme nevěděli. O tom do~ 
stalo se nám zpráv mnohem později - tehdy. 
kdy jsme se už octli na prahu sibiřské ana~ 
base a většina teprve ve chvíli, kdy na ma,~ 
g,istrále vzplanul oheň bojů se sovětskou ar~ 
mádou. . 

Proskakovaly ovšem všelijaké pověsti. 

rimi však nálada vojska se jenom zhoršovala. 
Nebyly přesné a ústním podáním se zveli~ 

čovaly až do fantastičnosti. Tušilo se cel~ 
kem správně, že přeplnění omské dráhy není 
tou pravou příčinou a nevěřilo se také, že by 
povodně byl,y amurskou dráhu naitolik po~ 
škodily, že nebyla by sjízdná. V rozpravách 
hledaly se jiné příčiny zdržování transportu a 
instinkt i prostým vojákům pravil, že jde 
o překážky umělé. A zvláště živým se udržo~ 
valo mínění, že je tomu tak na naléhání nebo 
přání Německa, žádajícího od ~ovětské vlá~ 
dy plnění mír~vé smlou.vy. 

Ze se vyvíjela ve vojsku nálada proti so~ 
větské vládě je logickým závěrem takových 
úvah a domněnek. A vyvíjela se i nálada 
proti Odbočce Národní Rady, jež byla ozna~ 
čována za slabou. Dokládalo se to dohodou 

Pravoslavný sohor v Penze. 
1'010 Památník Odboje. 

o oaevzdávání z,braní v Penze, s níž vojáci 
nemohli se smířiti. Než žádná z úvah ne~ 
měnila nic na situaci. Transport se zastavil 
a to tak důkladně. že 1. a 4. pluk stály před 
Penzou, 1. dělostřelecká brigáda s 1. zálož~ 
ním plukem za Penzou. Vzdálenost byla ne~ 
veliká a mohly udržovati i koňmo spojení. 
Stály tak až do dobytí a obsazená Penzy a 
dobrovolného odchodu k Syzrani ve smyslu 
daných rozkazů. Než to je kapitola jiná a 

. pro jiné péro. Pro péro přímého účastníka. 

Uróitou změnou byly vypsané volby de~ 
legátů na první vojenský sjezd. Pro rozho~ 
vory byla nová látka. A její probírání nikte~ 
rak nepřispělo ke zvýšení důvěry v Odbočku 
Národní Rady.· Nebylo to snad všudy tak 
zlé, ale ve čtvrtém pluku její postavení bylo 
silně otřeseno. 

Volby provedly se podle všech pravidel, 
jež Odbočka vydala a aniž by se vědělo, kdy 
sjezd, k němuž se konaly porady už koncem 
roku 1917 v Kyjevě a jenž byl svoláván do 
Pirjatina na Ukrajině, bude se vlastněko~ 
nati. To, že byly vypsány volby, ale nebylo 
rozhodnuto o termínu sjezdu, vyvolalo no~ 
vou nedůvěru. Pochybovači říkali: chtějí nám 
zalepit oči a skeptici dokonce činili závěry, 

že je to ohlodaná kost a že sjezdu nebude. 
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Než téma nových rozhovorů tu bylo. A 
mluv,ilo se o něm hodně. Pomohly k tomu 
porady zvolených delegátů, svolaných velite~ 
lem pluku, poruč. Čečkem, jež se konaly ně~ 
kolik dní, a pak i porady svolané do Penzy 
divisijním výborem. 

Nyní předmětem debat, kromě otázky dal~ 
šího transportu, byla otázka organisace voj~ 
ska a jejídemokratisace. Sváděly se ostré 
půtky - na štěstí jenom slovní - jak by 
organisace naší armády měla vypadat. Ná~ 
měty dala už dříve ruská revoluce, zanesší 
do autokratické organisace. vojenské mnoho 
novot a to i takových, jež velmi napomá~ 
haly, využity jsouce obratně bolševickou 
agitací, k rozvratu ruské armády. Nyní ná~ 
měty ruské revoluce a novoty byly zase ž,i~ 

věji posuzovány. Kterých použíti? Které se 
hodí pro vojsko dobrovolnické, jehož pří~ 

slušníci chtějí býti dobrými vojáky a zároveň 
také občany a spolurozhodčí'll1i o své orga~ 
nisaci? Nebyly tyto otázky novými. Od břez~ 
nové revoIuce vířily hlavami dobrovolců, 

správně povětšině uzavírajících, že jen ta~ 

kových lze použíti, jež by prospěly k dosa~ 
žení cíle a jimiž by byla uchována jednota 
celého revolučního hnutí a armády. 

Bylo těžko dobrati se jádra věci. Zhavě 
se cítilo, jak právě v této, opravdu těžké 
době, schází v Rusku Masaryk. Většina ta~ 
kových živých debat končila se tím: Kdyby 
tu byl Masaryk, nestáli bychom tu, nevě~ 

. douce, dostaneme~li se dále. A také otázka 
naší organisace snadno by se řešila ... 

Je těžko pamatovati obsah dlouhých a do 
hluboké noci 'trvajících rozhovorů. Bylo jich 
příliš mnoho a rozbíhaly se do podrobností, 
při nichž nescházely ani stížnosti na kuchyni 
a zásobování. Zásobovací oddíly nemohly 
v chudém okolí sehnati dostatek nutných 
produktů. Začínal tu nedostatek masa a bylo 
málo mouky. Pokud se maso opatřilo, bylo 
měnéhodnotné a mouku bylo možno získati 
jedině výměnou za cukr, jímž byli jsme do~ 
statečně zásobeni, počítajíce z opatrnosti, že 
transport se protáhne. Výměna však nebyla 
pro nás nikterak výhodná - požadavky vy~ 
měňujících se neustále stupňovaly. 

Nedostatku masa se odpomohlo poměrně 
záhy, poněvadž části projíždějící Sibiří or~ 
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ganisovaly nákup masa a také mouky v okolí 
Samary, v Kurganu a Petropavlovsku. J en~ 
že i tato opatření, k němuž byl dán základ 
ujednáním Finanční správy Odbočky Nár. 
Rady se zástupci sibiřských kooperativů 

v Moskvě na začátku března, narazilo na ne~ 
překonatelné překážky v železniční dopravě, 
jež v tomto směru úplně vázla, jak sami jsme 
se mohli později přesvěd'čiti v Čelabinsku a 
jinde. 

Do našich debat začínaly se v době voleb 
na sjezd vkrádati obavy o další existenci na~ 
šeho vojska. Mnozí uzavírali, ze Odbočka 
Nár. Rady bolševikům nalítla. Odsuzovali, 
že je přespříliš pasivní a nedovede si vynu~ 
titi dosta1tečného respektu přes to, že má za 
sebou reální sílu, jíž představoval armádní 
sbor s 50.000 vojáků, jenž tou dobou byl v 
Rusku jedinou řádnou vojenskou jednotkou. 

A dostavše se ve svých debatách až na toto 
pole, ocitali jsme se u problému jiného: 
u otáz'ky budoucnosti Ruska. Debaty na toto 
téma byly vždy nemene zajímavé a Zlve. 
Udrží se bolševici nebo se neudrží? Jest jejich 
postup správný? Udělají z Ruska socialistic~ 
ký stát? Není třeba zvláště ~důrazňovati, že 
většina filosofujících a debatujících nesouhla~ 
sila s m~todami, jež sloužily k upevnění moci 
bolševiků a naopak byla by si přála brzký 
konec jejich vlády. Vždy byli nám bližší so~ 
ciální revolucionáři a sociální demokraté 
menševici; v ně skládali jsme však naděje 

upřílišněné, jak mohli jsme se krok za krokem 
a ze dne na den přesvědčovati. Přes to naše 
závěry bývaly takové, že bolševici u moci 
dlouho se neudrží. Byk nám takovýto zá~ 
věr útěchou a domnívali jsme se, že je úplně 
správný, když kolem sebe měli jsme příleži~ 
tost pozorovati, jak se na příklad provádí 
socialisace půdy, jež prostě byla rozdělována, 
přesně podle hesel hlásaných socialisty revo~ 
lucionáři. 

Pojednou jsme se octli před skutečností, že 
náš transport se nehýbe. Vojáci, přijíždějíd 
z Penzy, přiváželi zprávy nanejvýš pováž~ 
livé. Největší potíže při: odevzdávání zbraní 
dělají čeští bolševici, kteří přímo na nádraží 
zřídili si agitační kancelář a organisují pro 
rudou armádu český pluk. Někteří naši vo~ 
jáci desertují a přecházejí k bolševikům, kteří 

'více vojákům platí a dobře je šatí. Agitace 
českých bolševiků směřuje k rozvratu na~ 

šich řad. Tyto zprávy opodstatňovaly naše 
domněnky o neupřímnosti bolševiků. Jimi se 
vkrádala v duše dobrovolců je~tě větší nedů~ 
věra a vzrůstalo naše nepřátelství k bolševi~ 
kům. 

Začínalo se mluviti o bílení. Nemálo k to~ 
mu přjlspěl čin belgického oddílu automobi~ 
lového, který, jsa zadržován při svém od~ 
jezdu z Ruska, které podle brestlitevské mí~ 
rové smlouvy nesmělo trpěti cizího vojska a 
staré formace musily být rozpuštěny, probil 
si cestu do Mandžurie. Zpráva -časopisů 

legáti 4. pluku s velitelem pluku Čečkem, 

o jeden den se opozdivší. 
Hned po příchodu do druhé schůze porad 

jsme poznávali určité rozladění a cítili bouři. 
Poznávali jsme, že a~itace českých bolševiků 
mllže se vykázati určitými výsledky. Potká~ 
valiť jsme v Penze české rudoarmějce a set~ 
kali jsme se s výsledky agitace i na samot~ 
ných poradách, kde padla i slova, že sjezd 
se má konati ve Vladivostoku, prý ve stínu 
japonských bodáků, takže nebude už míti 
žádného významu, leč ten, aby manifestoval 
vůli Spojenců' a v neposlední řadě i jejich 
vůli proti dělnické vládě ruské. 

Penzu. foto Památník Odboje, 

o tomto činu Belgičanů hodně se kolporto~ 
vala a žádalo se, aby se stejně postupovalo i 
s naší strany. Zádali toho, pravda, nejradi~ 
kálnější vojáci, jež zase druzí mírnili. 
Konečně ti radikální vojáci dostali sousto. 

V druhé polovině dubna odejel do Penzy po~ 
ručík Gayer, známý svou odvahou a se čty~ 
řiceti vojáky žádali důrazněji další dopravu 
do Penzy a na východ. Hodně si od této vý~ 
pravy mnozí slibovali, poznamenávajíce, že 
tento způsob jest už jediným argumentem, 
který na bolševiky může ještě platiti. 

Zatím již dojížděli do Penzy sjezdoví de~ 
legáti na porady, svolané divisijním komité~ 
tem. Přijeli až na delegáty 3. pluku, který se 
už koncentroval v Čelabinsku, zástupci 
všech částí. Bylo jich na 60, když přišli i de~ 

Ovzduší, v němž jsme se ocitli, nezdálo se 
nám příliš příznivým pro klidnou a plodnou 
práci, na níž jsme se připravili v našich plu~ 
kovních poradách. Viděli~li jsme na jedné 
straně - u malého poměrně počtu delegátů 
- vliv bolševické agitace a také určité oba~ 
vy, ne~li přímo strach před službou ve Fran~ 
cii, nepozorovali jsme na straně druhé, že by 
tomu dOi1ti takticky bylo čeleno. Pozorovali 
jsme naopak, že je tu určitá propast'. A co 
horšího ještě: že tato propast se neustále 
zvětšuje. 

Viděli jsme tu dále i určité rozvrstvení: 
delegáty vládní a oposiční s nezbytným stře~ 
dem, váhavým na jednu i druhou stranu a ne 
dosti rozhodným při otázkách zásadnější~ 

ho rázu. Mimo jiné jsme dále také poznali, 
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že mnozí delegáti chtěli tu za každou cenu 
a ke všemu mluviti. Pocítili j'sme i ohlasy roz~ 
hovorů těpluškových. To ostatně bylo po~ 
chopitelným, neboť rozhovory se vytvořila 
určitá atmosféra, z jejíhož okruhu se dostati 
bylo velmi těžké. 

Penzenské porady delegátů 1. divi~e ko~ 
naly se po pět dnů a v jejich rámci konala se 
v Penze i oslava dělnického svátku 1. květ~ 
na, který byl oslaven všude, kde naše vojen~ 
ské oddíly se nacházely. Nejvíce prospěla 
oslava 4. pluku, poněvadž mu umožnila po~ 
hyb. Ne sice veliký, ale přec jen pohyb, který 
z'namenal dokonce i určité soustředění a 
zmenšení vzdálenosti od pluku prvního, jenž 
se nacházel blízko Penzy. 

Rtiščevští železničáři hodlali uspořádati 

oslavu zvláště důstojně a proto vyjednávali 
o hudbu 4. pluku. Ta byla jim slíbena - s 
podmínkou však, že vlaky budou dopraveny 
z Lomovísu alespoň do Rtiščeva. Poněvadž 
o hudbu stáli ve Rtiščevě, pohnuly se vlaky 
4. pluku kupředu. A nejen do Rtiščeva,alt 
ještě dále - do Serdobska: eáli~li se ye Rtiš.~ 
čevě československých vojáků, n,ebo neby~ 
lo~li tam opravdu mí'st~,· nevím. Po oslavě 
prostě vlaky byly dopraveny dále k Penze, 
do 70 kilometrů od ní vzdáleného Serdob~ 
ska, Sem také po skončených poradách vrá~ 
tili se delegáti. 

Oslava. v Penze, poradami pořádaná, byla 
důstojná. Byla 'už sama o sobě odpovědí na 
český leták, vydaný bolševiky, v němž vo~ 
jáci byli zrazováni od cesty do Francie, aby 
tam nesloužili mezinár·odnímu kapitalismu a 
imperialismu. V letáku, proti němuž na po~ 
radách bylo stanoveno vydati leták náš, 
členové N~rodní Rady byli typováni' jako ha~ 
z·ardní hráči a působeno zejména na vojáky 
socialistického přesvědčení, aby setrvali 
v Rusku a pomáhali k uskutečnění sociaHstic~ 
kého státu i upevnění dělnické vlády - so~ 

větské. 

Proti této oslavě uspořádali vlastni oslavu 
čeští bolševici. Posloužil jim velmi dobře 
dešť, který hrstku poslucha'čů, hodně pracně 
sehnaných, záhy rozprášil. 

Než vraťme se k poradám, o nichž je 
možno říci, že se jimi končila jedna část ne~ 
dobrovolného pobytu . na yůdě evropského 
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Ruska, jejímž závěrem byly. V zrušená nálada 
prvního dne porad se valně nezměnila až do 
jejich skončení. Ukázalo se tu na nich, že 
mnohem snadněji se debatuje v těpluškách, 
kde snadno se <';inily i nejsmělejší závěry. 

Šlo tu o další dopravu vojska. To byl sám 
o sobě problém, který rozřešiti nebylo nikte~ 
rak snadným. Byla tu dá,le otázká demokra~ 
tisace armády. Třebas bratřím i v těpluškách 
bylo jasno, že ndze u nás jíti tak daleko s re~ 
formami, jako se šlo v armádě ruské, bylo 
něco nutno dělati, protože se v mnohém po~ 
ciťovaly mezery a nedostatky. Forma orga~ 
nisace staré ruské armády, založená na vo~ 
jenské povinnosti poddaných, nepřiléhala 

dobře armádě dobrovolců, jež byla státem ve 
státě. Každý její voják se cíltil obča'nem. 
Mnohé otázky pak dokonce se kompliko~ 
valy jako na příklad otázka disciplinárního 
řádu. Starý neplatil, ohlašova~ se francouzský 
a horkokrevnými veliteli, kteří jeho obsahu 
často neznali, byl označován za velice přísný. 
A ke všemu měli jsme tu soudy rotní, pra~ 
porní, plukovní - nově pak soudy ešalonní, 
jež převzaly čá'st disciplinární pravomoci 
velitelů. 

Bylo by velmi zajímavým zjis~iti, jak toto 
rozdělení disciplinární pravomoci působilo. 

Myslím, že v něčem velitelům prospělo a zá
roveň poškodilo soudy samé. V mnohém ve~ 
litele poškodilo a delikventy zoela určitě. 

Velitel s omezenou pravomocí - v organi~ 
saci jako je vojsko - jistě má velmi těžké 
postavení, nemůže~li sám vinníka potrestati. 
A vinníci, souzení »Hdem«, vždycky doplá~ 
celi, poněvadž ty naše soudy byly hodně 
přísné, nepočítajíce tolik na mimořádné po~ 
měry, zaviněné válkou, jako s faktem, co 
o takovém případném provinění soudí okolí. 

Otázka další dopravy voj'ska byla v po~ 
radách uváděna v souvislost s konáním 
sjezdu. Byla tu dvě stanoviska. První, vne~ 
sená delegáty bolševicky orientovanými, aby 
se sjezd konal bez všelikého vlivu a mohl 
provésti demokraUsad v armádě - jak 
o tom neměli tito delegáti jasna a pokud tedy 
jenom v tom snad, že vedení mělo býti (a 
mám za to, že na mysli měli hlavně vedení 
politické) demokratisováno, to jest dopl~ 
něno zástupci řadových v<?jáků. Druhé pak 

m 

stanovisko, hájené delegáty čtvrtého pluku 
s ohledem na mimořádně těžkou situaci voj~ 
ska, aby sjezd jako nejvyšší instituce, volící 
Odbočku Národní Rady, rozhodl co činiti, 

abychom se dostali dále do Vladivostoku a 
do Frande. V tom se rozcházé1a obě mínění, 
jež byIa společná potud, aby se sjezd konal 
co nejdříve a na půdě Ruska. 

Všechny otázky na poradách se vyskytu,:. 
jící byly nadmíru vážné a těžké bylo jejich 
řešení, k němuž se přistupovalo s přílišnou 
citovos·tí, poměrně malým rozhledem a na~ 

prostým nedostatkem informací. Byla tu -
příkladem - vznesena interpelace, kdo po~ 

ševicky orientovanými delegáty, kteří pod~ 
lehli zřejmě penzenské agitaci, nebyla první~ 
ho dne vyřešena a vyžádala, si nové vzrušené 
debaty druhého dne, který nezačal rovněž 
nikterak klidně. Došlo totiž ke srážce dele~ 
gátů čtvrtého pluku s přítomnými členy Od~ 
bočky Nár. Rady Medkem a drem Eisenber~ 
grem, pro jejich satirické poznámky při re
ferátu poruč. Čečka o návrhu pluku na no~ 
vou organisaci Vojenské komise Odbočky. A 
odpoledne delegáti čtvrtého pluku, snažící se 
odstraniti rozladění v první schůzi vzniklé, 
učinili pilný návrh, aby sjezd vojska byl svo~ 
lán do lrkutska, jenž podle jejich mínění byl 

Odevzdávání zbraní bolševikům v Penze. Foto Památník Odboje, 

depsal smlouvu s Ukrajinskou Centrální ra~ 
dou, tedy o věci, jež patřila minulosti a byla 
vyřešena úplně odchodem vojska na území 
Ruska. Další interpelace, kdo učinil dohodu 
Q odevzdání zbraní v Penze, sledovala spíše 
cíl odhaHti osoby, poněvadž se usuzovalo, že 
celá Odbočka Nár.Rady nemohla s ní sou~ 
hla si ti. Tato druhá věc za~ímala delegáty a 
přirozeně i vojáky mnohem vice, protože se 
jich bezprostředně dotýkala. Ale je nutno 
říci, ~e podnět k interpelaci byl více citový, 
třebas věc považována za velmi důležitou. 
. Proto také otázka konání sjezdu, o níž do;. 
šl~ k ostré srážce na první schůzi mezi bol~ 

uprostřed celého transportu, roztaženého už 
od Penzy ai po Vladivostok. 

Návrh po debatě, místy velmi ostré, pro~ 
padl rozdílem dvou hlasů. Nechci mu přidá~ 
vati nějaké zvláštní důležitosti, al<e mám za 
to, že rozhodl o odchodu bolševicky orien~ 
tovaných delegátů do rudé armády. Při nej~ 
menším odchod uspí,šil. Důvod k tomuto mí~ 
nění mám v rozhovoru s dělostřelcem V aníč~ 
kem, jenž by'l dříve spolupracovníkem Od~ 
bočky Nár. Rady, který po výsledku hlaso-
vání ztratil víru, že demokratické snahy -
jaké, mně nevyložil - došly by dostatečného 

uplatnění. 
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V celku penzenské pomdy přidržely se ně~ 
kterých návrhů porad, konaných v Kyjevě a 
za podklad org'anisace hnutí vzaly návrh 
čtvrtého pluku na reorganisaci vojenské ko~ 
mise. V závěru byly ovšem kUdnější a třebas 
o žádosti svolání sjezdu do Irkutska bylo 
rozhodnuto zamítavě, cítili jsme, když jsme 
se rozjí~děli ke svým vlakům a do těplušek, 
že sjezd musí býti svolán co nejrychleji. 

Situace vojska stáva,la se horší a horší ze 
dne na den. Pesimism o dalším osudu šířil 

se jako lavina. Volalo se po pohybu,těp~ 
lušky i dobře zařízené začínaly se pova'žovati 
jako vězení. 

A ke svolání došlo velmi záhy. Hned 
v prvních dnech května došly rozkazy, aby 
delegáti byli vypraveni a odesláni kupředu. 
Místo sjezdu v rozkazech sice nebylo určeno, 
ale shodou okolností nedošlo ani na Irkutsk, 
třebas byli jsme vypravováni jako by do Vla~ 
divostoku. Sjezd sešel se k poradám 20. 
května v Celabinsku na politickém rozhraní 
Ruska evropského a sibiřského. A tu začíná 
už jiná kapitola historie našich ruských legií 
~ sibiřská anabase - jízda vlastním če\Ským 
pořádkem, probíjení si cesty na Východ, 
zdolávání uměle nastavených nám v cestu 
překážek ... 

Je nutno po praV1dě říci, že vedle vážných 
otázek zbyl ča's i na zábavu a vtip, o nějž 
mezi dobrovoIci nebylo ostatně nikdy nouze. 

Byl jim také nutný jako oběd, čaj a mqchor~ 
ka. Dlouhou chvíIí a vážnými rozhovory byli 
by zatrpkli a ještě více podlehli pesimismu. 
A tak vedle ,těch, kdož o každé otázce filoso~ 
fovali, byli tací, kteří každou věc, každý 
problém »řešili« vtipem, zvaným těpluško~ 
vým, který byl opravdu samorostlým. 

Vtip zvyšoval často pokleslou náladu. Po~ 
máhalo se k tomu cíli i sportem, různými hra~ 
mi, koncerty pěveckými i hudebními, diva~ 

delními představeními. Nejlépe v této věci 
posIoužil vždy 1. pluk, jehož umělecké sbory 
měly už svou tradid a také pověst v celé 
první divisi. 

Pokud vlaky stály - bylo tomu tak téměř 
až do konce května - to našlo se i dosti 
času nejen na vnitřní zařízení t ěpliu šek, ale i 
na jejich zevní výzdobu. »Kumštýři« byli 
v každém ešelonu, někde skuteční, někde jen 
tací, kteří do umění fušovali. A tak naše 
těplušky byly postupně zevně ozqobeny a na 
každé byla při nejmenším uVledena místa, jež 
jejich obyvatelé považovali za svůj domov. 

Ale přes to, že jsme se za1řídili pohodlně a 
po svém, byly nám ty dva měsíce okolo Pen~ 
zy hodně dlouhé, delší, než nám bylo pří~ 
jemno. Vydrželi jsme však, neboť i tomu 
neustá,lému čekání na to, kdy se už hneme, 
byl také konec. A pak bylo tolik změn, že na 
filosofování nebylo opravdu často ani 
chvilky. 

x 
(ELJABINSKÝ INflDENT 

A (O PAK NÁSLEDOVALO 
(YRILTOMAN 

Bolševická vláda kladla všemožné pře~ 

kážky našemu odjezdu přes Vladivostok do 
Francie. Poslední byl rozkaz, kterým naše 
I. divise místo na Vladivostok, měla jeti přes 
Čelabinsk, J ekatěrinburk a Moskvu na 
Archangelsk. Jakmile jsme se to dověděli, 

zaznělo z tisíců hrdel: »Nepojedeme do Fran~ 
cie jinudy, než přes Vladivostok.« Tím oka~ 
mžikem bylo rozhodnuto mnohem dříve to, 
co později delegáti na čelabinském sjezdu 
ujednali. A měli jsme proč bolševické vládě 
nedůvěřovati. Tím, že nás chtěly jednotlivé 
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sověty odzbrojiti, zdržování našich ešelonů 
po dny a týdny na opuštěných stanicích, 
roztáhnutí na tisíce verst našich ešelonů od 
Penzy až po Vladivostok, tím, že nás před~ 
jížděly celé vlaky pancéřových automobilů, 
děl i rudoarmějců a koneoně to, že chtěly 

naši armádu rozdvojiti, vzniklo v nás odů~ 
vodněné podezření, že to,. co dělá bolševická 
vláda, dělá proto, aby nás co nejvíce osla~ 
bila, aby nás tím jistěji a snáze přemohla. 

Byli jsme přesvědčeni, že měla v úmyslu z ja~ 
kýchkoli důvodů z Ruska do Francie nás ne~ 

pustiti. Otevřeného boje s námi se bála, ne~ 
boť naše armáda, ačkoli malá, ale disciplino~ 
vaná a dobře ozbrojená, lehko mohla by 
svrhnouti její dosud nepevnou moc. Bylo nám 
jasno, že jakmile jsme jí vydali podle úmluvy 
dvě třetiny zbraní a roztáhla nás po magi~ 
strále tak, že jsme byli ešelon od ešelonu na 
dvě a tři sta verst od sebe vzdáleni, chystala 
se zasaditi nám poslední a smrtelnou ránu. 

Za takové vyhlídky přijel náš ešelon 3. 
praporu 3. pluku Jana Zižky z Trocnova dne 
30. dubna 1918 na poslední rozjezd před Ce~ 

. labinskem. Druhý den ráno, dne 1. května, 
byl svátek práce. Sluníčko mě probudilo ... 
Bratři od naší 12. roty, I. čety, mezitím co 
i'sme v noci spali, postavili si u svého vagonu 
»máji«. Byla to borovice asi 15 metrů vy~ 
soká, kůra s ní čistě ostrouhaná a na vršku 

Čeljabinsk. CelkovÝ po Med. 

vesele vlál prapor červenobílý. Mile mě to 
překvapilo. Bratři, jako by tušili, že budeme 
několik měsíců na Sibiři pány a proto již 
předem tak vysoko vztyčili naši vlajku. 
Druhý den jsme přijeli do Čelabinska. Stály 
tam dva ešelony 6. pluku a ešelony I. a II. 
praporu našeho 3. pluku. Rusové přicházeli 
k nám a obdivovali naše vagony. Veškeré 
naše vagony byly totiž ozdobeny chvojím a 
na dveře vagonů vymalovali bratři~umělci 

někde Hradčany se zapadajícím sluncem, 
jinde Mistra Jana Husa, Zižku atd. Bratří 
přímo závodili v okrášlení svých vagonů, 
když jsme někde stáli několik dní na cestě do 
Čelabin:ska. 

V Čelabirtsku krátili jsme si dlouhý čas 
každým možným způsobem. Mimo službu 
»děžurného«l) a stráže jsme nic jiného ne.~ 

') d\!nní slu~bu. 

dělali. Já sám často jsem chodil do města 
k bolševickému prodovolstvennému2 ) komi~ 

tétu pro poukázky na výdej dříví, sádla atd" 
bez kterých jsme nedostali ničeho koupiti. 
:Říkali mně tam: »Proč nejedete dále? Tam 
je všeho dosti, zde nás vyjíte.« »My bychom 
rádi,« odpovídal jsem, »ale váš železniční 

komisař se vymlouvá, že nemá lokomotiv.« 
Za zmínku stojí, že tam bylo hodně kapsářů. 
Naši hoši by mohli vyprávěti, jakým rafino~ 
vaným způsobem je okrádali o poslední ko~ 
pějku. I mně vzali zápisník s důvěrnickou 
legitimací, podobenkou ženy atd. v domění, 
že jsou tam peníze. 

Jelikož jsem byl nucen choditi do města, 
jak jsem výše uvedl, sám, a nebylo tam pro 
Čechoslováka dosti bezpečno, chodil jsem 
bez lentičky na čepici, abych nebyl na první 

Čeljabinsk. Nádraží. 

pohled nápadný. Na rotné výbory, neboli 
»komitéty«, se mnohdy pohlíželo s despek~ 
tem, ale dlužno přiznati, že, ačkoliv se našel 
mezi nimi sem tam nějaký ten demagog, pře~ 
ce vykonaly poctivý kus práce. Rotné vý..
bory scházely se s plukovním, plukovní s bri~ 
gádním, brigádní s divisionním a divisionní 
se stýkal s Odbočkou Národní rady. Také 
v ohledu hospodářském staraly se rotné vý~ 
bory seč bylo v jejich silách a moci: Hoši se 
již nudili a reptali každý den, když tu z ne~ 
nadání vypukl první konflikt s bolševiky. 
Vedle ešelonů 6. pluku, které stály na pere~ 
seleneckém3 ) punktě. stálo též několik va~ 
gonů zajatců Maďarů, Němců atd., kteří, 

vracejíce se do Ra'kouska, byli vráceni ze 
Samary zpět na Sibiř. Zádný se o ně nesta~ 

2) zásobovacím,u. 
i) pro vystěhovalce. 
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ral a oni hladoví chodili k naším hochům po 
vagonech žehrati. Ti jim dávali chleba, ma~ 
chorku/) cukr, ba i z kuchyní dostali zbyt~ 
ky, Vtom přijela lokomotiva, připnula jejich 
vagony a oni patrně v domění, že jédou již 
bez zastávky pryč, pěkně se nám odměnili. 
Když hyl vlak již v pohybu, mrštil jeden Ma~ 
d'ar kusem železa do vagonu 6. pluku a zra~ 
nil dost značně jednoho bratra. Někteří bra~ 
tři viděli, ze kterého vagonu bylo železo ho~ 
zeno. Pustili, se za vlakem, který zůstal před 
nádražní budovou státi. Asi čtyři bratři při~ 
běhli k našemu ešelonu a Žádali naše bratry 
od 12. roty, aby jim šli na pomoc a ve spěchu 
sdělili, co se stalo. Šlo asi dvacet bratří, 
z nichž někteří si vzali i vintovky. Když při~ 
běhli na nádraží, vyzvali toho, který železo 
hodil, aby se přihlásil. Zajatci však se jim 
posmívali a MaďJři volali: »Bazmeg a istene 
Čechy!« Tu bratřím přešla trpělivost, vsko~ 
čili do vagonů a vyhnali všechny zajatce 
z vagonu ven. Přivedli je na místo činu. Opět 
bratří žádali, aby se pachatel sám přiznal, 
anebo aby jiní prozradili vinníka. Ti se však 
stále posmívali a dělali různé poznámky. Tu 
s~" hochů: zmocnil hněv. Začali je pohlavko~ 
v!3,ti a šťouchati kolba ma. Teprve tehdy jeden 
z nich ukázal pravého vinníka. Do krajnosti 
vydráždění bratří, vrhli se na něho a ubili ho. 
, To mělo za následek, že se do toho vmí~ 
sili bolševici, což by konečně bylo bývalo na 
místě, kdyby správně postupovali. Oni však 
si vyžádali několik bratří, aby přišli na ko.~ 
misariát a vydali svědectví, jak se věc udála. 
Když ta-m přišli, bolševici, aniž je vyslechli, 
beze všeho je arestovali. Po dvou dnech byla 
vyslána tam delegace s důstojníkem se žá~ 
dostí, aby uvězněné bratry propustili, ale 
bolševici zavřeli i tuto deputaci a všechny 
vězněné odvezli automobilem na místo, od 
Čelabinska značně vzdálené. Ten večer jsme 
demonstračně táhli na Čelabinsk a obsadivši 
půl města, žádali jsme osvobození arestova~ 
ných. Toho se bolševici zalekli, přivezli are~ 
stované bmtry na svobodu a my za zpěvu 
pisní vraceli se do svých vagonů. Při tom 
jsme ukořistili něco zbraní, zvláště vintovek. 

V bolševické armádě sloužilo v Čelabin~ 
sku též několik srbských dobrovol<;.ů. Když 

*) tabák. 
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odjížděla srbská divise přes Archangelsk do 
Francie, zanechala je jako nemocné v Čela~ 
binsku v nemocnici. Po uzdravení byli z ne~ 
mocnice propuštěni a nuceni vstoupiti do bol~ 
ševické armády, aby nezahynuli hladem. Po 
příjezdu našich ešelonů chtěli přejíti k nám. 
Plukovní1k Vojtěchovskij jim pravil, aby pro~ 
zatím zůstali na svých místech, že i tam nám 
mohou prokázati dobré služby. A prokázali. 

Právě se konal sjezd delegátů čsl. vojska 
na Rusi v Čelabinsku, který odmítl s bolše~ 
viky další vyjednávání, poněvadž uznal, že 
je to bezúčelné a rozhodl, že pojedeme na 
Vladivostok »vlastní silou«. Maxovy tele~ 
gramy, který byl ,tou dobou v Moskvě a jmé~ 
nem Odbočky Národní rady na Rusi vyjed~ 
nával, prohlásil za neplatné. Nato jsme sly~ 
šeli, že Trocký vydal rozkaz odzbrojit Če~ 
choslováky a který Čechoslovák se chytí na 
trati s vintovkou v ruce, že má být bez mi~ 
losti zastřelen. Události pak šly rychle za 
sebou. Přišla zpráva, že vlaky 6. pluku, které 
před několika dny vyjely z Čelabinska dále 
na Omsk, byly v jízdě od bolševiků u Ma~ 
rianovky přepadeny a že bylo mnoho bratří 
raněno a zabito. podobná zpráva přišla také 
od Zlatoústu, kde lstí bolševici uvedli ešelon 
štábu 1. pluku na slepou kolej a· p,:\k z bez~ 
prostřední blízkosti jali se do něho stříleti. 
Napadení bratří, polonazí, vyskákali z vago~ 
nů a kameny zahnali bolševiky a jen stěží 
zachránili holé životy. Mezi námi nastalo ho~ 
rečné napětí. Bratří stáli v hloučcích a ptal 
se jeden druhého, co ,nového. Tu jsem slyšel 
jednoho bratra vyprávěti, že oni srbští do~ 
brov,olei, kteří chtěli přejíti od boIševiků k 
nám, přišli opět k plukovníku Vojtěchovské~ 
mU a sdělili mu, že u krásnoarmejců byl čten 
tajný rozkaz, že mají dne 29. května v noci 
naše ešelon y přepadnouti. Plukovník V pj~ 
těchovský pravil: »Když chtějí přepadnouti 
oni nás, přepadneme my je.« Ptal se, jak je 
rozdělena u nich služba a sdělili mu, že celou 
noc stojí u strojních pušek stráže. Tu je po~ 
žádal, aby hleděli obsaditi všechny stráže u 
kulometů v noci ze 2·7. na 28. května. A sku~ 
tečně odpoledne 27. května byl vydán roz~ 
kaz, že žádný bratr nesmí jíti ven do města. 
Chystali jsme se na noc. Zbraní bylo málo. 
Vintovek bylo U každého praporu' asi l60, 

Bratří, kteří neměli vintovky, se poctivě dě~ 
lili mezi sebou o bomby. Někteří si vzali z ku~ 
chyně i sekery, jen aby se mohli výpravy 

zúčastniti. 

Hoši byli pro boj tak nadšeni, že bratr 
Zahradnrk, který měl vypůjčenu do služby 
moji vintovku, nechtěl mně ji dát. Bratr Von~ 
dráček, když viděl, že by snad br. Zahrad~ 
níkovi vintovka zůstala, žádal mě, abych ji 
půjčil jemu. Tehdy jsem pravil: »Oběma vám 
ji půjčit nemohu, t'ak si ji nechám sám.« Br. 
desátník Hanuš nás rozsoudil. »Tomane, 
půjč ji Vondráčkovi, podívej se, jak se celý 
třese. Jsi starší, máš doma ženu a děti a zde 
taky někdo musí hlídat vagony.« Tak zů~ 
stala vintovka Vondráčkovi a já zůstal hlí~ 
dati vagony. Bratr Zahradník dostal dvě 
bomby a přinesl. si z kuchyně sekeru a byl 
také spokojen. Jen se utěšoval, že až půjde 
zpátky, že si jistě ponese svou vintovku. Ta~ 
ková byla nálada pro vystoupení proti bol~ 

ševikům. 

Večer byl dán rozkaz. Třetí prapor za~ 
bere kasárna, která byla za městem ve směru 
severozápadním od nádraží. Jakmile budou 
kasárna obsazena, vystřelí se tři bílé rakety 
a na toto znamení I. a II. prapor obsadí mě~ 
sto. Každá rota šla odděleně z ešelonu, aby 
se nevzbudilo velké podezření. Naše 12. rota 
vyšla o 12. hod. v noci, obešla město a úto~ 
čila z jižní strany na kasárna. My, co jsme 
byli beze zbraní a hlídali vagony, netrpělivě 
jsme očekávali výsledek bitvy. Byl již skoro 
bílý den, když vzlétly tři toužebně očeká~ 

vané rakety do výše, aniž j·sme sIyšeli pře~ 
dem nějakou střelbu. Jásali jsme radostí. Za 
chvíli bylo slyšeti ojedinělé výstřely, to naši 

již zabírali město. Do rána byl ČelabiMk 
v naší moci. 

Když přišli bratří domů, vyprávěli zkuše-' 
nosti z boje. Dvanáctá rota útočila na kasár~ 
na z jižní strany. Když přiběhli až ke kasár~ 
nám, bolševická stráž přeskakovala ploty a 
běžela k našim. Tak jsme se dostali do ka~ 
sáren 'bez výstřelu. Současně s druhé strany 
přišIy druhé dvě roty, obsadily strojní pušky 
a dva a dva muži vběhli do baráku a budili 
překvapené krásnoar:mějce. Točíce bomba~ 
mi nad hlavami, volali: »V stavaj, vychodi.« 
Vše uděšeně skákalo s postelí a hnalo se ven. 
Zvláště mnoho tam bylo žen v »Evině rou~ 
še«, které strachem či studem pištěly. Zád~ 
nému nebylo dovoleno něco vzíti s sebou, 
v'še vyhnali nahé a polonahé na nádvoří ka~ 
sáren. Bylo tam tři tisíce Maďarů a dva ti~ 
síce ruských krásnoarmějců a< naši měli pou~ 
ze 165 vintovek. Pak teprve' je pouštěli po 
dvou do ba·ráků zpět, aby si vzali potřebné 
'věci. Maďaři byli dáni do zajateckých tá~ 
borů a Rusové puštěni na svobodu, když se 
zavázali slibem, že proti nám více bojovati 
nebudou. Obsazení města bylo tak rychlé, že 
bolševičtí komisaři se ráno divili, že Čecho~ 
slováci tak brzy z rána gulají po městě. Ne~ 
věděli ani, že jsou našimi zajatci. Některým 
se přece podařilo utéci. Celý den se svážely 
pak z vojenských skladišť zbraně, nakládaly 
do vagonů a posílaly za bratry, kteří byli 
ještě neozbrojeni. Přišli i staří vousatí kozáci 
a prosili velitele. aby je ozhrojil. že budou 
bojovati po našem boku, což se také stalo. 
Vzetím Čelalbinska utvořily se nám tři f'ron~ 
ty. Jedna od Trojicka~Poletajeva, druhá na 
Argajaš a třetí ve směru od Omska. Nastá~ 
valy nám těžké boje. 

x 
MOMENTKA % (ELJABINSKA 

FRANTiŠEK RI(HTER 
Měsíc květen 1918 byl beze sporu nejtěž~ 

ším obdobím v přepravě ruských legií z U~ 
krajiny do Vladivostoku. Nervosita a ne~ 

spokojenost byly všeobecné a vyjadřovaly 
se v každém ohledu a na všechny strany. 

Naši vojáci byli roztrpčeni čtyřtýdennhll 

zastavením transportu, agitací a provokací 
českých. německých. maďarských i ruských 
komunistů, byli nespokojeni s dosavadním 
vyjednáváním Odbočky Československé Ná~ 
rodní Rady v Rusku (OČSNR). která se 
:lllélŽila stůj \':0 stůj řešiti otázku transportu 
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mírnou cestou dohody se sověty, byvše za 
to podezírána ze »zaprodanosti sovětům«; 
naši vojáci neměli už důvěry k nikomu, ze~ 
jména když sověty se dožadovaly rozdělení 
transportu na dva směry, t. j. na Archan~ 
gelsk a na Vladivostok. 

Sověty byly roztrpčeny už tím, že české 
vojsko odjíždí z Ruska a není ochotno účast~ 
niti se občanské války na straně sovětů; 
byly roztrpčeny i tím, že vlaky s českým voj~ 
skem překážejí železničnímu provozu, jenž 
i tak byl ochromen a trpěl nedostatkem lo~ 
komotiv; sověty chovaly také obavu, aby se 

kýmsi z vlaku s maďarskými zajatci, kteří 
projížděli Čeljabinskem ze Sibiře. Našich 
vojáků zmocnilo se rozčilení v té míře, že za~ 
stavili vlak, vyhledali viníka a smrtí jej po~ 

trestali. 
Velitelé našich vlaků v Čeljabinsku do~ 

hodli se s místním sovětem na loyálním vy~ 
řízení této nemilé události a vyslali na žá~ 
dost sovětů k soudu několik svědků. Sovět 
však místo zahájení výslechu svědky uvěz~ 
ni!. Sovět uvěznil pak i deputaci, poslanou 
později k soudu inter~enovati za propuštění 
svědků. 

Skupina členů Odbočky Národní rady v Rusku na nádraží v' Čeljabinsku. Folo Památník Odboje. 

naše vojsko nepřipojilo k tlupám Semenovo~ 
vým a neohrožovalo sibiřské sověty. Jak už 
řečeno: nervosita, nedůvěra a zloba na všech 

stranách. 
Dne 14. května 1918 stala se v Čeljabin~ 

sku událost, která by v jiné době byla klidně 
vyřešena, ale protože zapadala do rámce zmí~ 
něného všeobecného zneklidnění, dala pů~ 
vod k protržení hráze trpělivosti a hnala 
pak nezadržitelným proudem až k všeobec~ 
nému prolévání krve. 

Dne 14. května, kdy bylo na čeljabinském 
nádraŽ'í 9 našich vlaků, byl jeden z našich 
hochu 6. pluku zraněn železem, vyhozeným 
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Toto nepředložené a přímo provokativní 
jednání nemohlo míti jiný výsledek, než že 
hoši dne 17. května vyhledali ve vagonech 
zbylé ještě pušky a seřazeni, s hudbou v če~ 
le, vyšli do města osvoboditi své druhy. 
Rudou gardu pojal smrtelný strach při spa~ 
tření našich hochů a rozutekla se, a proto, 
byli bez jakékoli srážky uvěznem bratři 
osvobozeni; za zvuků hudby, v naprostém 
pořádku a klidu vrátili se všichni na nádraží 
ke svým vlakům, přinesše si některou vý~ 
zbroj, nalezenou v sovětě bez ochránců ... 
Odbočka Čs. Nár. Rady, jejíž vlak se 

tehdy nacházel v Omsku, obdrževši tuto 

I 
I 
" 

•. ' 

zprávu a obá,vajíc se možnosti dalších kom~ 
plikací, vysla.la do Čeljabinska své dva čle~ 
ny, B. Pavlů a mne, ahychom konflikt urov~ 
nali. Přijeli jsme do Čeljabinska, kamž se již 
sjížděli ke sjezdu volení zástupcové vojska 
z I. a částečně i z II. divise, celkem asi 120 
delegátů, dne 20. května. Téhož dne dopo~ 
ledne sešli jsme se k poradě s veliteli čel~ 
jabinských vlaků a zástupci sjezdových .de~ 
legátů; z členů OČSNR. byli též přítomni bři 
David a Závada. Tato porada je v historii 
sibiřské anabase významnou tím, že zname~ 
nala úplný obrat v celé záležitosti dopravy 
vojska. přítomní zástupci OČSNR. museli 
zde vyslechnouti nejostřejší kritiku dosavad~ 
ního svého postupu smírného a nabyli pře~ 
svědčení, že vojsko je odhodláno i proti vůli 
OČSNR. zjednati si průjezd do Vladivo~ 

. stoku (nikoli na Archangelskl) ihned a za 
každou cenu. Nesrovnává se tudíž s prav~ 
dou, že boje se soyěty byly vyvolány ně~ 
kterými důstojníky; naopak část důstojníků 
stotožňovala se s OČSNR. a její metodou 
trpělivého vyjednávání, kdežto vojsko ve své 
netrpělivosti a vlivem s počátku zmíněného 
všeobecného napětí a nedůvěry bylo rozhod~ 

. nuto udělati konec éře vyjednávání a nedo~ 
držovaných slibů .. 

Na této poradě jsme seznali, že sjezd ne~ 
uposlechne příkazů OČSNR. a proto jsme se 
snažili vyÚšiti otázku tak, aby byl dan prů~ 
chod vůli vojska, ale aby tím nebyla rozbita 
jednota jeho a hlavně aby byla zachována 
nutná ukázněnost a organisace. Proto vyšel 
z této porady návrh, jenž pak byl odpoledne 
schválen plenem sjezdových delegátů, aby 
byl utvořen zvláštní orgán, jenž by se sta.· 
ral o dopravu vojska nezávisle na OČSNR. 
Orgánem tím byl »Prozatímní výkonný vý~ 
bor československého vojska« (P. V. V.). 
složený ze čtyř přítomných členů OČSNR. 
(David, Pavlů, Richter, Závada). tří důstoj~ 
níků (Čeček, Gajda, Vojtěchovský) a čtyř 
vojáků (Bém, Pleský, Roček a Sotolář). Tím~ 
to rozhodnutím byla vzata otázka dopravy 
vojska z pravomoci OČSNR. a svěřena P. 
V. V., jemuž sjezdovými předporadami ulo~ 
ženo, aby se domáhal pokračování v jízdě 
našich vlaků vlídnou žádostí u místních so~ 
větů, resp. velitelství stanic, avšak kdyby 

IV. díl C~tami odboje. 2 

této žádosti nebylo vyhověno, ahy se vlaky 
daly do pohybu vlastním pořádkem, t. j. z to~ 
píren budou naším vojskem vzaty lokomo~ 
tivy a obsluhovány našimi bratry. Výslovně 
bylo žádáno, aby zbraně bylo použito jedině 
a výhradně na obranu. 

Tak zněla neoblomná vůle vojska a pro 
nás bylo nesp6rno, že bez krveprolití ne~ 
bude lze ji realisovati. Jiného východiska 
však Mbylo. Není úkolem těchto řádků po~ 
pisovati další podrobnosti událostí, jež želez~ 
ným, nezadržitelným tokem řítily se k otevře~ 
nému konfliktu, neboť sověty dívaly se na 
čeljabinský incident ze 17. května se stano~ 
viska prestiže pohaněné vl.ády a předem vy~ 
lučovaly smírné jednání. . 

Zmíním se ještě o památném dni 23. květ~ 
na 1918, jenž zajisté nevymizí z pamětí bra~ 
tří, přítomných sjezdovým předporadám té~ 
hož dne v Čeljabinsku. 

P. V. V. obdržel ve dvou dnech tři různé 
telegramy, podepsané šéfem operačního od~ 
dělení rudé armády v Moskvě Aralovem, 
z nichž v prvém, z 21. května, nařizuje se 
všem sovětům po trati od Penzy, do Irkut~ 
ska, aby se postaraly o tvoření pracovních 
družstev a oddílll rudé armády z řad čs. voj~ 
ska. - V druhém telegramu. z 23. května. 
nařizuje již Aralov okamžitě zakročiti. zadr~ 
žeti, odzbrojiti a rozformovati všechny eše~ 
Iony a části čs. armádního sboru a tvořiti 
z nich části rudé armády a pracovní druž~ 
stva. - Telegram třetí. z 23. května. avšak 
spolupodepsaný br. Prokopem Maxou a Boh . 

. Čermákem, nacházejícími se v Moskvě, »šel 
už opravdu na nervy«, neboť se v něm na~ 
řizovalo »bezpodmínečné odevzdání všech 
zbraní oficielním zástupcům místních sovětů: 
každý, kdo nevyplní tohoto rozkazu, budiž 
pokládán za buřiče a postaven mimo zákon«. 
Co to znamenalo tehdy postaviti někoho 
»mimo zákon«, bylo až příliš nedvojsmyslné. 

Tento třetí telegram vyvolal v P. V. V. 
rozhořčení a pochyby. jsou~li podpisy bra 
Maxy a Čermáka připojeny s jejich vědo~ 
mím, či zda byly vynuceny násilím ( o za~ 
tčení a uvěznění Maxově a Čermákově 
v Moskvě jsme ještě nevěděli). P. V. V. 
obával se sděliti obsah telegramu plenu sjez~ 
du, ježto by vyvolal nejostřejší a snad osud~ 
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nou odezvu, ale po uvážení, že telegram jest 
už rozšiřován po celé trati a vejde ve zná~ 
most všech bratří, rozhodnuto sděliti jeho 
obsah plenárnímu zasedání sjezdových dde~ 
gátů. Okol ten připadl mně jakožto sekretáři 
P. V. V. a Jako všichni účastníci i já dosud 
živě vzpomínám této chvíle. 

Z mého rozechvění při čtení telegramu 
vyciťovali delegáti vážnost situace. Hrobové 
ticho nastalo v celém shromáždění a delegáti 
čekali na můj komentář k tomuto telegramu. 
Řekl jsem toto: »Bratři, na tento rozkaz 
máme jen jedinou odpověď: zbraní nevydáme, 
přijďte si pro ně!« Sálem ozval se nepopsa~ 
telný hluk a volání: přijďte si pro ně! Hluk 
se stále stupňoval a jednotlivé výkřiky ve 
vřavě zanikaly ... Tú pojednou, jako by ří~ 

zeno neviditelnou mocí, shromáždění po~ 
vstává se svých míst, obnovuje se posvátný 
klid a všichni se zaroseným zrakem, se sevře~ 
nými pěstmi, u vědomí křivdy a ,zákeřnictví, 

jež se na nás chystá, u vědomí nastávajícího 

zápasu na život a na smrt, jako by na povel 
zpíváme »Kde domov můj« - - -

Bylo rozhodnuto. Tu·to historickou událost 
zakončil br. Pavlů pietní připomínkou, že 
jsme toto rozhodnutí učinili právě v den tří~ 
stého výročí defenestrace (23. května 1618). 

»J e tomu 300 let, co vedeme revoluci proti 
Habsburkům. Přičiňme se všichni, aby ny~ 
nější naše revoluce skončila naším vítěz~ 

stvím.« 

Osud tomu chtěl, že se tak stalo. 

x 
SIBIŘ 

ADOLF ZEMAN 
Málokterý kus CIZI země je poměrně tak 

dobře znám mnohým našim lidem, jako Sibiř. 
Tisíce nás žilo tam v zajetí v nejrůznějších 
guberniích, tisíce prožilo zde svá dvě léta 
sibiřské anabase, jako dobrovolci českoslo~ 
venského vojska' na Rusi. Ačkoliv naše přímá 
znalost Sibiře většinou se týká pouze omeze~ 
ného pruhu kol železnic, přece možnost studia 
a informací na místě umožnila nám učiniti si 
jistý celkový přehled o poměrech této země, 
jež svou pestrostí jsou nevyčerpatelnou stud~ 

nicí poznatků. 
Sibiř jest dle naší definice souborný název 

ruských držav v Asii, kromě Turkestanu a 
Zakavkazí. Přirozenou hranicí mezi evrop~ 
ským Ruskem a Sibiří je pohoří Ural a řeka 
téhož jména, vlévající se do Kaspického 
moře, politickou gubernie orenburská, tur~ 

ganská, vologodská a archangelská, na jihu 
Turkestan. Celková rozloha této země činí 
13,518.489 čtv. kilometrů a jest asi 24krát 
tak veliká jako Německo. Měří od uralského 
hřbetu až k Velikému oceánu 130° a rozklá~ 
dá se mezi 45° a 77° sever. šířky, takže stří~ 
dání podnebí je velice pestré. Oplývajíc vel,.., 
kými, rybolovnými řekami, hlubokými hvoz~ 
dy a neproniknutelnými tajgami, plnými 
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zvěře, širokými lány dobré orné půdy i stepí 
a lučin, horstvy bohatými na mineralie -
jest nejbohatší zemí a zemí budoucnosti. Její 
bohatství nejsou dosud prozkoumána a plně 
ceněna, leda cizinou. Proto ten zájem Japon~ 
ska, Ameriky i druhých států o tuto zemi. 

Rozděluje se Sibiř na Západní přibližně 
až k řece Jeniseji s největšími městy Omskem, 
Tobolskem, TC?mskem, Barnaulem, Krasno~ 
;arskem atd., na severu nízkou (tundry), 
uprostřed lesnatou a stepnatou, na jihu step 
a pohoří Altaje, Východní až po řeku Lenu, 
hornatou a lesnatou, s hl. městy Irkutskem, 
Jakutskem a Čitou a konečně Okrajinu Pří~ 
mořsko~Amurskou, rovnez hornatou, ale 
s vlažnějším podnebím, sahající až k Tiché~ 
mu oceánu, s hl. pří'stavem Vladivostokem. 
Okrajina dělí se na gubernie Přímořskou, 
Amurskou, Sachalinskou a Kamčatskou, k ní 

přiléhá Zabajkalí. 
Rozvoj Sibiře, pokud ho byla schopna za 

carského režimu, byl vpravdě americký. 
V roce 1897 bylo napo,čteno v Sibiři 5 mil. 
727.000 duší, z toho 87% Rusů a 13% domo~ 
rodců, ostatní byli přistěhovalci jiných ná~ 
rodností: Poláci, Litevci, Němci, Zidé atd. 
Statistická cla~?: 9 Sil;>if! jsou nepřesná (J,' 

pouze přibližná. V roce 1912 liďnatost stoupla 
již ,na 12 milionů, při čemž počet domorodců 
zůstal přibližně týž. 
Hospodářsky i průmyslově je to zem velmi 

bohatá, a takřka panenská. Obrovské lány 
země, velmi úrodné a různého podnebí hodí 
se pro všechny možné plodiny, obrovské 
lesní plochy jsou plny zvěře, veletoky i menší 
řeky neobyčejně rybnaté a s vodní silou ne~ 
změřitelnou, horstva plna bohatství nerost~ 
ného. Představa o Sibiři, jako o zemi neho~ 
stinné, plné sněhu a šelem, s lidem surovým 
a nevzdělaným, jako o zemi kriminálníků a 
zločinců, je dávno ta tam. Vždyť Dostbjev~ 
skij sám, ač podal ve svých »Zápiscích z 
mrtvého domu« nejponurejší obraz tresta~ 

necké Sibiře, začíná popis Sibiře slovy: »V 
dálných krajích Sibiře, uprostřed stepi, hor 
a černých lesů, jsou malinká města a vsi; 
je to země požehnaná, obyvatelstvo, alespoň 
domorodé, zdravé, silné, poctivé a spoko~ 

jené ... « 
Poměry se ovšem změnily - - Dnes ne~ 

jsou to malinká města a obyvatelstvo k spo~ 
kojenosti mll asi daleko, ačkoliv národnostně 
za bolševické vlády dostalo se mu všech 
práv. 

Západní Sibiř má největší řeku Ob s čet~ 
nými přítoky a je' prostoupena bohatým a 
alpským pohořím Altajem. Byla to poměrně 
nejkulturnější část Sibiře, poněvadž byla nej~ 
blíže Západu a nejdříve osídlena Rusy. Hlav~ 
ním městem a obchodním střediskem je 
Omsk, 'městem universitním je Tomsk, ležící 
na řece Tomi, přítoku to Obi. Na řece Obi, 
leží Novonikolajevsk, odkud vede dráha do 
Altaje na Barnaul a Bijsk. Omsk sám leží na 
jiném přítoku Obi, řece Irtyši, po níž možno 
plouti do Tobolska. Důležitým městem To~ 
bolské gubernie je také Tjumeň. ' 

Východní Sibiř je drsnější než Západní, 
ale zemědělsky stejně úrodná. Na jihu je 
ohraničena pohořím až k Bajkalským horám, 
lemujícím jezero stejného jména. V horách 
je ohromné bohatství rud i drahých kovů. 
V obou částech - Sibiře ldí 'mnoho solných 
jezer. Reky, z nichž největšÍ' je tu Jenisej, 
stejně jako Bajkal, o němž bude samostatně 
ještě řeč, jsou plny ryb, namnoze vzácných 
druhů. Jenisej jest splavný až k Ledovému 

Sibiřský mužík, 

oceanu a přibírá hlavně Angaru, která vy~ 
téká z Bajkalu. Druhá velká řeka je zlato~ 
nosná Lena. Hlavním městem východní Si~ 
biře je Irkutsk. Svět živočišný v lesích je týž 
jako v Sibiři západní. Vlci, rysi, medvědi, 

losi, sobi, divoké ovce, jeleni; zajíci, veverky 
atd. 

Zabajkalí a Přímořská oblasť budou po~ 
psány pro svou svéráznost zvlášť a podrob~ 
něji. O Západní a Východní Sibiři, o jednot~ 
livých městech a krajích, obyvatelstvu atd. 
učiní si čtenáři představu z četných příspěv~ 
ků. Chci jen letmo se zmíniti o dobytí a kolo,:, 
nisaci Sibiře, poněvadž k vylíčení podrob~ 

nějšímu nestačí nám rozsah sborníku. Vždyť 
Sibiř sama vyžadovala by celou sbírku knih. 

Ethnografický obraz Sibiře jest snad nej~ 
pestřejší ze všech zemí. Kořennými obyvateli 
Sibiře jsou sibiřští domorodci, jež možno roz~ 
děliti na .skupiny, z nichž 3 patří ke ple~ 

meni tureckému a 1 k mongolskému. I roz~ 
dělová ní těchto plemen jest nepřesné a je 
předmětem četných antropologických sporů 
a růzností. 

Nejčetnější z domorodců jsou Kirgizi (přes 
2 miliony), žijící v Západní Sibiři a většinou 
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v sousedním Turkestaně a Tataři. V jenisej~ 
ské gubernii celá řada kmenů se potatarštila, 
jako Kamasinci, Kojbalové atd., stejně v gtk 
bernii tomské. K nim přimykají Baškyři. 

Druhá skupina jsou Jakuti a pojakutštěné 

kmeny, na př. Dolgani. Ve východní části žijí 
národy tungussko~mandžurského plemene, 
Tungusové a Mandžurové, kteří opětně dělí 
se na Tungusy a Samagiry, Golce a Oroče. 
Z mongolského plemene jsou nejčetnější 

Burjati a ovšem patří k nim i Mongolové 
vlastní, Korejci, Číňané a Japonci. V Přímoří 
žije celá skupina t. zv. Paleasiatů, sestávají~ 
cích ze skupiny Eskymáků (Eleuti), národů 
příbuzných Indiánům (Čukčové, Korači, 

Číňané, Korejci atd. Přirozeně, že nábožen~ 
ské poměry jsou stejně pestré, jako národ~ 
nostní. Většinou převládá náboženství pravo~ 
slavné a i část sibiřských domorodců, jako 
na př. Jakutů, jest pokřtěna. Mezi pravoslav~ 
nými jest ovšem hojně sektářů a rozkolníků, 
zejména na Urale, jak o tom mistrně píše 
Mamin~Sibirjak. Část domorodců západ~ 

ní ch jest mohamedánská, východní (Burjaté) 
jsou budhisté, větší část jsou vyznavači po~ 
hanského šamanismu. Poláci a část vystě~ 

hovalců jsou katolíky, druhá část je evan~ 
gelická. 

Kulturním střediskem Sibiře je Omsk, ale 
hlavně Tomsk a Irkutsk, kde jsou university. 

Tábor vystěhovalců do Sibiře za carských dob 

Kamčadalové) a konečně Čuvaši, Giljakové, 
Jukagirové atd. V tobolské gubernii žijí do~ 
morodci uralsko~finského kmene Vogulové, 
OSťáci, Samojedi atd. Ohrnem domorodců 

kromě Kirgizů jest asi tři čtvrti milionu. N ě
které kmeny čítají pouze 2000 duší, některé 
1500, ba Jukagirů na př. čítá se necelých 800. 

Sibiřští Rusové, starousedlí, nazýváni jsou 
souborným názvem »Sibirjaci«, kteří se znač~ 
ně liší od Rusů evropských vlivem pod~ 

nebí a tuhého boje o život. Podstatnou slož~ 
kou starousedlého obyvatelstva ruského jsou 
Kazáci, kteří mívali svoji samosprávu kraj~ 
s1<.01J. K tomuto obyvatelstvu druží se celá 
spleť cizích národů, vystěhovavších se sem 
v .době kolonisace národů evropských i asij~. 
ských. Jsou tu Poláci, Lotyši, Estonci, Fino~ 
vé, Němci, Ukrajinci, Arméni, Zidé, Japonci, 
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Branou na východ je přístav Vladivostok. 
Sibiř žila .do války, ba i během války a revo~ 
luce svým zvláštním životem, vyvěrajícím 

právě z národnostní otázky, z růzností vše~ 
možných národů a plemen ji obývajících a 
jich životních zvyků. Jsou tu typičtí předsta~ 
vitelé primitivního kočovného i hospodář~ 

ského života, stejně jako vzorně vedená ho~ 
spodářství, kmeny polousedlé i úplně již usa~ 
zené, vystěhovalci s evropskou kulturou 
i staří usedlíci s čistě sibiřskou samorostlou 
kulturou, je tu průmysl v počátcích i značně 
pokročilý, rostoucí města i zapadlé samoty, 
kde lidé žijí způsobem křováků, je tu mísení 
se všemožných kultur a náboženských ná~ 
zorů, prolínání Západu s Východem. 

První pokusy Rusů proniknouti do Sibiře 
vkládají se již do 14. století. Novgofodd, lo~ 

m 

více zyer, dostali se až mezi Voguly k řece 
Obi. Další pronikání znemožnilo tatarské 
panství. Po jeho pádu uvolnila se podnika~ 
vým lidem cesta na Východ a tak ke konci 
14. století zvou pověstní »kupd Stroganovi« ' 
Kazáka Timofejeviče Jermaka, jenž s hrstkou 
Kazáků vniká za Ural až k řec~ Irtyši a roz~ 
bíjí chanát Kučuma. Hranice moskevsk. car~ 
stva posunula se tak na Východ, dík honbě 
za zlatem a kožešinami bratří Stroganových. 
V průběhu dalších 50 let pronikli další bo~ 
jovníci, kteří byli vlastně ochránci kupců a 
hledačů pokladů v hlubinu Asie a v r. 1632 
na řece Leně založen již Jakutsk. Byla to 

cholopstvo«, vybírali nejznamenitější jejich 
muže v »amanaty« (záložníky) a stavěli 

pevnosti, t. zv. ostrogy. Nebylo možno žádati 
na těchto lidech nějaké morálky a vysoké 
úrovně. Stálý boj, surový klimat a neustálé 
nebezpečenství, učinilo z nich lidi železné. 
Město Jakutsk stalo se pak východiskem dal~ 
ších pochddů, z nichž nejslavnější jest po
chod Vasilija Pojark?va, jenž se vydal na 
pochod v r. 1643 v měsíci máji, plul po Leně 
až do ústí Aldana a byl nucen přezimovat 
v nehostinných krajích. Na řece Selengě 

setkal se se zemědělskými dučery, kteří s po~ 
čátku přijali jej přátelsky, ale když se Kazáci 

Tobolsk. 

touha po zbohatnutí, jež hnala Rusy na vý~ 
chod, ne imperialismus státní. Sobol lákal je 
dále na sever až ke břehům Ochotského 
moře. Za Stroganovými hnala se na východ 
celá řada podnikavých lidí, lovících zvěř, ale 
i - majetek nebohých domorodých kmenů. 
Za nimi táhly oddíly vojska, které připojo~ 
valy území k ruské říši a ukládaly i vybíraly 
od domorodců daň z hlavy - »jasak«. Byla 
tQ nejpestřejší sebranka od poctivých Kazáků 
a odvážných dobrodruhů až do zločinců, jež 
dobývala tuto zemi, patřící nebohým, primi~ 
tivním národům východo-asijským. Sibiř za~ 
lévala se tehdy krví nešťastných domorodců. 
Kazáci podrobovali domorodce »ve věčn~ 

začali chovati zpupně, vyhnali je. Nesmírné 
útrapy snášeti musil Poj a r k o v se svými 
druhy, a vypráví se, že byli nuceni nakonec 
pojídati druh druha. Po řece Amuru proplul 
až k Ledovému moři, kde přezimoval a třetí 
rok přeplavav Ochotské moře, vrátil se po 
řece Maje do Jakutska v r. 1646 s několika 
pouze druhy a 2 Giljaky. Pojarkův objev měl 
ohromný význam, leč ruská vláda nevyho~ 
věla jeho žádosti o organisaci nové výpravy, 
obávajíc se konfliktu s Cínou. V r. 1649 do~ 
volila Jerofovi Cha bar o v u, aby na svůj 
risk provedl výpravu po Amuru. Tři léta 
vládnul Chabarov na Amuře a loupil domo
rodce, až nakonec se musel vrátit. Celý kraj 
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pustnul, neboť domorodci prchali do Číny, 
kde vládla tehdy mandžurská dynastie Daj~ 
Ciuská. Docházelo k bojům s Číňany a celá 
řada kvetoucích obcí domorodých byla zni~ 
čena. Bylo založeno město A I b a s i n, jež 
bylo předmětem neustálých útoků čínských 
a konečně dle míru Něrčinského v r. 1689 
Rusové ustoupili z Amuru a hranice ruské 
stanoveny řekou Šizkou. Tak zůstala Rusku 
celá západní a východní Sibiř se Zabajkalím. 
V tu dobu, kdy na Amuře děly se tyto udá~ 
losti, po objevení Beringova průplavu kazá~ 
kem Děžnovem a různých úspěších druhých, 
založéna pevnosť Ochotsk v r. 1688 a domo~ 

podklady, jednak čistě lidový živelný, jednak 
umělý, vyplynulý z prospěchů státních. Cestu 
k tomuto pochodu ruských lidí na východ 
otvírali kazáci a dobyvatelé Sibiře. Stará Rus 
samoděržců připravila pro svůj lid ohromné 
lány nezalidněné země, čímž situace Ruská 
stala se neobyčejně příznivou. V době přéd 
světovou válkou, kdy všechny mocnosti chy~ 
staly se k hroznému boji o své »sféry vlivu«, 
Rus mohla býti klidna: ohromné lány Sibiře, 
jež samoděržaví během 300leté historie na~ 
kupilo, nebyly ani z pětiny zalidněny. 

Za bojovnými kazáky a družinami voje~ 
vod, šel kulturní lid zemědělský, šlo křesťan~ 

Typ mladé KitJ!izky. 

rodci pobřeží Ochotského moře byli podro~ 
beni. Ku konci 17. století kazákem Amlaso;. 
vem dobyta byla severní čásť Kamčatky. 

Vl'. 1712 začata stavba ochotského přístavu, 
ale neskončena. Jeho úkol převzal Petropav~ 
lov sk, ale ani ten se neosvědčil. V polovici 19. 
stol. centr administrace přenesen do Nikola~ 
jeva na Amuře a začíná zásluhou Ivanoviče 
Něvelského a Nikolajeviče Muravjova nový 
boj za připojení Příamuří, jež konečně celou 
řadou smlúv, zejména pekinskou v r. 1860 
stalo se skutkem. 

Ruská vláda záhy nahlédla, že k udržení 
dobytých zemí nutna je kolonisace ruským 
lidem. K tomu napomáhal jí zvláštní rys 
v ruské povaze - stálé tíhnutí ruských mas 
na východ. Toto tíhnutí mělo různé ideové 
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ství, školství, inteligence, obchod a průmysl. 
Jermak rozbil »železná vrata« Uralu a cesta 
byla volna a po tři sta let vnikal vystEihova~ 
lecký živel v asijskou Rus. S počátku malý~ 
mi praménky nuceně a s nechutí, pak živel~ 
ným proudem nespokojených a nešťastných, 
a pak mocným, .nezadržitelným přívalem 

všech i vypovězenců i nešťastných i svo~ 
bodně se ženoucích za bohatstvím a štěstím. 
Ruský stát dlouho neuměl přivéstikolonisaci 
do systematického rámce. Kolonisační proud 
valil se sám sebou. V 17. století kolonisuje 
se Sibiř výhradně »sloužicími lidmi« hojov.
nými, v jichž hlavě stáli vojvodové, bojarský~ 
mi dětmi, střelky atd., za nimiž v zápětí byli 
posíláni poddaní »gosudarstvenní křesťané« 
většinou proti své vůli. Jednotlivé skupiny 

usazovaly se kol pevnosti a začaly hospoda~it 
v neustálém boji s přírodou i divokými domo~ 
rodei. Za nimi táhli se kupci i řemeslníci. Leč 
to nestačilo. Aby pomohla vláda zalidňování, 
začala tam vysílat trestance a provinilce, 
z nichž prví byli vrahové careviče Dmitrije 
Vl'. 1593. Ačkoliv Sibiř tedy byla zemí hr~zy 
a trestu, začínala býti i nadějí všech utlačo~. 
vaných a vláda hleděla přimhouřiti oči nad 
útěkem četných poddaných z roboty, kteří 

směřovali sem. Trestanecký, t. zv. »ssilný« 
element znamená velmi mnoho pro koloni~ 
saci Sibiře. Za Michala Feodoroviče vyslá~ 
no sem 160 Záporožců, později sta kazáků po 
vzpouře Stěnky Razina a v 60. letech tisíce 
ukrajinských .občanů a kazáků, nespokoje~ 

ných s připojením Ukrajiny. Vysílali sem ne~ 

nosti, v 60. letech téměř 20 tisíc polských po ... 
vstalců a ohromný počet mužíků po agrár ... 
ních bouřích. V irkutskou oblasť zejména 
vysílali· sektáře. Přirozeně, že tato nucená 
kolonisace neměla valného úspěchu. Mnozí 
umírali, mnozí toužili zpět do Ruska a prchali. 
Současně ale zase vniká sem stejně spousta 
uprchlíků před poddanstvím a trestem, k ně ... 
muž vláda mlčky přihlíží. Nejpozději ovšem 
kolonisace pronikla na Dálný Východ. 

Teprve v začátcích 19. století začíná plá ... 
novitá kolonisační práce. V r. 1835 koman ... 
dováno na Sibiř »půl roty topografů« k vy~ 
měření t. zv. pereselenčeských nádělů. V r. 
1838 zřízeno bylo »Ministerstvo gosudar~ 

stvenných imuščestv« (státního jmění) v čele 
s hr. Kiselevem. Bylo dovoleno stěhovati se 

Vladiuostok. 

poslušné střelce, razkolníky, švédské zajatce, 
polské insurgenty, šlechetné »děkanbristy«, 
sprosté zločince. Sešly se tu všecky možné 
stavy: šlechtici, ďáčkové, kazáci, vojáci, ře~ 
meslníci, kupci, sešli se političtí snílkové 
i sprostí vrazi a zloději. Příkazem z roku 1754 
byl vůbec v Rusku zrušen trest smrti za 
krádeže a. změněn v »ssilku« - vyhnanství. 
Vyhnance hleděli umístiti na různé práce a 
zaměstnání, zločince zapisovali na katoržní, 
nucené práce k továrnám, jiným ponechá~ 
vali úřa~y i volnosť existence. V roce 1779 
vystavěna v Zabaj kalí prvá velká věznice, 
v dalších letech, zejména v periodě 1824 
až 1827 převedeno na Sibiř několik tisíc 
vězňů z ruských pevností. Zivot v těchto 

vězeních je znám z ruské literatury. V 30. 
letech 19. století bylo na Sibiř dopraveno ně~ 
kolik tisíc vězňů politických polské národ ... 

mužíkům se souhlasem poměščikaz malozem~ 
ných gubernií na Sibiř, na silnicích zřízeny 
stanice a nemocnice, a vystěhovalcům po ... 
skytovány výhody, nářadí a země. Ospěch 
této politiky byl značný a tak od 30. do 60. 
let přestěhovalo se na Sibiř na 350.000 lidí 
obého pohlaví. V roce 1881 vypracovány 
nové zákony vystěhovalecké a proud emi~ 

grantský trvá. S provedením plánu výstavby 
velkolepé sibiřské magistrály, zElměnivší dří ... 
vější velký Sibiřský trakt z Čeljabinska až 
do Vladivostoku, změnily se ovšem podmín ... 
ky vystěhovalecké úplně. Vystěhovalectví 

regulováno řadou opatření a zákonů, v roce 
1896 za Goremijkina zřízen zvláštní úřad 
»Pereselenčeskoje upravlenie« při minister ... 
stvu vnitra, vláda vydává značné sumy do 
milionů jdoucí na vystěhovalectví a , roce 
1909 vydává nová pravidla. Vystěhovalecký 
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proud stává se pravidelný a ročně stěhuje se 
průměrně 60-85.000 lidí do Sibiře. Rusko~ 

japonská válka přerušuje tento proud, aby 
hned po skončení války oživl se zdvojenou 
silou. Proud vzrůstá až na 300.000 lidí ročně 
a posledních 20 let do války vystěhovalo se 
celkem na Sibiř přes 4 miliony lidí. Nastává . 
americký vzrůst měst podél sibiřské trati jako 
Tajga, Novo~Nikolajevsk atd. Sibiř stává se 
zemí zaslíbenou, kde podnikavost vyplácí se 
měrou stonásobnou, vzniká obchod, prů~ 

mysl, stoupá orná plocha a vzdělaná půda, 
ruský živel proniká v primitivní byt domo~ 
rodců, kteří jsou nt1C~ni buď se aklimatiso~ 

produkty, ale i vývoz obilí a zemědělských 
produktů, zejména másla, obilí, dobytka atd. 
Ze Sibiře vyváželo se zejména máslo, maso, 
dříví, sýry, kožišiny, ryby, obilí. Hlavní pro~ 
dukce Sibiře je zemědělská. Průmysl je slabý, 
těžení hornin nepatrné q primitivní. Při nále~ 
žité exploitaci Sibiře stala by se záhy druhou 
Amerikou. 

Kulturně sibiřské poměry nebyly tak za~ 
ostalé, jak se v Evropě soudilo. Pro rozleh~ 
lost území ovšem školství nebylo dostatečné. 
Ale vzdělanost v městech šířili hlavně inte~ 

ligentní političtí vyhnanci, kteří obvykle vě~ 
novali se lidu a záhy přirostli k Sibiři celou 

T;umeň. 

vati, mIsI se s ním, nebo jej vstřebají sami 
anebo vymírají. Otázka domorodého oby~ 
vatelstva stává se nejbolestivější kulturní 
otázkou Sibiře a celého Ruska. 

Jak již bylo řečeno, nová éra Sibiře na~ 
stala výstavbou velké transibiřské dráhy. 
Zejména podle ní nehostinná země se kuIti~ 
vuje, a tam, kde dříve byly neproniknutelné 
tajgy a močály, vznikají města, jako na př. 
Tajga, Bogotol, Novonikolajevsk. Zejména 
toto město 100tisícové vykazuje věk teprve 
nějakých 25 let. Ale i města v západní Sibiři, 
zejména Omsk a na východě Krasnojarsk, 
rostla. Rozumí se samo sebou, že i hospodář~ 
sky dráha Sibiři prospěla. Umožnila nejen 
zásobování měst západními průmyslovými 
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duší. Domorodé obyvatelstvo ovšem mělo po 
většině kulturu svou. Starousedlí t. zv. Sibir~ 
jaci, byli nejen pionýry zemědělství a řeme~ 
sel, ale i vzdělanosti. Obecné školství bylo 
buď státní nebo církevní. Kulturním středis~ 
kem západní a vlastně Sibiře vůbec je Tomsk. 
Zde byla universita založena před 30 lety, 
zde je technika, gymnasia, dívčí střední školy, 
průmyslová škola, obchodní, učitelský ústav 
atd. Kulturním centrem východu Sibiře je 
Irkutsk, kam za války přenesena část univer~ 
si ty z Moskvy. Kulturn,í život v Sibiři byl 
rušný a rostlo tam hnutí zvláště po revoluci 
1905 silné pro autonomii t. zv. Oblastni~ 

čestvo. V čele tohoto hnutí stála řada vyni~ 
kajících sibiřských mužů, jako slavný sibiř~ 

ský ethnograf Gr. Nik. Potanin, rodák 
sibiřský od břeM Irtyše, který byl proná~ 
sledován carskou vládou pro svou lásku 
k svobodné Sibiři a proseděl dlouhý čas ve 
vězení v Petropavlovsku a ,Omsku, dále 
ethnolog V. J. Anučin, stejně pronásledovaný, 
Jadrincev atd. 

A tak Sibiř ukazuje se v zcela jiném světk 
než jak představy předválečné ji kreslily.. Pro 
nás znamenala jaksi druhou vlasť. Skropili 

jsme ji svou krví, připínali jsme k ní své slo~ 
vanské a demokratické naděje i sny a milo~ 
vali jsme ji vroucností mladých, mužných 
srdcí. 

Obyvatelstvo Sibiře, zejména inteligence. 
měla pro Cechoslováky živé sympatie, až do 
nezdaru protibolševického hnutí, jež skončilo 
pádem Kolčakova režimu. Tehdy sympatie 
sibiřského obyvatelstva k nám siln'ě ochladly. 
Proč, to vysvitne z obsahu díla. 

x 
PŘEPADENí U MARIANOVKY 

FRANTiŠEK BOUŠKA 
V Celjabinsku za známého sporu se so~ 

věty, který vyvolala tragická příhoda s ne~ 
známým maďarským zajatcem na nádraží, 
znovu jsme se ozbrojili. Celá naše posádka 
tehdy sestávala ze tří vlaků 6. pluku a 4 vla~ 
ků třetího pluku, dohromady asi 6 praporů. 
Od »incid~ntu« byla stále napjatá situace a 
měli js~e pohotovost. Pověsť se rodila za 
pověstí. V noci na 22. května chtěli nás prý 
místní bolševici vyvézti na blízký »razjezd« 
a tam přepadnouti. Prozradili to alespoň »že~ 
leznodorožnici« (želez. zřízenci), kteří hned 
od počátku s námi sympatisovali. Po celý ná~ 
sledující den a deštivou noc jsme byli na 
stráži. Dne 23. května jsme se dali do po~ 
hybu. Na 14. vjorstě jsme však opět uvázli. 
Teprve později se říkalo, že bolševici přeho~ 
dili výhybku a chtěli nás dostat na slepou 
kolej, která vedla do lomů a kde nás chtěli 
přepadnouti. Byl však poslán vpřed bratr 
Mikšík s rozvědkou a železničáři mu úskok 
prozradili. Konečně jsme se hnuli dále a do~ 
jeli do Kurganu, dne 24. května jsme byli 
v Petropavlovsku. Zde jsme dostali do rukou 
letáky Národní rady, v nichž se dosud agi~ 
tovalo pro cestu na Archangelsk. V noci jsme 
odejeli za štábním ešelonem s hudbou, který 
zde trčel 4 neděle. 

V sobotu dne 25. května potkáváme v po~ 
ledne u Isil~Kulu vlak Národní rady. Jel 
z Omska do Celjabinska, provázen rotou 
úderňáků a mezi námi se říkalo, že jede na 
soud před sjezd. V Isil~Kulu na stanici nám 
oznámili, že nás nemají dále pouštět a ruští 

zřízenci vlak náš opustili. Sehnali jsme tedy 
mezi sebou železničáře vlastní. Mnoho toho 
neuměli, ale jeli přece. Asi za 2 hodiny jsme 
se hnuli. Na rozjezdě Alonskoje jel po druhé 
koleji proti náš štábní ešelon. Vracel se 
z Omska, poněvadž jej tam chtěli odzbrojit. 
Ujeli zpět pozpátku. V Alonskoje poškodil se 
nám sanitní vůz, museli jsme ho vypnout. 
Mezitím bylo hlášeno, že z Omska jede vlak. 
Ihned jsme se dali do jízdy zpět. Srážky jsme 
nevyhledávali, myslelo se stále, že se to vy~ 
jedná po dobrém. Než jsme odejeli, museli 
jsme nanosit do lokomotivy vodu vědry z pří~ 
kopu podél trati. 

Vlak od Omska se blížil ... Viděli jsme, 
že to je lokomotiva s těpluškou a za nimi 
druhý vlak asi s 10 osobními vozy. Couvá~ 
me, vlak je bez uhlí a oni nás dohánějí. Na 
lokomotivě je vidět strojní puška. Bratr pra~ 
porčík Brzák je v naší těplušce a dává roz~ 
kazy pro případ napadení. Dojíždíme do Ma~ 
rianovky ... Tam stojí štábní ešelon, hudba 
hraje vesele na peroně, všechno stojí kolem 
ní svlečené a - nepřítel za zády. Bolševici 
vyskákali z vagonu, utvořili řetěz a spustili 
na nás palbu. Seskakujeme rychle, podlézá~ 
me dosud jedoucí vagony, 3. a 4. četa vlevo. 
1. a 2. vpravo od trati, 6. a 7. rota na křídla. 
Rozdělujeme se v řetěz, blízký dům nás chrá~ 
ní před ranami strojní pušky, a zahajujeme 
střelbu z našich jednoranových pušek, pro 
které jsme měli málo patron. Naše kulomety 
»Maximka« a »Šoša«, vytáhnuté z úkrytu, 
začaly pracovat.!. Cetař Slovák byl zabit 
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v prvé chvíli. Utočíme, br. podporučík Váňa 
v jedné ruce revolver, v druhé šavli, běží 
vpředu. Vše jako lavina za ním. 7. rota na . 
levo hledí nepřítele obkroužit, ale nebylo to 
už třeba. Jsme už u nepřátelského vlaku, 
kolem něhož praskají bomby. Vlak je náš. 
Jdeme dále vpřed do leva a zajímáme ustra
šené bolševiky. První lokomotiva již odjíždí 
do Marianovky, mezitím našimi zabrané. 

Vzadu v lese objevil se nový dým. Asi 
pomoc nepříteli. Už je vidět světla na vy
jíždějící lokomotivě z lesa. Zaznělo několik 
dělových ran. Šrapnely praskaly za nádra~ 

nec, který se ještě nevyléčil ze zranenl u 
Bachmače, byl. znova raněn do obou nohou. 
Br. podporučík Váňa škrábnut kulkou do 
ucha. Raněn do prsou i velitel vlaku kap. 
Ulrich. 

S lokomotivou od bolševického vlaku je~ 

deme zpět, ale sháníme nejdříve dříví pro 
lokomotivu. 26. května jsme pochovali na 
stanici Moskalenky naše mrtvé. U našich 
dvou vlaků máme mrtvých 14. Br. Brzák 
v noci zemřel. Raněných asi 20. Několik je 
nezvěstných. Nepřítel měl na 200 mrtvých, 
raněných zajatců jsme měli asi 30 a zdravých 

Svážení válečné kořisti z boje s bolševiky v Marianovce. foto Památník Odboie 

žím a nic nám neudělaly. Pak vlak ujel, bol~ 
ševici patrně dostali »nohy«. Boj byl krátký, 
trval asi 2 hodiny, ale hrozný. Dlouho tajená 
naše nespokojenost a hněv nad zrádným pře
padením se vybily. Nejhůře bylo těm, kdož 
utekli do vagonů. Mezi nimi hroznou spoustu 
nadělaly bomby. V příl<opech kolem bolše
vického vlaku jsme napočítali 87 mrtvol, a 
kolik jich asi bylo v lese. Potmě jsme se sta
hovali na nádraží a shledáváme se, kolik je 
nás. U naší roty máme zvláště těžké ztráty. 
Těžce raněn br. praporčík Brzák, rodem 
z Kněžic, do břicha. Zabit četař Slovák. Kr~
mě nich zabiti u roty ještě 4 bratři. Br. Maza-
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130. Vyprávěli, že se jim nechtělo do boje. 
Ale ti horkokrevní, mladí vyskákali prý 
z vlaků a křičeli: »Ničevó. Valí, zarí.« Tož 
jsme jim nažárili. Asi 800 jich uteklo ... Se
brali jsme 7 kulometu, několik set nových rus-
kých pětiranových pušek. . 

Bolševici telefonovali z Omska, abychom 
vyslali vyjednavače. Od naší roty šel br. 
Mikšík a Kramoliř. Když se vrátili, sdělili 
nám, že byli velmi nepřátelsky přijati. Uza
vřeno bylo příměří a mělo' se jednat dále. Při
vezli s sebou ještě 7 našich mrtvých. 3 byli 
poznáni, ale ke čtyřem se nikdo nehlásil. 
Pohřeb mrtvých vykonán byl narychlo, po-

něvadž se roznesla zpráva, že opět táhnou 
bolševici. Sotva jsme stačili ze břízek, které 
se začaly zelenat, uvít věnec, který jsme 
okrášlili červeno~bílou stuhou a položit jej na 
hrob. Pak jsme propustili zajatce na svobodu 
a poradili jim, aby si více s námi nezahrávali. 
Poněvadž nebylo uhlí, poslali jsme jednu 
lokomotivu do Isil~Kulu. Vrátila se až v noci. 
V Isil~Kulu arestovali naši bolševického ko~ 
misara. 

27. května dopoledne přišel telegram od 
bolševiků z Omska, abychom propustili are~ 
stovaného komisaře, který měl u sebe půl~ 
druhého milionu rublů, a všechny zajatce. 
Pak prý nás pustí dopředu. Nevěděli však, že 
zajatce nemáme, že to je těch 500, co se roz .. 
utekli. My jsme jeli však zpět do Isil~Kulu. 
Po cestě pokazily se nám 2 lokomotivy a 
museli jsme oba vlaky tlačit. V Isil-Kulu 
stály jíž třetí a pátý ešelon, a dostalo se nám 
oddechu, nebo~ službu převzali bratři od 
těchto vlaků. 

Isil~Kul obsadil pátý ešelon. Zde aresto
vali druhého bolševického komisaře, Maďa
ra, kterého zavřeli ke kravám. 

Byla znovu poslána do Omska k bolševi
kům delegace, mezi nimi br. Mikšík. Vzala 
s sebou i zajatého b?misaře, který se nabízel, 
že promluví telefonicky s Trockým a přimlu
ví se o smírné vyřízení celé záležitosti. Pro
slýchalo se, že s druhé strany jede na Omsk 
7. pluk. Po celý den 28. května jsme odpočí
vali. Odpoledne shromáždili jsme se za ná
dražím a br. por. Váňa podává nám zprávu 
O situaci. Mluví ke své 5. rotě, jako otec. 
Vypravuje, že v noci přijel z Omska bolše
vický zástupce, jakýsi advokát, s druhy, a 
sděloval nám podmínky, za nichž by nás 
pustili dopředu. Byl to známý rozkaz Troc
kého o odzbrojení ... 

Bratr Váňa nás vybízel k dobré náladě. 
Boj proti Maďarům a Němcům zdál se nám 
býti stejně účelným jako ve Francii. Smutné 
bylo, že někteří bratří zmalomyslněli: dva 
utekli a několik se ukázalo v řeči zbabělými. 
Pátá rota byla všeobecně chválena. Br. Mik
šík děkuje jménem roty bru Váňovi, proje
vuje mu lásku a úctu nás všech a vyslovuje 
přání, aby všichni důstojníci byli tak dobrými 
vůdci jako on. Myslí, že politická situace se 

brzy obrátí proti bolševikům, že se obnoví 
rusko-německll fronta, v níž budeme míti my 
hlavní úlohu, My do Francie prý sotva po
jedeme a prokážeme tak bratrskérilU, ruské
mu národu službu nejlepší. Nato jsme provo
lali bru Váňovi »Zdar«. Br. Váňa pohnut 
nám poděkoval a slíbil, že nás nezklame. 
»V boji, pUjdu-li vpřed - následujte mne, 
budu~li utíkat - zabte mne, budu-li zabit -
pomstěte mne,« řekl na konec. Slova našeho 
rotného podporučíka nás povzbudila. Dlouho 
jsme pak debatovali, že bude skutečně lépe 
pomoci ruskému národu, proti německo-ma
ďarsko-bolševickým náhončím, než odjížděti 
do Francie. Ze jsme slabí počtem? Nevadí! 
Idea nás posiluje - nebojíme se ani čerta. 

29. května vzpomněli jsme si s br. Sýko
rou uspořádati veselí pro naše hochy é\ při 

tom vybrati něco na naše raněné. Ihned bylo 
v přírodě vystavěno jeviště z Pirjatina a od
poledne byl uspořádán veselý kabaret, při 

němž bylo vybráno 1700 rublů na raněné. 
Mezi kazáky začalo se jeviti národní hnutí. 

Mnoho kazáckých důstojníkt1 nám nabízelo 
pomoc. Dne 30. května jedna naše rota are
stovala v Isil-Kuli.l milici, a správu obce vzali 
do rukou občané, 1. června ráno jsme se do
věděli, že i Petropavlovsk byl »vybílen«. Ně
kolik kazáků jezdilo do okolí dobrovolně na 
rozvědky. Odpoledne jsme jeli do Petropav- ' 
lovska, kde byl velký konservový závod, 
v němž bylo asi 500 Maďarů a Němců. 
Uderná rota ho dobyla za 10 minut a ukoři
stila mnoho kulometů a pušek. Odvezli jsme 
zpět od nich 500 pušek. Na zpáteční cestě 
jsme ozbrojovali železniční zřízence, kteří 

sympatisovali s námi. 
Odpoledne konal se »meeting« celého plu

ku u nádraží. Přijeli tři zástupci francouzské 
vlády a žádali nás, abychom nepřátelství 

proti bolševikům, při naší malé početnosti a 
obrovské vzdálenosti pluků od sebe, zasta
vili a nechali za sebe vyjednávat francouz
ské úřady v Rusku o brzké dopravení nás na 
Al'changelsk. Bratr podpluk. Moravec pře
ložilnám to do češtiny. V mužstvu to zabou
řilo. »Vám věříme, ale sovětské vládě a jejich 
německo-maďarským přitakovačůin nevěří

me,« ozývalo se se všech stran. Francouzi 
hleděli udiveně, tohle asi jejich vojsko nedělá. 
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Po boji ... Marianovka. foto Památník Odboje. 

Když jim to naši přeložili, usmáli se a podi~ 
vili se našemu příkrému odporu. Do jednání 
se vmísil i »táta« kapelník Voskovec. Pro .. 
hlásil, že se podřídíme tomu, co rozhodne náš 
sjezd, zasedající v Čeljabinsku. Návrh byl 
všeobecně přijat, a tak Francouzové s tímto 
naším rozhodnutím odjeli do Čeljabinska. 

Mužstvo vracelo se rozhořčeno do vagonll a 
nescházelo ostrých slov proti Francouzům. 
Debatovalo se vášnivě a ně,kteří dokonce po~ 
chybovali o pravosti Francouzů a považovali 
je za provokatéry a chtěli je zkrátka zavřít. 
Radili nám také, abychom se nenechali žád~ 
nou ruskou stranou svésti k boji, a hle, nyní 
viděli ruské kazáky, kterým jsme dávali 
zbraně. 

Mnozí z nás, z~láště br. Mikšík, velký 
rusofil a optimista, čile agitují pro boj a pro 

obnovení rusko~německé fronty. Moc bolše~ 
viků zdála se nám na Sibiři býti vrátká. Ne~ 
spokojenost se sověty v městech i na venko~ 
vě byla veliká. Práce naše zdála se nám býti 
proto velmi ulehčena. A povede~li se· náš 
plán a my osvobodíme Sibiř i celou Rus od 
bolševiků, jaká sláva z toho bude českému 
národu, jak se utuží bratrské styky a dějiny 
jak nás budou vzpomínat ... 

Takto připravení, přijali jsme dnes na no~ 
vém »meetingu« s jásotem telegram nového 
výkonného výboru, zvoleného na sjezdu 
v Čeljabinsku, o »vlastní odprávce«. Co jsme 
načali, to dokončíme. Ruský národ teď ne~ 
necháme v nesnázi a pomůžeme mu. Tím 
jsme se postavili tváří v tvář proti sovětské~ 
mu Rusku ... Započal boj! 

x 
PŘEPADENí DĚLOSTŘELE(KÉHO 

EJELONU V IRKUTSKU 
JOSEF MATĚJítEK 

Dne 26. května 1918 dostáváme zprávu, 
že náš ešelon pojede dále. Stojíme v Inoken~ 
tějevské, 6-8 km před Irkutskem. Měli jsme 
se očistit, dát do pořádku a v Irkutsku nás 
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bude přehlížet francouzský generál Vergé. 
Vše bylo splněno. Po 12. hodině polední 
v neděli 26. května dává se náš vlak do po~ 
hybu bez průvodčích. Míjíme vlak aviatiků, 

na které děláme škodolibé poznámky, že se 
. dali v Krasnojarsku odzbrojit, oni nám to 
žertem oplácejí. Za hromových pozdravů 7. 
pluku' opouštíme Inokentějevskou. Jedeme 
okolo velkého tábora zajatců a -přijíždíme na 
most přes řeku Irkutsk. Cesta jde pomalu až 
nápadně. Zde přece nejezdí se tak zvolna, 
neb uplynula hodina, než konečně vjíždíme 
k nádraží. Zelvím tempem zatahuje nás loko~ 
motiva na irkutské nádraží .na čtvrtou kolej. 
Na druhé koleji stojí lokomotiva s dvěma 
vozy, první a třetí jsou neobsazeny. Civilní 
obyvatelstvo, které chodí po peroně, jest nám 
nápadné, neboť si nás ostře prohlíží. Pojed~ 
nou vidím od nádražní budovy pod most 
běžet v plné zbroji krasnoarmějce. Civilním 
lidem bylo zakázáno s námi mluvit a posléze 
byli vytlačeni a prodavači donuceni zavřít 
své krámy. »Nikdo nevycházet z vagonů«, 
zní rozkaz. Po franc. generálu ani památky, 
a na přehlídku to také nevypadá. Do rozpa~ 
ků uvádí nás jedna rota bolševiků v plné 
zbroji jak do pole, s táhnoucími kulomety. 
Bez železničních signálů odjíždí stojící tu Io~ 
komotiva směrem k Inokentějevské. Zelez~ 
niční zřízenci ukazují nám něco na prstech, 
my však jim nerozumíme. 

Před námi byly tři koleje prázdné a na~ 
skytá se nám podivné divadlo. Krasnoarmějci 
běží jeden vedle druhého v řetězu po peroně 
od nás 15-20 kroků vzdáleného, nabíjejí 
pušky, šroubují k bombám zapalovače a 
upravují lenty do kulometů. Měli tři kulo~ 

mety, jeden dole, zrovna proti našemu va~ 
gonu, druhý u hlavního vchodu, tři proti 
1. baterii na levém křídle. Dva umístěny měli 
v prvním poschodí nádražní budovy. Vše 
nám bylo náhle jasné. Stále však jsme dou~ 
fali. že to není možno, takovýmto barbar~ 

ským způsobem jíti proti nám. Ze se k ně~ 
čemu chystá, to potvrzují nám další přípravy 
bolševiků. Od řeky Angary postupuje proti 
nám celá masa vojáků. Musejí podlézati va~ 
gony a již je máme těsně stojící u vlaku na 
dosah bodáku. Na most přes nádraží přijely 
dva obrněné automobily, aby tak ze vzdále~ 
nosti 100 kroků odkryly oheň na naši posád~ 
ku. Nebylo třeba rozkazu, nebylo třeba vy· 
světlování. Hledíme jeden na druhého, jak 

odsouzen~i, ale oči každého prozrazují: »Má~ 
me~li zemřít, budiž, bude to však drahé.« 
Krasnoarmějci stále ukazovák na spoušti, 
ukazují nám, jak nás začnou odzbrojovat. 
Nikdo z nás dosud nevystoupil. jen důstojník 
Novák jde se ptát po příčině těchto opatření. 
V našem vlaku bylo celkem 500 bratří. Něco 
pušek, 30-40 bomb, 2 kulomety. Byli jsme 
odhodláni na vše. Dovídáme se, že máme 
složit zbraně a že budeme prý internováni 
v zajateckých lágrech. Důstojníci prý budou 
postaveni vně zákona, t. j. zastřeleni. Přiro~ 
zeně, že námi zachvěl vzdor. Pět minut dali 
nám ultimatum, nesplníme~1i jejich podmínky, 
nastane boj. V tom přichází k nám bratr ka~ 
pitán Pomerancev*) a praví: »Není pomoci. 
musíme odevzdat zbraně. Jsme kolem dokola 
obkrouženi a zbraní máme málo.« »Ne«, 
zněla odpověď, »neb tu zbraň, kterou nám 
sami přiznali pro naši ochranu, z rukou ne~ 
dáme.« Kdo z nás měl pušku, vylezli jsme 
ven přímo mezi bolševiky. »Kdo vás na nás 
posílá a proč?« táží se jednoho. Lámanou 
ruštinou mi odpověděl. že jest Maďar. Po .. 
znáváme mezi nimi většinu Maďarů a Něm~ 
ců. Bratr Novák přichází a jdou vyjednávat 
naši dva parlamentáři Hřivna a Pistorius. 
Ultimatum bylo prodlouženo na 10 minut. 
Minuty jdou tiše a jedna za druhou, naše 
nitra se dmou. Kolik myšlenek proletělo hla~ 
vou v těchto minutách a jaké napětí prodě~ 
laly naše nervy v této chvíli. Hledíme do 
jícnu pušek a kulometů, dva kroky před 

sebou vidím, jak Maďar drží bombu v ruce 
a posuňkem dává na jevo,co udělá, jakmile 
uhodí minuta desátá. Tělem projede mráz 
před tímto nerovným bojem, avšak vzdát se? 
Ne, toho Čechoslovák~dobrovolec nedokáže, 
vítězství nebo smrt. V tom zazněl úder na 

. zvonek, patrně znamení k přípravě. Posily, 
které přišly od řeky Angary, se stáhly kou~ 
sek dál. měly asi předtuchu, že v krátké příliš 
vzdálenosti byli bychom nebezpečnější. Po 
druhé udeřeno bylo na zvonek. Tak mně to 
připadalo, jak zvuk umíráčku. V jednom va~ 
goněbratři zpívají: »Do zbraně dítky Če~ 
chie.« Slyšel jsem, nebo byl to klam? Jakoby 
po třetí zazněl zvon, nastal náhle šum, padla 

*) Pomerancev, ruský důstojník k nám převzatý. 
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rána, v zápětí druhá, salva a boj v pravém 
slova smyslu se rozpoutal. Kulomety řehtají, 
bomby praskají, pojednou zavzní naše hro~ 
mové »hurááá« a jako lavina vrháme se na 
ty, kteří tak barbarským způsobem na nás 
přišli. Nastal nerovný boj. Bratří, kteří ne~ 
mají pušek, rvou se o pušku s bolševiky, ka~ 
menem proti bombě, s pilou na dříví, se se~ 
kerou, nikdo se na nic neptá, nikdo nedává 
rozkazy. Každý ví, co má dělat. V několika 
okamžicích ovládáme nádraží. Kapitán Faifer 
ujímá se velení. Do rukou nám padly 4 kulo~ 
mety a 100 pušek. Na mostě stojící obrněný 

důkazem byl~, že střelba se zvětšovala. Na 
naši stranu postavili se železniční zřízenci, 

kteří mají u sebe revolvery. Aniž jsme toho 
pozorovali, dochází nám střelivo a posila ne~ 
přichází. Naši parlamentáři byli odvezeni do 
města a odsouzeni k trestu smrti. Na mostě 
se formirují nové bolševické síly. Patrně se 
vzpamatovali z překvapení. Měli jsme však 
již obsazeny velké objekty a byli jsme již 
před nádražím. Přichází deputace, abychom 
zahájili příměří. Začalo vyjednávání, jen sem 
tam ještě třeskla rána. Naše ztráty jsou 
velké, jejich však ještě větší. Konečně vy~ 

Momentka z nádraží v lnnokentěvské u lrkulsko. foto Pamáblík Odboje. 

automobil nás stále obstřeluje, ale ostatní 
kulomety byly umlčeny a obsluha vesměs 
mrtva nebo těžce raněna. Zajímáme dále za~ 
jatce a odebíráme jim bomby. Běží k nám 
kozák se zavázanou rukou, kterou ihned roz~ 
vazuje na důkaz, že jest zdráv. Nabízí se nám 
na pomoc! Kapitán Faifer ho posílá do Ino~ 
kentějevské, aby dodal lístek 7. pluku, na 
kterém bylo napsáno, co se stalo a žádáno, 
aby 7. pluk ihned nastupoval na Irkutsk, že 
jsme v boji a obklíčeni. Kozák s nebezpečím 
života dal se na cestu. Boj se utišuje, když tu 
mává bolševický komisař s bílým šátkem. 
Jdeme k němu. V jedné ruce držel kapesník 
a v pravé ruce držel našroubovanou bombu 
v kapse. Mezitím však dostávali posilu, čehož 

jednávání bylo skončeno a bylo stanoveno, 
že složíme zbraně, za to budeme puštěni dále 
a budou nám dáni rukojmí, kteří s námi po~ 
jedou až do Vladivostoku. Nastalo nyní to, 
čeho si z nás nikdo nepřál. Zbraně jsme ne~ 
chtěli odevzdat. Po delším vysvětlování a 
beznadějném čekání na posilu, házíme vše na 
hromadu. Do nádraží odnášíme mrtvé a ra~ 
něné. Někteří ruští občané protestují proti 
bolševikům a komisaři jim vyhrožují revol~ 
very. 

Generál Vergé přikazuje odevzdat zbraně 
za každou cenu nebo pry se vzdá velení nad 
transportem a do Francie prý se nedostane~ 
me. Chválí naši chrabrost, sám měl na mále, 
neboť bratr Cerný mU omylem div nehodil 

bombu pod nohy (neznal ho). Bolševický ko
misař nařizuje, aby k udržení pořádku byla 
přivedena na nádraží »krasnaja armija«, ale 
ta se bojí, až když jim revolverem pohrozil, 
teprve jeden po druhém přichází. Stojíme 
většinou u hromady zbra,ní. Milosrdné sestry 
věnovaly péči dříve našim raněným než bol~ 
ševikům. Bolševici odvážejí zbraně do města, 
jenom na mostě stále obrněná auta jsou při~ 
pravena na zákrok. S námahou sjednán byl 
pořádek s obyvatelstvem. Krasnoarmějci 

lezou až do vagonů k nám a chtějí chleba. 
Dáváme jim ho a oni říkají, že oni, t. j. Ru~ 
sové nejsou vinni. Ze všeho jsou vinni Ma~ 
ďaři a Němci. Na otázku, proč tedy slouží 
u bolševiků, praví, že z hladu. Prý by již do 
nás po druhé nestříleli. 

x 

Hotovíme se k odjezdu. Několik bratří zů~ 
stává ve městě. Naše parlamentáře nám do~ 
sud nepropustili. Ranění zůstali v Inokentě~ 
jevské, až na některé, kteří za každou cenu 
chtěli s námi. Před 10. hodinou, za střelby 
ve městě, opouštíme nádraží. V hlavách nám 
to hučí, na spaní není ani pomyšlení. Co bude 
z.ítra? Projíždíme Irkutskem a blížíme se 
k Bajkalu. Jest tichá, tmavá noc kolem baj~ 
kalského jezera. Stojím na platformě na stráži 
bez zbraně za mrtvého br. Kameného. 

Ráno převazujeme raněné ve Sludjance a 
odpoledne ve 2 hodiny jedem dále, abychom 
zažili řadu dobrodružství, než bude naše 
pouť skončena po ruské dráze. 8. června při~ 
jiždíme do Vladivostoku, kde ubytovali nás 
na »Gnilém Uglu«. 

%AKEŘNÉ'''~PŘEPADENf 
V ZLATOÚSTĚ NA URALE 

FRANTiŠEK RYBNíČEK 
Po incidentu v Čeljabinsku 14. května 

1918 (jeden ze zajatců z vlaku hodil po na~ 
šem dobrovolci a omráčil ho. Za to .byl, přes 
varovné hlasy některých bratří, v návalu 
rozčilení, na místě zabit), se roznesla zpráva 
po celé magistrále od Vladivostoku až do 
Penzy. Štáb 1. střel. pluku »Mistra Jana 
Husa« stál tehdy na stanici Ufa. Bolševici od 
té doby se dívali na Čechoslováky odmě~ 
řeně - ba nepřá'telsky. Pozorovali jsme to, 
když jsme k nim do pekárny na stanici cho~ 
dili pro chleba. - Najednou přišla zpráva, 
že odjedeme do Vladivostoku. Tuto zprávu 
jsme všichni radostně přivítali. Bylo právě 
na Urále velmi pěkně. Vlak projížděl roman~ 
tickými údolími ~ za několik dní se objevil 
v zlatoústských závodech. Odtud již v dáli 
bylo viděti typické město Zlatoúst, v údolí 
pod zalesněnou strání s jedné a holou strání 
s druhé strany. K večeru jsme dojeli do sta~ 
nice Zlato úst. Hned po příjezdu náš komisař 
na stanici nás upozorňoval, abychom byli 
opatrní, že bolševici s námi dobře nesmýšlejí. 
Dále nás nepustili, vlak byl dopraven na po~ 
§kctní kolejnic~ a bylo nám oznámeno, ie 

budeme několik dní na nádraží čekati. Ná
čelník húdebního oddílu hned vyjednával 
s »bolševiky«, že by hudba a zpěváci štábu 
1. pluku. v nejbližších dnech uspořádali 

v »sobrání« koncert. Vše bylo slíbeno a ujed~ 
náno. V »těpluškách« bylo večer plno hovo~ 
ru, veselo, smíchu a vtipů o cestě, Cl Urále, 
o bolševicích v Zlatoústě a j. 

Minula.spokojeně hvězdná hoc a nastal 
krásný, slunný den. Bylo to 26~ května 1918 
a nikdo netušil, že tento den navždy bude 
zapsán v historii 1. střel. pluku »Mistra Jana 
Husa«. Po snídani hoši spokojeně, s úsmě,. 

vem na lících, rozešli se, jedni na bazar za 
nádražím, druzí chodili po nádraží aprochá
zeli se na nástupišti před nádražní budovou. 
jiní zase odešli do údolí k blízké řece, aby si 
vyprali a na slunci vybílili prádlo. Před 8. 
hodinou ranní prošel nádražím větší oddíl 
ozbrojených bolševiků s 2 kulomety a odešel 
za blízký most, vedoucí přes železniční trať. 
Tam se po pravé straně na vyvýšeném místě 
rozestoupili podél trati asi 4: až 5 m daleko 
a zaujali v připravených zákopech svá místa. 
Někteří naši hoši, ze zvědavosti, šli se podí,. 
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vati za nimi, aby je viděli cvičiti. Chvíli stáli 
podél mostu na silnici i na vyvýšených mí
stech, aby pozorovali cvičící bolševiky v cepu 
a ve vykopaných úkrytech. Tu se pojednou 
objevil vojín »bolševik« a povídá bratřím, 
aby odešli a ve cvičení jim nepřekáželi. Mlčky 
všichni odešli zpět na nádraží. 

Asi za hodinu přišel rozkaz, že náš vlak 
bude převezen na hlavní kolej a brzy odje
deme na Východ do Vladivostoku. Přijel 
ruský strojvedoucí s lokomotivou a připnul 
ji vzadu u vlaku. Hochům, kteří měli službu 
v ešelonu (vlaku) ,bylo toto počínání stroj
vůdcovo nápadné a podezřelé, a tázali se 

Iii 
i I , 

vagonů, majíce jen vystrčeny hlavy, jiní zase 
si hověli na »pryčnách« (prknech) a vtipko~ 
vali, usmívali se a volali na bratry v soused~ 
ních vagonech nebo zpívali na sokolský ná~ 
pěv: »Spějme dál, za Urál ... « Právě jsme 
přijeli za mostem do soutěsky, odkudž byl 
krásný pohled na cvičící bolševiky, kteří qo 
výše jedné poloviny vagonů na náspu měli 
rozvinutý cep, s puškami proti nám obráce~ 
nými. Tu volá jeden bratr, z okna se dívající: 
»Hoši, podívejte se, jak bolševici cvičí.« 
Sotva to dořekl, objevil se za cepem na koni 
komisař s revolverem v ruce a vystřelil, což 
bylo znamení k palbě. Celý cep i s dvěma 

Na nádraží u Celjabinskll. 

strojvedoucího, proč lokomotivu připOjUje 
k vlaku vzadu a ne vpředu. Odsekl jim, řka: 
»Vím, co mám dělati, vy se nemáte co míchat 
do mých záležitostí.« Bratří hned odešli 
k poručíku Mullerovi a vyprávěli mu vše, co 
se vzadu vlaku děje, že celé toto jednání je 
velmi podezřelé. Nato poručík pravil: »Vždyť 
nejsme žádné báby, abychom se bolševiků 
báli.« Brzy vlak se hnul, jel nazpět, a všichni 
bratři poblíže vlaku naskákali do těplušek 
(vagonů). Vlak jel pomalu zpět, přejel již 
poslední výhybku' a jel stále stejnou rychlo~ 
stí dále za most, a tu již mnohým byla tato 
jízda podezřelá. Někteří vykukovali z okének 

Polo Památník Odboie. 

kulomety spustil ostrý oheň do našeho vlaku, 
asi 5, místy až1 O kroků vzdáleného. Nastala 
panika ve vozech. Křik a nářek raněných se 
ozýval v ohlušující palbě pušek a kulometů. 
Kdo mohl, rychle seskočil s vozu a lehl si 
vedle trati v příkopu na zem. Zbraň nikdo, 
kromě službu majících bratří, neměl, nebylo 
ji ani možno vzíti s sebou, poněvadž byla 
umístěna a vložena ;;;a trámky na stropě 
vagonu. Bratři důstojníci nemohli ani osobl.lí 
vůz opustiti. Lépe bylo bratřím v »těphiš~ 
kách«. Strašný rachot ozýval se mezi ska~ 
lami. Ranění ve vlaku, jenž jel stále stejnou 
rychlostí dále, sténali a naříkali. Ti, kteřl ne~ 
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mohli seskočiti, zůstali ve vlaku, ošetřovati 
raněné, jichž bylo na 45. Br, Havlík (sklep~ 
ník z Prahy) sotva vyskočil z vozu, byl 
smrtelně zasažen ručním granátem na rame':' 
ně a prsou a za krátko na témž místě na pě~ 
šince vedle trati skonaL Strojvedoucí toho 
vlaku (bolševik) byl předem domluven a 
uvědoměn, na dané znamení (výstřel z re~ 

volveru) komisařovo seskočil s lokomotivy 
jedOUcího vlaku a skryl se v blízkém lese. 
Jistý bratr z hudebního oddílu, jenž uměl za~ 
cházeti s parním strojem. pustil se dopředu 
za lokómotivou, a asi tři čtvrti km od místa 
pře~adení, nad zlatoústskými závody, zasta~ 

chystala se k napadení nepřítele s boku. 
V tomto okamžiku za rachotu a lomozu kulo~ 
metu praporčík br. Zanáška zvolal silným 
hlasem: »Bratři, nezbývá nám nic jiného, než 
zahynouti nebo kamením se brániti proti ne~ 
příteli!« Každý nasbíral do kapes a rukou 
kamení a plazil se po břiše příkopem na vrch. 
Všichni byli připraveni k útoku. Velitel vzal 
do pravé ruky revolver, jejž měl v důstoj~ 

nické torbě kolem pasu, a na daný jeho povel 
všichni, jako jeden muž, jsme nastoupili 
k útoku. Lví křik a hurá (až jsme mnozí 
ochraptili), se daleko široko ozývalo a všich~ 
ni na celé bitevní čáře s kamením v ruce jsme 

Zlatollst. foto Pnmátnik UlIl'olť. 

vil lokomotivu s mrtvými a raněnými, jimž se 
hned dostalo ošetření od plukovního lékaře 
dra Fr. Langra. 

Zatím, co vlak odejel, leželi jsme bezbran~ 
ní u trati po obou stranách kolejnic v »ohni«. 
Déšť kulek z pušek a 2 kulometů fičel nám 
nad hlavami a kulky se odrážely od protější 
kamenité stěny. Mezi námi byl i službu ko~ 
nající důstojník~hrdina. učitel Zanáška z 1. 
roty, (od Kroměříže). Ten ujal se vedení nad 
hrstkou bezbranných nešťastníků, doplazil se 
na vrch příkopu, pozdvihl hlavu, kolem níž 
déšť kulek hvízdal, aby shlédl, jaká je situace. 
Na levém křídle hrstka odvážných bratří 

IV. dí! Ce,(nmi odboie.:> 

se hnali proti zákeřnému nepříteli. Na levém 
křídle zmocnili se odvážní bratři kulometu a 
hned jej obrátili proti nepříteli s boku. Na 
pravém křídle neuspěl kulometčík, asi 3 .kr~ky 
od nás vzdálený, obrátiti kulomet proti nam. 
Déšť kamení jej zasypal, mnoho kamení mi~ 
nulo se cíle, až kámen. hozený br. Kleskou 
a kozácká šavle kuchaře, jenž v zástěře od 

vojenské kuchyně z vagonu seskočil, smrtel~~ 
zasáhly nepřítele na hlavě. Nyní nastoupllt 
všichni zpředu i s boku proti střílejícímu ne~ 
příteli v cepu. Nastal krutý a nemilosr~ný 
boj. Ztrátou kulometčíků pozbyl nepntel 
odvahy, naší hrdinností byl zastrašen, opustil 
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své posice, ve strachu a zmatku zanechal 
pušky na místě a utíkal zpět, zachrániti se 
do blízkých domků a do lesíka. - Kdo mohl, 
ozbrojil se zanechanými puškami v bitevní 
čáře. Ale velitel praporčík Zanáška byl ra~ 
něn bolševikem (říšským Němcem) do zad. 

Toto zranění mu však ranou z revolveru 
oplatil. Oba ranění seděli u potoka a naříkali. 
Ostatní postupovali kupředu proti domům, 
v nichž se skryl nepřítel. Z blízkého domu 
vyšlo několik ran a na zem se skáceli bratři: 
Havránek z Hané (zborovský hrdina, vy~ 
znamenanýgeorgievským křížem). byv ra~ 
něn do prsou, a hned vedle něho Havel, 
(z Mol'. Ostravy), zasažen kulí do břicha. 
Zatím střelba se zmírnila a nepřítel (bolše~ 

vici = Rusové, Maďaři a Němci) utekl do 
blízkého lesíka, aby zachránil život. Vrátili 
jsme se zpět a u potoka před tratí leželo ně~ 
kolik raněných, najatých bolševiků (rakous~ 
kých zajatců), kteří prosili o pomoc, že za 
peníze byli svedeni k tomuto nelidskému činu. 
Poblíže ležel bratr praporčík Zanáška, jenž 
mne úpěnlivě prosil, abych ho zastřelil a 
zmírnil jeho bolesti. Utěšoval jsem jej, že jeho 
zranění není tak vážné. Potěšeného bratra 
hoši odnesli na zlatoústské nádraží, aby mu 
byla poskytnuta první pomoc Červeným kří~ 
žem. Ale tato stanice byla v rukou bolševiků, 
a tam místo pomoci, jak jsme se později do~ 
věděli od milosrdné sestry, byla hrdinovi, 
českému důstojníkovi, sťata hlava bolševic~ 
kým komisařem. Ostatní ranění byli později 
odnešeni do našeho vlaku, na trati stojícího, 
kde jim poskytnuta byla první pomoc. 

Po boji, unaveni a utrmácení, jsme se sešli 
u trati, na místě přepadení. Na bojišti leželo 
mnoho mrtvol i raněných nepřátel a mezi 
nimi naši 3 hrdinové. (Havránek, Havlík a 
Havel.) Sti'c1ba úplně přes~ala. Rozešli jsme 
se po blízkých lesích, abychom prozkoumali 
okolí a zahnali úplně prchajícího nepřítele. 

Já ještě s jedním bratrem, jehož jméno mi 
vymizelo z paměti, [;Ii jsme na opačnou stranu 
do lesa, a došli jsme až k zajatému bratru 
Kaprálovi z Král. Pole u Brna. Ten časně 
ráno si vyšel za nádraží do blízkého lesíka 
a učil se francouzsky na pokraji lesíka u 
hřbitova. (Tenkráte kde kdo se učil fran~ 

couzsky, aby se mohl aspoií dorozuměti, až 
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přijede do Francie. V Ufě na nádraží br. pra~ 
porčík Novotný uspořádal kurs a učil sám 
francouzsky.) Tam byl 2 ozbrojenými (bol~ 

ševiky) zajat, aniž věděl, proč. Vysvobodili 
jsme ho, odňali jsme nepřátelům pušky a pu~ 
stili jsme je na svobodu. Zatím všichni bratři 
se stáhli k trati, utvořili jsme řetěz a za vede~ 
ní jednoho četaře jsme táhli lesem k zlato~ 

ústským závodům, kdež siréna hučela na po
plach. Došli jsme ažk našemu vlaku, odkud 
byl pěkný pohled k závodům. Odříznuti jsme 
byli jak od Ufy, tak i od Čeljabinska. Nářek 
a sténání raněných se ozýval z »těplušek«. 
V posledním voze byli naloženi mrtví bratři. 
Roztroušeně vraceli se bratři z lesů se všech 
stran. Mnozí ani o nás nevěděli a odešli do~, 
cela v jinou stranu. Odpoledne vlak odejel 
za řízení našeho strojvůdce směrem k Ufě 
na stanici Aj, a pak Tunduš, kdež se zastavil. 
Nikdo nevěděl, co bude dále. Byli jsme od~ 
říznuti úplně od východu - Vladivostoka 
i západu - Penzy a Samary. Přijížděli ko~ 
misaři s obou stran na lokomotivách až ke 
stanici, aby nás donutili ke složení zbraní. 
Vyhrožovali nám a strašili nás přesilou voj~ 
ska, které prý nás napadne s obou stran. 
V noci jsme kolem stanice rozestavili stráže, 
abychom nebyli napadeni a po vysilujícím 
bOji si odpočinuli. Lokomotivu jsme vyměnili 
za silnější lokomotivu projíždějícího náklad~ 
ního vlaku a ponechali si strojvedoucího. 

Noc minula klidně a nerušeně. Bratři si 
náležitě odpočinuli po krutém a vysilujícím 
boji. Druhý den ráno byli všichni svoláni 
k vozu štábu pluku. Poručík Muller vysvětlil 
situaci a oznámil, že pro sténající raněné ne~ 
bude za krátko medikamentů. Budeme~li se 
brániti, brzy nám vyjde všechno střelivo a 
nepřítel nás svojí přesilou přemůže a pokoří. 
A tak nezbývalo nic jiného, nežli vzdáti se 
nepříteli a odevzdati mu zbraně nebo bojovati 
do posledního muže, anebo opustiti vlak se 
vším a dáti se se zbraní v ruce na pochod 
přes Urál směrem na východ do Čeljabinska 
a pak do Vladivostoku. Dlouho se rokovalo 
a debatovalo, až konečně všichni se rozhodli 
jíti na východ pěšky'v plné výzbroji p'řes 

Urál. Toto rozhodnutí tlumočil poručík Mul~ 
lel' všem raněným, kteří s rozhodnutím bratrů 
souhlasili. Vzkázali nám, abychom jen šli za 

příkazem našeho vůdce T. G. Masaryka 
a abychom se hleděli dostati (před odjezdem 
do Francie vzkázal všem) za každou cenu 
přes Urál do Vladivostoku, třeba pěšky se 
zbraní v ruce. Zástup se rozeš.el do vagonů, 
aby se připravil na cestu, sestaven a ode~ 

vzdán raněným prosebný dopis, aby byl do~ 
ručen bolševikům, až se po našem odchodu 
zmocní vlaku. V něm se žádali, aby s raně~ 
nými nakládali lidsky a neublížili jim. Zato se 
jim zanechává ve vlaku všechen proviant 
(cukr, máslo, maso, vejce, čaj, kůže, šatstvo, 
obuv a j.). Bratři se v krátké době připravili 
na cestu. Ozbrojili se, vzali plukovní prapor 

až k řece Aj nás vedl stařec. Byla to řeka 

dravá, až po krk hluboká, velkého spádu. 
Nikde mostu, přeplaviti řeku jednotlivci bylo 
velice životu nebezpečno. J ednomu odvážné~ 
mu bratru podařilo se přeplavati divokou 
řeku na druhý břeh. Bratři sebrali kožené 
pásy, jeden ke druhému připnuli a tak utvořili 
z pásů řetězec a hodili ho jedním koncem od~ 
vážnému plavci na druhý břeh. A nyní bratří, 
nazí, s rancem a šatstvem na hlavě, mohli se 
šťastně, držíce se jednou rukou pásového ře~ 
tězce, na druhý břeh přejíti. Přes hodinu to 
trvalo, nežli poslední bratr přešel řeku na 
druhou stranu. A kolik čepic, ranců i bot 

Místo přepadení v Zlatoústu. foto Památník Odboje, 

a pamětní knihu 1. pluku, do níž se první za~ 
psal, ve Vel. Berezně u Polonnoe na Ukra~ 
jině, náš vůdce T. G. Masaryk. Na cestu si 
vzali na několik dní to nejpotřebnější k jídlu: 
čaj, chléb, máslo a cukr. V poledne opustili 
jsme vlak s 45 raněnými a 6 mrtvými, umí~ 
stěnými v posledním voze. Bratři z hudební~ 
ho oddílu, kromě hudebních nástrojů, vzali 
s sebou malého koníka, jenž táhl malý vozík 
s bubnem. Bylo nás přes 300 a měli jsme na 
180 vintovek (pušek) a táhli jsme jeden ku~ 
lomet. (Každý ešelon musel v Penze ode~ 
vzdati zbraně. Ponecháno celému vlaku jen 
180 pušek na obranu.) Nedaleko za stanici 

prudce tekoucí voda bratrům sebrala. Také 
kulomet, jejž bylo těžko za sebou táhnouti 
přes řeky, hory, doly, močály a houštiny, 
jsme na dně této dravé řeky na vždy pocho~ 
vali. Plné 4 dny jsme pochodovali přes Urál. 
Zivi jsme byli jen čajem. Jen některým zá~ 
soby chleba a másla vystačily na dva dny. 
Dosti hladu jsme zakusili. Vedl nás br. po~ 
ručík Havel, bez mapy a vedl nás velmi 
dobře. Čtvrtý den večer, za deště v blátě 
jsme došli do města Miass, jehož okolí oplý~ 
valo bohatstvím zlata, a jež bylo v rukou 2. 
pluku» Jiřího z Poděbrad«. Přes noc jsme si 
odpočinuli a druhý den ,jsme byli napadeni 
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za .městem přesilou bolševiků. Nastal půlho
dinový boj, v němž padl br. poručík Novotný 
(dirigent vinohradského divadla) a bl'. Kvas
nička z Prahy. Celkem boj na naší straně si 
vyžádal 12 obětí, na straně bolševiků byly 
ztráty desetkráte větší. 

Stejně zákeřně byly přepadeny vlaky 
v tutéž dobu v Irkutsku a v SerdobskLi před 
Penzou. 

Z telegram ll, jež byly všude zachyceny, 
byla zřejmá snaha sovětlt, násilím odzbrojiti 

YST UPE 

x 

a zničiti nqše vojsko. Tak došlo k bojům se 
sověty. 

Naše armáda splnila svou povinnost k ná
rodu i k demokratickému Rusku. Ze se po
zději odvrátila od diktatury krajně pravé 
i levé, odpovídá jen jejímu demokratickému a 

mravnímu přesvědčení. Svůj postup může 
uhájiti proti každému a na svoji minulost 
mltŽe pohlížeti vždy s blahým pocitem vyko
nané povinnosti národní a ten je pro ni nej
větším zadostiučiněním. 

PR p RU 

.I. BRUNNER 
Po více jak 1 Yz meSlcnl jízdě, plné vzru

šujících scén a změn, zakotvil 26. dubna 
1918 úderný prapor, sestávající ze 3 rot, 
prvé, druhé a čtvrté (třetí byla přidělena k 
ochraně štábu divise) na své cestě do Fran
cie se svou republikou na kolečkách v mě
stečku Kansku Jenisejském na Sibiři. Zde 
jsem totiž náš ešelon dohonil, nebot' mně v 
Krasnojarsku ufoukl zrovna před nosem, 
ovšem nebyl jsem sám t!m postiženým. Co 
však dalšího koukalo z našeho výletu, 5 dní 
domácí vězení. To mě mrzelo, nebot' jsem ne
mohl hned po příjezdu, jako druzí, do města 
»gulať«! Abych se přiznal, byl to můj první 
trest a poslední na vojně. Nebýt nařízení, že 
nikdo nesmí do města bez propustky, dalo se 
ufouknout, ale když druzí »bručeli«, spřátelil 
jsem se s trestem a držel basu, která stejně 
se přísně nedodržovala, neboť bylo třeba 
pracovat, připravovat se na 1. máje v Kaií.
sku, ježto naše odprávka k další cestě někde 
uvázla. Chtěli jsme tedy k dobré shodě 

s krasnoarmějci zúčastnit se manifestace, 
neboť jednalo se nám v prvé řadě přesvědčit 
je o naší mírumilovnosti, o získání důvěry a 
brzkého odpravení. U všech rot a čet se 
tedy pilně zdobilo, malovalo. I já nelenil a 
maloval na palatku francouzskou »Marsei
laisu« tuhou, u první roty zaskvěla se Libuše 
s Přemyslem, Hus v žaláři, Havlíček atd. 
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atd., obrazy byly obloženy chvojí a zavě
šeny na vagony. 

Byl svátek prvního máje. Naše tři roty se
řazeny a pod vedením řadových vojáků ve
den y na manifestaci. Náměstí bylo již lidem 
zaplněno. Náš prapor doplnil čtverec. Rudé 
prapory gvardějců krvavě vlály nad hla
vami. Dav utichl. Reční Rus, Němec, Maďar. 
Za nás promluvil Eda Volejník, který ob
jasnil krátce kdo jsme, co chceme a kam je
deme. Ke konci vystupuje náš pěvecký krou
žek, vedený br. pobočníkem Matyáskem. 
Zpíváme »Marseilaisu« francouzsky. Prapor 
se poté rovná a dává v pochod ke hřbitovu, 
kde bolševici vzdali poctu padlým továryšům. 
Odcházíme pak ke svým ubikacím na ná
draží. Dnešním dnem získali jsme si o něco 
málo důvěry u sovětů, u občanstva Kaií.
ského však více, což vidno bylo večer při 
gulání. 

Zastávka tato v Kaií.sku mnoho radostí 
nám neudělala. Nezůstali jsme však státi bez 
příčiny, něco se šuškalo, něco nebylo v po
řádku. A když žádné zmínky o našem od
jezdu nebylo, tázali jsme se, proč vlastně 
nejedeme dále? To byla otázka, kterou roz
řešily pozdější dni. Nelenili jsme v době po
bytu v Kaií.sku a pilně cvičili, jako bychom 
byli věděli, že bude nám třeba železných 
paží a nervů z ocele. I podpl. Ušakov, Rus, 

kter)T se k našemu ešelonu přidal na cestě 
v Sibiři, chodíval s námi na cvičení. Rád nás 
veselé, mladé úderníky vidíval, jak šlapem 
se zpěvem na cvičení a zas tak domů. Ko
nečně - zas slyšíme o odjezdu. Bylo by na 
čase. Pozoruji poslední čas, že naše »načal
stvo« jevilo jakýsi rozruch. Různé zprávy, 
že zas není něco v pořádku mezi námi a bol
ševiky, kolovaly po praporu. 

Tetiva napětí praskla 26. května, když se 
rozhlásilo, že sověty na místo naší odprav
ky, chtějí nás odzbrojiti. Ihned byla naří

una pohotovost. Delegace vyslána k sovětu, 
ale přišla s nepořízenou. Nastalo nové vy
jednávání. Zaznamenal jsem si v deníku, že 
dne 27. IV. přijela k nám delegace sovětu 

Vagoně měl bl'. Vašek a Zivnůtka starou 
kulovnici. I granátů je málo, o ty se bratrsky 
dělíme jako o chleba. Já mám ještě kinžal, 
mnohý však musel se spokojiti granátem, je
den z bratří ozbrojuje se i sekerou. »Hrome, 
ty pušky v Penze jsme neměli odevzdávat, 
to bychom jim to nahnuli,« tiše špačkujeme. 
Jsme připraveni bíti se do posledního. »Na
stoupit,« zněl tichý rozkaz rotného velitele 
bl'. kpt. Janečka. Vyskakujeme z vagonů. 

Bl'. Vašek s puškou v náručí tančí kozáčka 
a dobře-li se pamatuji, dívá se ještě na foto
grafii drahých - daleko tam doma jistě 

vzpomínajících. Půl roty zůstane jako obrana 
ešelonu, půl půjde na milici s bl'. por. Dokou
pilem. Byl jsem v prvé půli a proto zůstal 

Ií.ansh Jenisejsk. 

v autu vyjednávat, chtěli vintovky, kterých 
ovšem nedostali; bylyť k ochraně vlaku. Proto 
byl svoIán celý prapor, aby dal čestné slovo 
sovětu, že nic proti nim podnikat nebudeme 
a naopak ani oni proti nám. Slíbeno nám, že 
pojedeme dál. Jestli v tomto počali jsme dů·· 
věřovat,i, tedy ne o jejich mírumilovnosti, 
třeba že pan" komisař se při dání čestného 
slova líbezně tvářiL Nařízena přece pohoto
vost. Čekáme na odjezd 27. a 28., ale ono nic. 
Uléháme oblečeni, abychom v případě napa
dení byli pohotově. Ať jen přijdou, ukáželll(~ 

jim, co jsou úderníci! , 
A ráno na 29. května bylo to tady! Ve dvě 

hodiny v noci byl tichý budíček. Půjdem na 
to! Ruce horečně pracují, hledají, kde by co 
nalezly k obraně. Pušek bylo málo, tl nás ve 

II ešelonu. »Kdo nepotřebuje pušku, PUJC Jl 
těm, kdo jdou na milici, my se zde obejdeme,« 
prosil rotný. 

Bylo as půl třetí ráno. » Vpravo vbok za 
mnou,« velel tiše br. por. Dokoupil. Tedy 
na znamení výbuchu granátu na milici začne 
tanec! Mezitím zmizela již první rota v mlze, 
měla za Úkol vzetí gorodku (kasáren), druhá 
rota k mostu, část k vinnému závodu. *) Vše 
dělo se rychle - zkrátka po údernicky. Naši 
zmizeli v ulici - nastalo mrtvé ticho. My 
uléháme podél ešelonu na zem, vedle při

praveny nabité bomby - ani nedutáme a 
horečně očekáváme, až zavzní první signál! 
Ranní chladno zalézá do těla. Nekonečných 

patnáct. snad dvacet minut uběhlo v napětí 

') Skladiště lihu. 
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- až najednou - »bum«, od milice! »Rata~ 
tatata, ratatatata,« rozřehtává se kulomet 
u gorodku. Konečně v práci! Krev rychleji 
proudí - pozor, bratři, na křídla! Kulomet 
utichá a zase se rozřehtává, zas pušky ho~ 
voří -. ojedinělé rány bomb a pak nastává 
mrtvé ticho. 

Přichází prvý posel od gorodku - goťo~ 
dek je náš, máme jen jednoho raněného. Od 
mostu přichází zpráva - most v našich ru~ 
kou. Výborně, kluci! Ale z milice stále nic, 
snad je třeba pomoci. Několik se nás roz~ 
běhlo tím směrem, cestoU však potkáváme 
Tondu Ptáčka, který nám zvěstuje i zde ví~ 
tězství, avšak i ztrátu br . Vaška z našeho 
bozu, byl střelen do prsou. 

Naše ztráty byli dva mrtví (od 2. roty br. 
Klíma) a dva ranění (z nichž 11. V. zemřel 
br. Venclík). Bolševici ztratili as 26 mrtvých, 
raněných se nedověděl. Boj trval necelou 
půlhodinu. A než ráno občané Kaňska vstá~ 
vali, již zvěstovali jim Čechoslováci, že jsou 
osvobozeni od Internacionály. Podivně tvá~ 
řil i se zdraví továryši, když podpl. Ušakov 
četl jim telegram o rozkazu nás odzbrojiti a 
vsadit do lágru. I jeden delegát, který s námi 
před 2 dny vyjednával a byl na. útěku ke 
Krasnojarsku chycen, nechtělo tom nic vě
děti. Zde podpl. Ušakov ukázal se nám 
v pravém smyslu - voják~vlastenec, kterému 
nebyla žádná obět, jíž kladl pro znovuzrození 
vlasti a národa velikou, jak i později jsme 
poznali. Při tom zůstával tento nadaný dů~ 

M 

stojník, který pn prvním setkání musel 
každému svou ušlechtilou povahou a bratr~ 
ským jednáním imponovati, tak skromným, 
že museli jsme ho za to míti rádi všichni.' 

Konečně každý dnes třímal v ruce pušku, 
to bylo radosti, však ne bezpodstatné. Každý 
udělal si ve vagoně pod vakem ihned malé 
skladiště, kde uschoval záložní pušku, šavli, 
kinžal, bomby, patrony - zkrátka skladiště, 
vlastní zásobárnu. Divím se, že žádné ne~ 
štěstí se ten den ve vagonech nestalo. Po 
boji vyslány byly definitivní hlídky a stráže, 
služby bylo dosti a nocí i dní po tomto vy~ 
stoupení málo klidných. Padla~li někde rána, 
už tam museli klusem úderníci. Vše konalo 
se bez dlouhých řečí, nebot' každý věděl, co 
je jeho povinností a pak, vždyt' dělali jsme. 
tak i z lásky k bratřím~Rusům, kteří přirostli 
nám již tak k srdci. Při tom všem - však na 
»gulání« nebylo zapomínáno, ani na »ba~' 

ryšny«, známostí najednou bylo plno. Každý 
úderník byl kaňským hrdinou. Dderníci byli 
zváni do bytu, hoštěni. Kaňsk byl na úder~ 
níky hrd! 

Jak ohromný význam mělo pro nás do~ 
bytí Kaňska, poznali jsme opět v nejkratší 
době. Co by nás bylo čekalo, nebýt tohoto 
úspěchu! Co vše se na nás připravovalo. 
Hrstka úderníků měla čelit několika stranám. 
Co jedni konali službu v městě, druzí již zase 
čekali připraveni v zákopech, na rychlo zho~ 
tovených, aby odrazili několikráte hlášené .. 
ho nBpřítele v Klukvené, který se tam proti 
nám soustřeďoval. 

x 
RII SK 

ADOLF ZEMAN 
Byla to celá řada důvodů, jež mohla 

usvědčovati náš úmysl dopraviti se do Fran~ 
cie jako nemožný, dobrodružný anebo ne~ 
upřímný. Sovětské úřady nám nevěřily anebo 
byly pod diktátem hr. Mirbacha. Petrohrad~ 
ské i moskevské centrální úřady nesotlstře~ 
dily tehdy ještě veškeru moc samoděržavně 
do svých rukou. Celá Rus byla v moci oddě~ 
lených sovětů tu mírněji, tu radikálněji na~ 
laděných . . . . Postavení bolševické vlády 
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bylo nejisté. Mírem brest~litevským zavazo~ 
vala se sovětská vláda odzbrojiti na území 
ruském všechna vojska nepřátelská Němec~ 
ku. Daleko na Východě operoval se svými 
kazáky ataman Semjonov, o němž šířeny 
byly tajemné pověsti a o jehož síle nikdo 
vlastně ničeho nevěděl. Semjonov, strhnuv 
velký železniční most přes řeku Onon, činil 

výpady do Zabajkalí' a naháněl hrůzu ta~ 

mějším sovětům, které hlásily do Moskvy 

přehnané zprávy. Myslilo se, že Semjonov 
může se svou mocí organisovati pochod na 
západ, který by mohl býti nebezpečný Mo~ 
skvě ... Kdyby byli znali bezmocnost a ope~ 
retní síly Semjonova v Moskvě,' snad by byli 
pohlíželi klidněji na celou situaci. 

Ale tak sovětská vláda i jednotlivé její 
složky byly ve dvojím ohni. Hr. Mirbach na~ 
léhal na odzbrojení naší armády a sovětská 
armáda sama se obávala, že bychom se mohli 
spojiti se Semjonovem a představovati tak 
ýážné nebezpečí na Východě. Lid sám pak 
nechápal, co vlastně chceme. Lid měl po krk 

sovětskou vládou odevzdali jsme zbraně, po~ 
nechavše si pouze nepatrný počet pušek 
k vlastní obraně. Ale smlouvy v Rusku byly 
tehdy jen kusem papíru. Každý guberniální 

. sovět dělal si co chtěl, a tak na př. místní 
sovět v Penze, kde vládl tehdy Kurajev, byl 
radikálnější než Trocký a Moskva. V Penze 
nás obrali téměř o všechnu výzbroj a kromě 
toho byl patrný už jasný úmysl roztříštiti 

pokud možno nejvíce souvislý náš proud. 
abychom byli co možno nejméně nebezpeční. 
A skutečně v měsíci květnu r. 1918 byli jsme 
roztroušeni na celé trn ti sibiřské 8000 verst 

Mariinsk. 

vojny, slyšel, že je mír a nechápal, že pade~ 
sát tisíc lidí je ovládnuto ještě myšlenkou 
boje, že padesáti tisícům lidí chce se jeti kolem 
světa až do Francie k vůli vzájemnému vraž~ 
dění. A ještě k tomu k boji s Němci, jichž 
vítězství přece jest už neo.dvratné! Výsledek 
všeho byla nedůvěra - - Nikdo v širé Rusi 
nevěřil, že jedeme do Francie a tvořila se 
jakási tajná legenda o zvláštních Úniyslech 
československé armády, živená agitátory ko~ 
munistickými i z řad našich zajatců. 

Za takové nálady projížděli jsme Sibiří, 

bezbranní a mrzutí, nebot' podle úmluvy se 

dlouhé od středního Ruska až k Vladivosto· 
ku. Nedorozumění za nedbrozuměním stí~ 

halo, železniční zřízenci sami se svěřovali, že 
mají rozkazy ztěžovati naši dopravu, jednot~ 
livé vlaky zcela svévolně byly držány až tři 
neděle na opuštěných stanicích, byli jsme 
špehováni. Obyvatelstvo celkem proti nám 
nebylo - - Naopak jasně bylo možno sle~ 
dovati sledy sympatií s námi. Českoslovenští 
vojáci chovali .se vzorně, všude za potraviny 
i jiné potřeby platili slušné ceny a neopíjeli 
se. Byl to zkrátka podivuhodný a neuvěřitel~ 
ný pro ruské obyvatelstvo zjev vojska. Ru" 
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sové byli zvyklí na loupeživou, drsnou, vše 
rekvirující a běsnící soldatesku. Disciplino~ 
vano st, pořádek a vzájemný soulad mezi dů~ 
stojnictvem a našimi vojáky je překvap;wal. 
To bylo něco nevídaného, čeho prostě ne~ 
chápali ~ ~ Tajní stoupenci starého režimu 
vykládali si to po svém, ale nechápali naší 
bratrské, dobrovolné discipliny. Bolševisující 
živly nedovedly si to vysvětliti jinak, než že 
jsme zaprodanci francouzské a anglické bur~ 
žoasie, anebo ideoví popletenci ~ mužická 

masa pak neměla pro tento zjev vůbec žád~ 
ného výkladu, pro ni to byl téměř zázrak. 

Vzájemná nedllvěra, vzájemné podezírání 
~ to je charakteristika tehdejšího poměru 

mezi bolševiky a námi. Snad právě v tomto 
nedostatku upřímnosti, v tomto vzájemném 
podezírání, byla tragika celého konfliktu. 
Sovětská vláda byla prostě nucena železným 
osudem tehdejších poměrů nevěřiti nám a 
my jí. Každý krok sovětské vlády neb pod~ 
řízených orgánll zesiloval mimoděk naši ne~ 
dllvěru k ní a nedůvěra ta přenášela se na 
každého, kdo tyto kroky schvaloval. 

Nálada vojska byla nakvašená i vůči před~ 
stavitelltm našeho odboje pro příliš umírně~ 
nou jejich politiku. Bouří odporu bylo již při~ 
jato opatření odevzdávati zbraně sovětům 
ale ještě větším rozhořčením provázen byÍ 
úmysl Odbočky Národní rady, k němuž od~ 
hodlala se na radu anglických a francouz~ 
ských zástupcú ~ jako vždy naprosto ne~ 
informovaných o ruských poměrech ~ roz~ 

děliti totiž celou naši armádu na dva proudy. 
Vlaky východně Omska měly jeti do Vladi~ 
vostoku, vlaky západně Omska na sever do 
Archangelska. Každý československý voják 
viděl v tomto opatření jen úskok sovětské 
vlády, jak nás rozděliti a snadněji pak zdJ~ 
lati. 

V této době všeobecné nedůvěry a vše~ 
obecné stagnace dopravy, kdy jsme stáli 
v jednotlivých stanicích a trávili nudné jarní 
dny v neklidu, kdy v Celjabinsku konaly se 
právě sjezdové předporady k vojenskému 
sjezdu, k nimž vojsko upíralo s dúvěrou své 
naděje, stál náš ešelon *) s dělostřelectvem 
(3. baterie pod velením kap. Voronova) II. 

') VOjenský vlak. 
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brigády ~ ovšem bez děl, neboť ty jsme ode~ 
vzdali bolševikům ~ a eše!on 7. pluku (2 
setniny), celkem dohromady asi se 600 lidmi 

na stanici v Mariinsku, újezdním městečku 
mezi Novo~Nikolajevskem a Krasnojarskem 

Mariinsk je újezdní město, jež mělo asi 30.000 
obyvatel. 

Stáli jsme zde již asi čtrnácte dnll a hleděli 
si zkrátiti dlouhou chvíli jak se dalo. Utvo~ 
řili jsme pěvecký sbor, malý smyčcovy or~ 

, chestr, prováděla se sokolská cvičení atd Při~ 
rozeně, chtěli jsme své umění ukázati i Ru~ 

súm, s nimiž náš poměr byl nejpřátelštější. 
I přečetní židé ~ Mariinsku říká se na Sibiři 
Jerusalem ~ chovali se k nám velmi přátel~ 
sky a jeden z našich uměleů se dokD'1ce velmi 

O~~ivě _ ~amiloval do jedné hezké židovičky. 
Pn naslCh stycích s Rusy zpozorovali jsme 
záhy, že mezi nimi vládne nespokojenost 
s poměry a že jsou silně zaujati proti bolše~ 
vikům. Mužíci trpěli rekvisicemi, obyvatel~ 
stvo městské pak ústrky rllzného druhu. Na~ 
mnoze místní sověty nebyly vlastně 'ani bol~ 
ševické a skládaly se i Ze socialistických 
představitelů, sociálně revolllčních i menše~ 
vick)lch. De facto teror na Sibiři ještě ani 
nevládl. V Mariinsku byl na příklad sovět, 
~ němž zasedal jeden Polák a Ukrajinec, dva 
Zidé a ostatní byli Rusové. Celkem byli to 
dosti obmezení a neškodní lidé. Pořádek 
udržovala t. zv, rudá garda, asi tucet výrost~ 
kú a bývalých vojáklt, 

Slunce hřálo nad krajem, jenž celý' roz~ 
k~et~ s~biřským jarem. Hluboká tajga před 
n~~l1 ~ychala vúnÍ květů a nad hladinou řeky 
K1Je tahl se závoj modravých par. Z města 
zaléhalo sem k nám jen občas slabé zaracho~ 
~ení vozu, štěkot psa nebo tlumený ruch. 
Zivot na drahách zemřel. Na všech stanicích 
hromadily se naše vlaky, vlaky s ruským 
občanstvem téměř nejezdily. Celé řady vy~ 
chladlých a porouchaných lokomotiv tísnily 
se u strojíren a topíren, kolem nichž černaly 
se prázné prostory, kde dříve kupily se haldy 
uhlí. Poškozené želemiční vozy zůstávaly 
státi i s nákladem ve stanicích a nebylo ni~ 
koho, kdo by je spravil. Doprava uvázla 
úplně. 

Jen zřídka kdy projel širými lesy a sibiř" 

• 

skou stepí některý vlak, napěchovaný cestu~ 
jícími s ranci a balíky, ruskými vojáky či de~ 
sertéry, zajatci i spekulanty, prchajícími ze 
sovětského Ruska k východu. Byla to pestrá 
a zmatená směs typů, v nichž. těžko bylo se 
vyznati. Nerozeznals rudého vojáka od de~ 
sertéra, mužíka od měšťáka, spekulanta od 

chudáka, 
Jednoho dne přijel na stanici ruský vlak. 

t. zv. partisanů s 2 děly na plošinách. Přijel 
od východu a zastavil na sousední koleji 

, svým koncem u našich ešelonů, stojících za 

stanicí proti vojenskému lágru. Příjezd toho~ 
to vlaku. v němž v několika osobních vas:!0~ 

konflikt, nikdo dobře nevěděl. Jedni tvrdí, 
že partisani chtěli nějaké peníze na místním 
sovětu. jiní opět, že chtě1i odzbrojiti místní 
rudou gardu, která se jim zdála býti nespo~ 

lehlivou. Jisto jest, že po půl noci náhle za~ 
há jili partisani přímo z vlaku střelbu ze svých 
děl na město. ale stříleli daleko za město. 
Mezi dobrovolei ve škole nastal zmatek ... 
Všichni byli přesvědčeni. že naši na nádraží 
byli přepadeni a vrhli jsme se proto k ešelo~ 
nům. Nedorozumění se brzy vysvětlilo. ale 

neklid v nás již zůstal. 
Po celý druhý den vládlo mezi námi na~ 

pětí. zejména když isme viděli c'lké vážné 

Čsl. vlaky na nádraží v M arÍŽnsllu. Foto Pamútllik Odboje. 

nech mohlo býti 100 až 150 mužů, vzbudil 
mezi námi rozruch. Vyslovováno podezření, 
že má s námi nekalé úmysly. Naše mozky 
byly již naplněny pověstmi a předtuchami. 
kolovala mezi námi »autentická« znění te~ 

legramú, nařizujících nás odzbrojiti atd. 
Přesto, žili jsme celkem klidně. b"a připra~ 

vovali jsme se na akademii s tancem, kterou 
jsme chystali, tuším, na 29. neb 24. května 
v místní železniční škole. Skukčně akademie 
se konala s nevšedním úspěchem a skončila 
tancem, který byl podivně přerušen. Rudí 
z partizánského oddílu totiž dostali se do 
konfliktu s místním sovětem. Jaký to byl 

tváře našich důstojníků, velitele 7. pluku šL 
kap. Kadlece, kap. V Gronova, kap. Vojty, 
poručíka Všetičky, Martinka atd. Bylo nám 
jasno, že něco se děje ... Mluvilo se o tom. 
že od kap. Gajdy došel z Novo~Nikolajevska 
nějaký důležitý telegram kap. Kadlecovi ... 
Bude se prý »bílit«. Nikdo si však nedovedl 
dobře představit, jaké to »bílení« bude. Ale 
všem nám bylo jaksi u srdce volněji a obavy 
před případnou srážkou ustupovaly téměř 

touze. aby »to už začalo«. 
Dne 25. ráno byl opětně vlahý, jarní den 

a slunko rozhazovalo hrsti zlata na zelenající' 
se luka, zamodralé lesy a červené střechy 
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domů. Po delší době bylo nařízeno opět po~ 
chodové cvičení i se zbraní. Na louce za 
skladištěm provedli jsme něco obratů a četa 
s puškami zopakovala si několik »hmatiků«. 
Dlouho nás tím netrápili. Pak šli jsme za 
zpěvů písní »domů«, totiž ke svým vlakům. 

»Rudí« dívali se na ná's s tupou lhostejno~ 
ností. Některým hrál na rtech i ironický 
úsměv. Pro ně všecka ta paráda s puškami, 
stejný krok, obraty atd., byl přežitek starých 
dob. Nechápali, jak můžeme my, kteří o sobě 
říkáme, že jsme dobrovolci a revolucionáři, 
prováděti bez odporu tato cvičení. Ale ještě 
nepochopitelnějšími zdála se jim naše prost~ 
ná, jež cvičívali jsme každodenně, »aby se 
nám nezkrátily žily«. Potrpěl si na ně zejmé~ 
na náš kapitán Vojta, starý sokolský cvičitel, 
který chtěl z nás vycepovat vzornou, sokol~ 
skou »baterku«. Velké radosti z mnohých 
nás neměl, ale šlo to přece! 

Když jsme kráčeli mimo děla, která stále 
tak zela nabitá přímo na město a u nichž stáli 
dva bolševici na stráži, ozval se šikem duše~ 
ný smích a tu a tam padly různé poznámky. 

»Už jsou tu dnes dva,« smál se bratr M., 
hranatý sedlák odněkud z Podřipska. 

»Lepší se jim bude ve dvou v no~i spát,« 
vtipkoval druhý. 

»A bude o dvě vintovky víc,« zubil se 
Pepík. »Chlap, neřek' v noci ani jahla _ 
když jsem mu ji bral.« Vsadil se totiž, že 
vezme bolševické hlídce v noci pušku a 
úmysl svůj provedl. 

»Ze se ani po té vintovce nesháněl?« divil 
jsem se a tázavě pohlédl na bratra, jenž právě 
šel vedle mne. Stál v noci na hlídce a po~ 
máhal kamarádovi v jeho kousku. 

»1 sháněl se dost, kamaráde« - smál se 
bratr. »Probudil se a sáhne před sebe ... nic. 
Šmátrá rukou po zemi, i do dělového jícnu 
rukou hrábnul. - Chvilku stojí, češe se ru~ 
kou ve vlasech a pak se ohlédne po mně ... 
Já nic ... Zdálo se, že mně chce něco říci, 
ale on ne ... Obrátil jsem se a šel opět podél 
našeho vlaku. Slyšel jsem kvapné kroky a 
tak jsem rychle skočil k vagonu, při tiskl 
hlavu až ke stěně a zírám do tmy ... Chlapík 
jde spěšně k plošině, na níž stála děla, sáhne 
pod hromadu plachet a vytáhne - jinou 
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vintovku. Pak klidně se vrátil k dělům a za~ 
pálil si papirosku, jakoby nic.« 

Hoši se smáli ... Bylo veselo toho dne ... 
Cvičení skončilo a zastavili jsme se v šiku 

před naším vlakem. Čekali jsme toužebně na 
povel k J.1ozchodu. Vždyt' na nás čekalo tolik 
práce. Zkoušky, přípravy na dnes pořádaný 
nový večer, číslování vstupenek atd. atd. Na 
černé, škvárou sypané cestě zabělely se již 
i šatečky dvou místních slečen, majících asi 
dostaveníčko s některým z našich krasavců. 

Jaké bylo proto překvapení naše, když dán 
byl přísný a určitý rozkaz, aby nikdo se ne~ 
vzdaloval od vlaků a všichni byli u svých 
vagonů. Tato okolnost byla předmětem nej~ 
živějších poznámek a i jistého rozčilení. Roz~ 
předly se prudké debaty, které ale neměly 
dlouhého trvání, nebot' již za několik chvil 
zazněla polnice a hlásila hotový oběd. 

»Hrome, ti »šmíraři« si dnes přispišili,« 
slyšeti bylo poznámky na kuchaře. Kol celé
ho vlaku ozval se řinkot plechových šálků 
a proud bratří stavěl se do »očeredě«*) u ku
chyní. Všechno bylo ve svých vagonech a 
hovělo si po denním obědě, když náhle obje~ 
vil se před naší těpluškou poručík M. a vy~ 
švihnuv se do vozu, zavřel za sebou dvéře -

»Co pak je, bratře poručiku?« ptal se 
bratr M. 

»Snad nám neneseš prachy?« 
»Prachy ne,« usmál se poručík M., »ale 

prach a broky.« 

Všichni jsme zvědavě stáli a očekávali, co 
nám bratr pQručík poví. 

»Bratři,« pravil náhle vážně poručík M. 
»Víte asi, co se děje. Dnes budeme bílit.« 

»To je sloveso,« zvolal bratr M. »Hned?« 
»Hned ne, ale za chvíli. Sjezdové porady 

v Čeljabinsku rozhodly, abychom pokračo~ 
vali ve své cestě »vlastním pořádkem«. Vo~ 
jenská moc přešla na »Prozatímní výkonný 
výbor« sjezdu, v němž zasedají čtyři důstoj~ 
níci, čtyři vojáci a čtyři zástupci Odbočky. 
Předsedou je Pavlů. Vojenské velení má Če~ 
ček, Gajda a Vojčechovský. Vrchní velení 
nad námi má Gajda a v' Mariinsku kapitán 
7. pluku Kadlec.« 

»Ten to rozsekne,« povídal kdosi - _ 

*) Řady. 

»A kdy se začne?« 
Jediné slovíčko a přece mluvilo za celé 

knihy. Slovo, jež jsme čekali s touže8ností 
i obavou, slovo, které nám každému viselo 
na rtech a přece nechtělo s nich' sejíti, jakoby 
jakási tajemná síla je svírala. Rázem jakoby 
byla z nás spadla všecka ta tíže a neklid po~ 
sledních dnů. Všechno bylo tak jasné. Vždyt' 
sjezd nemohl ani jinak rozhodnouti. Radiká~ 
lové, žehrající až dosud na naše politické ve~ 
dení, na Maxu atd., byli na koni. Ale i ti 

jako obvykle. Bratři procházeli se klidně po~ 
dle vlaku, několik si jich zašlo i na peron. 
Jiní četli na hromadě klád, druzí prali prádlo 
neb myli kotlíky od oběda. Několik bratrů 
hovořilo klidně s oběma bolševickými hlíd~ 

kami u děl. 
Ke 2. hódině byl sice patrný jakýsi ruch. 

Všechno se koncentrovalo do vagonů, kde 
tajně již připravovány byly bomby, šavle, 
pušky, nože - zkrátka, kdo co měl. Pepík 
se vyzbrojil mohutnou dýmkou, kterou 

Dělostřelečtí pozorovatelé na mostě ,přes řeku Kij. foto Památník Odboje. 

umírnění chápali, že jiného východiska ne~ 
bylo a maně stávali se radikály. Konflikt se 
sovětskou mocí dozrál a vyvrcholil v zjevné 
nepřátelství. 

Sdělení poručíka M. bylo proto přijato 

s jásotem a všichni hořeli jen touhou po tom 
»bílení«. Ale žádný z nás nedovedl si jasně 
představit, jaké to, »bílení« vlastně bude? 

Ale záhy byli jsme i v tom uklidněni. 
Byly dány instrukce na 2. hodinu odpo~ 

lední. Zivot ve vozech i okolo vagonů plynul 

úsilovně bafal a pod bluzou měl uschovaný 
jakýsi jatagan, který sebral bůhví kde ještě 
v Kyjevě. 

Hrdinou dne byl bratr M. - V daný oka~ 
mžik podává jedné z hlídek papirosu a ta ji 
bere, ne tušíc nic zlého. Druhý bratr mu za~ 
paluje a zatím bratr M. učiní několik kroků 
stranou, skočí po nešt'astném rudoarmějci a 
již jej drží zeza.du za krk. Současně vrhlo 
se několik bratrů k dělům, uchopili se druhé 
hlídky, vzali jim pušky a mocným rozmache~ 
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otočili děla proti bolševickému vlaku ... Děla 
byla stále nabita! 

Zatím, co toto dělo se u děl, v pozadí ozval 
se vřesk polnice a strašlivý pokřik. Jako lvi 
se hnali bratři v mocném kruhu ke stanici a 
bolševickému vlaku a vítězství bylo naše ... 
Rudoarmějci byli tak překvapeni a konster~ 
nováni, že vtlbec nepomysleli na odpor, vy~ 
cházeli nám takřka s rozpačitým úsměvem 
vstříc z vagonů a odevzdávali své zbraně, 
nebo prostě nechali se odvádět k našim vla .. 
kl\m, kde již byly pro ně přichystány těpluš~ 

jsem zval k naší dnes tak překažené zábavě. 
A nyní jsem také porozuměl tomu úsměvu, 
s nímž svoloval nám kapitán V., abychom 
jen naši zábavu pořádali, ale s nímž nás také 
varoval, aby neskončila jako onehdy __ 

Ta dnešní dopadla ještě daleko lépe __ 

Týž den mohl již náš »hrdina z Kongu«, 
jak jsme říkali kap. Kadlecovi, poněvadž no~ 
sil helmu a vzbuzoval v nás představu lovce 
z džunglí, telegrafovati Gajdovi do Novo~ 
Nikolajevska pověstný smluvený tajný te~ 
legram: ~~Dopis odevzdán.« Byl odevzdán 

V zál?opech II M ariinsl?a. Folo Památník Odboie. 

ky a kde chováni byli krátkou dobu jako 
naši zajatci. Později byli na čestné slovo pro~ 
puštěni, že nebudou proti nám bojovat ... 
Bláhová naděje... Rozutekli se po okolí a 
zalarmovali na nás celé zástupy bolševiků, 
ovšem marně - -

Jakmile jsme byli pány vlaku a děl, byli 
jsme ovšem pány celého města. Velitel vlaku, 
jenž nepochopitelným způsobem dovedl se 
vyrvat ze železného kruhu a na koni utekl 
do města, aby pak prchl dále přes řeku Kij, 

. zalarmoval sice město, ale nikdo se ani ne~ 
hnul. Za necelou hodinu obsadili jsme město 
a zvláštní ironií osudu zatýkal jsmz spolu 
s učitelem K. členy sovětu, který ještě včera 

18 

dokonale. Mariinsk i se skladištěm zbraní, 
jimiž jsme rázem mohli úplně vyzbrojiti všech 
600 bratří, a ještě nám zbyly, s bohatou ko~ 
řistí v bolševickém vlaku, zásobami potravin 
a několika pěknými koni, s oběma děly i ná~ 
boji pro ně - byl v našich rukou. 

Bez výstřelu? - Bohužel ne. 

Bylo již dávno po boji a stanicí mihaly se 
postavy bratří, přenášející potraviny, náboje' 
a zbraně z bolševického vlaku do našich, 
když tu náhle objeví se po silnici z města 
jezdec. 

»Hle, ještě jederL« zvolal kdosi - - »a 
má karabinu.« 

»Ruce vzhtlru!« křičí jakýsi hlas, a několik 

pušek míří na něho. Ten ale cosi křičí a ka~ 
rabinou činí nějaký pohyb, o němž těžko je 

říci, chce~li stříleti či co. 
»Ale hoši - vždyť je to náš h01'l1ist,« křičí 

jeden z artileristů. V tom od vzdáleného 
plotu třeskne výstřel ... Kulka zasviští okolo 

hla vy koně vzduchem, právě nad skupinou 
bratří. Nastal strašný zmatek. Klečící posta~ 
va u plotu míří znovu na jezdce. 

»Hrome - nestřílej - vždyť je to náš,« 
křičí hoši. Ten se zarazí. Patrně nerozumí. 
Ale pak opět dává pušku k líci - -

»Kdo je to k sakru?« řve kdosi rozčileně. 

»Ze to je jeden z nich.« 
»To se ví,« křičí druhý, »vždyť nemá ani 

lentočku.«*) 

»Pozor - bratří - -« ozývají se hlasy. 

Jeden z bratrů mlčky přiloží pušku k líci, 
vzduchem třeskne výstřel - a bratr K válí 

se v krvi. 
Jedna z nejbolestnějších ztrát, oběť omylu 

a vzrušení. Před stanicí odzbrojilo několik 
bratří z města se vracejícího a nic netušícího 
bolševického jezdce a hornista měl ten ne~ 
šťastný nápad, že si vylezl jako starý kava~ 
lerista na koně a vjel vítězoslavně do stanice. 
Bratři znali ovšem trojici našich koní, a když 
spatřili cizího bělouše s jezdcem, byli uve~ 
deni v omyl. V nastalém zmatku tak prolita 
byla krev a utracen marně život dobrého 

bratra. Ale to je již daň každého boje. 

Hned po dobytí Mariinska obyvatelstvo 
se k nám přiklonilo. Zdálo se, že Sibiř si nyní 
volně vydechla a zdálo se, že sibiřská demo~ 
kracíe hravě vytvoří si vládu spravedlivou 
a vpravdě lidovou, když bude zbavena te~ 

. roru několika bolševických vůdců a maďar~ 
sko~německých zajatců, kteří byli hlavní 
oporou tehdejšího bolševismu. Toto sibiřské 
prostředí dávalo dosti nadějí na úspěch na~ 
šeho odporu, k němuž koncem května r. 1918 
jsme se odhodlali. Bylo již jisto, že v případě 
konfliktu se sovětskou vládou, musí tato po
čítati i s útokem ruské demokracie. Dne 25. 
května zmocnili jsme se Mariinska, ale tento 
krok nebyl útokem na sovětskou moc, nýbrž 
obranou. Dne 26. května opanoval Gajda již 

*) Lent~dlm = červenobílá stužka. Byla to tragická 
chyba onoho nešťastného bratra, že neměl »Ientočky«. 

Novo Nikolajevsk, ležící na západ od nás 
nél řece Obi a tento stává se centrem operací, 
rozšiř~jících se na západ i na východ. 

Skutečně hned v prvých okamžicích na~ 
šeho protisovětského odporu zavládl zcela 
jiný ruch kolem nás. Jako kouzelným prout
kem vyrůstaly v ruských městech protibol~ 
ševické demokratické organi0ace a pevná 
víra v budoucnost i odhodlání pomalu za~ 

čaly svítat v tup5rch dříve pohledech, začalo 
se mluviti o nové svobodě, četly se hltavě 
rtlzné telegramy a prvé buletiny »Prozatímní 
sibiřské vlády«, utvořivší se kolem gen. Gri~ 
šin~Almazova v Novo Nikolajevsku, z níž 
později vyvinulo se omské ministerstvo s Vo~ 
logodským v čele, vyvolaly přímo nadšení. 
Hloučky občanů polemisovaly a přetřásaly 

poslední události, zástupy negramotných nn(~ 
žíků dychtivě naslouchaly vyzváním k tvo~ 

ření dobrovolných oddílů, zakládaly se míst~ 
ní ochranné gardy a milice, činily se přípra~ 
vy k novým obecním volbám, sbíraly se na 
dílo osvobození peněžité dary... zkrátka 
všude zak ypěl nový ruch a zašuměla prbce. 
Vyrojila se náhle soldatská, ruská šeď, kte~ 
rá kdysi pokrývala širé pláně Haliče a stráně 
Karpat jako mračna kobylek, vyrojila se 
jakoby z utajených podzemních hnízd. Ještě 
před několika téměř hodinami nebylo viděti 
lidí v pustých ulicích. Zivot za tichl po celé 
Sibiři. Kdo nemusil. hlavy nevystrčil, obchod 
i průmysl vázl. ruch ustal. A nyní plné chod
níky, na náměstí hlava na hlavě, tržiště na~ 
plněna venkovským lidem, stánky prodava~ 
čů obtěžkány zbožím. Sedláci už nemusili se 
obávati, že jim rudé hlídky zkonfiskují zboží 
u bran města a případně seberou povozku 
i s koněm, obchodníci nemuseli se obávati 
vykládati své zboží na trh. Zástupy mužll 
hlučí, rokují, mužíci vesele tisknou si ruce. 

Ve městě ustavili demokratickou městskou 
radu a zahájili formování 1. mariinského do~ 
brovolného pluku. »Nával« dobrovoIců byl 
však nepatrný. A pak začal urputný boj. Tý~ 
den jsme se rvali s ohromnou přesilou bolše~ 
v;ckou, uzavřeni v dolině Mc.riinska jako 
v kotli. Od východu z Krasnojarska přijela 
celá armáda dobře vyzbrojených dělníků, 

poštvan5'ch proti nám, a německých i maďar
ských zajatců z tamního ohromného zajatec." 
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kého ležení. Široký pruh prudké řeky Kij a 
bařinaté pásmo nepropustné, husté tajgy dě~ 
lilo nás od nepřítele. Zelezniční most přes 
řeku byl pevně v našich rukou a černý jícen 
jednoho z dobytých děl bránil každému při~ 
blížení se k mostu. Od západu přiva1ila se 
celá armáda zmobilisovaných bolševiky děl~ 
níků z anžerských a kolčuginských dolů, za~ 
tím co druhá část nastupovala od Tajgy na 
Novo Nikolajevsk. Šest set nás bylo, vy~ 

nutno jen vydržet. Dosud neměli jsme ztrát. 
Gnava byla sice strašlivá, ale každého dne 
již převezmou mariinští dobrovolci ochranu 
města. Na široké louce za nádražním skla~ 
dištěm hemžilo se již od časných hodin ran~ 
ních několik tuctů nových dobrovolců, cvi
čících se ve zbrani. 

Týden trval nerovný náš zápas a v našich 
duších začala již klíčiti slabá jiskra nedů~ 
věry. Také obyvatelstvo jevilo nepokoj. 

Sobol' u městě Tajga. 
Folo Památník Odboje. 

zbrojených starými werndlovkami, zabraný~ 
mi v místním skladišti a dvěma děly, pro něž 
jsme měli 300 nábojů. Proti nám zástupy 
tisícové. - Nespali jsme téměř ... Střídali 
jsme se v zákopech a dřímali s otevřenýma 
očima a s puškou v ruce. Ale neklesali jsme 
na mysli. Vždyť jsme věděli, že kolem nás 
v ruském lidu roste mohutná posila, která co 
nevidět soustředí na sebe pozornost rudých 
vojsk. 

Věřili jsme pevně v naše síly a v pomoc, 
která již s gen. Gajdou šla od západu. Bylo 
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Z oken přízemních domků vyhlédla občas 
pátravá, starostlivá tvář ustrašených oby
vatel. Nebylo také divu. Dnešního dne za
létlo několik granátů obléhajících nás ne
přátel až téměř do města. Dosud město ne
trpělo nijak boji a většinou obyvatelstvo cho
valo se dosti pasivně. Sympatie jeho, pravda, 
byly na naší straně, ale nejistá situace ochla~ 
dila jeho počáteční nadšení a v hlavách ro
jily se úvahy. 

»Což jestli Nikolajevsk a Mariinsk se ne~ 
udrží? Jestli se nepodaří odvážný pokus Če-

" 

chů, co bude pak? Bolševici jistě zle se pomstí 
na městu za jeho pasivnost a za sympatie 
k Čechům.« 

Noc na 31. května byla neklidná ... O půl~ 
noci povstal poplach a byla vyslána do mě
sta hlídka, aby' provedla pátrání po vyzvě~ 
dačích. Se střechy jednoho z domů na okraji 
města byly pozorovány ohnivé signály. Hlíd~ 
ka se vrátila s nepořízenou. Střelba, jež po 
celý večer tu a tam se ozývala svými ojedině~ 
lými, hluchými úde'ry, po půl noci umlkla a 
zavládl úplný klid. Usínám těžkým, neklid~ 
ným snem. Dusivý chrapot prořezává vzduch 
vagonů, v nichž odpočívá hrstka lidí, čekají~ 
cích na spásu. Odříznutí od všech, čekali jsme 
tu jako trosečníci na opuštěné výspě. nebo 

prudce a přitisknuv obličej k malému, začou~ 
zenému okénku, díval se ven. Venku bylo 
slyšeti několik hlasů a spěšné kroky. Za ně~ 
kolik vteřin bušil někdo na sousední vůz a 
budil kamarády. 

Vstali jsme rázem. 

»Co se děje?« tázali jsme se ve zmatku 
chápajíce se zbraní. Spali jsme všichni oble~ 
čeni. Hluché údery těžkých bot na podlahu 
hučely ze všech vozů. - Bez povelů, hnáni 
instinktem, začali jsme vyskakovati z vozů 

. s puškami v ruce. 

»Otočí,« bylo slyšeti šikovatele F. »Zatá~ 
pí našim už .notně ... Chtějí se asi spojiti s 
útočícími na dťuhé straně. Přivedli právě za~ 

Nouo Nžkol'ajeusk. 

hrstka horníků, zasypána v nedostupné šach~ 
tě, až zjeví se nám s některé strany spásný. 
paprsek světla. 

Druhý den před Východem slunce, když 
tajga ještě dřímala, vydechujíc jarní vůni, a 
slabý, růžový přísvit zahaloval lesnaté chlu~ 
my, třesklo na západní straně našich posic 
několik výstřelů, jimž na Východě za mostem 
odpověděla strojní puška svým výsměšným 
štěkotem. Mrzutě otočil jsem své polámané 
tělo na pryčnách vozu .. 

»Nepatrná přestřelka,« pomyslil jsem si a 
přitáhl pokrývku těsněji ke krku. Ale výstře~ 
ly neustávaly - naopak častější a častější 

jich opakování odpovídalo již dosti živé 
střelbě. 

Bratří začali se hýbati. Bratr P. pozvedl se 

jatce, který se přiznal, že mají v úmyslu za 
každou cenu zmocniti se stanice a spojiti se 
s východní skupinou za mostem.« 
»Začíná to nějak ztuha,« poznamenal pří~ 

tel P., naslouchaje střelbě, jež stále vzrůstala. 
Podle zvuků ran dQlo se zřetelně souditi, že 
palba se blíží, zejména na pravém křídle. 

»Chtějí nás obejíti,« poznamenal poručík 
S. »U mostu není se čeho bát, přes řeku se 
nedostanou. Ale tamhle musíme ... « Maje 
rozkaz se síliti naše pravé křídlo západní sku~ 
piny, sestavil rychle četu a hnal se již v tu 
stranu, kde střelba byla nejsilnější. V racho~ 
tu výstřelů bylo jasně slyšeti drtivý zvuk 
strojních pušek. Vnikli jsme do houští, které 
pokrýva.lo celý kraj po pravé straně trati a 
rychle běZeli jsme kupředu, když v tom hvíz~ 
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dlo cosi vzduchem právě nad našimi hla
vami. 

»Oho,« smál se P. »Brzy nás vítají.'« 

Ale již druhá a třetí rána umlčela jeho 
smích. 

»Obcházcjí nás, proklatci,« zamumlal vzte
kle. Bez rozkazu obrátili jsme se v tu stranu, 
rozvinuli se v řetěz a stajeni v houští, postu
povali tiše kupředu. Vzduchem svištěly kul
ky z neviditelné dálky, strojní pušky bleko
taly svou protivnou monotonní píseií a od 
mostu duněly výstřely z děla. Boj asi zuřil i 

tam s prudkou silou. Jen na naší straně dělo 
mlčelo, Viděli jsme ovšem, že rudí na této 
straně nemají děl, ale proč nestřílejí naši? 

»Proč do nich nepráskne baterka?« roz
mrzele se ptal už po kolikáté bratr P. Byl pře
svědčen, že každý boj může rozhodno.uti pou~ 
ze baterka. 

,> Vystřelit dvakrát a je po legraci,« doldá
dal s určitostí. 

Ale baterie mlčela jako hrob. Jen na zápa
dě zahučel občas jako hrom dunivý řev vý
střelu a hluchý výbuch prasklého granátu. 

Slunce již zalilo c,elý kraj a mlhy zmizely 
v modravé výši nebo srážely se v rosu, která 
smáčela naše boty a chladila nohy, rozehřá~ 
té dosud spánkem. Postupovali jsme opatrně 
křovím, až konečně octli jsme se na pokraji 
luk, za nimiž modral se lep. Z tohoto lesa 
chechtala se zlostně strojní puška a hvízdaly 
prójektily z pušek nepřátel. Z leva přiběhl 
jeden bratr oznámiti rozkaz, abychom se co 
nejvíce roztáhli do prava a zaujali posici na 
pokraji houští, ale nestříleli. 

Stanuli jsme. Nikdo z nás nedal ani rány, 
Bolševici, domnívajíce ce, že už dávno obešli 
naše křídlo a nemajíce ani potuchy o tom, že 
náš řetěz je už zde prodloužen, vyrazili náhle 
z lesa a hnali se přes lučiny. Salva levé polo
viny našeho řetězu je přivítala. Rychle se při
tiskli k zemi a začali prudce stříleti na naše 
posice. Odpovídali jsme jen slabě, šetříce mu-
111C1, které jsme neměli nazbyt. Pozorovali 
jsme nepřítele, jak stále dophíuje a roztahuje 
své řady do leva. Vycítil asi slabost našeho 
křídla a chtěl nám zde zasaditi hlavní ránu. 

Poručík S. rychle poslal hlášení o naší kri~ 
tické situaci, ač sám již nedoufal, že ještě bu
de možno sehnati nějakou posilu. Střelba za-
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tím sílila a připomínala chvíle v Karpatech, 
kdy vzduch se chvěl neustálým třeskem vý~ 
střelů. Bylo už zjevno, že jde tu o ge' 
nerální útok a že rudí chtějí dnes rozhodnou~ 
ti boj. Otočící proti nám popolézali po břiše, 
ale hnali se kupředu tak slepě, bez vší opatr~ 
nosti, vystrkujíce za cíl svá těla. Poznali jsme 
hned, že proti nám stojí nezkušená a nevy~ 
cvičená masa, mezi níž naše klidná a cílevě~ 
domá střelba působila hrozné ztráty, zatím 
co my neměli téměř raněných. 

Tato okolnost nás posilovala, ale přes to 
zmocňovala se nás pochybnost, zdá se proti 
ohromné této přesile ubráníme. Bylo nás asi 
na šest set, jich na tisíce. ,- A zároveií mu~ 
čila nás myšlenka, proč s takovou zběsilostí 
a ztrátami útočí na nás, když by nás prostě 
pozvolným obklíčením mohli zdrtiti téměř bez 
zbytečných ztrát. 

Zmocňovalo se nás rozčilení a jisté po~ 
dráždění. 

Co dělat? Podniknout na ně útok bodá~ 
kem? Bylo nás příliš málo. 

»Jen artilerii do toho,« zuřil bratr P. »Po~ 
kropit je šrapnely - však by se stáhli do le
sa jako šnek do skořepiny. Co jen ti naši dě~ 
lají, u čerta?« 

Krátký, suchý praskot lámajících se větvi
ček a tlumený šepot nás upozornil na něčí 
příchod. 

»Aha,« smál se bratr M. »Ulejváci! Už má
te uvareno?« volal na kuchaře a pekaře, kte
ří pozorně postupovali kupředu. »Ševče, ne
roztrhni si perka,« upozorúoval přítele mistra 

obuvnického, jenž rovněž spolu s krejčími, 
kováři atd. musili na rychlo opustiti dílny a 
posíliti naše řady. 

» Ve vlaku nezůstala ani noha,« usmál se 
jeden z kuchařů. »Voronov nás vyhnal 
všechny. Tamhle už jde sám. 

A vskutku malá postavička plukovníka 
V o l' o n o v a *) v obyčejném vojenském ru
ském plášti a s puškou přes rameno mihla se 
houštinou. 

Výstřely svištěly nám nad hlavami a kro
pily zemi těsně před .námi. Urážené snítky 
padaly se stromll k našim nohám. Kulka ra-

*) Plukovník Voronov, Rus, jeden z organisátorů 
našeho dělostřelectva, Byl ubit při Gajdově pcivstání 
ve Vladivostoku. 

nila bratra S. a zasáhla přítele P. lehce 
v tváři. 

»Kdyby se naučili alespoň líp střílet; oslo
vé,« zasykl jen P. a lhostejně setřel si krů
pěje krve s lehce poškrábnuté ťváře. 

Leč tu náhle vzduchem projel ostrý hvizd. 
V dálce na trati zahučel hluboký vzdech lo
komotivy, za ním druhý, třetí. Zaskřípěla 
kola. 

»Aha,« vzkřikl vesele bratr P. »Teď začne 
konečně muzika.« 

A sotva že to dořekl, zarachotil krajem 
mohutný, dunivý výstřel a rozlil se dlouhým 

hukotem tajgou. Výdechy lokomotivy proře
závaly krátce vzduch a kola hučela, vlekouce 
za sebou na plošině dělo, obstavené pražci 

»Hura!« řvu náhle jako smyslu zbavený, 
jakobych chtěl přehlušiti dunivý, třetí vý
střel, který již vychrlilo dělo do kraje s dlou
hou ozvěnou. 

»Hura!« řve na třicet hrdel. Pokřik se 
množí, střelba na naší straně ustává a jen 
s nepřátelské strany praskají hluché výstřely. 
Křik vzrůstá jako lavina. Vyvstává dlouhá 
řada postav. Celá linie naše až k trati vrhá 
se kupředu. 

Několik ležících postav před námi náhle 
se zvedá a dává se na útěk. Výstřely řídnou, 
nepřítele zmocňuje se zmatek, zahazuje puš~ 
ky, utíkajIcí strhují druhé v panický strach 
a všechno řítí se po chvíli v děsném strachu 
do lesa. Vrháme se kupředu k lesu, ale hlas 

Tajga. 

a žoky, naplněnými pískem. Hukot a příšer
ný dech lokomotivy, rachot výstřelů, prudká, 
zesílená palba z pušek, to všechno působilo 
na nás samotné hrůzným, zdrcujícím dojmem. 
Jakoby divý nějaký zloduch, vzteklá bestie 
vyřítila se z úkrytu a hnala se mohutnými 
kroky kupředu v masy lidských těl, supějíc 

a chrlíc oheň i smrt. Druhý výstřel zaracho~ 
til vzduchem a hned v zápětí ozval se' pokřik 
vlevo od nás. 

»Hura?« šeptal P. »Kdo to útočí? My, či 

oni? « 
Ale v tom již vyrostla před námi malá, 

drobná postavička plukovníka Voronova ... 
»Kupředu,« vykřikl rusky, a my jako fasci
nováni, nechápajíce ani, co se děje, vrháme 
se kupředu. 

»Hura!« řval kdosi vedle mne. 

IV. díl Cestami odboje. 4 

polnice nás zastavuje. Je zbyteč~o vydávati 
se v nebezpečí husté tajgy, nepřítel je krvavě 
odražen a jistě nepokusí se hned tak o nový 
útok. Boj utichal, jen část bratří pronásleduje 
podél trati v šíleném zmatku nepřítele a lo
komotiva leze zvolna stále kupředu, kupředu. 
Výstřely z děla skrápí les deštěm kulí, Za 
chvíli zakvílel před námi slabý pískot, za~ 

hučely a zasupěly vlaky. 
Co to? Přispěchavší bratr radostně Gzua

moval, že bolševici nasedají v šíleném stra~ 
chu do vlaků a ujíždějí na západ. - Ale ještě 
neutichl jásot a nadšení v našich řadách, 

když od stanice přiběhne bratr telefonista a 
oznamuje, že Tomsk je v našich rukou --

»Ale kam prchali bolševici,« kroutíme hla~ 
va mi udiveně - - I to se nám vyjasnilo. 
Nasednuvše do vlaků, prchali na západ, ne-
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majíce ani tušení, že se řítí záhubě své vstříc. 
Gajda už hnal před sebou bolševiky s tajgy 
a jich vlak srazil se s bolševiky, prchajícími 
před námi. 

Jejich zkáza byla úplná. Kdo nebyl zabit 
nebo raněn, prchl do okolních lesů. 

Vracíme se k vlakům. Četa bratří jde 
jarým krokem, vpředu do ruky raněný plu~ 
kovník Voronov a nad jejich hlavami zní bo~ 
jovná píseň: 

Prapor vlá, v srdci plá 
vlasteneckých citů zář, 

kdo jsi Čech, zapuď vzdech, 

Večer na dresině přijel posel Gajdtlv, naše 
hlídky se spojily. 

Byly to nezapomenutelné chvíle nadšení 
a národního hnutí, jež zachvátilo většinu 

obyvatelstva kolem nás. Inteligence i mužic~ 
ký živel byl ihned na nohou. Na Sibiři bylo 
dělnictva málo a také mezi nimi bylo jaksi 
více konservatismu a rozumnějšího nazírání 
na situaci, nežli v Rusku samém. Zelezniční 
zřízenci i dělnictvo v topírnách trpěli za so~ 
větského režimu nepořádky, nebyla jim vy~ 
plácena mzda, jich zásobování vázlo. V oka~ 
mžiku, kdy začali jsme míti vliv na železniční 

Vítání Čechoslváků po vítězném bo;i. Foto Památník Odboie. 

hrdé povznes svoji tvář, 

svobodu národu nese chrabrý jeho syn, 
za Bílou za Horu pomstu nepřátelům svým.*) 

Na peroně hlava na hlavě. Z města proudí 
zástupy obyvatelstva ke stanici a všech 
zmocňuje se náhle šílené nadšení. Lidé jásají 
nám vstříc, ženy mávají šátky, přinášejí mlé~ 
ko, kvas, pirogy. 

Ruch ve městě roste. Nálada stává se stále 
živější, lidu vzmáhá se sebedůvěra, pád Tom
ska jako by již dával jim záruku, že všechno 
se zdaří. 

*) Tato piseň složena na počest praporu 2. pluku 
Jiřího z Poděbrad a zpívána na nápěv sokolské písně 
»Spějme dál«. 
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provoz a dbali hlavně toho, aby se tu zavedl 
pořádek, bylo to přivítáno v jejich řadách 
s uspokojením. Celkem možno říci, že v oby~ 

vatelstvu Sibiře, zvyklém žíti samostatně, byl 
ztajený odpor proti sovětskému režimu, který 
rozehnal autonomní sibiřskou oblastnou du~ 

mu tak, jako rozehnal v Rusku ústavodárné 
shromáždění. Stoupenci této oblastní myšlen
ky sibiřské, t. zv. »oblastničestva«, proná
sledovaní již za carských dob, sociální revo
lucionáři, menševici, ~azaci i kaděti - všich~ 

ni povstali a zahájili akci k utvoření demo
kratické vlády. Bývalé důstojnictvo tvořilo 

bojovné organisace a zasáhlo činně do poli
tických událostí. Tato nesourodost protibol-

ševických živlů, k níž pojila se ještě národ
nostní různost a místní patriotismus různých 
krajů, způsobila, že boj a celé hnutí nebylo 
vedeno jednotně, tvořily se místní vlády na~ 
vzájem se potírající a podezírající a již v po~ 
čátcích jasně tvořily se zárodky ~ příštím 

sporům, celkem ovšem nicotným !l více méně 
programovým, ale v ruských poměrech ne~ 
překlenutelným. 

Naše veškerá energie vybíjela se pouze 
v akci vojenské. V ohledu politickém pone~ 
chávali jsme vývoj věcí Rusům samým. 
Možná dost, že· historie jednou dokáže, že to 
byla chyba. Rusové ukázali se neschopnými 
organisace státní a v tom se zakrváceli. Po 
dobytí Novo Nikolajevska a Mariinska a po 
převratu v Tomsku nastalo všeobecné na~ 
dšení a opojení. Gajda je vítán v Tomsku ja~ 
ko hrdina z pohádky. Demokratické živly ví~ 
tají ho s plnými ústy díků a ovšem i rE'\Toluč~ 
ních frází o svobodě, mužíci na stříbrných 
podnosech přinášejí mu chléb a sůl, buržoasie 
vítá ho s úctou a snad i skrytými nadějemi, 
kazáci věnují mu stříbrem zdobený meč a 
hierarchie vítá ho korouhvemi a nese mu 
vstříc svaté ikony. 

x 

Ohromné naše vítězství otřáslo tak sově~ 
ty na východě, kde Irkutsk rozhodoval, že 
uzavřely s námi, zejména na radu amerických 
zástupců, dočasné příměří, čímž most přes 

řeku Kij v Mariinsku zůstal v našich rukou 
a byl hranicí mezi námi a bolševiky na ně~ 
kolik neděL Gajda mohl nyní spojenými sila~ 
mi vrhnouti se na západ. Zabezpečiv se na 
trati s boku, likvidoval bolševiky, zejména 
na dráze Altajské a mohl nyní soustředěně 
nanésti úder rudým vojskům u Omska a spo~ 
jiti se s vlaky západními. Rozbivše bolševiky 
u Kargatu, Tatarské a stanice Kabakly, do
zvěděli jsme se, že Omsk je již v rukou na
šich. V panice prchaly bolševické voje před 
námi, jakmile jen padl prvý výstřel z našich 
děl. Zdálo se, že je n~možno stavěti st. nám 
na odpor. 

Zatím co gen. Č e č e k a ostatní účtovali 
s bolševiky na Volze, vypršelo příměří v Ma~ 
riinsku a naše vlaky řítily se zpět, aby smetly 
bolševickou frontu na řece Kij a vrhly se ke 
Krasnojarsku a lrkutsku. První náraz na 
mariinskou bolševickou frontu, a ta se láme 
jak ledová tříšť. Kupředu řítí se českosJoven~ 
ská armáda ... 

PE Z 
V A(LAV KAPLI(KY 

Od té chvíle, kdy náš vlak dojel na pen
zenské nádraží, bylo každému jasno, že je 
něco ve vzduchu a že dříve či později k ně~ 
čemu rozhodně dojde. V těpluškách se otev~ 
řeně hovořilo o tom, že se jinak do Francie 
nedostaneme, než vlastní silou. Každého dne 
byly hlášeny nové překážky v dopravě. Nám 
tyto zprávy působily těžké starosti, zatím co 
čeští komunisté, promenující vyzývavě na 
nádražním peroně, měli pro nás jen úsměšky. 
Všeobecně se mělo za to, že naše zdržování 
činí sovětská vláda na nátlak českých komu~ 
nistů, a to úmyslně. 

Naši lidé chtěli upřímně do Francie. Jed~ 
nak proto, že neviděli jiné možnosti pokra~ 
čovat ve svém osvobozovacím boji proti 
Němcům, než na západní frontě, jednak také 

proto, že nové porevoluční Rusko nikterak 
neodpovídalo jejich představám o silné slo~ 
vanské, demokratické říši. Mnozí se dokonce 
domnívali, že právě my jsme povoláni, aby~ 
chom zastavili velikou německou ofensivu na 
západním bojišti. Čeští komunisté byli pova~ 
žováni za hlavní příčinu oddalování našeho 
odjezdu, a· proto proti nim vzrůstala nenávist. 

Mezi důstojnictvem i vojáky v tomto ohle~ 
du nebylo různých názorů. Jestliže důstojníci 
připravovali se na ozbrojenou akci, vojáci to 
jen schvalovali. Vytvořena byla zvláštní 
,>kontrarozvědka«, která měla opatřovati 

zprávy o všem, co se děje mezi komunisty, 
činěna byla všelijaká opatření, aby se ne~ 
musely odevzdati všechny zbraně. Pušky 
byly schovány pod vagony, mezi kola a kde 
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se to jen dalo. Na příklad náš ešelon předal 
vlaku 1. záložního pluku několik set pušek. 
Ešelon záložního pluku měl totiž již prohlíd~ 
ku komisařů za sebou, kdežto nás ještě če~ 
kala. 

Téhož dne - bylo to 26. května 1918 -
kdy přijel do Penzy kurýr z předporad 
sjezdových s rozhodnutím, že pojedeme do 
Vladivostoku vlastním pořádkem, svolal Ku~ 
rajev, předseda gubernského sovětu komisa~ 
řů, zvláštní tábor lidu, na němž měla nám být 
vyložena situace a apelováno na to, abychom 
uposlechli výzvy sovětů., 

ky ruského proletariátu, jemuž staví se do 
cesty nejen Německo a Rakousko~Uhersko, 
ale celý svět v podobě mezinárodního kapi~ 
talismu. Vysvětloval imperialistickou politiku 
Francie a Anglie a varoval nás před tím, 
abychom jako dělníci a rolníci pomáhali svě, 
tovému kapitalismu proti proletariátu. Vítěz~ 
ství dělnických mas a sociální spravedlnost 
lidstvu nepřinese vítězství Dohody, ale vše~ 
světová sociální revoluce, která zcela určitě 
nastane.' Dožadoval se naší pomoci. Jsme jí 
povinni ruským dělníkům jako inteligentnější 
bratří. Zádal, abychom vstoupili do rudé 

Oslava 1. máje v Penze. KUl'ajev řeční. Foto Památník Odboje. 

Celá posádka, sestávající se z příslušníků 
1. pluku, záložního pluku a štábu 1. divise se 
táboru lidu zúčastnila takřka do jednoho 
muže. Meeting byl hned za nádražím, řečníci 
stáli na brzdě nákladního vagonu. 

Jako první řečník vystoupil sám Kurajev. 
Byl to člověk asi 35letý, hubený blondýn 
v prostém vojenském stejnokroji; celkový 
dojem byl sympatický. Jeho řeč byla skvělá. 
Působil dqj~em člověka ideového, čestného 
a neústupného. Mluvil klidně, důstojně, bez 
zbytečné demagogie, uváděl důkaz za důka~ 
zem. Dojem jeho řeči byl mohutný a stále se 
stupňoval. Vysvětloval nejdříve vztah ruské 
revoluce k ostatnímu světu, uváděl požadav~ 
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armády a spolupracovali tak na ohromném 
osvobozovacím díle ruské revoluce. 

Hlas Kurajevův byl velmi přesvědčivý a 
když skončil. byla nálada smíšená. Provo~ 
kovalo sice' to, že vedle něho stál Jaroslav 
Štrombach, bývalý příslušník 3. pluku, tehdy 
velmi nenáviděný dobrovolci. 

Situace se však ihned změnila, jakmile za~ 
čal mluvit další řečník, žid, jehož řeč byla 
plna štvavých urážek a výpadů. Dojem řeči 
Kurajevovy rázem ZtVizel. Nový řečník byl 
neustále přerušován výkřiky odporu. 

Vtom nastala prudká bouře; snesl se ve~ 
liký liják. Tábor lidu se rozešel. .. Dobro~ 
volci odcházeli s divnými pocity v duších ... 

Druhého dne se začalo »bílit«. 
Hned +: rána byl u našeho ešelonu poplach. 

Kdosi přinesl zprávu, že bolševikům přijela 
z Moskvy posila. Také prý obrněné automo~ 
bily. Bez jakéhokoli rozkazu dobrovolci tento 
vlak ihned obsadili. Na peroně nastal zmatek. 
M~žíci, očekávající tam svých vlaků, jevili 
nepokoj. Čeští komunisté opustili nádraží. 
Začalo vyjednávání mezi námi a bolševiky. 
Odpoledne byly postaveny přední hlídky. 
Velmi brzy byli hlášeni ranění. Mezi nimi 
i prap~rčík Hromádka. Bylo patrno, že jde 
do tuhého ... 

K večeru v těpluškách ponecháni jen ne~ 
mocní a služba. Všichni ostatní musili na~ 
stoupit a zaujaly se posice. Náš prapor ob~ 
sadil návrší nad řekou, kde jsme si vykopali 
malé zákopy a kde jsme zůstali v pohotovosti 
přes celou noc. Munice bylo dost, ale pušek 
bylo málo. Někt,,;ří byli vyzbrojeni rakouský~ 
mi karabinami, nábojů však musili používat 
ruských. Kulometů jsme měli jen několik. 

Dělostřelectva jsme neměli vůbec. 
Boj začal časně z rána. Spustili jsme silnou 

palbu, abychom nepřítele zmátli. Činili jsme 
tak proto, aby části 4. pluku měly dost času 
k obejití Penzy s druhé strany. Teprve když 
tyto části zahájily útok, začali jsme útočiti 

i my. 

x 

.. 

Penza byla snad nejtvrdším oříškem, který 
rozlousl~lo československé vojsko na Rusi za 
celé své anabase. Bojovalo ~e o každičký 

dům. Obyvatelstvo sympatisovalo s bolševi~ 
ky. Boj byl naprosto nerovný. Na jejich stra~ 
ně byla nejen početní přesila, ale měli k di~ 

sposici všechny druhy zbraní i mnoho dělo~ 
střelectva, kdežto u nás nebylo téměř ničeho. 
Byla jen silná vi'de a odvaha. 

Postupovali jsme krok za krokem Trojic~ 
kou ulicí, která od řeky až k budově sovětu 
zvedala se dosti příkře do vrchu. Na jejím 
konci měli bolševici malý zákop. Z tohoto 
zákopu jejich kulomet nepřetržitě obstřelova! 
celou ulici. A přece jsme se dostali až k so~ 
větu. Velení měl četař Zedek, který postu~ 
poval, tlače před sebou kulomet. 

Nejhorší boj byl před samotným sovětem. 
Několik desítek kulometů, několik děl chrlilo 
nepřetržitě spoustu projektilů. Telefonní a 
telegrafní dráty byly přetrhány a jako hadi 
ležely na ulici, omítka s domů padala, zvony 
na věži na dolní části náměstí ponuře zněly: 
to jak do nich občas trefily se bolševické 
kulomety. Několikráte se útočilo, ale vždy 
s nezdarem. Až teprve, když přijely ukořistě~ 
né pancéřové automobily ... 

Po poledni byl sovět náš a tím i celá Penza. 

P (~TEK B JŮ (ElK Y 
PO LŽSKÉ SKUPl Y U SERD BSKA 

JOSEF KONE(NÝ 
Po odražení německého vojska u Bachma~ 

če částmi 6. pl., kdy snažilo se naše vojsko na 
ústupu Ukrajinou Němce obklíčiti a pak zni~ 
čiti, děl se pohyb náš od Bachmače dále na 
východ směrem k Vladivostoku již r} chleji 
ve vlacích. Tyto opatřovaly části vpředu po~ 
stupující, hlavně 6. pluk s nemalým úsilím a 
energickým vystupováním vůči částem ukra~ 
jinských bolševických vojsk, které se snažily 
nás přiměti k společnému boji proti postupu~ 
jícím Němcům. Náš cíl však byl Vladivostok 
a Francie. Za tím účelem vyjednávalo se 

s naší strany se sovětskou vládou o volný 
odjezd do Vladivostoku. Sovětská vláda po~ 
volila nám to, jak známo za podmínek, že od~ 
vedeme hlavní část svých zbraní a střeliva. 

Chtěli nám nechati na jeden každý vlak jen 
asi 30 pušek. Pudem sebeochrany a prozíra~ 
vostí našich hochů však se stalo, že tento 
počet byl daleko větší a část zbraní ukryta 
pod přikrývkami, pryčnami atd. před slídi~ 

vými zraky bolševických komisařů, kteří byli 
v Penze pověřeni přejímati odevzdávané 
zbraně. Propouštění našich vlaků dále na 
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východ dělo se s počátku hladce. Části druhé 
divise dosti rychle projížděly Sibiří. Za ne~ 
dlouho, konc~m měsíce dubna 1918, došla 
nás zpráva, že 5. pluk jest již ve Vla'divo~ 
stoku. 

Jako poslední části, tvořící ariergard, po~; 
hybovaly se na zbytku 1. divise, první pluk, 
čtvrtý pluk Prokopa Velikého, v jehož prvé 
rotě jsem byl též já a části druhého pluku, 
t. zv. zápasného. Tyto v průběhu delší jízdy 
se zastavily a uvázly docela na stanici Ser~ 
dobsk před Penzou. S počátku jsme tomuto 
:,cavu nevěnovali pozornost. Konala se denní 

Prokopa Velikého, odebral se s hloučkem 
srdnatých bratří, ověšených ručními granáty 
do Penzy, aby si vynutili na tamním sovětě 
vydání lokomotiva náš odjezd dále na vý~ 
chod. Jak tam pochodili, není mi známo. 

Dle získaných zpráva na základě pozoro~ 
vání nápadných přesunů značných bolševic~ 

. kých vojsk do Penzy, bylo pravděpodobné, 
že bolševici připravují něco proti nám. Bolše~ 
vická posádka v Penze byla stále zesilována. 
Denně projížděly kol nás vlaky, často s pan~ 
ceřovými automobily. Bylo nám jasno že si 
další náš projezd musíme asi vynutiti na 

V těplušce. 

cvičení puškami a ručními granáty v okolí 
města Serdobsku. V neděli pak střídavě 
hudba 4. neb 1. pluku pořádala koncerty 
v městském sadě. Byl měsíc květen r. 1918 
a stáli jsme již delší čas na jednom místě bez 
lokomotiv. Tu a tam mezi námi byly proje~ 
vovány obavy před úmyslným zdržo váním 
se strany sovětských velitelů stanic. Každý 
jako by instinktivně cítil, že se vůči nám 
chystá něco nekalého. Došla nás zpráva, že 
profesor Masaryk jel vyjednávati se sovět~ 
skou vládou do Moskvy. Náš oblíbený a 
energický batalionní komandant, bratr po~ 
ručík Gayer, velitelI. batalionu 4. nluku 
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vlastní pěst. Další otálení s naší strany mohlo 
by vésti jen k našemu zničení. K tomu cíI! po
třebovali jsme nutně lokomotiv. Na opatření 
těchto vydal se <bratr podporučík Černý 
s druhou rotou 4. pluku na stanici Rtiš~evo, 
20 km zpět od Serdobska se nacházející, 
kdež bylo depo. Pohrozivše energicky veliteli 
stanice, vynutili si lokomotivy a postupně 

s nimi odjížděli do Serdobska. Zde části 1. 
a některé 4. pluku odj'ížděly k Penze, kdež 
se zatím schylovalo k rozhodnému boii 

Mezitím, co bratr podporučík Černý byl 
zaměstnán opatřováním lokomotiv, přijel do 
stan. Rtiščeva dlouhý vlak ozbrojených bol~ 

ševiků s kulomety, demonstrativně postave~ 
nými mezi dveřmi a okny vagonů a připra~ 
venými ke střelbě. Jako s ujednáním počaly 
všechny lokomotivy ve stanici ohlušivě hvi~ 
zdati, do čehož se vmísila střelba z kulometů. 
Podporučík Černý byl ten čas ve stanici, 
chtěje si ještě vybrati ni1které osobní vozy 
pro dt'istojníky, když tu z nenadání byl se 
svými lidmi, asi 40 muži 2. roty ze všech 
stran bolševiky zaskočen. Neznaje jiného vý~ 
chodiska, usmrtil se ranou z revolveru. Ostat~ 
ní bratři byli bolševiky zajati. 

Po dojití zprávy o tomto přepadení na sta~ 
nici Serdobsk, byla ihned vypravena zbylá. 
část 1. batalionu 4. pluku pod velení111 pod~ 
poručíka Janovského vlakem zpět ke Rtišče~ 

'1'3 

Sotva však minula jedna překážka, na~ 
skytla se neočekávaně druhá, horší předešlé, 
ježto přišla i ze předu od Serdobska. Když 
náš vlak se blížil k mostu přes řeku nedaleko 
Serdobska, zpozorovali jsme, kterak proti 
nám s kopce od stanice Serdobsk pádí prázd~ 
ná lokomotíva. Byla dána zpáteční pára a 
vlak zvolna couval, aby zmírnil náraz Vy~ 
skákavše z vozů, stříleli jsme na blížící se 
lokomotivu. Náraz, ježto náš vlak byl na 
zpátečním pohybu, nebyl nijak katastrofální. 
Současně, co toto se dělo, byli jsme z protěj~ 
šího břehu řeky od Serdobska obstřelováni 
kulomety. Důkaz, že město bylo již v bolše~ 
vických rukou. Slabá posádka několika na~ 
šich bratří ve stanici byla lehce odzbrojena 

Řeka Samarka. 

vu k jich osvobození. Na serdobské stanici 
zůstala jen malá čá·st bratří jako posádka, což 
vzhledem k tomu, že město Serdobsk bylo 
dosti veliké a hemžilo se tajnými bolševiky, 
bylo chybou, jak se v brzku ukázalo. Dojeli 
jsme asi do poloviny cesty směrem ke Rtišče~ 
vu a vystoupili z opatrnosti z vlaku. Jaké 
bylo však naše překvapení, když jsme byli 
obstřelováni z polí před Rtiščevem dělostře~ 
lectvem a kulomety. Bolševici jako by nás 
čekali, zaujmuli bojovnou linii před městem 
Rtiščevem v polích. Současně nás došla zprá~ 
va, že odbočkou tratě od Moskvy se blíží 
nový pluk Latyšů. Upustili jsme proto od 
beznadějného osvobození zajatých bratři, na~ 
sedli do vlaku a couvali zvolna zpět k Ser~ 

dobsku. 

bolševickými silami, z města a okolí se shluk
nuvšími. Bratr podporučík Janovský pronesl 
k nám, shluknuvším se pod náspem tratě, 

tuto řeč: »Bratři! V tuto chvíli zuří boj da~ 
leko před námi v Penze a nevíme, jak to tam 
stojí. Zdržovati se zde, jest pro nás nebez~ 
pečné vzhledem k našim slabým silám, neb 
za námi nedaleko jsou silné bolševické části, 
které mohou každou chvíli zmohutněti hláše~ 
ným latyšským plukem od Moskvy. Chcete 
podniknouti útok na město Serdobsk před 
námi neb pěšky kruhem obejíti Ser dob sk a 
postupovati k Penze, aneb konečně rozejíti 
se na vlastní pěst?« Rozhodli jsme se pro 
způsob druhý, zničivše předem zásoby ve 
vlaku, které jsme polili petrolejem a zapálili. 

Všade v dědinách, kterými jsme postupo~ 
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vali, shledali jsme se pouze s ženským po~ 
hla vím .. Muži, jak jsme se zde dozvěděli, byli 
bolševiky zmobilisováni a posláni na kopání 

okopů k Serdobsku a k zesílení tamní posád~ 
ky. Byli jsme za přenocování v těchto dědi~ 
nách velice opatrni a vystavovali na všech 
stranách stráže. Po ujití asi 20 km přinesla 
naše koňská rozvědka (patrola) pro nás 
velmi radostnou zprávu, že jest Penza částmi 
1. a 4. pluku za vedení hrdinného nadporu~ 
číka Švece dobyta. Na nás pak, že čekají 
připravené ešelony na několik km od nás již 
vzdálené zastávce trati. Nedovede si nikdo 
představiti, jak tato zpráva na nás účinko~ 
vala, neb jsme si po ten čas připadali jako 
zmítající se chatrný koráb na rozbouřeném, 
šírém moři. Nasedli jsme chutě do vlaku a 
za krátko jsme byli v Penze. Zde jsme se 
shledali také s některými bratry od našich 
částí, před časem k bolševikům uprchnuvšími 

a zde od našich zajatými. Dověděli jsme se 
také, že na Serdobsk po dobytí Penzy byl 
vypraven našimi vlak s děly na platformách, 
která zničila v kostele na věži umístěné bol~ 
ševické kulomety. Další náš postup z Penzy 

na východ děl se již v neustálých bojích o 
každou větší stanici a město. 

množství Číňanů, Tatanl a jiných Mongo1t''I, 
opevnilo se silně na zalesněném návrší v o~ 
kruhu Lipjag a doufalo, že nás zde úplně 
zničí. Vždyť nás bylo sotva k jednomu tisíci, 
ozbrojeni jsme byli pouze puškami, kdežto 
bolševici měli mnoho děl a téměř na sto ku~ 
lometů (rychlopalných pušek) a byli vý~ 
hodně opevněni na návrží v lesnatém terénu. 

V dmi těžký úkol připadl na našeho velitele 
1. batalionu, nadporučíka Gaye r a. Pozdě 
v noci byl dán nadporučíkem rozkaz k po~ 
chodu. Pohybovali jsme se jako duchovf: pol~ 
ními cestami, místy malými lesíčky. S roz~ 
břeskováním se jitra blížili jsme se k jedné 
vesnici vpravo od Lipjag, na Jméno se již ne~ 
pamatuji. Než jsme do této vesnice došli, b)rl 
již úplný den. Bylo slunečno a značné pamo. 

Tu jsme již byli z návrší od Upjag bolševiky 
Zpozorováni a obstřelováni skrytým dělo~ 

střelectvem. Od této vesnice dělila nás vzdá~ 
lenost již asi jednoho kilometru od železnice, 
vedoucí z Lipjag do nedaleké Samary. Byl 
dán rozkaz ku běhu, neb naší snahou bylo 
uzavříti bolševiky do úhlu řek Volhy a Sa~ 
marky a zde je zdolati a zamedi únik jejich 
vlaků, stojících na stanici Lipjagy. Dali jsme 

se do běhu od oné vsi přes rovnou louku 
k nedaleké železnici. Tu a tam po louce spa. 
třili jsme vojenské šálky s mlékem, dllkaz to, 

že jsme některé z bolševických vojínů, dlí~ 
cích ve vsi, překvapili. Tito, utíkajíce před 
námi ke svým částem, při běhu je odložili. 
Přiblížiyše se k rozjezdu trati. kde stálo ně~ 
kolik vagonů a platforem s muničními vozy, 
zpozorovali jsme od centnilní stanice Lipjag, 
ze zátočiny pod lesem, blížící se nepřútelský 
vlak. Vrhli jsme se bleskurychle na trať, 
svrhli z platforem muniční vozy na koleje, 
zatím co druzí současně zakládali pětifuntové 
ruční bomby pod koleje dráhy a telegrafní 
sloupy. Vlak seznav nemožnost úniku, vrátil 
se nazad. Současně vysláno asi 40 bratří do~ 
předu k železničnímu nlOstu přes řeku Sa~ 
marku s vrhači min (bombomety) a kulome
tem, aby bylo zamezeno přiblížení s,·' ne~ 
přítele směrem od nedáleké Samary. Nyní 
rozvinul se ostrý boj o zdolání opevněného, 
zalesněného návrší v okruhu stanice Lipjag. 

Po dobytí Penzy, Batrak, Syzraně a pře
chodu přes mohutnou řeku Volhu během mě~ 
síce května roku 1918 1. plukem a čás.tmi 4. 
pluku Prokopa Velikého, vyměnil 1. pluk 
vpředu pluk 4. Tento blížil se již začátkem 
června 1918 ke stanici Lipjagům, ležící na 
levém břehu řeky Sama rky, vtékající do ne~ 
daleké Volhy. Nacházela se tudíž stanice 
Lipjagy v úhlu v podobě trojúhelníka. jehož 
dvě strany tvořily výše uvedené řeky. Dráha 
zde tvořila též úhel a staniční budovy dosti 
od sebe vzdálené, byly s pravé strany kryty 
zalesněným návrším, táhnoucím se do délky 
několika kilometrů. Kraj k Samarce, až na 

několik křovisek, byla rovina polí a pastvin. 
Asi kol 20 km před stanicí Lipjagy v jedné 
menší zastávce jsme večer vystoupili z vlaku 
a rozložili se v pohotovosti, ozbrojeni a hel~ 
mami na hlavách, po čekámě a okolí stanice. 
Předvídali jsme, že nepřítel se nachází asi ne~ 
daleko, což se v brzku také potvrdilo. 

Silné bolševické části, bezmála 5 tisíc hlav, 
skládající se ze všech možných národů, též 
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Ačkoliv nepřítel byl uzavřen do úhlu sou~ 
toku výše uvedených řek, mohl nás přece 

snadno vzhledem k jeho 5násobné přesile, 

silnému dělostřelectvu a množství kulometů 
zatlačiti a pak zničiti. Toho si byli na naší 
straně plně vědomi. Nejtěžším úkolem bylo 
vzíti útokem nalevo od Lipjag směrem od 
Samary opevněné, zalesněné návrší, obsaze~ 

. silně dělostřelectvem a množstvím kulo~ 
ne d . 
metů. Několikráte byly části 4. plukU, ve ene 
hrdinným bratrem nadporučíkem Gayerem, 

vrženy s velkými ztrátami zpět. V jedno~ 
místě prorazila část nepřátelské jízd: slaby 
řetěz našich. Situace stávala se proh l11ClVe 
dělostřelbě na otevřeném terénu hrozivou. 

tříštěna, podlehl komplikacím a pohřben 

slavně v Samaře po jejím dobytí. Ztráta jeho 
byla v částech pluku bolestně nesena, neb 
byl velmi oblíben pro svoji přímou, demokra~ 
tickou povahu a chladnou rozvahu. 

Boj u Lip.jag zuřil ještě celý den do pozd~ 
ních hodin odpoledních. Všude po lese byly 
zakopány kulomety v čtverhranných jamách 
a dalo to ještě mnoho námahy, než byly 
umlčeny a les vyčistěn. Bojováno krutě též 
ve vlacích stanice Lipjag, kdež stříleli po 
našioh i sestry bolševického Červeného kříže. 
Konečně byl nepřítel zdolán. Části jeho sna~ 

Hrob padl'ých bratří v Lipjagách. 

Tu bratr nadporučík Gayer, jako by po~ 
střehl vážnost situace, odhodlal se k velkému 
činu. Se slovy: »Bratři, za mnou«, vrhl se 
proti opevněným posicím skrytých nepřátel~ 
ských kulometů. Bratři, povzbuzeni činem 
svého velitele, vrhli se jako lvi dopředu za 
ním. Po nadlidském úsilí, za těžkých ztrát na 
životech, podařilo se přiblížiti se na několik 
kroků k opevnění. Uchopeny ruční granáty 
a nepřítel vybit z okopů od kulometů. Za 
krátko zmocnili se naši z boku i dělostřelec~ 
kých posic. Hrdinný bratr, nadpor. Gayer, 
zaplatil však svůj čin životem. Byv těžce 

raněn střelami do nohy, v níž mu kosť roz~ 

žily se na úlěku přeplaviti se přes řeku Sa~ 
marku do města Samary. Mnoho s(> jich 
však utopilo, neboť řeka tato jest místy na 
200 metrů široká a značně hluboká. Naše 
kořist zde byla značná. Kromě několika 

vlaků, zásobených proviantem, prádlem a 
střelivem, ukořistili jsme několik děl a téměř 
sto kulometů. Zbýval nám ovšem velmi tuhý 
oříšek, zdolati bolševickou posádku v Sa~ 

maře, sotva 5 km od Lipjag vzdálenou. To 
se nám zdálo takřka nemožné, neboť přístup 
k ní byl pouze po náspu dráhy, od níž na 
obě strany byla rozlita voda. Bylo se nám 
též dostati útokem přes železniční most na 
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řece Samarce, obsazený s druhé strany bol~ 
ševickými kulomety. Též se předvídalo, že 
bude podminován. Téměř zázrakem a hrdin" 
ným obětováním se několika bratří byl most 
opanován. Časně z rána za tmy podníkli naši 
bombometčíci překvapující útok, zahájený 
střelbou z bombometů na nepřítele, a zahnali 
jej od mostu. Současně za silného obstřelo~ 
vání se strany nepřítele pokusilo se několik 
hloučků nejsrdnatějších bratří po malých 
loďkách dosíci druhého břehu. Většina jich 
to však zaplatila životem. Nepřítel byl od 
mostu poněkud zatlačen, čehož mžikem vy~ 
užila čá'st našich a vrhla se během o závod 
přes silně obstřelovaný most přes řeku Sa~ 
marku na nádraží, za tímto se nacházející. 
Běže v zadní části, spatřil jsem pod mostem 
polopotopené loďky s několika mrtvolami 
,lašich bratří. Vlnky řeky převalovaly se 
přes jejich bezduchá těla. Zatlačivši nepřítele 

z nádraží, rozdělili jsme se po rotách na kaž" 
dou hlavní ulici samarskou a čistili tyto od 
nepřítele. Do odpoledne téhož dne bylo dvou~ 
tisícové město Samara úplně v našich rukou. 

Ve městě po čas bojů skrývalo se část našich 
bratří, přestrojených za bolševiky, a společ~ 
ně s hloučkem Srbů z tamního lágru, jimž se 
podařilo' poněkud se oZbrojiti, částečně též 
přispěli k opanování města. Zde byl dán 
velitelem pluku bratřím několikadenní odpo~ 
činek a dopředu nastoupil opětně 1. pluk za 
velení nebožtíka Švece. Okolem jeho bylo 
vyčistiti od nepřítele asi 40 km od Samary 

na východ se nacházející důležitý železniční 
uzel, stanici a město Kiněl. Radost větší části 
obyvatel města Samary nad osvobozením od 
bolševiků byla veliká. Československý do~. 
brovolec byl zde legendárním zjevem, jsa 
sledován na procházkách městem obdivují~ 
cími zraky místního obyvatelstva. 

x 

PR ZÁs BY D SIBIŘE 
F. MALATEK 

V dubnu 1918 sestavoval se v Penze ,nový 
čsl. vojenský vlak - jinak zvaný ešelon _ 

pozdější »Penzenská rota«. Dobrovolníci se 
četně scházeli, ale neměli se do čeho obléci, 

ani nebylo dostatek potravy. Intendantství 
našeho armádního sboru bylo tehdy až za 
Urálem v městě Kurgáně. I vyzval mě velitel 
ešelonu, abych si vybral čtyři bratry a s nimi 
jel do Kurgánu a přivezl od intendantství, co 
se přivésti dá - potravu i výstroj. Jeli jsme. 
Jeli jsme osobním vlakem. Cesta tam nám 
ubíhala docela dobře. Přejeli jsme veliký že" 
lezniční most u Syzráně přes Volhu, menší 
most před Samarou přes Samarku a jeli jsme 
Urálem. Bylo na jaře. Reky byly rozvodněné 
ještě, takže voda na mnohých místech sáhala 
až ke kolejím. Mohutným dojmem působila 
na nás zvláště matička Volha. Rozvodněná 
a větrem zvlněná, podobala se moři. Jakoby 
ani břehů neměla! A což teprve Urál! Ty 
krásné partie, jimiž probíhá trať! Krásná je~ 
zírka, malebná úd"lí a čarovné lesy Se' stále 
střídaly. 
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Projeli jsme Ufou a Zlatoustem bez zvlášt" 
ních příhod. V Čeljabinsku nás vzal s febou 
jeden náš vlak, který právě odjížděl. Do 

Kurgánu jsme přijeli po dvoudenní jízdě, asi 
ve 4 hod. odpoledne. Na intendantství byli 
velice ochotni. Naplnili nám ihned dva ve" 
liké vagony. Dali nám přes 200 párů bot, 
mnoho obleků, pytle mouky, chleba, zeleni~ 
ny, v soudcích máslo a 10 velikých kUbtl do~ 
bytka. Téhož dne asi o 11. hod. v noci jsme 
jeli nazpět. Jeli jsme dobře až před Samaru. 
Před Samarou v malé stanici Kinělu vlak za~ 
stavil a do vlaku vstoupilo asi 20 rudých vo~ 
jáků a konali prohlídku. Nás se ptali, máme~ 
li zbraně. Neměli jsme. Po prohlídce jsme se 
domnívali, že je vše v pořádku a že Samarou 
již projedeme. Když jsme však přijeli do Sa~ 
mary, začali námi strkati sem a tam a za 

chvíli jsme se ocitli s našimi dvěma vag<:Jl1y 
na slepé koleji. 

Všude na nádražích byl náš staniČlll ko
misař, který měl zvláště projíždějícím bratřím 
býti nápomocen. K tomu jsem se ohrátil a 

'I . ho aby se mnou šel k přednostovi prosl Jsem , 
stanice. Šel ochotně. Do kanceláře však ne~ 
vstoupil, ale čekal na mne venku. V ešel jSe~l 
dovnitř. Když jsem žádal přednostu, aby nas 

dále propustil, řekl: »To není má v~c. ?br~ť" 
te se tuhle na komisaře Hulova.« Prave k nam 
přicházel muž středních let ve vojenském 
obleku. Ten vyžádal si moje papíry a napsal 
na ně: Zadrženo na rozkaz komisaře Hulo~ 
va. »Chcete~li jeti dále, můžete jen se s~ole~ 
ním náčelníka hlavního štábu.« BolšeVicky 
Tb byl v Sovětské ulici. Tramwayi jsme 
s a - I' I 
dojeli do dotyčné ulice. Stáb se n_ac laze 
v krásném hotelu. Před hotelem a vsude na 

chodbách byly stráže. Kancelář náčelní~a 

štábu byla v 1. poschodí. Dali jsm: ~e o~~a" 
't' Ještě však než )'sme byli zavola111, pnsel 

Sll. Kd v 

komisař Hulov, který šel k náčelníkovi. yz 
došel k nám, povídá: »Nedostanete ničeho, 

rotože nám vá,š sbor vypověděl válku.\< Za 
p , 1 'v I 'ku h 'I' Vel písař a zavedl nas K nace 111 c VII vys " 
hospodářské části, abychom si dali zapsati 
vlastní naše věci - ty že nám jistě zůstanou. 
Tam nás přijali velice přátelsky. Byli tam 

někteří vojáci z fronty - znali Z~orov, 
uznávali hrdinství našich a ujišťoval! nás, 

že jistě vše dostaneme. Radova,li js~e sv~ 
v duchu. V tom - když jsme byl! v ne)lepsl 
náladě, otevřely se dveře a v nich se objevilo 
pět vojáků: jeden s revolverem a čtyři s puš" 
kami v rukou. »Pojďte s námi,« řekl ten s re~ 
volverem - zřejmě vůdce. Vyšli jsme z ho" 
telu. Velitel stráže před námi a ostatní vojáci 
za námi. Ačkoliv jsme prošli několika tllice~ 
mi, nevzbuzovali jsme pozornosti. Byrť to 

zjev obvyklý tehdy. Stráž nás zavedla ~o 
jiného hotelu u náměstí, na kterém

v 

byl pom111k 
Alexandra Osvoboditele - ovsem, prkny 
dobře zabedněný. Stráže opět všude jako 
v hotelu dřívějším. Zavedli nás do místnosti 
k veliteli vojenské části, v hotelu ubytované. 
Byl to Turek a jeho pomocníkem byl jakýsi 

Čech z Prahy. 
Velítel s několika svými přáteli byl ve 

velice dobré náladě. Každý držel obnaženou 
šavli, touto sekal a ukazoval, jak by se stí~ 

naly nepřátelům hlavy. Při spatř:ní těch~~ 
cvičení nám nebylo příliš do smlchu. Nas 
průvodce hlásil Turkovi, že mu přivádí ~va 
Čechy. Nedovedl mu však říci, proč. VelItel 

nás poslal s jedním vojákem do světnice, kde 
byli ubytováni dva Rumuni - sanitáři ru~ 

dých. U nich jsme byli týden. O stra vu se 
nám však nikdo nestaral. Dostávali jS1ile jen 
zbytky jídel od oněch Rumunů. Poněvadž 

však jim samým se nedostávalo, mě~i j,sme s~ 

zle. Jinak to byli hodní hoši. Vel~l l!t~v~l:: 
že jsou' u krásných a říkali, že pr~ ~eJbhzsl 
příležitosti uprchnou - že jen vel!ka nouze 

je přiměla vstoupiti k rudým. .. v v' 

Na počátku by se nám bylo J1ste podal'l10 
prchnouti. Věděli jsme však. že by nás bol~ 

ševici pronásledovali a tím by byl odhale~ 
úkryt našich asi 40 bratří, kteří byli v ~o~e 
nedaleko nádraží (jak mi řekl náš komlsar,)' 
Zůstali jsme a na oko jsme žádali, aby nas 

přijali k sanitárnímu odděle~í,. které bylo 
v domě. Nechtěli nás zprvu, ze Jsme ar('sto~ 
váni, - ale jednou přišel felčar, (ranhojič), 

aby můj kamarád ihned jel s nimi náklaCl~ím 
autem do vesnice. Neřekl proč. To byla bitva 

u Lipjag. Více jsem milého druha ~esp~třil. 
Často v myšlenkách ho vidím: prostred111 po~ 
stava bledá tvář, výrazné oko, pěkné vlasy 
- zkrátka hezk~ hoch a dobrý kamarád. 

Nikdy ani slůvkem se mi n:zmíni~, že j~em 
já zavinil jeho uvěznění. Zustal Jsem samo 
Dostal jsem konservy a chléb, pušku a bO,m" 
b aeych hlídal věci sanitárního oddllu. 

P~:mýšlel jsem o útěku. Dole byly strá~e a j~ 
neměl žádných listin na prokázání totoznostl. 
Když se tak druhého dne dívám z okna, na~ 

skytlo se mi zvláštní divadlo. Po ulici Ujížděl! 
divní jezdci, Byli bosi. Některý měl na sobe 

jen kalhoty a košili, jiný ~odvl.ék~~~y ~ ka~ 
bát. Snad ještě méně oděl1l bylI pesl. V se se 
hnalo úprkem ulicí, takže to vypadalo jako 
maškarní průvod. Lidé na chodnících se 
smáli. Tváře utíkajících byly však zamrače~ 

né. Podle výkřiků jsem poznal, že to je r~d~ 
vojsko na útěku od Lipjag.

v 

T~ké ,sa111t111 

oddíl přišel, ale hrozně zmenseny. ~~s~o .16 
lidí se vrátili jen dva Lotyši. VypravelI, Jak 
b li od Čechů zaskočeni a zahnáni clo Sar 

y h' 'I MO' k marky. Jen málo se jich zac 1'a111 o. , ,~J a-
marád komisař ani Rumuni se nevratlh. Lo~ 

tyši~sanitáři měli nařízeno s~brat~, si v~ecko 
't' da' a při)'íti na nadrazl. Melo se co se VZll, 

jeti do Ufy, Vaky a zásoby 16 lidí měli jsme 

odnésti tři. 
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Vzali jsme, co jsme mohli unésti a 
spěchali jsme k nádraží. Na nádraží bylo 
mnoho vojska od n"lzných částí rudé armády. 
Teď se mně zdála nejpříhodnější doba k útě~ 
ku od rudých. R.ekl jsem jednomu sanitáru 
Lotyši, že si půjdu na bazár koupiti něco 
k jídlu a odešel jsem. O jídlo mi nešlo. Chtěl 
jsem se dostati k našim, kteří podle vypra~ 
vování bratra komisaře byli nedaleko nádra~ 
ží. Když tak jdu po bazáru, potkám najednou 
známého bratra, který se mnou jel do Sibiře. 
Vyprávěl mi, jak jim jistý hodný železničář 
na jejich prosbu odvezl vagony hodně daleko 
od nádražní budovy mezi' vyřazené v3.gony 
- že oni krmili dobytek chlebem, který jSIT!L 

k nádraží. Za chvíli přišel bolševický komi~ 
sař se dvěma vojáky. Vojáci s puškami, při~ 
pravenými k výstřelu, zůstali přede dveřmi. 
Komisař s revolverem v ruce vešel do míst~ 
nosti a zvolal: »Všichni tady jste arestová
ni!« Jak tak šel mezi námi, přiskočil k němu 
jeden bratr a bodlem, nasazeným na pušce, 
bodl jej do zad. Nešťastnou náhodou vyšla 
z pušky rána. Tou upozornění rudí vystřelili 
do .dveří a utekli. Střelen byl jeden bratr. 
Jak jsem se později dozvěděl, byl onen bratr 
jen raněn. Bolševici, domnívajíce se, že je 
mrtev, vhodili jej do zahrady. Pomocí 
dobrých lidí byl potom zachráněn. 
Vyběhli jsme ven. Od nádraží k nám bě~ 

Jak se cestovalo v Sibiří. 

vezli ze Sibiře, a mnoho jiného. Vedl mne 
hned k našim. Podivil jsem se. V prostranné 
místnosti - nedaleko nádražní budovy _ 
v tak zvaném sborném punktě (stanoviště 
Červ. kříže) bylo plno bratří - sndd 40 
statných hochů. Vyprávěli mi, že zítra ráno 
(přišel jsem tam asi o páté h,Jdině odpol.). 
má býti podniknut našimi útok na most před 
městem Samarou. Tito schovaní hoši, bom~ 
bami a deseti puškami ozbrojení, měli způso~ 
biti na nádraží zmatek mezi rudými, aby se 
tak útok snáze zdařil. Celou noc nikdo oka 
nezamhouřil. Znamením k vystoupení proti 
rudým měla býti rána z děla asi o 'čtvrté 
hodině ranní. Zajatci Maďaři tušili, že se 
něco děje. Asi o půl 4. hodině přeběhl podle 
našich oken jakýsi zajatec Maďar a spěchal 
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želo množství vojáků. Utíkali jsme, kam kdo 
mohl. Stříleli po nás, však nikoho netrefili. 
Před námi byl hřbitov. V skočili jsmE" do 
brány a utíkali jsme dále. Za hřbitovem byl 
jsem jen s oním bratrem z naší sibiřské vý
pravy. Jak jsem se později informoval, běželi 
ostatní různými ulicemi - ale všichni do 
kasáren k Srbům, kteří se po dobytí Samary 
k nám přidali, ale už dříve spojenectví s na
šimi vyjednali. Nejdříve jsme běželi, potom 
jsme šli pomalu ulicemi. Docházeli jsme peri
ferie města. Nad městem se zvedal kopec 
s větrným mlýnem. U mlýna stáli mleči. Při~ 
dali jsme se k nim a pomoučnili jsme se.,' 
Mleči se dívali na dělostřelecký boj. Když 
tak chvíli stojíme, přišlo k nám několik ru
dých. Jeden mi poklepal na rameno a povídá 

mi: »Viď, soudruhu, tamhle dopadají naše 

koule, a to střílejí Češi,« a ukazoval do lesa 

za řekou. Při svědčil jsem mu, ale ihned jsme 

odešli, abychom se hovorem nějak nepro~ 

zradili. Skrývali jsme se po celý den mezi 

střepy a hromadami hnoje na stráni za mě~ 

stem. Nikam z města nebylo možno odejíti, 

poněvadž na všech stranách byly stráže a 

veliké množství krásných. 

Za soumraku jsme šli do města. Měli jsme 

hlad a žízeň, poněvadž jsme toho dne skoro 
ničeho nejedli. Na štěstí našli jsme dobrého 
člověka, který nás ukryl u sv)'ch příbuzných. 
Hned, když naši vzali nádraží, šli jsme jim 
vstříc. Bratr 4. pluku namířil na nás a poru~ 
čil: »Stůj!« Jak nás potěšil tím rozkazem! Za 
nedlouho jsme byli na nádraží. Naše vagony 
byly na dřívějším místě. Toho dne jsme 
v nich přenocovali. Druhého dne jsme dali 
vagony odvézti do Lipjag, kde stál náš vlak .. 
Po dlouhé době setkal jsem se opět s našimi. 

x 

B LIE I(KÉ Z JETI A ÚTĚK Z 
JOSE'fF: HOŠEK 

ĚHO 

Od 1. do 28. května r. 1918 stojí část 4. pl. 
na stanici Serdobsk. Celý ten měsíc kromě 
cvičení pracovalo se i osvětově. Na den 28. 
května připraven byl večer, na jehož progra~ 
mu byla hudba, recitace, sokolské skupiny a 
j. K tomuto slavnostnímu našemu večeru 

zapůjčil nám místnost ve skladišti přednosta 
stanice. Večer ten zdařil se báječně, a ruští 
hosté si přáli, aby nejbližší den celý pro~ 
gram byl opakován, což bylo přislíbeno na 
den 3. června. Zatím však schylovalo se již 
ke konfliktu se sověty. 29. května ráno v 5 
hodin přichází dežůrný po rotě, který ozna~ 
muje, že je naznačena, 2. rota pěší a 1. četa 
kulometů k rekvirování šesti lokomotiv do 
Rtiščeva (60 km zpět). Hlásím se dobrovol~ 
ně s br. Sťovíčkem a bratrem Červeným. 
Lokomotiv jsme potřebovali k dalšímu po·, 
hybu na západ. Dobře ozbrojeni jedeme_ do 
stanice Rtiščevo za velení br. por. dr. Cer~ 
ného, velitele 2. roty, kde jsme na prvý po~ 
hled zjistili, v železničářích velké své ne~ 
přátele. Lokomotiv po dobrém nedali. 

Obsazujeme tedy stanici a lokomotivy 
z depa se vytahují, vytápějí, a jedna za dru~ 
hou do Serdobska posílají. Pátá lokomotiva 
byla již na cestě z trati Saratov-Rtiščevo 
obstřelována z děl. což znamenalo, že byla 
stanicí přivolána posila ze Saratova, aby nám 
zamezili další rekvisici lokomotiv. Narychlo 
byla připravena šestá, poslední, když jsme 

zjistili, že jakési vojsko v řetězu přešlo naši 
trať, a tím znemožnilo nám výjezd ze stanice. 
Rota rozvinula se v řetěz na hranicích sta~ 
ni ce směrem východním, zaujala bojové sta~ 
novisko, a já, tuším s br. Svarcem, měli jsme 
kulomet na střeše vagonu, připraveni jsouce 
ke střelbě. 

Br. velitel posílá 2 parlamentáře, aby sjed~ 
nali volný průjezd naší roty do Serdobska, 
což »Latyši« cdmítli, a ne21echavše parla~ 

mentáře dojít zpět, počali po nich střílet, 

z nichž byl jeden raněn. S naší strany zara~ 
chotily pušky, též i kulomet. K nepříteli před 
námi přidružila se ještě ozbrojená většina 

železničářů, kteří do nás stříleli zezadu, 
jsouce kryti za vagony. Tento nerovný boj, 
netrvavší déle 20 minut, vyžádal si s naší 
strany za oběť 11 mrtvých a 19 raněných. 
Mezi mrtvými byl i br. velitel, který, když 
viděl. že jsme obklopeni koldokola velikou 
přesilou nepřátel, usmrtil se ranou z revol~ 
veru do hlavy, což stalo se nám všem osud~ 
ným, neboť nepřítel, využivší momentálního 
chaosu, prudce útočí se všech stran a nám 

. nezbývá, než se vzdáti. 

Zivých a neraněných bylo nás 95. Byli 
jsme odvedeni na velký dvůr, kde jsme byli 
seřazeni do dvojřadu a oznámeno nám, že 
budeme všichni postříleni z kulometu, který 
byl též připraven i s kulometčíkem. V nej~ 

vyšší čas objevil se znenadání jakýsi civil 
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s puškou v ruce, přistupuje ke sboru důstoj
níků (komisařů) a úpěnlivě přímo je prosí 
a vysvětluje, že nejsme žádní kontrarevolu
cionáři, nýbrž revolucionáři jako oni, boju
jící pro svobodu nejen svoji, ale i ruského 
národa. Celá přestřelka že povstala z ne~ 
dorozumění. Tváře důstojníků a komisařů 
jaksi zvážněly, radili se a prohlásili na ko~ 
nec, že bude z nás zastřelen každý druhý. 
Ihned skutečně jeden z komisařů odpočítává 
prvý, druhý, a opravdu nasazuje druhému 
hlaveň revolveru k hlavě, když přistupuje 
opětně náš zachránce civilista a opět prosí, 
vysvětluje a zase se všichni radí. Výsledek 
toho byl, že nás zavřeli do prostranné míst~ 
nosti se slovy: »Podožditě, my vám pokažem, 
kak u Vilgelma kušat chléb«. Čekáme asi 
hodinu. Konečně nás vyvádějí, počítají a 
celá ozbrojená rota nás doprovází na stanici, 
kde nás po 25 naložili do dobytčích vagonů, 
ve kterých byla okénka nahoře uzavřena a 
vagony zavřeli a drátem zaplombovali. My, 
v domnění, že nás pošlou za naší částí, byli 
jsme dosti klidni. Avšak jaké bylo naše pře
kvapení, když nás odváželi směrem zpáteč
ním na Tambov-Kijev. Poněvadž na žádné 
stanici vlak nezastavoval, mysleli .jsme, že 
nás opravdu vezou do Kijeva k vydání Něm~ 
cům. Tu jsme si říkali, jakmile nás povezou 
dál než do Tambova, že i za jízdy, ať již 
jakýmkoliv způsobem, musíme se dostat 
z vozů a vyskákat. 

V 10 hodin večer přijíždíme do stanice 
Tambov. Vlak zastavil. Asi po deseti minu
tách čekání vyjde náhle na peroně rána 
z pušky, což jsme si vysvětlovali tak, že asi 
některý z bratří se pokusil o útěk a bylo po 
něm vystřeleno. Tu zase náhle bije kdosi 
šavlí do dveří našeho vagonu. Zmocňuje se 
nás neklid. li vagonu křičí kdosi česky: 
»Kdo tam?« »Jsme Ceši, dobrovolci,« odpo
vídáme. »Co se s vámi děje a jak jste se 
dostali do zaplombovaných vagonů s nápi
sem »produkty« pro Kijev?« 

Dveře povolují, otvírají se a dotyčný Cech 
volá: »Nebojte se. Jsme Ceši~komunisté 
v rudé armádě, nic se vám nestane. Půjdete 
s námi do kasáren. Nedovolíme, aby vás 
odvezli do Kijeva.« Byli jsme zavezeni totiž 
k rampě, kde se procházeli .3 Ceši krasno-
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armejci. Uslyševše český rozhovor ve vago~ 
ně, zjistili dotazem, že jsou tam dobrovolci. 
Ihned zaběhli do města a přivedli si posilu 
ještě tří Čechů~komunistů a silou nás osvo~ 
bodili. S ·naším vlakem jela lotyšská stráž 
s kulomety, která byla Čechy krasnoarmejci 
rozehnána a výstřel, který jsme slyšeli, platil 
Lotyšům. Na peroně nás seřadili a pohostili 
cigaretami. Asi tři hoši ihned zmizeli. Za~ 
vedli nás do dělostřeleckých kasáren, kde 
jsme se shledali s bývalými příslušníky naší 
armády, kteří si libovali, jaký je to rozdíl, 
sloužit za 75 kopějek v čsl. vojsku a za 150 
rublů u rudých. Přespávali jsme, jak se dalo. 

Druhý den přišel komandujuščij Tambov
skágo okruga (žid) a vyslýchá, proč jsme 
bojovali proti sovětské vládě se zbraní v ruce 
a známe-li nařízení sovětské vlády o kontra
revolucionářích, totiž, že kdo bude dopaden 
se zbraní v ruce, má býti bezpodmínečně za
střelen. Vysvětlovali jsme, že jsme nepřijeli 
do Rtiščeva bojovat, nýbrž že jsme potřebo
vali lokomotiv k dalšímu pohybu na východ 
a že ne my, nýbrž Lotyši začali první střílet. 

Po delší době dává nám na rozmýšlenou. 
Buď nás dopraví do Německa, anebo zůsta
neme v Rusku. To ovšem znamenalo dát se 
zapsat do rudé armády. Nescházeli také jed~ 
notlivci, kteří ihned začali velmi horovat pro 
sovětskou armádu. 

Dne 31. května byli jsme převedeni Z ka~ 
sáren do městských škol a 1. června 1918 
část opět do jiných kasáren za město. Tam 
jsem se seznámil s bodrým Moravákem, bra~ 
trem Burešem od Jičína, s br. Výtvarem, v ci~ 
vilu lesním adjunktem od Poděbrad, s bra~ 
trem Bydžovským (kožišníkem) . Velmi brzy 
jsme se dohodli, že sloužit proti své vůli a 
příkazu svého svědomí v rudé armádě ne~ 
smíme a ihned jsme se umluvili o společném 
útěku. 1. června jsme si vyšli na procházku, 
abychom obhlédli okolí, kudy by se dalo 
bez většího podezření zmizet. Okolí Tambo~ 
va směrem na severovýchod bylo lesnaté, což 
nám velmi posloužilo. Téhož dne odpoledn~ 
nás oblékli od paty až k hlavě a s puškou a . 
všeobecně se říkalo, že během několika málo 
dnů nás odešlou proti kozákům na Urál, se 
kterými jsme neměli chuti se potýkat. Jelikož 
jsme byli 2 v kasárnách a 2 ve škole, doběhl 

jsem hned po obědě ke druhým dvěma, dal 
jsem jim aviso, že se ve 3 hodiny sejdeme za 
městem u mostu, ježto přišel rozkaz »ani no~ 
ha ven«. To znamenalo přípravu k odjezdu. 
Pod záminkou, že půjdeme do' koupelny ve 
městě, dostali jsme dovolení k opuštění kasá
ren a ve 3 hodiny se všichni čtyři shledává~ 
me na periferii města u mostu a za půl hodiny 
mizíme v lese v ústroji ruských vojínů s ně~ 
kolika málo rubly v kapse. Jdeme spěšným 
krokem 30 verst do vesnice Razkazovo (vý
chodně Tambova), odkud jsme chtěli jet blí~ 
že k naším. Zakoupil jsem u pokladny 4 jíz~ 

ruce za námi. Celé odpůldne jdeme v dešti. 
Asi po 80 km pochodu dorazili jsme za tmy 

do vesnice nedaleko Serdobska. Hned v 
prvém domě se zastavujeme a žádáme o po
skytnutí večeře, ježto jsme byli tak zmučeni, 
jak hladem, tak tělesnou úné\vou, že jsme 
opravdu nemohli dále. 

Při večeři, která sestávala z polévky a ča~ 
je, hlásí nám majitel, který v nás poznal Če~ 
chy, že přenocovat nás naprosto nemůže ne
chat, ježto on sám je podezřelý u bolševiků 
(byl Polák, běženec). Ač unaveni vydáváme 
se tedy za úplné tmy v průvodu syna hosti~ 

RlIští strojvůdci - dobrovolci na obrn~ném vlak II v Klllkvené. folo Památník Odboje. 

denky po 8 rublech do stanice Rtiščeva a již 
asi okolo půlI O. hod. opouštíme vlakem Raz
kazovo. Ve vozech vyhledáváme tmavší mí~ 
sta, kde bychom byli před cizími zraky trochu 
kryti. Ve 4 hodiny ráno na posledním roz~ 
jezdě před Rtiščevem slezáme, abychom pěš~ 
ky obešli Rtiščevo i Sordobsk a pak že poje~ 
deme opět vlakem dále. Kráčíme rychlým 
tempem. Snad všichni trpíme od komisních 
bot, které nás děsně dřely. K 11. hodině při~ 
cházíme na chutor (osamělý statek), kde na 
naši prosbu uvařili nám čaj a vajíčka s chle~ 
bem, což jsme platili prádlem. 

Jsouce syti a vyhýbajíce se vesnicím, jde~ 
me kupředu a Rtiščevo zůstává nám po pravé 

telova na další cestu. Asi po půlverstové ce~ 
stě nás opouští s přáním šťastného útěku. 

Asi po dvou hodinné chůze přicházíme na 
rozcestí, uhýbáme se po pravé cestě a snaží~ 
me se doraziti k označené nám vesnici, v kte~ 
ré jsme měli být již za hodinu. Zbloudili jsme 
však a vrátili jsme se proto v dešti do vesni~ 
ce, našli chalupu onoho Poláka u něhož jsme 
přespali dík jeho' ženě. Dobrá ta duše pozva~ 
la nás do bytu, kde jsme si svlékli mokrý 
oděv a uleháme společně na pec, ve které za~ 
čala topit pro chlebíček. Usínáme všichni 
ihned tvrdým spánkem. K 10. hodině dopo
lední nás probouzí, abychom se připravili 
opět na cestu. Uvařila čaj~, my jsme snídali 
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a tu do světnice přiběhne ulekaný sedlák se 
zprávou, že jde bolševický komisař do domu. 
Jeho žena radí, aby ho zavedl do vedlejší 
místnosti a my že zatím zmizíme. Byla to per~ 
ná chvilka prožitá ve strachu nejen o sebe, 
ale i o majitele. 

Komisař jen zašel do vedlejší místnosti a 
my již potichu vycházíme ven do polí, aby~ 
chom nastoupili další cestu, ohlížejíce se 
ovšem, nepronásledují~li nás. Po pravé ruce 
vidíme známé nám obrysy Serdobska. Při~ 
cházíme k řece, kterou bylo nutno přejíti na 
druhou stranu, kde ale? Na mostě prý stojí 
krasnoarmějec, druhý most se nachází u ná~ 
draží, přes který vedou kolejnice, tam též ne~ 
lze. Byl b tuším br. Výtvar, který se upama~ 
toval na mělčinu v řece. Br. Bydžovský ne~ 
věřil, že brodu najdeme a odděluje se, aby 
přešel přes most a šel na vlastní pěst'. Tak 
zůstáváme' tři a brod jsme odpoledne přece 
našli. Přecházíme na druhou stranu a v lese 
na sluníčku pod stromy usínáme, abychom si 
odpočali. 

Asi po tříhodinovém odpočinku šli jsme 
dále směrem na stanici Baltim<:)Vku, t. j. prvá 
stanice na východ od stanice Serdobsk, kam 
jsme dorazili k 9. hod. večer. Zde jsme si 
chtěli opět zakoupit jízdenky a jeti přes 
Penzu dále za svými. Jelikož jsme měli ve~ 
likou žízeň, zašli jsme si za stanicí do jednoho 
domku pro vodu, což se nám stalo osudným. 
V domku byli dva vojínové a 1 baba, která 
ležela na peci. Mezitím, co jsme se jmenova~ 
nými vojíny mluvili, běžela baba na stanici, 
aby upozornila milici, konající tam službu, 
na nás. Šli jsme na nádraží, sedli si venku na 
lavici a čekáme příjezdu vlaku. Během ně~ 
kolika minut vyšli z budovy tři želez. zřízenci, 
na to dva milicionáři s revolvery v ruce a mí~ 
říce na nás, vyzývají nás, abychom ihned šli 
do staniční kanceláře, kde nás prošacovali 
a ihned vyslýchali, kdo jsme, odkud a kam 
jdeme. Odpovídám:» J sme Rakušáci~zajatci 
a hledáme práci.« - Komisař: »V Rakousku 
žijí Němci, Maďaři, Poláci, Češi, Chorvati 
atd" tudíž chceme vědět, jaké jste národ~ 
nosti.« - Já opět: »Austrijci.« Dělám prostě 
hloupého. On však opě't, ze které austrijské 
gubernie jsme, Jelikož jsem poznal, že zata~ 
jovat národnost by bylo bezúčelné, odpoví~ 
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dám: »Jsme Češi.« On říká: »Vím, že jste 
Češi~dobrovolci z armády a zajisté jste byli 
též v serdobském boji, kde padlo prý na 60 . 

bolševických vojínů.« Odpovídám: »Nejsme 
legionáři, právě před bojem vzali jsme si do~ 
volenou k návštěvě známých do vesnice Ni~ 
kolsk, stan. Lomovis.« Hned se na mapě př~~ 
svědčuje, existuje~li ona stanice a vesnice či 

nikoli. Přesvědčiv se o pravdč, zavírá nás 
do zvláštní místnosti a telefonicky oznamuje 
do Serdobska, že byli zadrženi 3 podezřelí 
lidé, které je třeba ihned dopravit do Serdob .. 
ska a žádá, aby pro nás byla ihned vyslána 
lokomotiva s 1 vozem. Přichází stráž s puš" 
kou v ruce. Celou noc nikdo z nás oka ne, 
zamhouřil. Ničím tajně pohlednice, fotografie 
v leg. stejnokroji, které strkám vedle zdi za 
podlahu. Ráno nás odvezli do Serdobska. 

Jaké bylo moje překvapení, když jsme byli 
přivedeni do kanceláře náčelníka městské 

milice a v náčelníkovi jsme poznal dobrého 

známého. Poznal mě ihned. Svěřil jsem se 
mu se vším a on nám slíbil svou ochranu. Po~ 
staral se také o naše žaludky a za chvíli při~ 
chází i jiní úředníci~dopraváci a utěšují nás. 
Cítili s námi. Utěšují nás: »na svobodu se 

dostanete a bolševiky pak bijte«. Slibujeme. 
Jen jak se dostat na tu svobodu. 

Asi po půl hodině se vrací náčelník a 
praví: »Měl j~me právě poradu s nádražními 
úředníky ohledně vás. Jsme všichni zajedno: 
štábu rudé armády vás nevydávat za žádnou 
cenu, ježto na Čechy přímo zuří a znamenalo 
by to předem vaše odsouzení k smrti. Chce ~ 
te~li, vyvedu vás odtud v noci za město a 
běžte opět kam chcete, avšak neručím vám 
za to, že vás opět nepolapí, neboe v každé 
vesnici okolní jsou hlídky rudých vojáků a 
nebo dám vás dopravit vlakem v průvodu 
mého náměstka do štábu milice v Penze a 
tam vám ručím za vaše životy. Pošlu náčel~ 
níku tamější milice, který jest můj známý, 
přípis.« Pak odešel, zavřev dveře opět na 
klíč. Když se náčelník opět vrátil, sdělujeme 
mu svoje rozhodnutí, aby nás tedy dopravil 
do Penzy, odkud snad se dostaneme spíše , 
k našim, kteří bojovali na Volze. Odcházíme 

v průvodu jeho náměstka na nádraží k vlaku. 
Stráž rudých právě kontroluje cestující. V stu~ 

pujeme do vlaku, když tu jeden z rudých 
silou mně stáhl se stupátka s nadávkami. Náš 
průvodce však zakročil, že jsme vězni mili~ 
cionérů a ne jejich. To jsme si oddechli, když 
se vlak hnul. 

Do Penzy přijíždíme ve 4 hod. odpoledne. 
Neštěstí však nás provází dále. Náčelník 

milice nebyl přítomen a jeho zástupce proti 
protestu našeho průvodce nechává nás od~ 
vést do štábu rudé armády. Jdeme podle 2 
velikých mohyl na náměstí, plných čerstvých 
kytic, věnců a ~větin a se stuhami a nápisy: 
»Sláva bord'!m, padlým v boji proti české 

kontrarevoluci atd.« Opět nás pojímá hrůza 
a strach. Což až nás uvidí rudí? Přicházíme 
do kasáren s dechem utajeným. Potkáváme 
spousty rudých vojínů (Maďarů nejvíce), 
kteří se zastavují, opovržlivě se na nás dívají 
a cosi rozhorleně vypravují. Ze to patřilo 
nám, nebyli jsme v pochybnostech ani na 
minutu. Vyšetřuje nás tovaryš Ostrovskij se 
svým pomocníkem. Mluvím jménem nás tří, 

ježto ovládám nejlépe ruský jazyk. 
Nevítali nás pěkně. Hned hrozili zastřele~ 

ním a dokazují, že jsme rovněž byli v boji 
o Penzu, kde prý padlo na 120 soudruhů. A 
naloží prý s námi tak, jako Češi s Maďary. 
Po krátké poradě mezi sebou pravil pomoc~ 
ník: »Dnes vás zavřeme, a zítra k vám po~ 
šleme Čechy komunisty. Oni si s vámi pro~ 
mluví.« Do pěkné kaše jsme se to dostali. 
Čím dál, tím hůř. Přicházejí' tři Maďaři, 

bodla mají nasazena a soudruh Ostrovskij 
uděluje krátký rozkaz »do tjurmy« (vězni~ 

ce). Aby dokázali občanům města Penzy, že 
nejsou tak špatnými vojíny a že i Čechy 
v boji chytili, vodí nás po hlavních ulicích, 
kde ovšem budíme příslušnou pozornost. Při~ 
vedli nás do věznice, kde nás obrali o vše, 
i o šatstvo, a notně nás zmlátili. V jedné cele 
spatřili jsme též Čechoslováky, a to čtyři. 
V další cele byli též Češi, avšak komunisté. 
Prý v době bojů označovali legionářům voj. 
sklady. Noc byla špatná. Ten den živili jsme 
se ze zásob, poslaných mně v Serdobsku La~ 
ris Michajlovnou. Druhého dne dopoledne 
přišel do věznice vojenský komisař, v kterém 
s určitostí br. Vy tvar poznává spolustudují
cího lesnické školy z Jičína Částku. 

Využíváme situace a br. V, prosí soudru~ 

IV. díl Cestami odboie. 5 

Serdobsk. foto Památník Odboie. 

ha, může~li, aby pro nás něco udělal. Slibuje. 
Seznamujeme se s dalšími čtyřmi vězni, kteří 
jsou rovněž od 4. pluku. Odpoledne se roz~ 
nesla pověst, že jsme štábem rudé armády 
odsouzeni k smrti'. Sdělujeme spoluvězňům 

- bylo jich 12 - svoje adresy doma, aby 
v případě návratu sdělili našim, kde se na~ 
cházíme a jak jsme svůj život ukončili. Ne~ 
chali nás však na živu a několik dnů stále 
vyslýchali. 

Čtvrtého dne čekalo nás veliké překva~ 
pení. Asi ve 4 hodiny navštívil věznici ko~ 
munista-Čech, jménem Kárník, který velel 
1. rudé rotě. Vyhledal nás a povídá: »Mlá~ 
denci, dozvěděl jsem se, že jste tady zavřeni 
a že máte být odpraveni. Přicházím, abych 
vás vysvobodil, ovšem pod jednou podmín~ 
kou: Vstoupíte do rudé armády, zavážete se 
věrně a čestně na půl roku sloužit a pak mů~ 
žete opět být propuštěni ze svazku armády a 
užívat svobody jako každý druhý ruský 
občan!« Svolili jsme v naději, že se nám po~ 
daří utéci. Během půlhodiny se tovaryš Kár~ 
ník vrací a slavnostně nás z věznice odvádí 
do kasáren, kde v kanceláři svými podpisy 
stvrzujeme, že sovětské vládě darujeme půl 
'roku svého života. To bylo 7. VI. 1918. 

Ihned nás opatřují výstrojí a výzbrojí, a 
tovaryš Kárník nás opětně navštěvuje a láká 
mne a br. Svítka do rudé důstojnické školy, 
což jsme odmítli. Konáme službu u politic~ 

kých vězňů. Asi za lOdní - bylo to v ne~ 

děli večer v 10 hod., když jsme již spali -
přiběhne Kárník s rozkazem: »Všichni vstaň~ 

te, vezměte si pušky a patrony a půjdeme do 
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Rliščevo. Koncert hudby 6. pluku. 
foto Památník Odboje. 

města.« Bylo nás asi 50 internacionalistů a 
200 ruských, ale místo do města, vedli nás 
na nádraží, ženou do vozů a dopravují nás 
směrem východním. Ve městě Kuzněcku prý 
se bouří buržousti, a tak je potřeba je zkrotit, 
řekl nám již ve vlaku náš velitel. Tomu jsme 
se však nechtěli propůjčit a žádali jsme, aby 
nás poslal zpět. Avšak marně. Do Kuzněcka 
přijíždíme v 10 hodin dopoledne. Večer jsme 
rozděleni na partie, ke každé partii 1-2 mi~ 
licionéři a několik Maďarů, a již jdeme »kro~ 
tit ty buržousty«, kteří prý se bouří proti 
sovětské vlasti. Chcete vědět, jak se důsled~ 
ně provádí revoluce? Vytáhne se za noční 
doby klidný občan z postele, o kterém se 
domnívali, že měl nějaké peníze, odvedli ho 
do basy, sebrali mu peníze, skvosty, měl~li 

dobytek, koně, i to vzali, a rodinu ponechali 
osudu. To byla celonoční práce, proti které 
jsme druhého dne u Kárníka protestovali a 
ihned sdělili, že to bylo po prve a naposled, 
kdy nás zneužil k této ničemnosti sovětů 

proti nevinným občanům. Vynadal nám, že 
jsme zbabělci, a konečně, že prý má pro nás 
pěkný švindl. Přijali jsme službu u velitele 
města, kterým byl on sám, a to telefonní. 
Byl jsem to já, Škrdlík, Výtvara a Svítek. 
Pro sebe obdrželi jsme svůj pokoj a žili jsme 
»proletářsky« s komandirem města. 

Měli jsme zvláštní kuchyň, pro kterou se 
zaopatřovalo maso rekvisicí u sedláků a 
ostatní rekvisicí U obchodníků. Tak jsme se 
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U našeho vojska nikdy neměli. Dvojí maso, 
I 

moučník, čaj se zavařeninou. Pokud se žoldu 
týče, prvý měsíc byl jen šestnáctkrát větší, 
než v čsl. vojsku. Ze se tedy špatně slou~ 
žilo u rudých? V tomhle směru, ne. Ale musel 
to být člověk bez citu k druhému, a hlavně 
dobrodruhům se dařilo, kteří pili krev ze 
zuboženého ruského sedláka. 1. července byl 
jsem poslán do Saratova, nakoupit sovět~ 

ských odznaků pro komisary. Jedu rád, neb 
se mohu zastavit v Serdobsku u známých. 
Do Serdobska přijíždím odpoledne a ihned 
se ubírám do bytu přednosty stanice, kdež 
jsem byl přátelsky vítán, pohoštěn a jednu 
noc jsem tam i nocoval, abych druhého dne 
nastoupil cestu přes Rtiščevo do Saratova. 
Než jsem odejel, musel jsem slíbit rodině 
pana přednosty, že se v sobotu večer zúčast~ 
ním jejich divadla. K známému Rtiščevu při~ 
jíž dím s tlukoucím srdcem a s jakousi oba~ 
vou. Vracejí se vzpomínky na prožitý boj a 
hlavně nemohu zapomenouti padlého tam 
br. Cerveného, sládka z Prahy, který, obslu~ 
hovav kulomet, byl zasažen nepřátelskou kuli 
do hlavy. Byl to tichý, avšak společenský 
člověk, idealista v boji osvobozovacím. Do 
Saratova přijíždím odpoledne k páté hodině, 
a již z nádraží slyším vojenskou hudbu a 
viděl jsem později celé roty rudých vojsk, 
spěchající do kasáren. Jelikož jsem se téhož 
dne vrátit nemohl, musel jsem do kasáren 
jako dobrý internacionalista. 

Rychle ráno opouštím kasárenské zdi a 
vyhledal jsem obchod, kde jsem potřebné 

obstaral a odpoledne opouštím Saratov. Ve 
Rtiščevě, kam jsem přijel ve 12 hodin v noci, 
jsem do 4 hod. čekal na spojení do Serdob~ 
ska. Na trati za dne vidím kostru spáleného 
našeho vlaku, který byl i se zásobami našimi 
spálen, když před tím bolševiky poslanou 
lokomotivou byla poškozena lokomotiva čes~ 
koslovenská, a tím znemožněna našim další 
jízda. Asi v 7 hodin v sobotu byl jsem opětně 
v Serdobsku a 2 dcerušky přednosty sezna~ 
mují mne s místy, kde byla svedena bitva, a 
kde a kolik rudých padlo. Večer jdu s celou 
rodinou do divadla.' 

Druhého dne se dozvídám novinku, že 
město Kuzněck bylo dobyto Cechy a rudí 
že byli zahnáni k Penze. Napadla mně myš~ 

lenka, posečkat, nepřijdou~li až do Serdob~ 
ska. Nejedu a čekám, a když přichází večer 
telefonická zpráva, že město Kuzněck je ru~ 
dými opět dobyto, vracím se třetího dne zpět. 
Město Kuzněck, kamž jsem v noci přijel, 
skýtalo nevídanou podívanou. Samá hlídka, 
drátěné překážky na ulicích, a když už jsem 
se dostal skoro až k .bytu, sebrala mě jedna 
hlídka Maďarů a přes můj protest a doklady 
byl jsem do rána vězněn. Ráno mě vysvo~ 
bodil tovaryš Kárník, a jdu ke svým. To bylo 
vypravování. Před nádraží přijel obrněný 
vlak s Čechy, pustili několik ran z lehkého 
děla do nádraží, a již se rudí stěhovali. Češi 
dojeli do stanice, nebylo jich prý více jak 
30 mužů, zabrali na několik hodin město a 
jeli zpět. S nimi asi 200 ruských dobrovol~ 

níků. 

Po navrácení se rud5,ch do města, dal ve~ 
li tel města rozkaz k třídennímu rabování. 
Je těžko si představit horší sebranky nad in~ 
ternacionální arm~du, Snad ani jedna rodi~ 
na nebyla ušetřena vyplenění bytu, okradení, 
a mnozí připraveni i o člena rodiny. Nosili 
si látky, prádlo, hotový oděv, obuv, samova~ 
ry i s příbory, zavařeniny, prostě vše, nač 

přišli. 

Ovšem, že to nejvíce odnesli tak zv. bur~ 
žousti, kteří byli po desítkách pozatýkáni, 
uvězněni a črezvyčajka měla práci. Denně 

večer naložili jich 10-15 do auta, odvezli .do 
blízkého lesa a tam je pod patronací tovary~ 
še Kárníka bez vyšetřování ubíjeli. Jak ne~ 
spravedlivě črezvyčajka soudila, ukazuje ná~ 
sledující příklad. Po boji druhého dne přišli 
do města 2 hoši, as 17letí, kteří se přiznali, 
že byli donuceni bílými vstoupit do jejich 
armády. Nyní, že se jim podařilo utéci a že 
se hlásí do armády rudé. Ze přišli s oprav~ 
dovým úmyslem sloužit sovětům, bylo jasné, 
neboť to byli venkovští hoši, dělníci. A co se 
s nimi stalo? Dva dny byli zavřeni a třetího 
dne odpraveni v lese s ostatními. Po boji se~ 
známili jsme se ještě se dvěma Čechy, kteří 
nemajíce jiného východiska, vstoupili do ru~ 
dé armády. Abych nezapomněl podotknouti, 
jako všude jinde, i zde rozhodovali židé. Ně~ 
kolikráte navštívilo nás české aero, z kterého 
byly dolů pouštěny letáky s protisovětskou 
výzvou. Mezitím navázal jsem známost se 

sl. Marii Dimitrievnou Evlánovou, od které 
jsem dostával zprávy, jak se daří Čechům a 
národní ruské armádě, neboť s nimi měli 

Kuzněčanéspojení. 

Bylo tb asi 12. srpna, okolo 11.hod. dopol., 
když do našeho pokoje přímo šíleně přiběhne 
br. Škrdlík z chodby a rozčileně pobíhá sen'. 
a tam, aniž byl schopen slova. Když se po" 
'někud upokojil, vypravuje následující přího
du: Byl jsem se v koupelně umývat a když 
jsem se vracel, potkal jsem na chodbě bl'. So
livara od 4. roty 4. pl. Ježto byl přestrojen, 
hned jsem ho nepoznal, avšak oslovil mě 
jménem. Tak jsem se ulekl v domnění, že byl 
rudými zajat a jde snad k výslechu, že jsem 
na oslovení jeho ani nereagoval. Snad myslí, 
že jsem se stal dobrým vyznavačem Trocké~ 
ho. Z chodby ihned zmizel. Ačkoliv se tři 

bratři, kteří ho znali, dali ihned do pátrání 
po městě, kam zmizel, našli ho až odpoledne 
ve 4 hod. v zajateckém táboře současně s br. 
Černým a jedním bratrem Slovákem. Při~ 

vedli je k nám nahoru a po delším zapírání 
se konečně doznali, že přišli na zvědy. Vítali 
jsme je a přislíbili pomoc v největším měřít~ 
ku. Nám šlo ovšem nejdříve o informace o 
našem korpusu, jak si stojíme a jaké změny 

jsou ve vojsku. 
Veškeré boje, které naši prodělávali, byly 

vítězné, avšak ztráta v boji u Lipjag byla ne~ 
nahraditelná. Byl tam těžce raněn a později 
zemřel br. poručík Gajer, pomocník velitele 
pluku. Tím jsme byli tak překvapeni, že jsme 
nemohli žádný z nás aspoň 5 minut ani pro~ 
mluviti. To uspíšilo náš plán, pomstít se za 

něho. 

Do vojenského a městského komitétu jsme 
ve volbách prosadili své 2 známé dobré Ce~ 
chy, kteří moskevské telegramy při schůzích 
nenápadně opisovali, důvěrných rozkazů si 
dobře vší~ali a kontrarozvědčíkům, kteří 
nás nyní denně navštěvovali, jsme zprávy 
ty předávali. Uradili jsme se na následujícím: 
Veškeré získané zprávy musí býti dodány 
ihned k pluku do Samary; ježto se týkaly 
hlavně sovětské armády, jejího rozložení, 
nálady obyvatelstva a z jaké národnosti se 
armáda sestavovala. 

Los padl na br. Cerného a Slováka, kteří 
do 2 dnů musí město opustit a br. Solivar 
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určen, aby vstoupil do rudé a~mády a po~ 
zději, až získá zpráv nových, zmizí i on. Nyní 
se jednalo o nás 6. Ježto nebylo lze čekat 
náhody, až opětně naší budou města dobý~ 
vat, rozhodli jsme se, že budeme muset na 
frontu a s fronty že bude možný útěk. .Aby 
věc nebyla nápadná, že jsme se najednou 
rozhodli obětovat své životy za sovětskou 
vládu, prostřednictvím jiných soudruhů na~ 
štvali jsme na sebe Maďary. Náhoda se 
brzy naskytla. Tovaryš Kárník skutečně při~ 
chází a vyzývá nás, že Maďaři se bouří 

proto, že oni bvli několikráte již v boji proti 

draží. Přichází sovětští místní pohlaváři, 

tisknou nám pravice s přáním, abychom se 
co vítězové vrátili. »Ovšem, že se jinak než 
vítězně boj nesmí skončit«, odpovídáme, 
avšak neřekli jsme pro koho. Vyzbrojeni 
jsme byli dobře. Nezapomněli jsme na mapy 
ani na kompasy kromě pušky, granátů a re~ 

volverů. Velitelé k nám při pochodu dosti 
často přicházejí a jaksi se radí o příštím boji. 
Pochodem dospěli jsme na večer vesnice N ě~ 
verkina, t. j. náš cíl. Ubytováni jsme byli 
jednotlivě po domech. Dobývat se niěla ves~ 
nice Pavlovka. Okolo Něverkina byl les a 

Bojiště u Lipjal!.. foto Památník Odboie. 

Čechoslovákům a bílým a telefonisti, to jsme 
my, prý dosud ještě ani o frontu nezavadili. 
Chodí prý si do divadla, kde obsazují vždy 
lože a na frontu že nejdou. Zdráháme se s po~ 
čátku na oko, ale konečně svolujeme s pod~ 
mínkou, aby nám místo u telefonu opět re~ 
servovaL Plán se dařil. Pomalu se loučíme 
s našími přáteli ve městě. Uschováváme si 
své přebytečné obleky, boty, prádlo u zná~ 
mého zbožňovatele Čechů se žádostí, že až 
město Kuzněck osvobodíme, nám naše věci 
vydá. Souhlasí a přeje nám úspěchu. (Však 
to tam máme dodnes.) 

Bylo to tuším 19. srpna 1918, kdy jsme 
byli připraveni k odchodu. :Radíme se u ná~ 
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na okraji jeho zástavy s kulomety, spojené 
telefonem. Druhého dne vyžádali jsme si svo~ 
lení od velitele projíti telefonní linku a pře~ 
svědčiti se, zda je vše v pořádku. Svoluje a 
nám radostí srdce plesá, že se nám plán daří. 
Telefonu z nás nerozuměl naprosto nikdo a 
to bylo to nejlepší. 

Nám se však nejednalo o telefony, jako 
o zjištění posic stráží a o jejich síle. Když 
jsme vše prošli, sebrali jsme se do hromady 
a děláme plány k nočnímu útěku. Ježto jsme 
byli po domech rozptyleni, dali jsme si schůz~ 
ku v 9 hodin u řeky, kamž jsme měli jeden 
po druhém se zbraní přijít, nějaké potravy 
vzít s sebou a doma říci, že jdeme do služby. 

Bylo půl 9. hod., když začíná pršet, tma jako 
v pytli. Na naznačeném místě scházíme se 
všichni až na jednoho, který na sebe nechal 
čekat do půl 10. hod. Pomalu přecházíme 
mělkou řeku a vcházíme do lesa, držíce se 
přibližně naznačeného za dne směru. Během 
půl hodiny jsme promočeni na kůži. 

střelovat a nezbylo nic jiného, než jít do 
dalšího přístavu »Grunovka«. Do osvobo~ 
zené Samary přijíždíme 31. srpna na večer 
a nocujeme u br. kontrarozvědčíka Černého 
a Nepraše, kteří se šťastně z Kuzněcka též 
navrátili. .Ani jsem se nemohl dočkati rána, 
abych se mohl hlásit u svého velitele br. po~ 
ručíka Slonka a sejít se s bratry ze své ku~ 
lometné roty. Sotva jsem posnídal, ihned bě~ 
žím ke svým. Jaké bylo moje překvapení, 

když vidím sedět na pryčně br., Šťovíčka 
z Nekoře, který se mnou přišel do zajetí. 
Skokeni byl na podlaze a objal a políbil mne, 
neboť jsme byli nejlepšími přáteli z Ukrajiny. 
Jemu se podařilo dříve se vrátit. .Asi v 9 hod. 
jdeme všichni k br. generálovi, který podá~ 
vaje nám ruku s pozdravem »Nazdar bratře«, 
vítá nás do řad pluku a gratuluje k našemu 
úspěchu. Když jsme mu krátce vše sdělili a 
rovněž předali i zprávy o bolševickém voj~ 
sku, opět blahopřeje nám k našemu návratu 
do řad čsl vojsk. S podáním ruky se loučíme 

Míjíme šťastně stráže, přecházíme říčku a 
již jsme v polích. Ze jsme se několikráte za 
nočního útěku polekali, jistě nebude čtenáře 
překvapovat. Konečně po strastiplném po~ 
chodu docházíme dne 22. VIII. již do sela 
Posolky, kde se nacházel štáb »Národní rus~ 
ké armády«. Byli jsme radostně přijati, po~ 
hostili nás obědem, sehnali u mužíků povoz 
a již to šlo bez strachu a pohodlně kupředu. 
Jak jsme byli šťastni, že se blížíme ke svým. 
Na třetí den takového cestování, blížíme se " 
k přístavnímu městu na Volze Chvalinsku, 
abychom sedli na parník a jeli po vodě k Sa~ 
maře, kde se" "nalézal náš štáb divise s br. 
generálem Čečkem v čele. Jen jsme se blížili 
k přístavu, již jej začali bolševici z děl ob~ . a nastupujeme svá stará místa. 

x 

B J U RCíAJAiE 
(YRILTOMAN 

Po obsa"zení Čeljabinska zmocnilo se nás 
nadšení. Zvítězíme! To bylo přesvědčení nás 
všech. Ráno asi o 8. hod. přijeli první po~ 
vozky z města na nádraží se zbraněmi, kde 
je naši kladli na hromadu. Slunce se třpytně 
odráželo od lesklých hlavní pušek. Někteří 
Rusové udiveně, jiní radostně sledovali náš 
ruch. Stáli u hromady pušek a jeden z nich 
pravil: »Povídá se, že opět bude vládnout 
nahajka.« Prohlásil jsem ihned, že my Če~ 
choslováci jsme revolucionáři, z valné části 

socialisté a že nikdy nedopustíme samoděr~ 
žaví nebo diktaturu z prava ani z leva. V tom 
přišel br. podporučík Jaro Král, který za~ 

slechl má poslední slova a udělal malý miting, 
na němž vysvětlil náš poměr k bolševikům 
a celkovou situaci vůbec. Přijížděli staří, bra~ 
datí i mladí kozáci na koních a žádali velitele 
o vydání zbraní, že budou bojovat s námi. 
Když se tak stalo, sestavili se v sotňu a s na~ 

dšením pod svým atamanem odjeli do města. 
,Naše 12. rota 3. pl. šla odpoledne do města 
na stráž. Jelikož nebylo již žádné zálohy 
pro naše vystřídání, museli jsme býti na 
stráži plných 48 ho.din. Mezitím se ustavili 
dobrovolné sbory z ruských studentů, důstoj~ 
níků atd., které nás pak vyměnily. 

Po obědě 30. května přišel k nám plukov~ 
ník Vojcechovský a pravil k nám: »Bratři, 

vím, že jste více jak 50 hodin nespali a po~ 
třebujete odpočinku, ale žádají mě o posilu 
u Poletajeva i od .Argajaše a já nemám ni~ 
koho mimo vás.« Nenařizoval, nýbrž žádal 
nás, jsme~1i ochotni jíti na pomoc ohroženým 
bratřím. Přesto, že jsme byli unaveni, jsme 
slíbili. U Pcletajeva hrozilo větší nebezpečí, 
tedy jelo se tam. Jela s námi i 10. a 11. rota 
s jedním dělem. Přijeli jsme na 11. verstu 
k páté hodině odpoledne. Než jsme se však 
rozvinuli do bitevní čáry, nepřítel ustoupil. 
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Nato jsme odjeli zpět do Čeljabinska. Čtvr~ 
tého června jsme jeli opět na stanici Poleta~ 
jevo, kde jsme byli v záloze, ale ještě týž den 
jsme se vrátili do Čeljabinska. Pátého června 
odjíždíme s celým batalionem 3. pluku na 
stanici Argajaš. Druhý den měla naše 12. 
rota zástavu podél trati. 

Osmého června měla naše 12. rota poho~ 
tovost. Jedenáctá rota byla vyslána vypuditi 
bolševiky z vesnice Alenkina~Nazareva, 

břeh, který byl hodně příkrý. Velitel, když 
viděl, že je mnoho bratř.í raněno a nepřítel 

ve výhodné posici, dal rozkaz k ústupu. 
V tom čase přišel rozkaz naší 12. rotě jíti na 
pomoc 11. rotě. Ta již se vracela zpět. Ale 
v jakém stavu. Mnozí bratři byli raněni, 
kteří krváceli a z nichž některé nesli nebo 
vedli. S utajeným dechem šli jsme kupředu. 
Vedl nás důstojník od 11. roty, který již znal 
krajinu a posici nepřítele. 

Pluk. VOjcechovský u Al'gajaše. Foto Památník Odboje. 

která byla obklopena lesem. Kolem vesnice 
byl do půlkruhu hluboký příkop, ve kterém 
tekl potůček. Rota neměla žádné orientace, 
jen štěkot psů dával tušiti, kde se asi vesni~ 
ce nalézá. Proto, když vylezla rota z hustého 
mlází, octla se přímo před nepřítelem, které~ 
ho dělil od nás pouze hluboký příkop. Ten 
na druhé straně měl okopy a posice jeho byla 
přirozená pevnost. Velitel 11. roty chtěl vy~ 
puditi nepřítele ze zákop tl a dal rozkaz 
k útoku., Bolševici spustili strašnou palbu 
z pušek i kulometů. Hoši se šplhali na druhý 
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Zjistili jsme, že bolševici vesnici Alenkino~ 
Nazarevo opustili a že ji naše rota ihned ob~ 
sadila. Začalo silně pršeti. Vystavili jsme 
hlídky kolem vesnice a bratři v záloze vešli 
do baráků, rozdělali oheň a sušili se. Bolše~ 
vici, když viděli vystupovati kouř z komínů, 
bombardovali vesnici z děl. Ohně musily b5'~ 
uhašeny. Stál jsem na hlídce s několika jiný~ 
mi bratry pod velením desátníka N o v o t~. 
n é h o a pršelo, jen se lilo. Promoklí na kůži, 
hleděli jsme kupředu. Vtom spatříme asi 50 
kroků před námi k nám jdOUcího krásno~ 

armějce. Když viděl, že je zle, vzdal se na 
milost á nemilost. Pravil, že je artělŠčíkem, 
že byl na nákupu a divil se, že máme vesnici 
obsazenu. Dva bratři ho odvedli k veliteli 
roty podporučíku Miklíkovi. Asi za půl ho~ 
diny padla vzadu rána. Krásnoarmějec již 
nežil. Při výslechu se zjistilo, že byl špehoun. 
Noc uběhla bez další příhody. 

Ráno, když se rozednívalo, přišla k nám 
10. rota s jedním dělem a postupovali jsme 
kupředu v semknutém útvaru. Šli jsme na 
obchvat. Velitel naší skupiny byl podporučík 
Hajda. Přišli jsme pod táhlý kopec, rovno~ 
běžný s tratí. Zpředu nastupovala 5., 6., 11. 
rota 2. pluku s opevněným vlakem kupředu. 
Rozvinuli jsme se a postupovali na hřeben 
návrší. Shlédli jsme trať a budovu, která 
stála u trati. Právě přijížděla nepřátelská lo~ 
komotiva, obsazená mužstvem. Nastala prud~ 
ká střelba. Desátá rota a nás několik bratrů 
od 2. čety 12. ~oty, kteří jsme byli vedle ní, 
se zarazila, poněvadž jsme byli přepadeni 
kulometným ohněm. Bratři ryli na rychlo 
okopy a já sám jsem se ukryl za pařez. Jak 
přesně byli bolševici zastřeleni, dokazuje to, 
že br. Fiala při dělání zákopů byl raněn do 
ruky. Střely padaly přímo do nás. Mezitím 
bolševici přenesli palbu na postupující 12. 
rotu, čehož jsme použili a běželi rychle ku
předu. Desátá rota běžela prodloužiti pravé 
křídlo naší roty, proto běžela hodně doprava, 
kdežto my běželi přímo k trati k naší rotě. 
Mezitím naše rota přiběhla na trať a sou
časně přijel i náš opevněný vlak. Byla to za
jímavá podívaná. Bolševici asi 100 kroků 
před vlakem házeli na koleje pražce, aby náš 
vlak nemohl kupředu a naši hoši je u vlaku 
odhazovali. Vtom slyším volat o pomoc. 
Asi 200 kroků vlevo ode mne leží raněný. 
Běžím k němu. Byl to náš velitel skupiny, 
podporučík Hajda. Jakmile mě spatřil, pravil 
mně: »Bratře Tomane, neopouštěj mě a dones 
mě na dráhu k .domku.« Chtěl jsem ho po~ 
zvednouti, ale zaúpěl bolestí. Zjistil jsem, že 
má rozbitou stehenní kost. Jako na zavola~ 
nou přiběhli saniťáci s nosítkami. »Bretře 

Tomane, tam leží raněný, dones nám bodák, 

připevníme mu kosť, aby se nelámala«, pra~ 
vili mně. Běžel jsem a co vidím. Náš četař br. 
O ob e š ležel tam zsinalý, s prostřeleným 
srdcem, mrtev. Rychle jsme podporučíka 

Hajdu dopravili k domku, a to již náš opev~ 

něný vlak dodělával své dílo. Jezdil kupředu 
a zpět, kulomety jeho řehtaly s obou stran a 
málo krásrioarmějců se spasilo útěkem. Sa~ 

niťáci odešli sbírat raněné. 

Právě jsem se chtěl zeptati podporučíka 
Hajdy, mohu~li jíti již kupředu, když přivedli 
dva bratři bolševického plukovníka 2. ural~ 

ského pluku, raněného do nohy. Bratři ho 
chtěli odstřeliti, čemuž podporučík Hajda 
zbraňoval, že ho musí vyslechnouti plukov~ 
ník Vojcechovský. Ale bratři přesto naoíjeli 
pušku. Tu pravil podpor. Hajda: »Bratře To~ 

mane, ručíš mě za jeho život.« Vtom přijel 
sanitní vlak. Podporučík Hajda mně nařídil, 
abych ho zavedl k vlaku a předal ho plukov~ 
níku Vojcechovskému. Na cestě k vlaku jsem 
potkal plukovníka Vojcechovského. »Koho 
to vedeš?« ptal se mě. »Bolševického plukov~ 
níka,« Promluvil s ním několik slova nařídil 
mně, abych ho předal děžurnému důstojníku. 

Děžurný důstojník ve vlaku nebyl a tak jsem 
byl nucen dopraviti ho na stanici Argajaš, 
kde jsem ho předal podle rozkazu. Asi za 
hodinu vyjely kuchyně z Argajaše za rotami, 
kterým vezly oběd. Jel jsem s nimi ke své 
rotě. Rota byla již ubytována na zastávce 88. 

Druhý den jsme se dověděli, že Baškyři 
všechny mrtvé bolševiky, kterých bylo přes 
300 u Argajaše, do naha svlékli, takže se bě~ 
lela jen jejich holá těla. Za trest nařídil plu~ 
kovník Vojcechovský, že za ten čin musejí 

všechny mrtvé pochovati. Druhý den jsme 

postoupili na zastávku 87. bez boje. Tu jsme 
.se dověděli, že část bolševiků obsadila ves~ 
nici Slobodku a nastupovala opět na Arga~ 
jaš. Z lesa ven si ndroufali, ale dlouho se 
drželi na pokraji lesa. Konečně pak napadl 

praporčík Málek se svým oddílem nepřítele 
zezadu, a týž ve zmatku uprchl. Desátého 

června jsme obsadili bez boje K yštym i ná~ 
draží. Bolševici ujeli až na stanici Manku. 

x 
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N IK L JE SKÉ FR 
ALOIS BORKOVEC 

TĚ 

Jsme již 14 dní v Novo Nikolajevsku a cí~ 
tíme něco ve vzduchu. Dne 25. května přijel 
velitel našeho pluku kap. Gajda ze sjezdu a 
vyjednává prý se zdejším sovětským výbo~ 
rem o našem odjezdu. Odpoledne přišel roz~ 
kaz, aby nikdo nevycházel do města a naří
zena přísná pohotovost. Kdo neměl pušku, 
dostal bomby. Náš velitel III. čety, praporčík 
Súkop, vstupuje do vagonu a žádá 12 bratří, 
aby se hlásili dobrovolně. Jsem mezi nimi. 
Za chvíli přichází náš milovaný šikovatel 

kého imperialismu a kritické postavení Fran~ 
cie i naši vlasti. Chaos. 

Po půlnoci nastal náš boj.Čásť železnič~ 
ní ch zřízenců a obyvatelstva byla při nás. 
Poměrně lehce obsadili jsme nádraží, telegraf 
a »dům revoluce«, středisko rudé gardy. Boj 
vyžádal si smrt bra Plachého a 2 raněné, 
z nichž jeden později podlehl. Byl to nová~ 
ček, bývalý rakouský nadporučík. Hned po 

boji nabízejí nám pomoc bývalí ruští důstoj~ 
níci. kteří tvoří vlastní sbor. Plán k vzetí 

Důstojnický sbor Gajdův. foto Památník Odbbie. 

Ledvinka a sděluje nám usnesení sjezdu, pro~ 
bíjeti se vla>stní silou. 

Přiznávám se, že mě tehdy ovládal divný 
pocit a různé myšlenky honily se mi hlavou. 
Prospěje nám tento boj? Jsme dosti silní a 
zkušení? Přemýšlím také o potupném brest~ 
litevském míru, o nynějším chorobném stavu 
Ruska, jsou~li nynější vůdcové Ruska Lenin 
a Trockij opravdu germánští zaprodanci nebo 
myslí~1i to dobře a p. Ze všeho se ti hlava 
točí, nenacházíš vysvětlení, pravdu, jdeš tedy 

za tím, co ti rozkazují naši vlastní velitelé. 
Vidím v duchu nadutou rozpínavost němec~ 
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Novonikolajevska vypracoval kapt. Gajda. 
Sedmá rota dobyla nádraží, pátá revoluční 
dům, osmá sklady v lese, 1. prapor obsadil 
vojenský »gorodok.«*) 

Zajatí rudí gardisté byli držáni v revoluč
ním domě. Následující neděle převzali u nich 
stráž vojáci sibiřské národní armády, kteří 

se k nim chovali dosti krutě. V pondělí se 
dovídáme, že poje.deme na pomoc našim eše~ 
Ionům na západ. O půlIl. hod. jsme vyjeli, 

*) Prostranná kasárna, VOjenské, barákové mé",teč
ko, kde byli také zajatci. 

m 

kulomety vpředu i vzadu a všichni úplně vy~ 
zbrojeni. Pušky jsme vezli ještě 6. pluku, 
který měl již obsazené stanice až k Barabin~ 
sku; zde jsme konali několik dnů strážní 
službu. Obyvatelstvo se organ.isovalo pod 
novou sibiřskou vládou a proklínalo bolše~ 
viky. Dne 29. května jeli jsme zpět do Novo~ 
Nikolajevska, kde jsme konali strážní služby 

u zajatců. Jich vzezření je různé. Jsou mezi 
nimi lidé slušní, ale i podezřelí. Mnoho asi 
jich šlo k rudé armádě k vůli nezaměstnano~ 
sti, neboť továrny nepracovaly a bída byla 

značná. Vojáci rudé gardy pak měli značný 
plat a zneužívati mohli svých práv jak chtěli. 
K vězňům chodili jich přátelé na návštěvu a 
ženy nosily jim potraviny. Z tváří návštěv~ 

níků mohli jsme vyčísti k nám zášť. 
O prvé divisi v té době neměli jsme vůbec 

zpráv. Sly pověsti, že na nás táhnou rudí od 
Barnaulu a Východně od nás zuřily boje 
u Tomska a Matiinska. Čásť 6. pluku s kap. 
Čehovským žádala pomoc k Barabinsku. 
Byla značná vedra. Naše ztráty nebyly velké, 
ale mnoho neštěstí bylo zaviněno neopatrným 
zacházením s bombami a ručními granáty. 

Dne 1. června šli jsme na stráž po altaj~ 

ské dráze, 12 verst od Novo~Nikolajevska, 
chránit most a zabrániti útoku případně od 
Barnaulu. Byli jsme druhý d.m vystřídáni a 
3. jedeme na pomoc 6. pluku, který byl nucen 
ustoupiti od Barahinska až ke Kargatu před 

přesilou. Druhý den podnikáme výpravu do 
vesnice Gavrilovky, asi 6 verst vzdálené. 
Zatím naše skupina spojila se již s mariinskou 
a z Tomska došly nám 2 děla, 1 lehké a druhé 
těžší. Obsluhoval je sám poručík Všetička, 

bývalý' dělostřelecký důstojník, absolvent 
Tereziánské Akademie. Jeho otec je rakoús~ 
kým štábním důstojníkem. Tento nezapřel 

svůj národ a jest všeobecně milován svými 
dělostřelci. Jeho oddíl měl také hlavní záslu~ 
hu o odražení útoku. bolševiků. Nepřítel 

ustoupil a dne 6. června nasedáme opět do 
vlaků, abychom postupovali po trati vpřed 
na západ, neboť nepřítel ustoupil před ob~ 
chvatem našeho pravého křídla, které tvořil 
6. pluk. V železném, americkém uhelňáku 
před námi jest dělo, strojní pušky a asi 30 
bratří jako rozvědka. Za námi teprve jede 
5 ešelonů v intervalech. Jízdní hlídky patro~ 
lují podél trati. Jest mezi nimi i synovec ata~ 
mana Dutova, který byl za války osmkráte 
raněn. Do Barabinska jsme měli 70 verst. 

Neustále přibývají nám posily ruských 
dobrovolníků a naši se všude dobř'2 drží. 
Skoda naši aviatiky. Jsou pověsti, že byli 
před Irkutskem odzbrojeni i s ochrannou 4. 
rotou 7. pl. Ovšem jen pověsti. O Omsku 
jsme nevěděli nic. Byl večer, Po bažinách 
zvedaly se páry. Jedeme za soumraku, potom 
temnotou. Je asi 8 hod. Zastavujeme. Vše ve 
vagonech ~lá pohotovost. Po stranách v lese 

Chrqm sv. Alexandra N ěvského v Tomsllll. 
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bylo vidět dvě pohyblivá světla. Naše roz~ 
vědka s prvou lokomotivou se vrátila, neboť 
nedaleko vpředu na stanici byly zjištěny ne~ 
přátelské ešelony. Náš praporčík Súkop, 
který byl také na lokomotivě s našim stroj~ 
vůdcem brem Zitmajem, Slovákem, vypráví, 
že museli ustoupiti, neboť byli obstřelováni 
šrapnely a sami jim pustili dvě rány do sta~ 
nice. Jízdní hlídky a stráže jsou bdělé. V kaž~ 
dém vagoně několik bratří drží pohotovost, 
ostatní uleháme. 

Ráno 7. června jsme ještě na témže místě 
a železniční dělníci před námi opravují po~ 
škozený můstek. Koňská' hlídka nenechala 
nepříteli dílo dokončit. Plukovník Gajda opět 
přehlíží posici. Dal disposice dělostřelectvu 

a dvěma rotami dal obsaditi důležité body. 
Nevím, nebude~li nástup. Čekal se také náš 
ae:roplan, kdesi ukořistěný. 8. června v po~ 
ledne jsme vyjeli opět dále. Americký uhel~ 
ňák byl opatřen v bocích střílnami a jeho po~ 
sádka se dobře zařídila. Hoši to přezvali »sle~ 
pičárnou«, ale bylo to dobré. Nepřítel byl na 
ústupu. Barabinsk byl v našich rukou ještě 
před 4 dny, ale jediný prapor 6. pluku ne~ 
mohl ho proti přesile udržet. Teď jsme však 
bolševiky zase hnali zpět. Dělníci stál~ spra~ 
vují mosty, které nepřítel za sebou ničil. Oby~ 
vatelstvo všude vítá náš příchod. Je ustra~ 

šeno a ztěžuje si na bolševiky i na jich dran~ 
cování. 

Naše rota byla rozdělena na dvě části. 

Polovina jde jako ochrana k dělům, dru
há, v které jsem byl i já, byla určena pro 
předvoj v uhelňáku a pohotovost ve vagoně, 
připnutém k němu. Jedeme pomalu, neboť 

dělníci nestačí spravovati mosty. Stojíme 
opět před porouchaným mostem, nedaleko 
stanice. Zde přivedli k nám 2 zajmu té bolše~ 
viky, vzdorovitých pohledů. Oba Rusové. 
Obyvatelé nám vyprávějí, že u mostu jsou 
pochováni naši bratři. Tři. Jeden z nich byl 
praporčík Skořenský, rodák od Vyškova. 
Věc se vyšetřovala. Hledajícím naskytl se 
děsný obraz. Pod vrstvou mělké hlíny tři 
nahá, znetvořená těla. Ruce byly zpřelámány, 
těla pokryta nesčíslnými ranami, obličeje 

zohyzděné. Mezi zabitými byl také jeden 
Rus. Našich bratří zmocňuje se bol a vztek 
nad touto bestialitou, které je schopen člo~ 
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věk. Nohy očazené a opuchlé, asi že je pálili. 
ústa od muk zkřivená. Přísaháme pomstu. 
Oni dva zajatci byli okamžitě na tomže místě 
zastřeleni. Americká mise tuto ohavnost, spá~ 
chanou bolševiky, fotografovala. 

Ještě jedna překážka. - Čtvrtý most a 12 
verst za ním je Barabinsk, kam jsme za ne:~ 

dlouho vjeli. Obyvatdstvo nás nazývá osvo~ 
boditeli. V 7 hodin večer vyměnilo nás dě~ 
lostřelectvo a všechny ešelony dostaly ma,lý 
odpočinek. Zároveň byl pohřeb umučených 
nešťastníků a ještě 2 bratří, kteří při posled~ 
ním ústupu byli ubiti v dílnách železničních. 
Konečně ~práva, že Omsk padl -

Jedna četa byla vyslána na odbočku ke 
Kansku. JaH jsme se pronásledovat nepřítde, 
který se nedovedl bránit ani v přirozeném te~ 
rénu mezi barabinskými močály. Jeli. jsme 
velmi zvolna ... Byly nalezeny podkopy pod 
kolejnicemi. Uj.eli jsme 120 verst a octli jsme 
se 9. června za dne na jednom rozjezdě, kde 
jsme narazili na nepřítele, jedOUcího proti 
nám. Byli pronásledováni našimi vojsky, 
uvolněnými od Omska. Naše rozvědka v že~ 
lezničním uhelňáku obstřeluje nepřítele, co 
zatím mužstvo ze zadních ešelonů rozvíjí se 
do boků. Boj byl krMký a odpor nepřítde 
slabý. V předních řadách byl sám Gajda. 
Ukořistili jsme 4 děla, vagon dělostřeleckých 
nábojů, 20 kulometů a spousty střeliva. Za~ 
jato bylo 200 mužů, mezi nimiž i mučitelé na~ 
šich tří bratří z Barabinska: Byli zastřeleni ... 
Byli to 4 mladí lidé, mezi nimi jeden Rumun. 

Z,a soumraku vyjela naše rozvědka, 20 
mužů od 5. roty a ruští sapeři se dvěma lo~ 
koniotivami opět vpřed. Každý okamžik če~ . 
kali jsme, že se setkáme již s našimi. Lete.tp 
projeli jsme 20 verst až ke stanici Tatarskaja. 
Proti nám rozvíjel se řetěz ... V ztýčili jsme 
velký červenobílý prapor, poněvadž jsme če~ 
kali, jak řečeno, spojenoc s našimi. V polotmě 
se poznáváme ... Byl to šťa'stný pocit shle~ 
dání a vraceli jsme se zpět ke svým částem, 
abychom klidně ztrávili zbytek noci. Bratři, 

s nimiž jsme se spojiH, byli v pootu 2 praporů 
6. pluku a část 2. pluku. Sestý pluk pojede 
s námi na východ, druhý na západ pomáhat 
našim. Velitelem od Omska na východ je 
Gajda, na západ Čeček. 

10. června nastoupily naše eše!ony zpá~ 

teční cestu. Cesta z Omska prý až po Krasno~ 
jarsk byla volná. Velkou zásluhu v našich 
bojíoh mBli železniční zřízenci, pak dělníci, 

kteří při opravách trati byli mnohdy tak 
ohrožováni na živ,otech, jako my. Večer byli 
jsme opět v Barabinsku, vítáni jsouce oby~ 
vatelstvem radostně. Hudba hraje na nádraží, 
obklopena zástupy. Každý chce vidět jen Če~ 
choslováky. Přijíždějí co chvíli vlaky se za~ 
jatými bolševiky. Z Omska: prý uprchl nej~ 
dříve po .lodi a pa,k automobí-lem jakýsi ko~ 

misař, s družinou a několika kulomety, a měl 
prý při sobě 79 milionů rublů. 

V noci odjíždějí vlaky k Novo Nikolajev~ 
sku. Náš ešelon zůstal ještě v Barabinsku na 
posilu rodící se 'sibiřské armády. Bylo tu na 
300 dobrovolců. Za několik dnů však i my 
povlO!áni jsme byli .do No'Vo Nirl"olajevska, 
kde 14. čé'rvna konal kap. Ga~da přehlídku 
posádky. Bylo to před operacemi na altajské 
dráze ,směrem k Barnaulu a Bijsku, kterými 
musela býti zabezpečena trať k východu. 

x 
.... 

DRUH ARI K 
FRANTiŠEK BOUŠKA 

Po přepadení u Marianovky 25. května 
1918 stáli jsme někohk dnů na stanici Mo~ 
skalence, a když naši zabrali Petropavlovsk 
ve stanici bl Kul, kde jsme hIídali nádraží a 
t. zv. vodolačku. Zajímá nás, jakým způsobem 
si zde opa'třují vodu pro vodárnu (vodolač~ 

ku). Poněvadž je zde daleko široko půda pro~ 
sycena solí - množství jezer je úplně sJa~ 

riých - voda se nehodí pro kode a loko~ 

motivy. Chytají tedy do 'rybníků dešťovou 
a sněhovou vodu, odkud ji pak pumpují na 
stanici. Dne 4. června večer hnuli jsme k Ma~ 
ria'novce, planouce touhou pomstíti se za naše 
přepadení. Ráno dojeli jsme do známé nám 
již Moskalenky, kde ceJé dopoledne věno~ 
váno bylo úpravě hrobů našich padlých bra~ 
tří. Byl postaven v hlavách kříž z betonu, 
na rychlo zhotovený nově přišedšími bratry 
s příslušným nápisem. Po ukončení prací kol 
hrobů shromáždila se kolem celá naše rota. 
PodporučÍJk Váňa pronesl tklivou řeč a rotný 
pěvecký kroužek zapěl »ModHtbu pod hvěz~ 
daJmi« a »Kde domov můj«. Dlouho jsme se 
loučili s padlými bratry, od jichž mohyly na 
několik k'roků byly 2 hroby kozáky ráno po~ 
věšených bolševiků, při'stižených při rozebí~ 

rání trati. 
Po poledni radostně jsme přivítaH dva eše~ 

Iony 2. pluku, přijíždějící nám. na pomoc. 
První ešelon měl na plošině dokonce 3 lehká 
děla a dostatek nábojů. Ale ručnic a kulo~ 
metů bylo málo. Pak c;lojeli jsme na poslední 

rozjezd před Marianovkou. Naši sportsmani 
ještě proháněli na louce míč. Čekali jsme jen 
na rozkaz hnouti se k Omsku, na nějž podle 
doslechu útočil již náš 1. prapor, který měl 
to štěstí, že se dostal za Omsk pod vedením 
štáb. kapitána Cehovského, i část 7. pluku 
s kap. Gajdou. Nadšení bylo veliké a plné 
naděje. K večeru téhož dne svolal naši rotu 
rotný podpor. Váňa a oznamuje nám, že v 
noci máme obejíti nepří,tele u Marianovky á 
vpadnouti mu do týlu. Asi po 9. hod{ně jsme 
se řadí-Ji k nástupu. Kulomety a střelivona~ 
loženo na podvozky. 

Náš oddíl pod vedením podporučíka Ha~ 
sala od 2. pluku měl 2 l<Ullomety »Kolta«, rota 
2. pluku a 5. a 7. rota 6. pluku 4 kulomety 
»Chaucha«, naše kulometná četa měla 2 
Maksimky a saperný oddíl čítal 68 mužů. 
Všech nás bylo na 800 bodáků. VedU nás 
kozáci. Rychle, ale tiše postupoval náš oddíl 
polní cestou. Noc byla krásná, teplá, bez· 
měsíčni. Vzduch prosycen vůní oživlé sibiř~ 
ské ·stepi. Po levé straně v šeru se rýsují 
temné postavy našich kozáků~rozvědčíků na 
koni. Hledíme na ně a stávají se nám dra~ 
hý mi. Děláme ohromný půlkruh, vyhýbajíce 
se vesnicím a obcházejíce jezero i bažiny. 
Svítalo, když jsme docházeIi do jakési ves~ 
nice, kde byla hodinka odpočinku. Pak uhý~ 
báme se doleva na trať, která byla odtud 15 
v,erst. Cesta zdála se nám nekonečnou. 

K 9. hodině ranní přiblížili jsme se nepří~ 
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teli v ,tý1 asi 2 versty od tmti. Je ohromný 
žál' a uleháme v lese do stínu. Byli vysláni 
sapeři rozebrati trať. Pak má začíti vpředu 

na frontě nástup a zničením trati nepříteli se 
znemožní odjezd nazad. Ale sapeři se vra~ 
cejí s nepořízenou. Narazili na 2 muže ne~ 
přátelské rozvědky. Jednoho, Poláka, zajali, 
ale druhý jim utekl. Zajatec udává, že v Ma~ 
rianovce je 6 ešelonů bolševických a 3 další 
že jim jedou na pomoc. Prozrazuje posice i po~ 
sice šesti nepřátelských děl. Nad lesem bylo 
vidět kouř blížících se nepřátelských ",laků 
od zadu k Marianovce. Otěkem druhého roz~ 
vědčíka bolševiků se naše postavení ovšem 

Naše 5. rota je na pravém křídle, ve středu 
7. a na levém rota 2. pluku. Tak postupujeme 
asi 7 verst. V dáli je vidět vysokou maria~ 
novskou vodo kačku a nepřítel nikde. 

Náhle z protějšího lesa třeskly výstřely a 
zařehtaly kulomety. Byli tedy přece upozor~ 
něni. - Uléháme k zemi k střelbě a zleva 
přichází rozkaz: »Nesmlet, jsou vpředu naši 
od 11. roty.« Vyskočíme vpřed a postupu~ 
jeme za stálého krytu. Vpředu hučí dělo. Po 
linii přichází rozkaz: »Do prava k trati, aby 
nás nepřítel neobkroužil.« Jeho eše!ony prý 
ujíždí vpřed. Naše rota 'tedy odchází urče~ 
ným směrem, ale v tom byla uvítána prud~ 

U Al'Rajaše. Folú POJ1liÍtník Odboie. 

zhoršilo. Odcházíme proto zpět asi 4 versty 
do lesíka. Do blízké vesnice posláno pro vo~ 
du, neb byl strašný žál'. Čekáme na, smluvené 
znamení, 4 rány z děla. - Marně! 

Ustupujeme ještě hlouběji do lesa až k ja~ 
kémusi dvorci, kde jsme v bezpečí. Nadpol'U~ 
čík Hasal posílá k veliteli operací štáb. kap. 
Krejčímu rychlého posla pro instrukce. Jsme 
rozmrzeni, neb se nám zdá všechno jen zby~ 
tečným protahováním. Konečně ve 2 hodiny 
se přihnal kozák na zpěněném koni a jsme 
voláni do zbraně. Současně je slyšet rachot 
kulometů a rány z děl. Onava mžikem mizí. 
Dáváme se v pochod, na kraji lesa se l'ozvi~ 
nujeme v řetěz a postupujeme rychle, nevy~ 
hýbajíce se ani vesnicím, kde je poplach. 
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kým ohněm. Nepřátelé stříleli ponejvíce 
z jednoranových Berďanek a stříleli dobře. 
Velké olověné kuličky padají nám před sa~ 
mým nosem do země. Bratr Zámečník je ra~ 
něn do kolena, u 7. roty mají již 1 11lrtvéh,j, 
Několik kozáků s jedním sapérem jsou po~ 
sláni zničit trať, což se jim daří. Velkou bom~ 
bou roztrhli kolej, při čemž sapér byl raněn 
do hlavy odlétnuvším kamenem. 

Přichází rozkaz »5., rota zpět doleva«. 
Nikdo neví proč. Je 7 hodin večer. Město, 
obsazuje naše rota, je s;ilně obstřelována 
z levého výběžku lesa proti nám nepřátel~ 
ským kulometem. Byl vyslán desátník Ho~ 
mola s 25 muži naši čety zjistit, co je to Za 
kulomet. Byla to naše 11. rota! Ti se diví~ 

kde jsme se zde vzali, nevěděli o nás a 
myslili, že jsme nepřítel. Terén byl velmi 
obtižný. Konečně se nepřátelský oheň mírní. 
Stmívá se už, když z hlavní fronty zalehl 
k nám opět rachot střelby, do něhož se mísil 
poplašný jekot nějaké lokomotivy v Maria~ 
novce. Pak nastal klid. 

K 10. hodině celý náš oddíl byl po částech 
veden zpět do dvorce, kde jsme v poledne 
odpočívali. Ihned usináme, ač noc byla chlad~ 
ná. 7. června po půlnoci řadíme se na zpá~ 
t.eční cestu. Hubujeme na nezdařenou vý~ 
pravu, při níž jsme si ani nevystřelili. Táhne~ 
me se nocí zemdleni, mrzutí, hladoví. Začíná 
svítat a před námi stále ta protivná maria~ 
novská vodokačka a ne a ne ji ztratit z do~ 
hledu. Jdeme zpět, kudy jsme přišli. Přichá~ 
zíme k velkému jezeru. Měli bychom ho obe~ 
jít, ale na trati vidíme dlouhý vlak. Také 
k Marianovce jede vlak. Je nám to divné. 
Nerozmýšlíme se dlouho a míříme přímo 

k nim. Vlezli j~me však do močálů a bořili 
Jsme se až po pás. Voda nás však osvěžila. 
Má~e z této ranní koupele legraci a z veselé 
nálady nevyrušil nás ani nepřátelský aero~ 
pIan. 

Šli jsme vodou dobře 1 a půl versty, a když 
jsme konečně vylezli na trať, poznáváme, že 
to není náš ešelon, ale 3. praporu a k svému 
údivu se dovídáme, že Marianovka byla už 
včera večer naše. Byla vzata z levého boku 
učebnou komandou a frontálním útokem. 
Dopolední nástup byl zdržen poškozením 
trati, takže náš broněvik nemohl kupředu. 
Večerním útokem ručními granáty byl ne~ 
přítel vybit ze zákopů a za chvíli byla Ma~ 
rianovka naše. Pokus bolševických vlaků 
ujeti byl znemožněn neohroženým ruským 
výhybkářem, který pod ujíždějícím sanitár~ 
ním vlakem přehodil výhybku, následkem 
čehož se tento vyšinul z kolejí. Zaplatil svůj 
'čin však smrtí. Kořisť byla obrovská. 6 děl, 
několik vagonů nábojů, 70 kulometů, větši~ 
nou úplně nových, v bednách, »Levis«, jež 
jsme dosud neměli, obrněný automobil, ně~ 
kolik motocyklů, přes 40 krásných koní, 
mnoho obleků a prádla a celý zdravotní vlak 
i s doktorem a bolševickými milosrdnými 
sestrami. 

Byl to radostný návrat. Ušli jsme celkem 

80 verst, což bylo hodně, vzhledem k tomu, 
že dosud stále jsme se váleli jen ve vagonech. 
Zajímavo je, že po celou dobu boje naši vě~ 
děli vše, co se děje v marianovském, nepřá~ 
telském štábu. Naši telefonisté zavedli spo~ 
jení s hlavní linkou a poslouchali bolševické 
rozhovory s Omskem. S počátku hlásili do 
Omska, že jejich kulomety kosí Čechoslováky 
jako trávu. Později žádali silnou posilu, na 
což nedostali odpověď. Pak chtěli jen pomoc, 
peníze a potraviny. Na konec sdělovali, že 
je Čechoslováci okružují ze všech stran a že 
už »propadaji«. Konec rozhovoru učinila naše 
bomba. Dříve prohlašovali, že mohou Maria~ 

novku držet dva měsíce. 

Velkou službu nám prokazovali kozáci. 
Zamilovali jsme si je a viděli jsme v nich po~ 
čátek nové obrozené ruské armády. K večeru 
téhož dne na rozjezdě Taťanovka jsme po~ 
chovali 17 bratrů. Nad hrobem mluvil poru~ 
čík Kulič a hrála plukovní hudba. 

8. června jede náš vlak k Omsku. Dříve 
jsme museli z příkopů vědry napojit lokomo~ 
tivy. V Marianovce viděli jsme kupu bolše~ 
vických mrtvol, mezi nimi i 151eté chlapce. 
Omsk byl už náš. Po předvčerejším boji 
zmocnila se tamějších bolševiků panika, ze~ 

síÍená ještě vystoupením frontoviků, t. j. po~ 
sledních řádných vojáků ruských a železnič~ 
ních zřízenců. Frolltovici obsadili dlouhý že~ 
lezllý most přes řeku Irtyš a zachránili ho. 
Komisaři bolševičtí sebrali asi 70 milionů 
městských peněz a ujeli drahou na Tjumeň 
a Jekatěrinburg. Někteří ujeli s rudými na 
východ, kde byla ale naše fronta. Mnoho se 
jich rozběhlo po městě, ,»internacionalisté« 
Maďaři a Němci nalezli útočiště v zajatec~ 

kých táborech. Ochrannou službu vzali na 
sebe hned naši noví dobrovolci, kteří byli 
zde drženi bolševickým sovětem jako rukojmí 
a prožili hodně ,strachu. 

Po opuštění' Omska bolševiky frontovici 
poslali k nám deputaci na uvítanou a štábní 
vlak s 3. praporem vjely jako vítězi do města. 
Náš 33. eše10n k večeru dojel do KollOmzina 
na levém břehu Irtyše. Od Omska dělil nás 
jen zničený most. Zde se však dovídáme, že 
nepojedeme na Omsk, ale na: Tjumeňskou 
dráhu, hájit Omsk s této strany před na'Pa~ 
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dením od Jekatěrinburku.Radost obyvatel~ 
stva nad osvobozením z bolševického jha 
byla ohromná. Pak nasta}, náš nástup na 

Išim, Golyšanovo, Omutinskou, Vagaj, Jalu~ 
torovsk a Tjumeň směrem k uralské metro~ 
poli - Jekatěrinburku. 

x 
B JE U 

28. května 1918 část 2. praporu 2. pluku 
s celou sedmou rotou, ozbrojenou již puška~ 
mi, ukořistěnými v Čeljabinsku, obdržela roz
kaz plukovníka Vojcechovského vzíti stanici 
Zlatoust, vysvoboditi vlak štábu 1. pluku, 
který byl v Zlatol1'stě přepaden bolševiky a 
přijeti s ním do Čeljabinska. Oddíl s jedním 
dělem poručíka Netika odjel nato ihned z Čel~ 
jabinska do Poletajeva, kdež přibrána ještě 

12. rota a oddíl zákopních děl, načež násle
doval odjezd směrem ku stanici Miass. Od~ 
dílu velel velitel 2. prap .. podporučík Piálek. 

29. května obsazena st. Miass, kde osv~~ 
bozeni byli naši hoši, uvěznění od bolševiků. 
V 9 hodin ráno obsazena st. Syrostaň, od~ 
kudž vyslány 3 výzvědné oddíly ku zjištění 
bolševických posic. Oddíl chrání se strážemi. 
hlavně na stranu vsi, odkud se očekával ná
stup nepřítele na stanici. 

30. května obsazena zastávka Chrebet 
hlídkou důstojnického čekatele Dvořáka. Na~ 
stupující řetěz čeká hlášení vyslané hlídky. 
Zatím přijíždí na dresině od zastávky Chre~ 
bet k našemu řetězu bolševický telegrafista 
se dvěma dělníky a předává podporučíku 

Piálkovi, jako veliteli oddílu, telegram prof. 
Maxy. V telegramu nás profesor Maxa va~ 
ruje před aktivním vystoupením proti bolše~ 
vikům a vyzývá ku klidu. Podporučík Piálek 
odjíždí nato hned bez osobní ochrany s te~ 

legrafistou a dělníky na stanici Syrostaň na 
poradu k prap. Benešovi, pomocníku velitele 
pluku. Na ~páteční cestě ze Syrostaně byl 
podporučík Piálek přepaden dvěma krasno~ 
armějci a odveden do Uržusky, kde byl štáb 
bolševického oddílu. Telegrafista i dělníci 

byli po výslechu uvězněni. 'Retěz vrací se 
pak na stanici Syrostaň. Jelikož jsme soudili, 
že podpor. Piálek byl bolševiky ubit, hledali 
jsme cestou jeho tělo. (Byl zastřelen asi 24. 
června v' Zlatoustu.) 

Velení oddHu převzal: pak podpor. Pust~ 
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ka. Na stanici SvroMaň žádal,i jsme telegra
ficky bolševický štáb ve Vjazové o vydání 
zajatého podpor. Piálka, hrozíce zastřelením 
zadrženýoh dělníků a telegrafisty. Bolševici 
nato odpověděli, že podpor. Piálka nevydají 
a že v případě zastřelení zadržených zastřelí 
všechny naše zajaté jimi vojáky i důstojníky. 
Očekáván nástup nepřítele. V noci došel 

rozkaz pluk. Vojcechovského hájiti stanici i 
město Mia'Ss a vyslati odtud oddíl naproti 
štábu 1. pluku, který šel pěšky z Tunduše za 
Zlatoustem na stanici Miass. 

31. května jsme přijeli na stanici Mias'S, 
odkud vyslána 7. rota pod vedením prap. 
Krtičky na spojení se štábem 1. pluku a v pří~ 
padě. že by tento byl bolševiky přepaden, ku 
pomoci. Rota byla s jásotem přivHána od 
obyvatelstva i kozáků. Ve městě totiž hned 
29. května svrhli sovětskou vládu a začal~ 

organisovati oddíly proti bolševikům. 7. rota 
asi v sedmi verstách jižně Miassu potkala 
povozky 'S raněnými a mužstvo štábu 1. plu~ 
ku. Cestou přes nejvyšší část Uralu, za stá~ 
lého nebezpečí býti přepadenu od bolševiků, 
hladem, deštěm, zimou a neschůdnými ce~ 

stami zmořeno, došlo konečně do Miass. V 
městě zůstalo na slu'žbě asi 15 mužů 7. roty. 

1. června počali bolševici nastupovati na 
stanici i město Miass. Měs·to hájeno muž~ 
stvem ze štábu 1. pluku a někol.ika hochy ze 
7. roty 2. pluku. Bolševici byli rozbiti. Síly 
jejich asi 600 Latyšů, oblečených většinou v 
civilních šatech. Bolševici se chtěli na městu 
pomstíti za to, že samo svrhlo jejich vládu, 
uložiti mu velikou kontribuci, »buržl1je« a 
»kontrarevolucionáře« ubH a jich majetek ro~ 
zebrat. Vděční obyvatelé vítězům děkovali, 
za ně se modliJ,i a je hostili. éelkem v boji 
u Miass bylo 12 zabItých, z nichž 2 poddů~ 
stojníci 7. roty 2. pluku. Nato zaujata obran~ 
ná linie u železničního mostu za řekou Miass 
a postavena barikáda na kolejich. 

tj '4%.&# 44& 

Den před tím odejel prapor. Beneš na dre~ 
sině na zastávku Turgoják ku bolševické de~ 
legaci, která mu předala rozkaz Trockého 
odevzdati zbraně a ubytovati se v kasárnách. 
Poté odejel prapor. Beneš do Čeljabinska. 
Přijíždí druhá delegace, ku které jede podpor. 
Pustka. Tato předává tentýž příkaz Trocké~ 
ho s doplňkem, že ze Zlatoustu přijíždí vlak 
s krasnoarmějci, kteří budou od nás přijímati 
složené zbraně a upozorňuje, aby po v},aku 
nebylo stříleno, poněvadž v něm jedou čle~ 
nové sovětské vlády. Naše odpověď: »Zbl'a~ 
ní nevydáme, vlak nepl'opl1stíme!« 

ševici nádraží, škody však nikdy nezpůsobili. 
Naše dělo houkalo u jezera. Po celou dobu, 
co oddíl byl na strážích, nebyl nikdo raněn 
ani zabit, Bolševici stříleli hojně z berďanek. 

7. června nastupoval oddíl sl{)žený z částí 
páté a osmé roty pod vedením prap. Zílky na 
vesnici Turgoják, vzdálenou 15 verst severně 
od stanice Miass. Rozbita silná nepřátelská 
stráž u mostu přes řeku Miass, vzaty pušky 
a zničen nepřátelský kulomet. 

Svobodník 7. roty Vaigl donesl bolševi~ 
kům dopis, v němž žádá divisní komisař 
Václav Najbrt bolševiky, aby mu dovolili 

Na obchvatu. 

Nástup bolševiků na stanici Miass odražen 
·den nato (1. června), při čemž chyceni v le~ 
sích bloudící 2 zajatci a 3 Latyši. Tito oddě
lili se asi při ústupu krasnoarmějců od Miass 
od hlavního voje. 

Následují stálé srážky výzvědných oddílů, 
pušečná, kulometná i dělostřelecká přestřel~ 
ka. Na našich třech polních strážích bylo 
100-110 mužů se dvěma kulomety. Bolše~ 
vici, jichž bylo okolo 3000-4000 s 8 kulo~ 
mety, 2 děly, z nichž jedno bylo rychlopalné, 
měli vyhodné, celému okolí dominující posice. 
Nás viděli ja1k na dlani. Qzemí mezi strážemi 
bylo porostlé lesem. Občas ohstřelovali bol~ 

oznámiti penzenské skupině pnpls Trocké~ 
ho o našem odzbrojení: 8. června po po~ 

ledni přišla k našim strážím nepřátelská tří~ 
členná delegace na koních, aby odpověděla 
na dopis. Zavolán telefonem na posici br. 
Najbrt, s ním pa1< šli za linii našich stráží 
ještě prap. Krtička a Dvořák. 

Bolševická delegace nedovolila Najbrtovi 
jeti k penzenské části, žádala vyplnění pří
kazu Trockého a zároveň slibovala, že když 
odevzdáme zbraně, doprovodí nás sovětské 
vojsko jako ochrana až do Vladivostoku. 
(Takových slibů již bylo tolik se strany so~ 
větské vlády, že nikdo z nás po starých zku~ 
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šenostech nebral věc vážně.) Hned na to 
však hrozili, že mají 11.000 vojska proti nám, 
které nás v krátkosti zničí. Až dosud si prý 
s námi jen hráli. Dále žádali o vydání všech 
kontrarevolucionátů. Konečně ujednáno, že 
za hodinu se obnoví bojová činnost. Bolše~ 
vičtí delegáti měli pravý »vid proletářů«: sil~ 
ně vyhublý. zhýralý »glavnokomandujuščí« 
úkosem louskal při vyjednávání semíčka, 

ostatní dva stále kroutili »kornoutky«, silně 

kouřili a plili. Našim delegátům na konec 
dali balík . českých komunistických letáků, 
aby je rozdali našim hochům. 

12. června vrátila se naše »svodná rota« 
od Argajaša a s ní přijely dvě roty 3. pluku 
nám na posilu. Tyto podnikly 13. června 

útok na vesnici Turgoják, které dobyly. Utí~ 
kající krásnoarmějce od Turgojáku považo~ 
vali bolševici, zakopaní před našimi stráže~ 
mi, za Čechoslováky, a proto po nich zuřivě 
stříleli. To nám vypravovali později tamější 
občané a tak nám onu nevysvětlitelnou tehdy 
pro nás střelbu vysvětlili. Ubitých měli tehdy 
bolševici asi 40. V noci na 14. června utekli 
bolševici až na stanici Syrostaň. V okopech, 
kam jsme 15. června přišli, zanechali prolda~ 
mace k nám. 

17. června přijelo na stanici asi 12 Ame~ 

ričanů s Emersonem, chtějících jeti přes Zla~ 
toúst od Vologdy. 

18. června přijel na stanici obrněný vlak 
pod velením podporučíka Lúži. 

Od 19. až do 24. června byla pouze silná 
výzvědná činnost jízdy. 
Ač staré bolševické okopy byly prázdny, 

zůstaly naše stráže na dřívějších místech, pro 
výhodnější případnou obranu, Po dobu na~ 
šich operací u Miass vstupovalo množství 

. dobrovolníků z města i okolí v nově založe~ 
nou Lidovou armádu. Dobrovolníci nosili na 
čepicích bílozelené stužky, rovněž tak ko~ 
záci. Pouze zbraní bylo nedostatek; rozdány 
všechny zásoby pušek, starých berd'a~ek a 
šavlí. V městě utvořena »slědstvennaja ko~ 
misia«, která soudila zajaté bolševiky. 

Naši bratří, padlí v bojích u stanice i města 
Miass, jsou pochováni ve společném hrobě 
na pravoslavném hřbitově na levé straně při 
cestě, blíže kostela. Hned po boji usnesli se 
zdejší obyvatelé, že na hrobě postaví pomník, 
ku kterémuž účelu sebrán dosti slušný obnos. 

24. června přijela třetí úderná rota, 3. pra~ 
por 2. pluku, obrněný vlak podpor. Illinské~ 
ho, a tak připravován nástup na stanici Sy~ 
rostaň a Zlatoúst. *) 

*) Otisk z »Českosl. vojáka«. 

x 

BIT U BEZE lUKU 
JOSEf: VESELÝ 

Po dobytí Penzy doplnily naše vojenské 
části svoje zásoby, nabraly z místního skla~ 
diště dostatečné množství zbraní a nastoupily 
svoji další pouť k Syzrani přes Kuzněck a 
most přes Volhu. Naše oddíly zabraly téměř 
bez boje Syzraň a místní baterii, která byla 
určena k tomu, aby chránila přechod přes 
Volhu. Naši telefonisté byli docelá v přímém 
telefonickém spojení se sovětem komisařů 

v Moskvě a mluvili s nimi, odpovídajíce na 
dotazy z Moskvy místo rudých. Komisaři se 
vyptávali v domnění, že mluví s částí, která 
měla chrániti most přes Volhu. Na dotaz, 
kam míří po dobytí Penzy, naši odpovídali, 
že zamířili na Moskvu, načež se jim dostalo 
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odpovědi, aby napříště žádali spojení s Petro~ 
hradem, neboť komisaři zamýšleli z Moskvy 
uprchnouti do Petrohradu, obávajíce se, že se 
Moskva neudrží. Po našem vystoupení po~ 
čalo totiž silné vření v Moskvě proti bolše~ 
vikům. Z Moskvy nám vzkázali, že potřebují 
jen jeden spolehlivý battailon, aby se oň 
mohli opříti a chtěli bolševiky sami odzbro~ 
jiti. Moskva se opevňovala. Již v samotné 
Penze k nám přišli ruští důstojníci a nabídli 
nám strategický plán na dobytí Samary. Ve 
skutečnosti jsme však neměli v úmyslu do~ 
bývati Moskvu, třebaže bylo to snad i v naší 
možnosti. Moskva přece byla milionové 
město a pro několik našich praporů 1. a 4. 

pluku a záložní prapor 1. phtku byla by přece 
trochu tvrdým oříškem. Naše vlaky zamířily 
přes Syzraň a k dobytí Samary, kteroužto 
úlohu vzal na sebe 4. pluk, který se jí skvěle 

zhostil. 
Za Volhou byly velké továrny na munici 

a skladiště děl různých kalibrů. Obsadili jsme 
tuto, myslím, Inokenťovku a chtěli nás tam 
hned první noc tamní bolševici, vedení ja~ 

kýmsi německým inženýrem, vyhoditi do 
vzduchu i se skladem, což se jim, dík obezře~ 
losti našich stráží, nepodařilo. Výbuch na 
štěstí nezasáhl celý sklad, jen jeho část, a 
způsobil prudký otřes našich ešalonů. 

Bylo to v červnu začátkem meSlce, když 
asi v 5 hodin ráno jsme nastoupili pochod 
k posici. Dík tomu, že nám bylo líto vyho~ 
diti do povětří most přes Volhu a zničiti tak 
jediné spojení Sibiře, této zásobárny Ruska, 
které právě začalo hladověti, mohl nás ne~ 
přítel napadnouti zezadu v době, kdy naši 
bratři před. námi u Samary vedli nerovný 
zápas proti přesile nepřátel na život a na 
smrt. Přitáhli jsme rychlým pochodem na po~ 
sici, kde několik desítek našich bratří drželo 
frontu proti přesile nepřátel, a byli již od 
časného rána v silném dělostřeleckém ohni a 
prudce ostřelováni kulomety. 

Stráž na Volze. roto Památník Odboje. 

Za městečkem Bezenčukem jsme se zasta~ 
vili. Za krátko nás dohonil za námi vyslaný 
silný oddíl moskevské rudé gardy. Bylo to 
v jistém smyslu jádro rudé armády, vybrané 
z největších hrdlořezů moskevského oby~ 

vatelstva. Stáli jsme klidně u svých vlaků, 
když k nám přišli parlamentáři rudé armády. 
Mezi našimi vypuklo rozhořčení, když jsme 
viděli, že neměli ani oči zavázané a že mohli 
přesně vyzvěděti naši sílu .. Po krátkém a 
bezúspěšném jedn~ní se vrátili. Druhého dne 
časně z rána bylo slyšeti prudkou střelbu od 
naší zástavy, kterou Jsme měli postavenou 
v našich zádech. To bolševici začali boj. 
Ihned jsme dostali rozkaz k pochodu. 

IV. díl Cestanů odboje. 6 

Ulehli jsme na rovině bez jakýchkoli zá~ 
kopů a museli jsme sami v prudkém ohni si 
hrabati rukama, noži, bajonety, zrcátky, ka~ 
mením nějaký ten úkryt proti dešti kulí, kte~ 
rými nás nepřítel zasypával. Měli js~e cel
kem dvě polní děla, která, vinou neodborné~ 
ho vedení, mnoho škod nepříteli nenadělala. 
Záhy nám nepřítel poslal do levého boku tři 
obrněné automobily, které se však v polích 
pohybovaly jen pomalu a nijakých vážných 
škod nám nenadělaly, ačkoliv byly nám na 
našem levém křídle velmi nebezpečné. Celý 
den od časných hodin ranních trval boj až 
do večera. Konečně nám bylo již hloupé le;. 
žeti tílk nečinně a žádali jsme bratra por. 
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. Voženilka, aby nám dovolil vzíti nepřátelské 
posice bodáky. S hlasitým »hurá« jsme se 
vrhli na nepřítele s bodáky, který se na to 
ihned dal na útěk. 

Ukořistili jsme veliké množství zbraní, 
střeliva, kulometů a děl. Nepřítel prchal, 
vzav s sebou svoje raněné, zpět k Syzrani. 

Několik mrtvých bratří jsme pochovali tam 
na bojišti u říčky a udělal jsem jim kříž na 
hrobě. Byl mezi nimi i bratr Pešík od našeho 
zvodu 1. pluku, 5. roty. Raněné jsme naložili 
do vlaku. Po krátké době js'me pak pokra~ 
čovali v další naši bludné pouti na východ 
k Samaře. 

x 

U BUZULUKU 
JOSEF VESELÝ 

Po dobytí Samary se proslechlo, že v na~ 
šem boku stojí značné síly Maďarů a Němců 
ve směru na Orenburk. Bylo tam posláno 80 
mužů od II. batalionu 1. čsl. stř, pluku, kteří 
měli rozkaz tam se položiti, zatím jako zá~ 
stava, ale jejich úkolem nebylo nikterak za~ 
číti boj. Jeli spíše jako rozvědka a měli jen 
podávati zprávy o situaci na místě. Leč oni 
se zakopali před městečkem Buzulukem a 
načali boj. Nezbylo tudíž nic jiného, než aby 
tam byly poslány posily. Byla tam poslána 
5. rota II. batalionu a část osmé roty se dvě~ 
ma děly. Jeli jsme na nákladních autech. Leč 
v horkém červnovém dni se začala v moto~ 
rech vařiti voda a auta přetížena a po špat~ 
ných cestách, nemohla s místa. Nezbylo tudíž 
nic jiného, než aby se vystoupilo z aut a šlo 
se na dráhu pochodem a potom zase do vlaku. 
Což se i stalo. Vlak jel pomalu a často se za~ 
stavoval. Museli jsme sami vozy tlačiti, aby~ 
chom se hnuli kupředu. 

Před námi jel na rychlo zbudovaný bro~ 
něvik z nákladních vagonů a pokusil se vjeti 
přímo do nádraží. Leč byl uvítán takovým 
ohněm, že se musel vrátiti. To se opakovalo 
po dvakráte. Vystoupili jsme tedy z vlaku. 
Naši důstojníci a kulometčíci byli dosud 
vzadu. Zaujali jsme posici před městem. Naši 
bratři, dříve vyslaní, měli již mnoho raněných 
a byli již unaveni bojem. Vystřídali jsme je 
a zaujali posici sami. Proti nám bylo městeč~ 
ko v rovině, v polích a lukách. Byl již večer, 
když jsme přišli. Postavili jsme stráže a 
ostřelováni kulomety nepřítele, ulehli jsme do 
bitevní čáry. Druhý den nám došly posily. 
Baterie polních děl, kterým velel známý dě~ 
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lostřelecký poručík Choljavin a některé části 
našeho batalionu. 

S nastávajícím dnem se stala přestřelka 
živější. Naše baterie střílela v otevřeném 

terénu a nepřítel, maje pozorovací bod v ko~ 
stelní věži, ji několikráte našel. Na prosbu 
velitele baterie, aby mu bylo dovoleno roz~ . 
stříleti kostelní věž, odpověděl nově' jmeno~ 
vaný velitel, plukovník Čeček, že jsme rytíř~ 
ský národ a že věž rozstřílet nenechá! Stálo 
nás toto rozhodnutí bohužel nejen naši ba~ 
terii, ale i mnoho životů našich vojáků. Palba 
nepřítele se stávala stále živější a naše ztráty 
v zákopech, které jsme si narychlo zbudovali, 
byly značné. Tak jsme leželi v prudkém červ~ 
novém slunci již dva dny a dvě noci. Náš 
broněvik byl nepřátelskou palbou již zničen 
a vyhozen z kolejí. 

Na našem pravém křídle měli kozáci také 
jednu baterii a nutno říci, že se držela dobře 
a prokázala nám v boji platné služby. Město 
bylo jednak námi a jednak orenburskými ko~ 
záky obleženo ze všech stran. Bylo učiněno 
opatření, aby nepřítel nemohl uniknouti, což 
bylo svěřeno kozákům, kteří vyhodili želez~ 
niční trať k Taškentu. Palba nepřítele jak 
z kulometů, tak z děl byla neobyčejně prud~ 
ká, byli jsme v pravém slova smyslu zasypá~ 
váni dělostřeleckými a jinými náboji, zejména 
ohněm z kulometů. Konečně též naše řady 
řídly, poněvadž jsme ztráceli za nečinného 
ležení v zákopech zbytečně mužstvo. Bylo to 
podle všeho nutné z důvodtl, že jsme sem 
stahovali posily. Podle zpráv bylo ve městě 
asi 6000 bývalých zajatců Němců, Maďartl 
a Rakušanů, kterým veleli němečtí důstojníci. 

Hoši tančí po vítězství II BlIzlIlllkll. Foto Památník Odboie 

Alespoň podle střelby nutno uznati, že proti 
nám stál protivník odborně vojensky dobře 

vyškolený. 
Bylo to už třetího dne časně ráno. Slunce 

dosud nevyšlo. Náš broněvik vyhozen z ko~ 
lejí a posádka jednak raněna, jednak zabita. 
Nafta, kterou byla vytápěna lokomotiva, 
chytila a k obloze stoupal hustý dým s červe~ 
ným plamenem. Konečně přišel rozkaz 
k útoku. S hlasitým »urá« jsme se vrhli s na~ 
sazenými bajonety proti nepříteli. Bylo to 
opravdu překrásné. Rodil se jasný den a 

. slunce vycházelo, když naše roty se vrhly 
s útokem vpřed. Avšak v tom jsme byli uví~ 
táni takovým deštěm střel, že kulky z kulo~ 
metů dopadaly na nás jako když se běží skrze 
lijavec. Bylo nutno vzíti to kupředu na 
pereskačku (poklusem). Tak jsme se v našem 
oddílu vrhli kupředu, že jsme ani nepozoro~ 
vali, že řady již zase po částech ulehly do 
žita a postupuje se jen po částech. Před námi 
za malou říčkou, blízko nádražního mostu, 

byly kulomety, které nás palbou zasypávaly. 
Bylo nutno tyto zabrati. 

Namířili jsme přímo proti nim a hnali jsme 
se cestou, ještě střílejíce, na kulometné 
hnízdo. Náhle jsem ucítil úder do ruky, jako 
kdyby mě někdo udeřil do ruky klackem a 
hned prudkou bolesť. Vrhl jsem se na zem. 
Levou ruku v zápěstí jsem měl přeraženou a 
visela jen bez vlády dolů. Byl jsem z boje 
vyřazen, poněvadž rána byla nebezpečná a 
silně krvácela. Našel jsem ve svém tlumoku 
ručník a ránu jsem si obvázal. Bratři za 
mnou postupující, mě našli. Celý den trval 
rozhořčený boj o Buzuluk, až konečně večer 
bylo město dobyto. Bratr plukovník Švec si 
přijel pro svých 800 set starých mazáků, aby 
je vzal před Ufu, ale ze železného II. batalio~ 
nu zbyly trošky. Za bojovou čarou se divil 
doktor Pánek a Měšťan, co se to děje, že ne~ 
stačí ani dělati operace a obvazovati raněné 
a překřtili vítězství u Buzuluku na porážku 
u Buzuluku. 

x 
K L SJEZDU 

ANTONíN BEDNAŘ 
Dne 13. III. 1918 odjíždíme jako poslední 

z Bachmače po týdenních bojích a službách. 
Jedeme na východ. Míjíme hranice Ukrajiny, 
na rozloučenou posílá nám velitel sovětských 
vojsk Antonov Ovsjějenko přípis, kde slovy 

srdečnými se s námi loučí a děkuje za bra~ 
trskou pomoc, kterou jsme dělníkům a rolní~ 
kům Ukrajiny prokázali v bojích s našim 
společným nepřítelem, německým imperialis~ 
mem. Mír s Němci uzavřen, přesto se bojuje 

87 



dále, bez jakéhokoliv strategického plánu a 

organisace. 

V těpluškách se živě debatuje, učíme se 
francouzsky a připravujeme se na cestu do 
Francie. S Ruskem se loučíme neradi. Zvykli 
jsme si na ten lid, prožívali jsme s ním spo~ 
lečně velikou jeho revoluci, chtěli jsme i na~ 
dále po boků Rusů bojovati, ale nebylo jiné~ 
ho východiska. Fronty proti Němcům ne~ 
bylo, za to obrátila se celá Rus v jedno ob~ 
rovské bojiště a my byli nedobrovolnými di~ 
váky tohoto procesu. Heslo ruské revoluce: 
vojnu palácům a mír chatám, se šíří a je pod~ 
chyceno miliony a ničí vše, co není mužické. 
Ruští důstojníci a lidé zámožní utíkají smě~ 
rem na jih ke Kaledinovi a Kornilovi, aby 
organisovali nástup proti sovětům. 

Stojíme několik neděl na stanici Rtiščevo a 
Balašev. O poslední bylo místním sovět,em 

se železničáři několikráte bojováno. Chaos a 
nejistota kolem nás roste, naše nervosita se 
stupňuje. Vojsko volá po svolání sjezdu. 
»Československý denník«, jako mluvčí Od~ 
bočky Národní rady propaguje dva směry 
odjezdu, a sice Archangelsk a Vladivostok. 
Dobrovolci jednomyslně odmítají rozdělení 
armády a jsou pro jeden směr, t. j. pro Vla~ 
divostok. Odbočka vypisuje volby na sjezd 
a sjezd má rozhodnouti o odjezdu armády. 
Jsem vyslán jako delegát 5. roty 6. Hanác~ 
kého pluku na sjezd. Mezi tím odjíždíme do 
Penzy, kde odevzdáváme část zbraní a od~ 
tud dále na východ, kde máme delší zastáv~ 
ku v Čeljabinsku. První květen 1918 oslavu~ 
jeme v Celjabinsku. Místní sovět uspořád~l 
obrovskou manifestaci, které se 'zúčastnilo 

dělnictvo v plné výzbroji. 

Naše okolí hemžilo se agitátory všech ná~ 
rodů rakousko~uherských, internacionální 
zajatecká sekce, vedená Němci a Maďary, 
nabírala zajatce do rudé armády a velkými 
plakáty dávala ponaučení vracejícím se za~ 
jatcům, dělníkům a rolníkům, aby po svém 
návratu do centrálních mocnosti provedli 
převrat po vzoru ruském. Náš dobrovolec 
již v revoluční armádě byl a proto neměla 
tato agitace na něho žádný vliv, přes to, že 
otázka osvobození dělnické třídy byla našim 
vnitřním přesvědčením, neschvalovali jsme 
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methody, prováděné jménem proletariátu na 

Rusi. 
V té době přišlo v blízkosti našeho eše~ 

Ionu k incidentu, kterému padl za oběť je~ 

den zajatec. Po této události stáli jsme s míst~ 
ním sovětem fakJticky již na válečné noze a 
dne 17. května vyrukovaly naše části do 
města, aby osvobodily sovětem arestovanou 
delegaci. Při tom byla doplněna vojenská 
výzbroj a za zpěvu vraceli jsme se na ná~ 
draží. Mezi tím odjíždí můj ešelon č. 33. na 
východ a já zůstávám zpět v Čeljabinsku na 
sjezdových předporadách. Již v. prvních 
dnech jednání přichází zástupce vojska k jed~ 
nomyslnému názoru, že odjezd z Ruska po~ 
daří se nám jen tenkráte, provedeme~li jej 
bez ohledu na vládu sovětů, t. j. vlastním 
pořádkem. Skorem ve všech městech se 
s místními sověty vyjednává, ale výsledky 
rovnají se nule, !leb sověty mají striktní roz~ 
kazy odzbrojiti Čechoslováky a nepustiti je 
na východ. Na schůzi, konané dne 20. květ~ 
na za účasti asi 120 delegátů, za přítomnosti 
čtyř členů Odbočky Nár. rady, usneseno 
vzhledem k nebezpečné situaci ustaviti pro~ 
zatímní výkonný výbor, složený ze čtyř pří~ 
tomných členů odbočky br. Pavlů, Richtra, 
Závady a Davida a sedmi zástupců vojska. 
Za vojsko zvoleni: br. poručík Čeček, pod~ 
plukovník Vojcechovský a kapitán Gajda. 
Dále dobrovolci Bohm, Roček, prap. Pleský 
a Sotolář. Jmenováni velitelé účastků, kteří 
se rozjeli ku svým částem. Direktivy, které 
byly sjezdem dány, zněly: Vynutit projezd 
našim ešelonům na východ za každých okoI~ 
nosti, ale místní sověty ponechati na místech. 
Dne 26. května přichází zpráva o přepadení 
2. prap. 6. pluku u Mariánovky, o den po~ 
zději přepaden ešelon našich dělostřelců 

v Irkutsku. Tyto události měly rozhodující 
vliv na náš další bezohledný postup proti 
sovětům, neb se ukázalo, že jakékoliv vyjed~ 
návání s ním bylo by pro naše vojsko kata~ 
'strofou. Proto rozhodli jsme se odzbrojiti 
místní posádku a sovětu znemožniti. doroz
umívání s JekatěrinbUl;gem. Převrat Celja~ 
binský byl proveden v noci z 26. na 27. květ~ 
na dobrovolníky komitétu za naší účinné po~ 
moci. Převratu proti sovětům zúčastnili se 
rovněž Baškýři, kteří jsou v oblasti přiural~ 
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ské dosti silným elementem. Utvořena místní 
oblastní vláda, vedená plukovníkem Soro~ 

činským, ve vládě zasedali dva socialisté, 
Petr Maslov, známý theoretik agrární otáz~ 
ky a pan Samodurov, místní komunální či~ 

nitel. Přiurálská vláda nařídila částečn~u 
mobilisaci, která dopadla špatně, neb v Čel~ 
jabinsku přítomní důstojníci, počtem asi 300 
lidí sami neuznali za vhodno se přihlásiti. 

Celkem se jich dobrovolně přihlásilo asi 70. 
Dělnictvo šlo, vyjma železničářů, proti nám. 

Pro informaci ruského obyvatelstva vy~ 
dal sjezd leták se záhlavím: Občanům ruské 
sovětské federativní republiky, ve kterém 
líčíme události podle skutečných fakt a sli~ 

bujeme, že se do věcí vnitřních vměšovati ne~ 

ňovaly všude dva tábory, kde jeden vylučo~ 
val druhý. My věřili jsme přesto, že se nám 
podaří poSíliti směr, usilující o nastolení vlá~ 
dy ústavodárného shromáždění. Mezi tím 
pracovali jsme v předporadách na vnitřním 
uspořádání našeho vojska. Práce sjezdu 
byla plodná. Byly schváleny zákony a řády, 
upravující sjezd zastupitelstva, soudnictví a 
jiné věci tak, jak toho naše poměry vyžado~ 
valy. Byla snaha vytvořiti z naší revoluční 
armády vojsko, stojící v každém směru na 

výši doby. 
Ospěšné operace ná Volze oddávaly nás 

ilusi, že fronta protiněmecká se jistě obnoví 
a vezme si za úkol odstranění míru Brest~ 
Litevského. Ruští polit. činitelé, pokud pro~ 

Umsk. 

budeme, ale že nestrpíme, aby situací, kterou 
jsme našim vystoupením utvořili, byly způso~ 
beny nepořádky a násilí proti komukoliv. 

Fronta v tomto období nabývá právě nej
větších rozměrů, bojuje se u Penzy, Trojicka, 
Jekatěrinburgu, Omska, Marijinska, Tom
ska, Krasnojarska a později na východě na 
Usuriji. Bojovnost našich částí byla stupňo~ 
vána ještě tím, že v řadách bolševiků bojo~ 
valo proti nám spousta maďarských a ně
meckých zajatců, o jichž internacionálnosti 
naše vojsko pochybovalo. Vytvořena nová 
politická situace. Všude, kde vláda sovětů 
padla, tvoří se komitéty neb vlády, žádají 
nás o pomoc a podpoření jejich snah a usku~ 
tečnění vlády demokracie. Věc zdála se slib~ 
ná, ale musíme si přiznati, že jsme po této 
stránce Rusko neznali. V Rusku se vyhra~ 

jevovali své názory, vyslovovali se pro vy~ 
tvoření fronty proti Němcům, neb boj proti 
bolševikům samotným nemohl být progra~ 

mem naší revoluční armády. 
Denně jsou dováženi do Čeljabinska ra~ 

nění a mrtví, denně jsou pohřby našich 
bratří. Rovů přibývá. Loučení s mrtvými jest 
vždy dojemné a oči našich válečníků neo~ 
dolají slzám. Rusové mluví nad hroby na~ 
šich bratří mnoho krásných slov, .slibují, že 
Rusko osvobodí a vrátí demokracii, ale skut~ 
ky jsou vždy daleko slova slibů. Jsme jim 
zářivým příkladem hrdinnosti, statečnosti a 

národní vyspělosti. 
Mezi tím byly sjezdové práce přeneseny 

do Omska, sídla vlády. Situace na frontách 
byla stále dobrá, všechny naše skupiny byly 
již spojeny, takže celá Magistrála byla v na~ 
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šich rukou. Zato ruské zázemí prodělávalo 
těžkou krisi. Vláda nebyla s to vytvořiti no~ 
vou armádu, schopnou boje, takže po našem 
boku bojovaly nečetné skupiny dobrovolců 
a několik mobilisovaných mladších ročníků 
málo a špatně vycvičených. O pomoci spo~ 
jenecké by byla historie sama o sobě. Děl~ 
nictvo, zejména omské se rychle bolševiso~ 
valo. Menševicí a eseři měli na dělnictvo 

málo vlivu. Socialistická část sjezdových de~ 
legátů uspořádala společnou schůzi s oblast~ 
ními výbory obou soc. stran. Resultátem této 
schůze byl leták, vydaný pod záhlavím od 
českých socialistů soc. ruským, ve kterém 
ruské dělnictvo ubezpečujeme, že naše revo~ 
luční demokratická armáda nedopustí, aby 
v oblastech námi osvobozených zavládla vo~ 
jenská diktatura a přičiníme se, aby ústavo~ 
dárné shromáždění se sešlo a ustavilo vládu, 
která by měla autoritu a moc ujmouti se sprá~ 

vy Sibiře a dalších území Ruska. Sjezd sám 
měl i své vnitřní spory s určitými skupinami 
a jednotlivci z řad našich (Gajda, Kadlec, 
Zák) jednak' o vnitřní uspořádání armády 
i o formu vedení. Byly snahy práce sjezdové 
znehodnotiti a vedení armády předati vojen
ským činitelům, bez jakékoliv kontroly. 

Na sjezd byly vysílány deputace, žádající 
okamžité skončení sjezdu a vrácení bratří 

delegátů k částem. Přes všechny tyto ná~ 

strahy nutno přiznati, že sjezd měl bezespor~ 
ně svoji autoritu v řadách našeho vojska a 
proto mohl klidně pracovati. Po vypracování 
řádu a resolucí, byl sjezd koncem července 
ukončen. Situace byla však politicky tak 
vážná, že bylo vysloveno sjezdem přání, aby 
příští sněm vojska sešel se nejpozději do 
třech měsíců, aby novou situaci posoudil a 
učinil rozhodnutí o dalším setrvání vojska 
na Sibiři. 

Delegáti čsl. s;ezdu u Omsku. Folo Pamálnik Odboje 

NÁSTUP »UDERNíKÚ~ 
NA KLJUKVENOU 

J. BRUNNER 
Jest nedělní klid, 10. června r. 1918. Sibiř

ské slunce bezohledně praží do vozů úder
ného praporu, stojícího dnes jak mrtvá hou~ 
senka v nádraží kaňském. Krůpěje potu 
řinou se spícím bratřím po tvářích, neboť ve 
vozech je dusno, venku spát pro přílišné 

vedro nelze. Osmahlí úderníci vyspávají pro~ 
bdělé noci od vystoupení v Kaňsku a odpo~ 
čívají po namáhavých službách. 

Ba, bude třeba opět nových sil nabrati, 
aby těla nabyla zas svěžesti, neboť za 6 dní 
má se rozhodnouti o dalším postupu úderné~ 
ho praporu - pro zatím byl klid, zjednaný 
příměřím s krasnojarskými bolševiky. Klid 
před bouří! 

Zvláštní osudy československého vojska 
na Rusi! Jako loďka, vržená do rozbouřené
ho moře, uniká, vedena jsouc zkušenqu ru, 
kou kormidelníka, olizujícím se již vlnám po 
kořisti, tak úderný prapor rus. legií násled
kem záludu sovětů, byl nucen jak~ Qstatní 
čsl. části, roztroušené po sibiřské magistrále, 
aby vyplul z chaosu ruské revoluce a nebez~ 
pečí, zahájiti sebeobranu pod heslem »zvítě~ 
zit neb padnout«. Neptá se, kolik je nepřítele. 
vi jenom, že krok ustoupit nesmí, byť třeba 

. i dvacet proti jednomu bylo. Síla ducha čsl. 

dobrovolce vítězila. Důvěra jeden v druhého, 
pojena láskou bratrskou, neznala bázně, ne
znala strachu smrti. Všichni za jednoho, je
den za všechny! úderníci, poučeni z prvého 
případu odevzdání zbraní v Penze, zařekli 
se, že jich vícekráte dobrovolně nevydají, ať 
přijde cokoliv. Buď se štítem nebo na štítě! 
Krev úderníků při pomyšlení, jak zrádně měli 

. býti oklamáni, bouřila se hněvem, věděli, že 
není to napadení bratrským Slovanem, ale 
opět nejúhlavnějším nepřítelem naším, který 
vetřel se pod heslem »Internacionály« ruské~ 

mu občanu do vlasti. 

Odpoledne, když slunko pomalu sklánělo 
se k obzoru, počalo být zas mezi úderníky 
živo. Sapéři právě dohotovili obrněný vůz, 
kterému byla předurčena výzvědná služba, 

proto musel být ihned prohlédnut, obdivo~ 
ván. Byl připraven k první své zkoušce 
o neprůbojnosti. Několik nás nasedá do vozu 
a parostroj veze nás za město. Vylézáme, 
kulometčíci staví kulomet nedaleko vozu a 
spouští palbu do jeho železných stěn, Zkouš~ 
ka dopadla dobře, kule naskrz nepronikly. 
Vracíme se, majíce všichni, i podplukovník 
Ušakov, radost. 

Následujícího dne 11. května dovídáme se 
o tajném vyslání prap. Švece asi s 30 úder~ 
níky na obchvat ke Kljukvené. Obchvatná 
tato skupina měla zaskočit bolševiky a do~ 

cílit při nástupu našem proti bolševikům, 

ježto se počítalo, že je potřem, zmatku v je~ 

jich ústupu a úplné odříznutí, čímž .pak měla 
celá fronta (podle kroniky »Za Svobodu«) 
až ke Krasnojarsku být likvidována. To byl 
plán podpl. Ušakova. Řeklo by se nápad ne~ 
uskutečnitelný, ale úderníci jej provedli. 
Štěstí jim přálo (jak píše kron,ika). neboť do~ 
stali se bez nehody dne 16. června až na mí~ 
sto, kde chtěli provésti přivítání bolševiků. 
Ihned obsadiili část dráhy, přerušili telefonní 
spojení, rozebrali koleje, zakopali se a připra
vili k boji. Zde 30 odvážlivců zaskočilo 2000 
rudých: směšné přirovnání. Co za.tfm ob~ 

ohvatná skupina byla na cestě, prapor při~ 
pravoval se do boje proti Kljukvené, po~ 

hřbiv ještě dne 13. června bratra Klímu, k,te~ 
rý podlehl zranění. Týž den odpoJedne při
cházím ze služby. Večer jdeme na gulačku, 
jest to snad poslední den klidného večera ve 
společnosti něžnějšího pohlaví. 

Následujícího dne 14. června mluví se již 
veřejně, že půjdeme naproti štábskap. Kadle~ 
covi, který probíjel se k nám od Mariinska. 
Ve vozech j,e živo, připravujeme pušky, ná~ 
boje. Večer ještě jedno poslední loučení, kte~ 
ré se protáhlo až do následujícího dne 15. 
června, neboť »loučení je těžká věc«! Náš 
Kaňsk měli jsme opustit, s ním i nám milé 
občanstvo, které projevitlo tolik pozornosti 
Čechoslovákům - opustit sotva vykvetlé 
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lásky. Kdo ví, kdy se vrátíme a zda se vrá~ 
tíme?! K páté hodině svoláva~í služby roty, 
aby se informovaly o krajině, kde se nepřítel 
usadil. Nadšení a odvaha sálá z očí úder~ 

níků. Zato však děvčátka je vidět uplakaná. 
Občanstvo pohlíží soustrastně na přípravy 
k odjezdu. Nedivte se, že k .nám tak přilnulo, 
vždyť byli jsme jeho osvoboditeli od teroru! 
Myšlenky pohružují se v zadumání a letí ry~ 
chlostí blesku - v drahou vlast a zapadají 
v rodnou dědinu - v duchu objímají máti, 
otce, ženu, děti, sestry, bratry - poslední po~ 
libeJk a rozptylují se jako - vidina. Chápete 
nyní, že projevená nám láska v cizině hřála 

jako vlastní krev? 

My, kteří jedeme první, jsme na to hrdi! Lo~ 
komotiva dychla z plných plic! »Pozor, Járo!« 
slyším hlas bratra; máchnul jsem rukou. »Na 
zdar!« »Hurá, držte se« - rozIé:há se za 
námi. Parostroj tlačí obrněný vůz před sebou 
a jednu platformu; za sebou táhne ještě dv.a 
nákladní vozy a vzdaluje se rychle od města 
Kaňska. Jsme v rozlehlých pastvinách, vy~ 
hlížíme přes okraj vozu, pušky, granáty vedle 
sebe. Kulometčíci sedí u své řehtačky, namí~ 
řené proti kolejím. Projíždíme podle prvního 
domku, v němž objevuje se naše stráž, jedeme 
dále a zastavujeme u následujících domků, 
které prohlédnuty. Stmívalo se. Počítal jsem, 
že bude asi kolem dvanácté v nod, neboť 

M osl sibiřské dráhy přes Jenisej. 

Po půl hodině dostává moje patrola první, 
4. roty 3. čety ještě s jednou rozkaz připra~ 
vit se k odjezdu s »broněvikem«, také kulo~ 
metčíci se připravují. Oblečeni již ve výzbroj, 
čekáme na další rozkazy. Loučím se s rodným 
bratrem KarIem a ostatními bratry, kteří nám 
přejí štěstí. Nasedat! Ještě jednou bratrský 
ruky stisk a vsedáme do ohrněnce, který ob~ 
klopen byl dokola úderníky. Nasedá podpluk. 
Ušakov s velitelem praporu kap. Dvořákem 
a Klímou. Zaujímáme místa. »Tak se hoši 
držte,« volají kolemstojící bratří, »přijedeme 
brzy za vámi«. »Nemějte strach,« voláme na~ 
zpět. Poslední rozkazy o odjezdu vlaku, dané 
za námi podpluk. Ušakovem a Dvořákem. 

92 

tyto nebyly zde dlouhé. Sotvaže se setmělo, 
již za necelé dvě hodiny bylo pozorovati ro~ 
zednívání. Jedeme poma.lu a opatrně. Na spá~ 
nek samozřejmě nebylo ani pomyšlení, třeba 
že polovina mohla klidně si lehnout na dno 
vozu. Chladná sibiřská noc zalézá do těla, 

byliť jsme na lehko oblečeni, zato ale každý 
dobře ozbrojen a zvláště zá·soben municí. 
Mohli jsme ujet asi k 60 verstám, když se 
úplně rozedni.Jo. Však blížili jsme se již k cíli, 
neboť objevil se nám již rozjezd (sťanice). 

Parostroj zastavuje a moje patrola dostává 
rozkaz prohlédnout skupinu nádražních dom~ 
ků a postupovat v řetězu proti stanici. Seska~ 
kujeme s broněviku a rozvinujeme se v řetěz, 

== 
blížíme se pomalu k domkům. Zraky slídí, 
zda neuvidí někde nebezpečné hnízdo kulo~ 
metu, či připravenou hlaveň pušky. Ale všu~ 
de je klid. U domků přeskakujeme ploty a 
vnikáme dovnitř. Beru za kliku. dveří - za~ 

vřeny. »Otvoritě!« volám. Opakuji výzvu, již 
doprovázím úderem pažby na dveře - šra~ 

mot, to vrací se jeden z bratří a praví, že na~ 
hoře je prázdno. Dobrá, připrav se, kdyby zde 
někdo byl uvnitř! Hluk náš přece přiměl oby~ 
va tele, vlastně obyvatelku, k otevření. Poma~ 
lu otvírá dveře a my do nich strkáme hlavně 
pušek. - »Požalujsta, nětrogajtě riás« - pro~ 

sí žena se sepjatýma rukama. »Kdě váš mu~ 
žík?« Bolševici jej vzali na službu! »Stanice 
prázdná?« - »Prázdná,« odpovídá žena. 
»Charašo! Nebojte se nás, my nejsme bolše~ 
vici, my jsme Čechoslováci;« pravím. Prohlí~ 
žím druhou světnici, kde na zemi spí děvče a 
pak nezdržuje se, vycházíme, abychom postu~ 
povaH dále po trati. Procházíme stanicí Gro~ 
madskaja, kde opravdu nebylo živé duše. 
S brem KaHnou a druhými bratry po stra~ 

nách t·ratě postupujeme rychle kupředu. 

A hle! Zastavujeme asi 800 kroků za stanicí 
před mostem, vedoucím přes říčku Kaň, kde 
objevil se nám první nepřítel. Bez pušek pro~ 

chází se u strážní budky; počítáme jich 8-10. 
Pohlížejí k nám. »2e tam bouchnu,« rozohňu
je se jeden z bratří! »Není třeba střílet, nemě~ 
10 by to stejně cenu.« Vyslán zvěstový k pod~ 
pluk. Ušakovi. Zatím vyčkáváme na další 
rozkaz a uléháme na zem, pozorujíce pilně 
nepřítele, který již i s puškami se objevil. Bro~ 
něvík náš poodjel kupředu a za chvíli se vrací 
nazpět, ježto za námi zahučel vlak z Kaňska, 
který vyjel čtvrt hodiny za námi. Ranní déšť, 
který se právě spustil, kropí naše zkřehlé údy. 
Naše roty počínají operovat, odnášejí loďky, 
s sebou přivezené, neschůdnými cestami lesem 
a bažinami, aby se přepravily přes říčku. My 
na trati pozorujeme, jak přibývá bolševikům 
posila, která cosi kutí na mostě - rozebírají 
koleje! Odcházím sám s hlášením k br. pod~ 
pluk. UŠéllkovu a sděluji, co se děje na mostě. 
»Dobře, moloděc!« Používám pří1ležitosti a 
vysvětluji na dotaz bratrům i bmtru Karlovi, 
jak to vpředu vypadá, poté odcházím zase 
nazpět. Ranní déšť, jenž věštil štěstí, pomalu 
ustával. Za mnou přijíždí broněvik s podpluk. 
Ušakovem, připojuji se a postupuji společně 
proti mostu, kde bez přerušení' dosud bolše~ 
vici pracují. Jde se mizerně v rozmočené hlí
ně - šaty chladí po ranní sprše. Broněvik 

Krasnojarsk. Poto Památník Odboje. 
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jede pomalu - neurazil snad ještě ani 100 
kroků, když vzduch otřásl se ránou z děla. 
»Na zad, na zad,« volá podpluk. Ušakov. 
Granát dopadl na druhé straně tra,tě a hned 
na to druhý; dvě explose za sebou. I já beru 
draka nazad a k tomu sklouznu při př~skoku 
následkem hladké půdy, do strouhy, kde jsem 
narazil zrovna na vak s nabitými granáty, 
až mně z toho bylo horko. Několik vteřin, 
než jsem pozna}, že se nic nestalo, mě ještě 
mrazilo po těle, ale pak vyskakuji ze strouhy 
a mažu za broněvikem, který mně dal zatím 
vale. Po chvíli ukryt usedám a prohlížím 
přece granáty, z nichž jeden se zlomenou 

připravený čaj působil blahodárně na ~křehlé 
tělo. 

Netrvalo to však dlouho a my opět vy
jíždíme nyní pod vedením bra Vency Doudy, 
neboť podpluk. Ušakov šel pěšky kupředu. 
Před námi již bratří přebíhají po hloučcích 
most, odkud již rudé vypudiIi. My pomalu je 
dojíždíme - jsme u mostu! Vlevo od nás 
přebllodili se již bratří přes říčku a jsou při~ 
vítáni palbou z kulometů, pušek za doprovo~ 
du kanonády - i napravo zuří již boj! »Ku~ 
předu,« křičí br. Venca Douda a dává zna~' 
meni vlakvedoucímu. Přejíždíme plnou parou 
most - dech se tají, neboť víme, že mají na 

Ií.ansk-J anise;sk. 

kapslí zahazuji do bažiny. »Járo,« křičí na mě 
někdo z pra.va! Pepík Dvořák ohmatává si 
záda a volá mne. »Podívej. se, něco mne ťuklo 
do zad.« Skrábu se do stráně a konstatuji, 
že dostalnějakůustřepinou granátu přes lo
patku. »Mordie, ta mě stříkla, no jen když 

. to tak dopadlo. Kde jsou druzí? Tady postu
puje rota kupředu, tak se připojíme!« S řetě
zem, tuším 2, roty, postupujeme až k mostu a 
jsme přivHáni opět granáty z děla. Bolševici 
obstřelují most. »Lehnou't,« nařizuje podp. 
Smiřitel a vyčkává, až kanonáda přestane. 

Vida, že nejsme z jeho oddílu, nýbrž z bro~ 
, něviku, vrací nás nazpět; dostali jsme oddych. 
. Bylo opravdu .třeba již občerstvení; bratrem 
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nás rudí spadeno. A hle! Rána z děla - za
šelestění granátu a již se trhá na 30 kroků 
od nás ve vodě! Skublo to s námi se všemi, 
žádnému se ale nic nestalo a proto křičíme' 
»hurá« i když jsme na druhé straně. Podpl.uk. 
Ušakov kývá na nás a směje se, jak šťastně 
jsme proj.eli, Objevuje se před námi posice 
a my ihned zahajujeme palbu na obě strany 
nepřítele - kulomety, pušky a děl'a mají 
slovo - pravá bitva! (K doplnění svého člán
ku dodávám poznámku z kroniky »Za svo
bodu«.) PocLpluk. Ušakov v~da, že frontální 
útok na nepřátdské zákopy stá,l by nás velké 
oběti, dává troubiti - Moravo, Moravo -
k seskupení se našich části k provedení ji-

ného manévru k snaZSlmu útoku. Rozlehl se 
pronikavý zvuk polního rohu a hned na.to 
hřmotné »hurá<<! - úderníci nedbají chrlí
cího se železa - vrhají se vpřed proti záko
pům, které za$ypávají ručními granáty - zá
kopy dobyty. Dokument nálady o bojechti
vosti. Podpl. Ušakov z překvapení rozčilen 
zvolal: »Pusť idut s Bogom!« 

»Utíkají, utíkají,« křičíme z broněviku, 
»palte do nich!« Náš kulomet vpředu řehtá 
o překot, hlavně nás pálí v dlaních. Nepřítel 
utíká, zanechávaje v zákopech zbraně, kulo~ 
mety, nevšímaje si ani raněných - něco přes 

350 úderníků proti 2000 bolševiků hrdinně 

zase doháníme naše, kteří v útoku neustávají. 
Opět zahajujeme palbu. Narychlo přehlížím 
posici, bratři jsou od sebe roz,trháni násled~ 
kem příliš široké nepřátelské linie a bažina~ 
mi, jakož i lesem, jimiž musí postupovati -
tam běží dva - tři - tam více - každý na 
svou pěst, nedbaje, že nepřítel zaujímá novou 
obrannou posici a klade zoufalý odpor, -
marně však! Bratři se nezastavují a běh stup
ňují, doprovázejíce jej pokřikem hurá -
hurá! 

Broněvik popohání bolšany, neboť náš ku
lomet koi1á své dílo a my pálíme bez ustání. 
Rozjíždíme se kupředu, abychom předešli 

Ukořistěné zbraně v Ií.ansku. foto Památník Odboje. 

vítězí. Podpo.rujeme roty v pronásledování a 
jedeme kupředu 's broněvikem, bohužel, ne 
daleko. Dunivý. výstřel zara,zil naši střelbu 

z broněviku - granát rozhazuje před námi 
koleje! Všichni jsme byli skrčeni, takže se 
opět nikomu nic nestalo. Vracíme se kousek 
nazpět. Mezitím sapeři narychlo spravují ko~ 
leje, abychom mohli dál. Podpl. Ušakov do
chází k broněviku a vylézá k nám, odkud po~ 
zoruje bojiště. Mrtví a ranění rudí zůstávají 
ležeti ve všech možných posicích na polích. 
Ale již i naši ranění přicházejí, podpor. Smi~ 
řitel belhá se o holi k nám. Koleje spraveny 
.a podpl. Ušakov dává znamení »vpřed«. Již 

roty a mohli na stanici Kljukvené udělat zma
tek - jsme již jen na dosah, vidíme prvé 
domky v záhybu. Nyní bude zas trochu 
»děla« na nás, připraVUJeme si granáty, -
to bude frmol, až jim pošlem každý po va~ 
jíčku! Najednou ale jsme ohromeni a momen~ 
táIně němi - pohlíží.me vpřed - Ze stanice 
plnou parou řítí se parostroj proti nám, jehož 
supění zaléhá nám v uši. Podpl. Ušakov dává 
znamení zastaviti a nařiiuje bru J. Teplému, 
kulometčítku (podle kranky) vypnout pla,t~ 

formu. Tento vyskakuje z broněvi'ku a vyko~ 
nává rozkaz, poté vylézá nahoru a broněvik 
rozjíždí se kupředu proti lokomotivě, asi -
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700 kroků nás jen vzdálené, pak zaraz! a 
dává plnou páru nazpět. Bratři, podle trati 
postupující, křičí z plných plic a zahajují palbu 
do řitíc-ího se proti nám parostroje. Co dělat!? 
Bratři povětšinou se v broněviku posadili a 
bledí oddávají se osudu. S podpl. Ušakovem 
hledím, jak pawstroj již již nás dohání. V zdá~ 
lenost snad již jen 100 kroků se mezi námi 
úží a teď - naráží parostroj na pla.tformu, 
kterou tlačí před sebou. Podpluk. Ušakov 
vida, že i platforma letí nyní s parostrojem 
proti nám, vyšvihl se na okraj broněviku, 

hodLaje seskočit v nejprudší jízdě, neboť za 
námi stál ešalon praporu, hrozila srážka se 

jatý Němec se protiví, vida" že bude ztrestán 
na místě, rozhaluje košili, na prsou maje vy~ 
tetovaného »Viléma«, volá - »fiir Kaiser 
Wilhelm bis zum Tode!« Potom že Němci ne~ 
měli svoje špinavé prsty i v celé hře s bolše~ 
viky! Vracíme se na rozjezd Gromadskoje, 
přejíždíme na druhou kolej a rozjíždíme se 
opět na pomoc našim, ale již bez podpl. Uša~ 
kova, který odešel kupředu pěšky. Naše roty 
však již (podle kroniky) pod vedením br. po~ 
ručíka Náska, který převzal velení nad ce~ 
lou frontou, na levé straně vedené poruč. Ja~ 
nečkem, vzaly útokem nádraží Kljukvené, 
které před 10 min. opustil poslední ešalon 

Rozbitý vlak na trati. foto PUl11átll:!' Odboje 

dvou stran. I já následuji jeho příkladu. Ale 
'V tom zavzní opět vítězné »hurá« - plat~ 

forma nejela daleko, pár metrů a pak se se~ 
smekla s kolejí, za ní parostroj, nikým neob~ 
sluhovaný, drtíc tuto v trosky, vysmekává 
se a jede ještě po pražcích hezký kus, načež 
zarývá se do země a supe na místě. Náš »mo~ 
loděc kanský vlakvedoucí, zastavuje a my 
zhluboka si oddychujem. Dál to tedy zas ne~ 
jde! Bratři z eiíalonu nás vítají - měli jsme 
to nahnu-té -- bři telefonisti, mezi nimi i br. 
Karel, vypravují o katastrofě, která se jim je~ 
vila před očima. Zastavujeme u domku, kde 
jsou právě obvazováni mnění bolševici. Za~ 
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rudých, zanechav na stanici jeden nákladní 
automobil a 30 koní. U stanice zastavujeme, 
nepřítel poškodil nám můstek. Za stanicí roty 
se spojují - rychle na pomoc prapor. Šve~ 
covi! Poslední síly, neboť únava se dosta~ 
vuje, napínají se jeMě k někohkaverstovému 
běhu, aby obchvatná skupina, na kterou se 
valí celá U'stupu~ící fronta bolševiků, byla za~ 
chráněna. Prvý vlal~< na tra-ti st-ojících bolše~ 
viků, ve zmatku pohíhajíc;ích, aniž klad.e od~ 
por následkem ohromení, že Čechoslováci 
jsou jim opět v patách, je odzbrojen a zas dál! 
Pekelná palba zní již nedaleko! 

Obchvatná skupina hrdinně zdolává nápor 

valících se bolševiků v desateronásobné pře~ 
sile, neustupuje ani hok, přes to, že někoHk 
bratří vydechlo již navždy. V nejvyšší čas 
přichází pomoc _. bolševici právě hodlají na~ 
stupovat, vidouce hrstku odvážlivců proti 
sobě - ale tu již přichází Kljukvenští a vrhaji 
se znovu na zmatené bolševiky, aby je potřeli 
a 1)ozehnali, čímž zakončli boj za radostného 
jásotu a objímání se s obchvatnou skupinou. 
Katastrofa, kterou byla zaražena bolševikům 
smrtící rána obchvatnou skupinou, byla ohro~ 
mující. Dva vlaky, vY'sJ.ané do pasti úder~ 
níků, následkem explose se roztrhly a na sebe 
narazily, způsobivše vysokou pyramidu a po~ 
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hřbívajíce v ní několik desítek bolševiků. 

Kusy masa 'vrčely z vozů, ranění prosili o po~ 
moc! 

Mrtvá tajga oz!vuje, přinášejíc raněným 

pomoc a unaveným klid. Opuštěné vlaky, 
děla, kulomety, zajatých několik set bolše~ 

viků stojí na kolejích, velké ztráty měli na 

mrtvých, jichž bylo asi ke třem stům. Ale i 

naše ztráty by,ly značné, 15 bratří opustilo 

nás navždy. nebot: fronta až po Krasnojarsk 

byla úplně likvidována, jak poznali jsme při 

dalším postupu, v kterém až po Krasnojarsk 

nepostavil se nikdo nám do cesty. 

U BUCíURUSLANU 
JOSEF BROŽ 

Dne 3. červné,l po bojích u Bezenčuku dojel 
náš ešelon do Ivaščenkova, kde byly velké 
sklady dělových nábojtl a továrna. Dělnictvo 
bylo nastrojeno proti bolševikům a tito opu~ 
stili továrnu. Zde zásobili jsme se střelivem, 
i děla jsme zde našli. Byli k nám přivedeni 
zajatí čeští komunisté, mezi nimi Čihák a 
Hlubůček od naši 4. roty. Budou postaveni 
před soud. K večeru na stanici hrála hudba, 
když tu objevil se bolševický aeroplan a za~ 
čal shazovati na nás : bomby. V občanstvu 
nastala panika, tím spíš, že ze zadu ozvaly 
se dělové výstřely. Tou dobou byly naše 
všecky zadní vlaky v Ivaščenkovu. Poně~ 

vadž trat: za sebou jsme nezničili, bolševici 
nás napadli ze zadu. Několika výstřely z na~ 
šich děl byli vŠak zahnáni. 

4. června dojeli jsme na stanici Tomilovo. 
Zatím zuřil u Lipjag boj a večer již přijížděli 
zajatci i ranění. Několik zajatých komunistů 
bylo popraveno. Vyskytl se též jeden zajatý 
komunista Čech, který na otázku, proč šel 
s bolševiky proti svým bratřím, odvětil,. že 
za peníze udělá všechno. Byl odstřelen. K ve~ 
čeru přijela bolševická delegace vyjednávat, 
ale velitel divise, poručík Čeček, jim dal ná~ 
ležitou odpověď. V delegaci byl i jeden 
z hlavních vůdců rudé armády Čapajev. Dne 
5. června znovu bolševici nastupovali na náš 

zadní voj, ale byli odraženi. Ukořistili jsme 
vlak s 5 děly, u nichž byly zámky odšroubo~ 
vány a zničen byl obrněný automobil. 

Dne 8. června jsme se dozvěděli, že naši 
dobyli Samary. Na večer přijeli odtamtud 
již 2 představitelé nové ruské vlády, která 
se tv~řila z bývalých členů bolševiky roze~ 
hnaného ústavodárného shromáždění. Zajat~ 
cům byli za přítomnosti našich důstojníků 
odebírány peníze pro tuto vládu, jež chystala 
se formovati národní armádu. 

Dne 9. června vezl jsem zajaté bolševiky 
do Samary, kde jsem se dozvěděl o podrob~ 
nostech bojů a o smrti poručíka Gayera. 
V nové vládě samarské byli většinou socia~ 
listi~revolucionáři a menševici. Nová armáda 
měla prý přihlášených již na 4000 vojáků a 
očekávali se kozáci uralští a orenburští, ve~ 
dení atamanem Dutovem, kteří novou vládu 
uznali. Rudí ustoupili k stanici Kiněl, odkud 
pak ustoupili k Ufě. Kozáci přijeli dne 13. 
června. V' Samaře začaly vycházeti noviny 
»Novaja Zarja« a »Zemlja i Volja«. Naši 
postupují k Ufě a k Buzuluku, rudí zadržují 
na Volze parníky, plující do Samary. 

Dosud neměli jsme spojení se štábem ar~ 
mádního sboru, který byl na trati Čeljabinsk 
-·Omsk a mezi námi na trati Ufa-Zlatoúst 
stojí dosud rudí. Po celý ten čas nedostává~ 
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me ovšem »Československý deník« a proto 
velitelství I. divise vydává pro naše infor~ 

mace »Věstník výboru československých re~ 
volučních vojsk«. Zabráno naml mě!3to 

Stavropol. Za to Penza byla opět obsazena 
bolševiky, kteří přemohli místní vládu a krutě 
se pomstili na obyvatelstvu. 

Ke konci června byla značná vedra a dny 
plynuly v stálých hlídkách a prohlídkách 
okolí. 24. června odjeli jsme do Samary, kde 
1. záložní pluk byl přeformován a přiděleni 
k němu i Srbové ze Samary. 28. června vy~ 
jeli jsme k Ufě. Ráno dojeli jsme na staniCi 
Krotovka a odpoledne na stanici Pochvist~ 

neuvědomělými Tatary až do vsi Sa1alejky. 
Měli jsme jen nepatrné srážky s ojedinělými 
hlídkami. 6. července ráno .část výpravy asi 
100 mužů, poškodila trať u stanice Dymky. 
ByIa přepadena obrněným vIakem rudých, 
který přijel od Simbirska. Naši však je od
zbrojili a lokomotivu pustili po trati. Ta se 
zaryla do země a zata·rasila trať úplně. Ale 
byl již nejvyšší čas. 

Od stanice Bugu1my přijížděl velký obrně~ 
ný vlak, opaHený mnoha kulomety a něko~ 
lika děly. Za ním jel druhý vlak asi o 19 
vagonech. Rudí ihned vyskákalC' a rozvinuli 
se v řetěz. Nastal nerovný boj. Ve vsi Bo-

lvaščenkovo. Foto Památník Odboje 

nevo, kde stál sanitní vlak s raněnými od 
Buzuluku. K večeru dojeli jsme do Buqu
ruslanu. Dovídáme se podrobnosti o zuři

vých bojích u Buzuluku, v nichž padl velitel 
3. baterie Rus podporučík Gholjavin, který 
se vyznamenal u LipJag. Naše jízdní hlídka 
obsadila stanici Sunga~Kul, blíže stanice 

Čišma před Ufou. 
2. července byla naznačena výprava 340 

mužů od našeho vlaku pod velením poručíka 
Voldřicha, ·která měla zničiti trať mezi sta
nici Bugulmou a Dymkou na <trati Ufa-Mo~ 
skva. Tím měli býti bolševici, ustupující od 
Čišmy, zadrženi. Naše výprava jela na po
vozkách neznámými vesnicemi, obývanými 
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riskin byla zanechána hlídka u povozek, 
ostatní, mezi nimi i já, vysláni na bojiště. Bol~ 
ševici začali útočiti s boků a obsadili i daleko 
příznivější terén. Bojiště bylo rozsáhlé a ne~ 
přehledné. Byli jsme nuceni ustupovati ke 
vsi. Ve vsi spatřili jsme jezdce. Nevěděli 

jsme, je~1i to náš, nebo rudý. Vše bylo pomí~ 
cháno. Byl to však náš od národní arm~dy. 
Tito lidé, většinou důstojníci, vykonali nám 
velmi platné služby a vedli si statečně a obě
tavě. Rychle nám radili, abychom běželi na 
kraj vesnice, kde jsou povozky, ostatní že 
už ustoupili. Za námi byla ještě malá sku~ 
pina. 

Děla rudých mezitím umlkla, ale teď opět 

Přístav v Samaře. foto ťamátník Odboje. 

se ozvala. Granáty padaly až na kraj vsi. 
Hned u vesnice' vidím povozky, na jedné 
z nich obětavě seděl praporčík Pe1z1, aby od

jel poslední. Naznačil nám jednu povozku a 
my nasedli. Padlo někoIik výstřelů a mužíci 
práskli do koní a ujeli do vsi. Jedeme ves~ 
nicí, pušky napřaženy, neboť vidíme, že vel~ 
ká část obyvatelů se nám směje. Zřejmě 

sympatisovali s rudými a měli radost z na~ 
šeho ústupu. Byli však i tací, kteří pohlíželi 
na nás smutně. Nikdo však se proti nám ne
odvážil. 

Tak dojeli jsme do vsi Ivanovky, kde za~ 
stihli jsme část výpravy. Většina byla již 
vpředu. Ostup náš kryli jezdci národní ruské 
armády. Mezi padLými byli Frant. Berka 
z Rožmitálu, četař Ja'rka Maxmilián z Čkyně 
na Vimpersku, br. Havlík, Sohaj, Krčmák a 
.1 Srb. Prapo·rčík Deker od kulometného od~ 

x 

dílu, když druzí byli raněni, sám v1ékl ku1o~ 
met, byl slabé tělesné konstrukce a dostal 
chrlení krve, jemuž podlehl. Později, když 
naši zmocnili se celé simbirsko~bugu1mské 
dráhy, bratr Berkův desátník B. Berka od 
naší roty vyžádal si dovolenou, aby zjistil, 
kde mrtví byli pohřbeni. Byli pohřbeni neda~ 
1eko stanice Dymky u železničního domku. 
Obyvatelé vyprávěli, že bo1ševi<;i umlátili 
jednoho raněného do ruky polními lopatkami. 
Patrně to byl nešťas·tný četař Ja.rka. 

Po silnici, spojující Bugurus1an s Bugu1-
mou, jeli jsme pak přes ves Ker~ala do Bu~ 
gurus1anu, kde jsme se již dověděli, že naše 
části t. zv. penzenské skupiny spojily se již 
117 verst za Ufou u Minjar s dr.uhou naší 
skupinou, čeljabinskou, která nastupovala 
současně k Ufě. Tím bylo obnoveno spojení. 
se Sibiří. 

Z PR I( B JŮ 
MILOi VfTEK 

1. 
Ve velké, ale ponuré jídelně na nádraží 

v Čeljabinsku byly sjezdové předporady. 
Předseda Prozatímního výkon. výboru bl'. 

Pavlů vchází do síně a jde k předsednickému 
stolu. Napětí u všech. Jistě nenese nic 
dobrého. 

Předseda prohlašuje další jednání přísně 
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důvěrným a pak se ujímá slova br. Pavlů. 
Čte telegramy komisařů Aralova a Trockého 
a připojuje svůj rozbor. Rozprava je prudká. 
:Řečníci útočí na věrolomnost sovětů a všich~ 
ni končí: Zbraní neodevzdáme! Poslouchám, 
jak právě br. Číla vykládá, že je nutno jet 
dále na Vladivostok »vlastním porjadkom«, 
a zdá se podle jeho řeči, jak to bude celkem 
snadné. Zamyšlen podívám se oknem na ná~ 
dražní koleje. Co to? Parovoz tlačí několik 

vagonů, mezi -nimi 2 platformy, (ploché va~ 
gony na uhlí a dřevo), s naloženými děly. 
Pohlédnu na řečníka, vidím jeho úsměv, leč 
jeho vývodům nevěřím. 

A znovu objevují se vagony s děly před 
oknem a vidím, že je parovoz táhne směrem 
k Poletajevu. Nedá mně to a upozorňuji na 
děla br. Krejčiříka. »Jdi rychle a sleduj .vlak, 
ovšem nenápadně.« Uposlechl jsem. 
Vyběhl jsem a vidím, že vlak směřuje na 

odbočku ke skladištím, umístěným dále za 
nádražím pereselenčeským (pro ruské výstě~ 
hovalce). Znám okolí nádraží dobře~ Vlak 
musí velkým obloukem. Proto přeběhl jsem 
přímo ke skladištím. Zatím přijel vlak, va~ 
gony zatlačil za skladiště, parovoz byl ode~ 
pnut a odjel na hlavní nádraží. V osobním 
voze vlaku je silná stráž. Co tomu říkáš, 

bratře poručíku? »Musíme ta děla mít v evi~ 
denci.« 

Rozprava končí. Cítím, že se jedná neje~ 
nom o můj život, ale o životy všech těch 

bratří, kteří mne na sjezd poslali. Na chvíli 
zaváhám. - Než nové zajetí, potupnější na~ 
šeho prvého za jetí, nebo odstřelení jako 
vzbouřence, raději čestný boj. Hlasuji pro 
vystoupení. 

Ležím v těplušce, přichystán ke spánku. 
Někdo volá: »Je tu bratr V.?« »Co chceš?« 
táži se. »Rozkaz Proz. výk. výboru. Máš se 
hlásit u velitele pěší rozvědky prapor. Bry~ 
cha. Povedeš menší oddíl na ta děla, o nichž 
prý víŠ.« »Dobrá! Ale nemám zbraně. Bratři, 
nemáte něco?« Sehnali mi bombu. 

Odešel jsem a hlásil jsem se u velitele roz~ 
vědky, který měl již přesný rozkaz. Seděli 

jsme zatím v těplušce a dřímali. - Nadešel 
čas. Potichu jsme se vytratili z těplušky a 
odcházeli ke skladištím. Na stráži byli dva 
rudoarmějci. Dostati se ke strážím bylo mož~ 
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no jen tak, když by se nastupovalo přímo na 
skladiště. Vzdálenost mezi námi a skladištěm 
byla však značná a pláň byla ro~ná jako 
dlaň. Než štěstí bylo při nás. Stráže chodily 
podél vlaku od středu vlaku, a od konců se 
vracely proti sobě. Když docházely ke kon~ 
cům vlaku, zřetelně jsme je viděli. 

Pozor! Zastavují se, vracejí se - zašli! 
Rychle vpřed! Běh o závod. Stráže se vra~ 
cely, a v tom okamžiku slyší tlumené: Stoj! 
Davaj vintovku! Ocel na hrudi. Bez hlesnutí 
zbraně odevzdávají a zatím ostatní jsou již 
ve voze a bez výstřelu zajímají stráž. Já jsem 
byl skokem na platformě a pro každý pří~ 
pad vyjímám zámky děl. Od města slyšeti 
jednotlivé výstřely, jež brzy přestávají. Vi~ 
díme raketu. Všecko je naše! Kořist je pěkná: 
4 lehká děla, 2 houfnice ráže 6 ďujmů (15 
cm), 2 plné vagony starých ruských pušek 
»berďanek« a náboje. U vlaku .zůstává stráž 
a ostatní ozbrojeni jdeme vesele na hlavní 
nádraží. 

Odhlasoval jsem vystoupení, proto cítím, 
že musím jíti první na frontu. K tomu v čel~ 
jabinské skupině nebylo dělostřelectva. Čtyři 
dělostřelci - sjezdoví delegáti a 4 bratři od 
3. pluku - dali jsme se do práce. Čistíme 

děla a dáváme je do pořádku. Pojede prý se 
na Zlato úst. Máme tedy umístit jedno dělo 
na platformu. Jak to zařídit, aby při výstřelu 
bylo možno bezpečně zůstat u děla? Vzpo~ 

mínáme si, jak svého času v Bachmači při~ 
jížděl na nádraží od Konotop bolševický vlak. 
Vpředu dělo, vzadu dělo. »Zdorovi, bratci! . 
Pomagať prijechali! Germancev nužno vy~ 
biť!« Vítáme se a prohlížíme si zařízení. 

Založili jsme kola, pro rydlo chobotu jsme 
vysekali v podlaze vozu obloukový otvor, 
aby dělo mohlo býti otáčeno. Nanesli jsme 
náboje a vytáhli na vagon i předek děla a 
umístili jej vzadu. 

Dán byl rozkaz vyjíti proti Zlatoústů. My 
vpředu na plošině s dělem, za zády hučí ural~ 
ský parovoz, za ním ešelon jednoho praporu 
2. pluku. Stmívá se. Hledíme na kolejnice a 
snažíme se proniknouti tmu. Projíždíme roz~ 
jezd (zastávku) Seršin a na rozjezdu SmoHno 
se zastavujeme. Hotovíme se k boji: proti 
nám prý jede bolševický vlak. Byl to však 
vlak běženců. A zas jedeme vpřed do Pole~ 

tajeva. Projíždíme rozjezdy Birgilda a Tok~ 
tybaj, stanici Biškil. rozjezdy Adžatar a 
Šachmatovo, stanici Čebarkul a rozjezd IG~ 
segač a již jsme ve stanici Miass. Nádherná 
krajina. Všude kolem krásné lesy, hned u 
stanice velké jezero a v dálce před námi týčí 
se Alexandrovská sopka (hora). Těším se, 
až se po překrásných serpentinách poženeme 
do rozjezdu Chrebet, abychom se dostali za 
předěl vod. Však již projíždíme rozjezd Tur~ 
gojak a zastavujeme na stanici Syrostan. 

Dále nemůžeme, neboť vpředu jsou prý 

couvnout s dělem. Dělo umístěno na okraji 
lesa na břehu jezera. Nástup bolševiků za~ 
držen. Na náš nástup nebylo možno myslit, 
neboť kromě trati bylo nutno hájiti také sil~ 

nici, vedoucí ze Zlatoústu do závodu Miass 
a nás bylo málo. A posila? Ostatní části, 

kterých nebylo jinde nevyhnutelně třeba, sta~ 
ženy ke Kyštymi1 a Trojich. Bolševici byli 
asi také jinde silněji zaměstnáni, a proto byl 
na naší hontě celkem klid. 

S klidem dostavila se i dlouhá chvíle, již 
jsme si krátili různým způsobem. Neměl~li 

Po srážce obrněného v~aku s bolševickou lokomotivou. f'oto Památník Odboje. 

bolševici. Pěší rozvědka dost~la se však až 
na rozjezd před stanicí. Velitel účastku vy~ 
pravil se na dresině za nimi. Ale železničáři 
byli patrně smluveni s bolševiky. Dresina 
byla přepadena a velitel odveden do zajetí. 
Znervosněli jsme. Hlídka z rozjezdu odvolá~ 
na a ustoupili jsme až do Miass. Bolševici 
nás následovali a obsadili výhodnou posici 
u Miass. Hotovili se k boji. 
. Podjíždíme s dělem k prvním střelkám 
(výhybkám) a po prvé vypalujeme z děla 

ránu s obavou, jak se osvědčí zajištění děla. 
Bolševici nás viděli jako na dlani. A již první 
jejich rány nás donutily nechat střelby a 

IV. díl Cestami odboie. 7 

jsem právě službu, toulal jsem se po okolí a 
pozoroval při jezeře, potůčcích i na kopci 
nad závodem Miass, jak Rusové rýžují zlato. 
Seznámil jsem se s jednou rodinou a zašel 
i k nim do závodu (závod = osada kolem 
závodu - továrny). Na počátku byli nedů'" 
věřiví, ale pak jsme se spřátelili a pověděli 
a ukázali mně všecko a později hostili čajem, 
bílým chlebem a pirožky »s lukom« (cibulí). 
Ty mně však vázly v krku, než nedal jsem 
na sobě nic znát a jedl. jako bych měl dort. 

Rýžování zlata je primitivní. V šikmo po~ 
staveném korytě je na dně líska z proutí. Na 
malou plošinku na vrchu korýtka nahodí je~ 
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den z mužů lopatu zlatonosného náplavu 
nebo hlíny, druhý ji splachuje vodou. Lu~ 

pínky zlata zachycují se na dně korýtka. 
Tento zbytek se pročistí a promísí se rtutí. 
Rtuť se zlatem vytvoří amalgam, který se 
nad ohněm rozloží na rtuť a zlato. Za pra~ 
covní den získají někdy třeba jen Yz zolotní~ 
ku zlata, jindy však 2-3 zolotníky. Před 

válkou platil stát za zolotník zlata 2 ruble 40 
kopějek. V tu dobu platil 24 ruble. Na ne~ 
dalekém kopci vyskytuje se prý i platina 
v drobných jehličkách. Platinonosná hlína se 
vysuší, dobře rozetře a lehčí součástky se 
odvějí. Zůstává platina. 

Pochlubili se mně svými zásobami zlata a 
na památku jsem obdržel kousek horniny se 
žlutým povlakem - zlatem. 

S obyvateli miasského závodu, kteří nám 
ze začátku nosili mléko, chléb a jiné potravi~ 
ny, jsme se brzy spřátelili. A jako všude, tak 
i tam byli jsme obdivováni zvláště ruskými 
ženami. A tak mnohý prodělal po přestřelce 
s bolševiky přestřelku s nějakou třeba Akuli~ 
nou, při níž vždycky podlehl. 

A poněvadž nálada byla dobrá, vytvořena 
byla také slavnost na jezeře. Do lodiček lc:li 
1 ti, kteří doma odjakžiya viděli jen mamin
činy necky a na potůčku kalužinu 4 pídě 

dlouhou a 2 pídě širokou. A tak se stalo, že 
btJď při škádlení. nebo při nepodařeném po~ 
kusu o uloupe~í hubičky převrhla se lod'ka se 
dvěma bratry a dvěma dívkami. Jeden :: bra~ 
tří utonul a prý z lásky k němu i jedna z dí~ 
vek. Bratr je pochován na břehu jezera. 

3. 

Konečně nadešla změna. Přijely od Trojic~ 
ka (;derná rota, části 3. pluku. obrněné vlalcy 
a ještě jiné menší komandy. Měli jsme tehdy 
jlž 2 děla. Přivezeny postroje, koně zrelwiro
váni, dostavila se obsluha ke 2. dělu a bylo 
půl baterie. 
Začal široce a důkladně připravený ná~ 

stup. Ale když rozvědčíci pronikli až na roz~ 
jezd Turgojak, nebyl tam nikdo. Bolševici 
ustupovali, a poněvadž kladli celkem slabý 
odpor (tak se to totiž jevilo nám dělostřel~ 
cům). šlo to dosti rychle vpřed. Byli jsme 
blízko Zlatoústu. 

Velitel skupiny štáb. kap. Zák nařídil při~ 
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pravit baterii k pochodu na Zlatoúst. Vyko~ 
náno a jelo se. Probírali jsme se přes hory, 
doly a lesy kupředu. Ale když jsme se ocitli 
nad Zlatoústem, přijel posel se zprávou, že 
Zlatoúst je náš. 

Bolševici utekli a utíkalo se jim nepěkně. 
Zelezničáři a jiní političtí odpůrci ohrozili je 
zezadu, a tak nezbývalo, než utéci. Bolševici 
ničili vše, co se dalo, a ujížděli ve svých vla~ 
cích po obou kolejích na Berďauš. Než jejich 
odpůrci připravili jim překvapení, zničivše 
malý můstek na levých kolejích. Parovoz se 
probořil, nastala srážka. Zadní vlaky najely 
na přední. Panika a útěk do hor. Než přece 
stačili vlaky zapálit a zničit velký most pra~ 
vých kolejí přes řeku Aj. 

Zničené výhybky bylo nutno vyměnit, 

vlaky odtáhnout, můstky spravit, zřídit vý~ 
hybku kolem převrženého parovozu, aby se 
mohlo kl.lpředu. Zatím, co jsme přijeli se svým 
vlakem na rozjezd Aj, byla obsazena stanice 
Berďauš a naše části postupovaly dále smě~ 
rem k Ufě, kdež se později spoj lly s penzen~ 
skou skupinou poblíže stanice Miňar. 

Z Berďauše je odbočka dráhy na Kúzino. 
S této strany bylo nutno se zaiistit. Nastuoo~ 
valo se po trati i po traktu (silnici), vedou~ 
cím od Zlatoústu mi Kusinský závod. Vpředu 
byla 3. úderná rota. My se dvěma děly a 
četou kozáků jako ochranou jsme se brali za 
nimi přes uralské hřbety. Šlo to těžce. Koníci, 
zvyklí běhat jen pod »dUHOU«, těžce snášeli 
chomout a na příkrém stoupání a kamenité 
cestě vypovídali službu. Dalo to hndně práce, 
než jsme se dostali na hřeben. M vslel jsem 
si tenkrát: Chudáci bolševici, kolik by jich 
muselo být skryto někde v lese, aby nás 
rozehnali a děla zničili. Než to je právě to, 
čemu se říká. padl na ně strach. . 

úderníci kusinský závod dávno obsadili, 
než jsme se tam dostali. Přijeli il'me pozdě 
v noci a rozložili se na uliti. Nocleh jsme 
našli v protějším domě. A postavivše stráže, 
usnuli jsme tvrdým spánkem. 

Ráno jsme odieli k nádraží, vzdálenému 
asi půl hodiny cesty. Vyhledali jsme si plat~ 
formy a naložili děla a jelo se na stanici Zlo~ 
karovo. která byla již obsazena praporem 2. 
pluku. Parovoz nás vystrčil na přední střelky. 
Brzy na to rozvědka hlásí, že se blíží bolše~ 

vický vlak. _. Jen ať přijede, ukážeme jim, 
co dovedeme. Ostanou z nich jen shrabky! -
a zarážíme náboj do děla. 

Jindy jsem tempiroval šrapnely (natáčel 

hlavičku, aby šrapnel vybuchl na předem 
určené vzdálenosti) a u zámku ·stával starší 
bratr, ženáč, otec několika dětí. Nevím proč, 
co ho to napadlo, najednou praví: »Pojď 
k zámku a já budu tempirovat«. »Dobrá, 
budu míti méně práce.« A tak stojím u zám~ 
ku a dívám se kupředu. Ve vzdálenosti asi 
1 km se trať náhle zatáčela do lesa. Pozo~ 
rLljeme všichni toto místo. 

k zemi, aby nebyla skosena kulomety a mino~ 
mety. Bolševici začínají měnit náboje. Stří~ 

dají granát a šrapnel. Šrapnely zle řádí. Jsou 
raněni dva důstojníci-dělostřelci, i kterýsi 
bratr z obsluhy děla. Dochází řada na mne. 
Cítím silné trhnutí čepicí, tupý úder a teplá 
krev se řine po čele a skráních. Čepice někam 
uletěla a já se ocitám vedle vagonu. Po noze 
dolů také teče cosi teplého. Jdu na obvaziště. 

Následoval granát. Prorazil štít našeho 
děla a zasáhl naplno bratra, který mne vy~ 
měnil u tempirování. Osud? Či jen náhoda? 
Je to první zabitý a další ranění přicházejí. 

Berďauš. foto Památník Odboje. 

Najednou se na zatáčce COSI sme vpřed, 
ale poznáváme, že to není obyčejný vojenský 
vlak, nýbrž opravdo'vý obrněný vlak. Chvi~ 
lečka - a ztratili jsme první ránu. Naproti 
to zadunělo a granát švihl kolem nás. Násle~ 
duje naše rána, ale míříme neklidně. A bolše~ 
vický obrněný vlak se pomalu šine vpřed a 
pálí ránu za ránou, zatím co my střílíme 
s otevřené platformy, na níž jsme vyloženi 
jako na jarmarku. A zase si čí granát a rozbíjí 

. komín našeho parovozu. Druhý je ve vago~ 
nech. Také vedlejší parovozy dostaly po~ 
zdrav. Střílejí dobře, ale nás dosud neza~ 
sáhli. Zastavili se asi na vzdálenost půl km. 

Začíná souboj na kanony. Pěchota se krčí 

U děla zbyli jen dva bratři: Kusák a Zák. 
Míří po rouře děla, vypalují ránu - a ne~ 
přátelský obrněný vlak ustupuje. Proč? Stří~ 
lejí po něm dále, zatím co on mlčí, než přece 
zmizel v zatáčce. Pěchota se vrací na rozjezd 
a vypravuje, že obrněný vlak byl zasažen. 
Bylo slyšeti v zadních i předním vagoně 

strašlivý nářek. A přinášejí za chvíli celou 
půlku hlavně děla se zámkem, která vyletěla 
z prvého vagonu daleko od trati. 

4. 

Jedu do Čelabinska do nemocnice. Ze Zla~ 
toústu jede se mnou ruský civilní lékař. Vy~ 
pravuje mně, že prožil všechny hrůzy Zlato~ 
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ústu za vlády bolševiků. »Ach, vy, holoubci, 
vy jste molodci. Co jiného mohu říci o lidech, 
jako byl praporčík Zanáška (nevím, uvedl~li 
správné jméno). Poskytl jsem mu první po~ 
moci, když těžce raněn, byl bolševiky zajat. 
Beze zbraně, kamením utlouci kulometčíky a 
obrátit kulomet proti bolševikům v nejkritič~ 
tější chvíli, není přece maličkostí. Však mu 
svou porážku dali cítit. Byl po útěku vašich 
po traktu na Miass přímo umučen. (Mínil 
tím přepadení vlaku štábu 1. pluku.) I ten. 
váš velitel účastku byl později zastřelen.« 

A tak plyne naše řeč dál. »Vy nesmíte teď 
odjet z Ruska. Zde je vaše místo. Musíte zů~ 
stat zde a půjdeme s vámi, bok o bok, a zba~ 
víme se vlády bolševiků.« 

V čelabinské nemocnici se všechno rychle 
hojí, a tak hledáme zábavu a cestujeme kolem 
nemocnice. Dovídáme se, že naši pořádají 
propagační výstavu všeho, co se nás týká a 
zárovei1 i nejnovějších válečných trofejí. 
Půjdeme se podívat a myšlenku uskuteči1u~ 

jeme. 

Obrazy, fotografie diagramy atd. prohlíží 
si řada našich i Rusů. Uprostřed sálu na stole 
je kus děla. Jdu k němu a čtu: Našimi dělo~ 

střelci rozbité dělo z bolševického obrněného 
vlaku u Zlokarova. 

»Tož to je ta obluda, co mne tak pozname~ 
nala?« ulevuji si polohlasně. Okolní diváci 

se toho chytají a naléhají, abych jim celou tu 
příhodu vypravoval. Vypravuji, co vím. I 

Rusům, mezi nimiž byl dělostřelecký důstoj~ 
ník, to musím opakovat. »To jistě ti dva tre~ 

mi zrovna do díry děla a rozbili je,« povídá 
kterýsi náš. »Něvozmožno,« povídá důstoj~ 

ník Rus. »Celá ta věc nedá se jinak vysvět~ 
lit, než že bolševici zarazili (nabili) dělo, a 

než mohli ránu vypálit, přiletěl váš granát, 
nerazil na tělo orudija (hlavei1 děla). Váš 

granát explodoval. Nárazem vybuchl i gra~ 
nát uvnitř děla, roztrhl je a vyhodil tuto část 
z vagonu.« 

»Hrome, ale v tu chvíli bych tam nechtěl 
sedět,« povídá kdosi. 

x 
p SLED í L 

JOSEF JLERKA . 
K 

Za krásné a slunné pohody probouzel se 
28. květen 1918. V ešalonech I. a II. praporu 
a štábu 4. pluku Prokopa Vel. probouzel se 
život a nastávalo rokování. Nejdůležitější 

zprávy byly, že sjezdoví delegáti se vrátili a 
že Trocký vydal rozkaz k našemu odzbrojení 
a roz formování. Kdo z nás by se tomuto roz~ 
kazu nepodrobil. má býti bez milosti zastře~ 
len. Přesnějších a úplnějších zpráv mělo se 
nám dostati z úst sjezdových delegátů: ve~ 
litele pluku bra por. Čečka a bra Tučného na 
meetingu za nádražím. Oba řečníci vysvětlili 
nám současnou situaci, jak je náš korpus roz,
kouskován na malé části, které jsou jedna od 
druhé i několik set verst vzdáleny a nadto 
ještě části, které již Penzou projely, jsou 
skoro beze zbraní. Naproti tomu bolševici 
mají ohromné zázemí s nevyčerpatelným lid~ 
ským materiálem a jsou dobře vyzbrojeni. 
Sověty naší cestě zbrai1ují; proto usnesl se 
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sjezd, jeti kupředu vlastním pořádkem, a 
k tomu cíli organisoval zvláštní »Výkonný 
výbor«, který je pouze sjezdu odpovědný. 

Je tudíž na nás, abychom rozhodli: buď pod~ 
robiti se rozkazu Trockého a vstoupiti do 
rudé armády, neb dáti se zavřít do lágru, což 
obé ovšem znamenalo konec našeho odboje, 
aneb v započaté cestě setrvati, a probít si 
cestu do Francie za každou cenu. 

Maličký okamžik bylo hrobové ticho ... 
V hlavách našich táhl pás vzpomínek na do~ 
brovolný vstup do vojska, na nadšení po 
zborovském vítězství, na družný život v ukra~ 
jinských chatách, ústup, Bachmač, na luzné 
sny o námi osvobozené vlasti. A to všecko že 
má býti teď jediným, nás nechápajícím a 
Mirbachově diktátu podléhajícím člověkem 

zničeno? - Ne, nikdy! A už také vedle mě 
stojící br. des. Šmejkal první vykřikl: »Pro~ 
bijeme se! Zbraně nedáme!« Celé prostran:' 

ii§ 

ství zahlučelo souhlasně. Po utišení konsta~ 
toval br. por. Čeček, že kolem Penzy je nás 
soustředěno skoro 6000, a zvolal: »J e~li nás 
6000, koho je víc!« - Tu cítili jsme se tak 
silnými, že kdyby se proti nám postavilo i 
celé peklo, byli bychom je zničili. ' 

Ihned učiněny disposice: 2. rota poslána 
se dvěma kulomety do Rtiščeva pro lokomo~ 
tivy, jichž během dopoledne 5 šťastně přijelo. 
Byly ihned připnuty k našim vlakům, které 
se hnuly postupně směrem k Penze. Posled~ 
ní lokomotiva dovezla zprávu, že byla s trati, 
vedoucí od Tambova do Rtiščeva, obstřelo~ 

dosud provedeno telefonní spojení bojujících 
jednotek i penzer.ských nádraží, z nichž dvě 
byla v našich rukou. Byla proto část telefon~ 
ního oddílu komandována obstarati spojení; 
kontrola telegrafu připadla br. Hýblovi, 
který byl v civilu telegrafistou. Zbylá část 
telefonního oddílu pod velením prap. Sazi~ 
my, dále konná rozvědka (ovšem bez koní) 
a četa zákopníků dostali za úkol vyjeti na 
pomoc I. praporu, o němž dosud nebylo 
zpráv. Narychlo sestaven obrněný vlak. Na 
platformu naložen ukořistěný obrněný auto~ 
mobil »Groznyj«, ozbrojený dělem a dvěma 

,Trosky vlaků. 

vána, a že do Rtiščeva dojíždějí bolševikům 

posily. Byly tam proto poslány zbývající 
roty I. praporu n~ pomoc. Zbývající vlaky' 
odejely k Penze, takže serdobské nádraží 
zůstalo prázdné. Toho využil místní sovět, 

obsadil nádraží, telegraf i telefon, takže spo~ 
jení s I. praporem bylo přerušeno. 

Vlak štábu 4. pluku dojel do Penzy časně 
ráno 29. května. Hukot děl. praskot kulo~ 
metů a rachot pušek nás přivítal. První pluk 
a ostatní zde stojící části byly již od půlnoci 
v rozhořčeném boji. Částem 4. pluku připadl 
úkol provésti obchvat, což se také plně zda~ 
řilo. Z nedostatku vycvičených lidí nebylo 

kulomety, připnuty těplušky vojáků a vlak 
byl hotov. Nemohu nezmíniti se o obětavosti 
penzenskych železničářt't, kteří, třeba že ná~ 
draží 'bylo' bombardováno a kulky chvílemi 
jen pršely, přece vykonávali svoji službu 
svědomitě a tím nám usnadnili vítězství. 

Kolem 10. hod. ranní blížil se »Groznyj« 
k Serdobsku. Opatrně vjel do březového le~ 
síka, jímž táhla se hluboká rokle, když tu na 
trati začervenal se zabodnutý praporek. Ně~ 
kolik bratří vyskočilo přesvědčiti se, co to 
znamená. Vtom však padly z rokle a lesíka 
rány, prozrazující, že je to záloha. Po krát~ 
kém boji, ve kterém byli 4 bolševici zajati a 
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přes 30 jich zabito a raněno, byla záloha roz~ 
prášena. Zajatci prozradili, že I. prapor se již 
časně ráno vracel, ale že komisař poručil 

proti jeho vlaku poslati »divokou« lokomo~ 
tivu. Vojáci prý včas vyskákali z vlaku, 
tento po srážce zapálili a dali se okruhem 
pěšky na cestu k Penze. 

Dále postupováno na Serdobsk třemi 

proudy: pěchota útočila dvěma směry tak, 
aby se dostala nepříteli v bok, a po trati po~ 
malu, ale za to neúprosně šinul se »Groznyj«. 
Jeho dělo obsluhoval nejmladší bratr telefon~ 
ního oddílu Šrámek, který několika dobře 
mířenými ranami umlčel kulomety, na věžích 
kostela umístěné. V jednu hodinu bylo město 
naše. V budově sovětu, kde se nepřítel nej~ 
více bránil, dostal se nám do rukou sklad 
oděvů a hlavně bot, které se nám výborně 
hodily. Vtom byl znenadání hlášen nepřá>tel~ 
ský vlak od Rtiščeva. Přejel již most, který 
se stal I. praporu tak osudným, a blížil se ke 
stanici. Bl'. Šrámek pokřtil jej ohněm svého 
děla. Polekaní, nic netušící bolševici vyská~ 
kali z vozů a chtěli utéci po mostě. Byli však 
pronásledující je pěchotou zahnáni do řeky, 
kde mnoho z nich, mezi nimi i komisař, na 
lezlo smrt. Za celou tuto o'peraci nebylo na 
naší straně vůbec ztrát. Bolševici měli na 80 
mrtvých ... 

Jelikož byla domněnka, že ustupující I. 
prapor bude již někde blíže Penzy, vr~til se 
»Groznyj«, který od té doby byl posledním 
vlakem penzenské skupiny, a tím i celé čes~ 
koslov. armády vůbec, na zastávku Tašči~ 
lovku, odkud byla poslána rozvědka, aby 
ztracený prapor našla a přivedla, což se také 
druhého dne za poledne stalo. Utrmácení 
hoši, sotva se trochu posilnili obědem, nase~ 
dali do nového, z Penzy k tomu účelu posla~ 
ného vlaku a ujížděli k Penze. A náš bro~ 
něvik, hrd jsa na svoji práci, vesele si to 
hasil za nimi. 

Z Penzy vyjeli jsme opět poslední. Jelo 
se nám vesele, neboť místní sověty míst, jimiž 
jsme projížděli, zastrašeni jsouce naučením 
penzenským, nás nezdržovali, a tak již 31. 
května v poledne byli jsme v Syzrani. Zde 
byly velké sklady dělostřelecké, a na nádraží, 
přeplněném cestujícími. (nebOť osobní vlaky 
nejezdily), míhaly se uniformy rudých. Proto 
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při odjeZdu našeho vlaku trčely ze všech 
vrat i okének na mířené pušky, takže náš vlá~ 
ček podobal se ježku. Nepadla však ani jedi~ 
ná rána a my šťastně míjíme Batraki, odkud 
jedeme stále po břehu Volhy až na zastávku 
»Pravaja Volga«. Nádherný pohled na širou, 
mnoha bájemi opředenou vodní pláll, mírně 
se čeřící a usměvavě se lesknoucí v záři 

odpoledního slunka, je zkalen smutkem nad 
čerstvým rovem 3 bratří III. praporu našeho 
pluku, vybojovavšího nám přechod přes 

řeku. - Po tiché vzpomínce, hrdinům věno~ 
vané, upotává naši pozornost imposantní dílo 
lidských mozků a rukou, Alexandrovský 
most. Elegantní, přes 1480 m dlouhý, jako 
hračka lehounký, ba jen jako pavučinka na~ 
dýchnutý, spočívá na 14 štíhlýéh, vysokých, 
sluncem a vodou čistě do běla vypraných 
pilířích. 

Volhu přejíždíme na samý večer za nepo~ 
psatelného nadšení. Ze všech hrdel line se 
oblíbená ruská píseň, »po nášemu« upravená: 
»Volga, Volga, máť rodnaja, Volga, češskaja 
rjeka«. Za Volhou přenocujeme, zabezpe~ 

čivše se před nájezdem divoké lokomotivy 
hranicí pražců, na koleje narovnanou. Noc 
minula klidně, a tak velitel vlaku kapitán 
Pilař dal rozkaz k dalšímu pohybu. Pomalu 
projíždíme stanice Obšárovku, Majtugy, 
Bezenčuk, a všude prohlížíme stopy. bojů 
našeho avantgardu o tyto stanice. Zvláště 
kolem Bezenčuku svědčí dlouhé, daleko od 
trati se táhnoud zákopy o úporné obraně ne~ 
přítelově a perné prácí našich hochů. 

Dne 3. června ráno připojujeme se k zadní~ 
mu boji, který tvoří II. prapor 1. pl. Stojíme 
na mostě přes říčku Moču. Pod náspem leží 
překocený americký Pulmanův vagon, jehož 
bolševici použili k zatarasení trati. Strojvůd~ 
ce si stěžuje, že má v parostroji málo vody, 
a jelikož dopředu nemůže (stojí před námi 
několik vlaků), a za námi rozrušili zákopníci 
trať, nezbývá, než sehnati kde jaké vědro, 
utvořiti řetěz á podávati vodu do lokomotivy 
z řeky. Tuto operaci prováděli jsme potom 
dvakrát denně. A měl ten náš koníček velkou 
žízeň, neboť spotřeboval najednou 600 věder 
vody. Palivo (nafta) dopravovalo se po 
druhé, volné koleji na dresině. Každý z nás 
využíval této chvíle oddechu jak nejlépe 
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mohl. Někteří hráli kopanou, jiní honili sysly, 
jichž bylo zde dostatek, a opět jiní se koupali 
a prali prádlo. Na bolševiky jsme si ani ne~ 
vzpomněli, když tu v samý podvečer padnou 
dvě dělové rány. Překvapeni nasloucháme: 
kdo to střílí, kam a odkud? Střelba však ne~ 
umlkala, a vtom již hlásí bratr, který vylezl 
na střechu vagonu, že za námi stojí bolše~ 
vický vlak a střílí po Ivaščenkovu. Ivaščen~ 
kovo byla stanice před námi, kde byly veliké 
muniční továrny a ohromná skladiště prachu, 

nábojll a třaskavin. 

. 
jsme se nacházeli. Stačila jedna dobře mířená 
rána do zásobán;n prachu, a celý kraj širo~ 
ko~daleko byl by býval zničen a my všichni 
ovšem s ním. 

Aby se něco podobného nemohlo více opa~ 
kovat, spálili zákopníci dřevěný železniční 

můstek, vzdálený asi 2 versty od stanice 
Bezenčuk. Zůstala tam polní stráž od 1. plu~ 
ku, která měla stanoviště u strážního domku 
u dobytých děl. Druhý den zrána byl zadní 
voj poctěn návštěvou bolševických parlamen~ 
tářů, z nichž jeden byl v československém 

Primitivni obrněný vlak s autem. Foto Památník Odboje 

Rychle běžíme do těplušek pro pušky a 
patrony, a už běžíme proti nepříteli. Hlouček 
asi 15 bratří, kteří byli nejblíže u vlaku, je 
v čele s br. důst. zástupcem Pleským již hod~ 
ně vpředu, a běží tak rychle, že jim ani nemů~ 
žeme stačit. Tento rychlý útok polekal bolše~ 
viky tak, že ani nenaložili dvě děla, která si 
pro pohodlnější míření sundali s platforem, a 
která se stala naší kořistí. Ve spěchu nalská~ 
kali do vlaku a hleděli co nejrychleji zmizet 
s obzoru. Teprve na zpáteční cestě poznali 
jsme, jak rychlý byl náš útok, neboť za ne~ 
celou půlhodinu uběhli jsme přes 7 verst. Ani 
jsme si neuvědomovali, v jakém nebezpečí 

kroji. Nesou prý vzkaz vyslance Maxy a 
musí prý mluvit s velitelem skupiny, bl'. por. 
Čečkem. Ten je však ani nepřijal, a tak mu~ 
seli odejíti s nepořízenou. Jejich slídivý po~ 
hled však prozrazoval. že jsou více vyzvě~ 
dači než vyjednavači. Pamatuji se, že někteří 
bratři žádali, aby jim byly zavázány oči, a 
události potvrdily, že žádost ta, ač jí vyho~ 
věno nebylo, byla oprávněná. 

V poledne měnila naše komanda společně, 
tuším, s osmou rotou 1. pluku, zástavu. Já 
byl určen do hlídky četaře Šámala k ochra~ 
ně pravého boku. Měli jsme hlavně za úkol. 
nepustiti nikoho do vesnice, aby se nám tak 
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nepřítel nedostal do boku. Během služby do~ 
šel ke mně jeden mužík ze vsi, a ptal se, 

bude~li zde boj a zda bolševiky zaženeme. Po 
ubezpečení, že může klidně spát, odešel zřej~ 

mě potěšen, aby nám za chvíli donesl mléka 
a slaniny. 

Večer i noc minuly klidně. Až časné jitro, 

ještě zahalené tmou a koupající se v páře a 

mlhách, přivedlo bolševiky na myšlenku, roz~ 
bíti náš týl. Dobře to měli páni bolševici vy~ 

počítáno! Zatím co vpředu odehrávala se 

slavná bitva u Lipjag, zezadu chtěl nás se~ 

vříti do kleští výkvět rudé ármády. Lotyši a 

Prvý moskevský revoluční oddíl, podporo
váni jízdou, 12 děly, se spoustou kulometů, 

napadli náš týl. Za pomalu nastávajícího 
světla viděli jsme dlouhou řadu (tuším 8) 

bolševických vlaldl, z nichž stále ještě vystu~ 
povalo vojsko a prodlužovalo nepřátelská 

křídla. Proti této přesile byli jsme ze začátku 
necelé dvě roty. Utvořili jsme malé hloučky, 

daleko od sebe roztažené, a prudkou střelbou 

hleděli jsme zadržeti nepřítele, což se nám do 
příchodu posil podařilo. Pro velikou vzdále~ 

nost a nekrytý terén postupovalo se posilám 
velice špatně, přece však konečně došly 

x 

PR R ŽE 

svého cíle. S přibytím sil začal asi v poledne 
náš útok. Jelikož však na levém křídle byl 
boj ještě dramatičtější, neboť tam zasáhly do 
něho i nepřátelské obrněné automobily, byl 
útok zastaven a čekalo se, až vyslaná 
obchvatná skupina zajde nepříteli hlouběji do 
týla. Pojednou však levé křídlo i střed se 
vzmužily a podniknut frontální protiútok, 
který bolševici nevydrželi. V jejich zákopech 
našli jsme spousty nábojů a ma'Sllé konservy. 
Nejdéle vzdorovali Lotyši, ale konečně večer 
ani ti nevydrželi a ustupovali ke trati, kam za 
nimi přijel jejich vlak. Ještě z odjíždějícího 

vlaku stříleli na nás z děla a z kulometů, ale 
takový oheií nám už neškodil. Ve stanici 
Bezenčuk bylo několik převržených kuchyní 
s uvařeným obědem. V čekárnách, které 
sloužily za obvaziště, bylo plno zakrvácené 
vaty a obvazů, svědčících, že doktoři měli 
plné ruce práce. 

Po celodenním, úmorném boji vrátili jsme 
se k půlnoci domů, obtěžkáni ukořistěnou 

municí, jíž si každý vážil nad zlato. Ještě 
jedenkráte byl jsem z »Grozného« na polní 
stráži, a pak jsme byli směněni částí 1. pluku 
a odjeli do Samary za svým 4. plukem, od 
něhož jsme byli po tu dobu vzdáleni. 

SKÉ FR 
D 

TY 

JAN KUČERA 
Po porážce bolševiků u Mariinska na zá~ 

pad od města neměli jsme vyhráno. Spojili 
jsme se sice se skupinou Gajdovou, která me~ 
zitím obsadila Novonikolajevsk, zabezpe~ 

čovala se na trati altajské a probíjela se 
k nám - Tomsk byl osvobozen místním pře~ 
vratem - ale na straně východní ležela před 
námi mocná hráz. Byla ,to řeka Kij, přes niž 
železniční most byl v našich rukou, ale za 
kterou byly seskupeny ohromné síly bolše~ 
vické z Krasnojarska, které nás ohrožovaly. 
Ale přes to, že byli v přesile, neměli bolševici 
odvahy k útoku. Podnikali sice malé výpady, 
zejména obrněným vlakem, ale byli vždy za~ 
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hnáni. Bylo vidět, že nemají chuti k vážnému 
boji. 

Po našem vítězství na západ od Mariinska 
vyslali k nám své parlamentáře, s nimiž vy~ 
jednával kpt. Kadlec. Kapitán Kadlec, který 
velel celé naší skupině, nebyl příliš milován, 
ale také ne nenáviděn. Imponovaly nám jeho 
vojenské, úsečné chování a osobní neohrože~ 
nost, ale jeho uzavřenost a trochu hrdé cho~ 
vání působily odmítavě. Vojáci však měli 
k němu důvěru neobmezenou. Příjezd dele~ 
gátů z východní fronty způsobil mezi námi 
rozruch. Byli uvedeni na nádraží, kde s nimi 
jednal kpt. Kadlec. Jednání netrvalo dlouho 

i • 

• 

a dozvěděli jsme se pak, že bylo uzavřeno 
prozatímní příměří na 2 dny, a že pak přijede 
nová delegace východní bolševické vlády a 
sovětů z Irkutska a Krasnojarska, zároveň 
s americkými delegáty, a prý i zástupci naší 
armády z východní fronty. ' 

Tuším, 2. června přijel do Mariinska 
Gajda s částí 7. pluku, a s 4 děly, získanými 
v Tomsku, takže nyní jsme měli celk~m 6 děl, 
2 těžká a 4 lehká, neboť 2 děla byla ukoři~ 
stěna v Mariinsku na partisánském oddílu, 
který patrně' nás přijel odzbrojovat. Příjezd 
Gajdův dával tušiti, že co nevidět se vrhne~ 
me na bolševiky za řekou Kijem. My, kdož 
jsme dosud Gajdu neznali, byli jsme zvědavi 
na tohoto slaveného hrdinu a osobně se nám 
jeho vystoupení líbilo. Šla o něm pověst jako 
o výborném vojáku, a jeho ráznost vůči bol~ 
ševikům se zamlouvala. Odpoledne pohřbí~ 
vali jsme na tamějším katolickém hřbitůvku 
naše padlé. V JYIariinsku byl polský kostel a 
hodně Poláků. Qčast obecenstva byla velmi 
hojná. Týž den odejela dvě naše děla zpět na 
západ. 

K večeru jsme byli opět vzrušeni zprávou, 
že přijíždí opět delegace z východu. Skuteč~ 
ně přijela a s ní i američtí vojenští zástupci. 
A zase se vyjednávalo na nádraží. Bolševici 
prý chtěli, abychom bezpodmínečně ode~ 

vzdali zbraně v lrkutsku. Američané je v tom 
podporovali. Hoši byli proti Američanům 
velmi popuzeni a o vyjednávání na nádraží 
rozšířeny byly mezi námi nejfantastičtější po· 
věsti. Nescházelo a'ni takových, že kpt. Gajda 
chtěl prý delegaci i s Američany zavřít. Dele~ 
gace však odejela a bylo znovu příměří pro~ 
dlouženo o den. Gajda odejel na západ 
k Omsku, a velitelem skupiny zůs,tal opět 

kpt. Kadlec. Po odjezdu Gajdově se vyprá~ 
vělo, že prý došlo k nějakým rozporům mezi 
Gajdou a Kadlecem. 

Druhého dne bolševická delegace přijela 

po třetí ... Hoši již byli znervosnělí a chovali 
se k delegaci velmi posupně. Kpt. Kadlec 
chodil rozčilený a celá situace nevěstila nic 
dobrého. Nicméně pozdě v noci bylo ujed~ 
náno příměří, a to do 10. června do poledne, 
takže nastala pro nás doba poměrného klidu. 
Bolševická delegace odjela pak na západ za 
Gajdou. Ale již den nato byl povolán Kadlec 
do Novonikolajevska ke Gajdovi. Mluvilo se 
o tom, že Gajda neschválil příměří, které 
uzavřel Kadlec s bolševiky á očekávali jsme 
proto s netrpělivostí, co bude dále. Skutečně 
bolševici činili přípravy za řekou k nástupu 
a naše hlídky a zejména dělostřelečtí pozo~ 
rovatelé zjistili přibývání jich posil. Očeká~ 
vali jsme proto, že Kcdlec vrátí se s rozka~ 
zem k nástupu, ale nestalo se tak. Naše sku~ 
pina ostatn~ nebyla ani schopna k nástupu, 
neboť čítala pouze asi 500 mužů. ,Byly tu 
celkem 2 roty 7. pluku s několika kulomety a 
dvě baterie dělostřelectva se 4 děly a ani ne 
200 mužů. 

Leč pozdě v noci přišel dne 9. června 

z Novo Nikolajevska telegram, že příměří 

bylo prodlouženo do 16. června a druhý den 
ráno vrátil se kpt. Kadlec do Mariinska zpět. 
Přivezl s sebou jeden minomet, který byl při,~ 
dělen 10. rotě 7. pluku. Tvář Kadlecova byla 
ještě posupnější než jindy a všichni tušili, že 
míl' nebude trvat dlouho. Když druhý den 
bolševická del~gace vracela se přes Mariinsk 
zpět, nebylo snad jediného vojáka, který by 
ji nebyl už posílal ke všem čertům. Vojákům 
se zdálo, že jen zbytečně a patrně schválně 

Universita v Toms!z'lI. 
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V boji. 

zdržuje nas nástup, v jehož úspěch vzdor 
našim slabým silám každý věřil. Jen dále na 
Východ - - to byly myšlenky nás všech. 

Proslýchalo se, že kpt. Gajda poslal Kad~ 
lecovi po veliteli ochranného oddílu, který 
provázel bolševické parlamentáře, nějaký 
tajný přípis. V andžersko~sudženských uhel~ 

ných dolech na jih od Tomska prý byly ně~ 
jaké nepokoje. Odpoledne přijel z Novo Ni~ 
kolajevska vlak s ruskými dobrovolníky, 
většinou důstojníky a se 2 děly. Ruský oddíl 
čítal asi 120 mužů a byl dobře ozbrojen. Dne 

14. června přijel sám Gajda s třemi rotami 
svého pluku a kulometnou, hudební koman~ 
dou a jízdní rozvědkou a několika rotami 6. 
pluku. Všechny tyto části byly nyní sloučeny 
pod velením Gajdovým a náčelníkem štábu 
jmenován kpt. Kadlec. 

Příměří se chýlilo ke konci a všichni jsme 
tušili, že nyní již je vyjednávání konec. A 
skutečně dne 16. června byl podniknut vše~ 
obecný nástup 11a bolševiky. Větší část vojsk 
vedla pod velením Gajdovým obchvatný 
manévr do týlu nepřítele, a to na stanici . 
Suslovo, asi 17 verst vzdálenou, čímž měli 
býti odříznuty jejich ešelony. Menší část pak 
pod Kadlecem frontálním útokem upoutávala 
nepřítele. Plán se zdařil. S neobyčejným 
hrdinstvím přešla ob:hvatná skupina nebez~ 
pečnou řeku Kij a po divokých šarvátkách 
octla se nepříteli v týlu. Frontální útok obr~ 
něných našich vlaků pak dokončil dílo zkázy 
mezi nepřHelem, který byl poražen a ztrativ 
mnoho set mrtvých a raněných, 'rozutekl se 
do okolních lesů a vesnic. Kořisť, mezi ní 
i nová 4 děla, byla ohromná. Cesta ke Kras~ 
nojarsku byla volná. 

Nyní zbylo jen opraviti železniční trať, po~ 
škozenou na několika místech, aby naše eše~ 
Iony mohly se hnouti dále kupředu. Nadšení 
všech bylo ohromné, zejména, když se dově~ 
děli o úspěších na západě a o zabrání Kras~ 
nojarska úderníky, před nimiž bolševici ve 
zmatku a hrůze prchli kNižně Udinsku, kde 
nás očekával nový tvrdý oříšek. 

x 

LT JSKÉ DR - ZE 
ALOIS BORKOVE( 

Dne 16. června o 6. hod. ranní jsme vyjeli 
bočnou drahou z Barnaulu. Toto město je 
snad již dobyto našimi, ale rudá garda, která 
se rozprchla do okolních hol' a lesů, má se 

pokud možno učinit neškodnou. Přijeli jsme 
do Barnaulu okolo 4. hodiny odpolední. Kra~ 
jina, kterou jsme projížděli, je velmi úrodná. 
Zdejší altajské žito a pšenice jsou světozná
mé. Poslední léta se pomýšlelo na to, pěsto~ 
vat tu cukrovku. Město leží na levém břehu 
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Obu, v poloze poněkud vyvýšené. Loňského 
roku toto město, jsouc povětšině ze dřeva, 
vyhOřelo. Sešel jsem se tu s bratrem Tapou, 
který původně měl službu v novonikolajev~ 
ském přístavu ještě s jinými, a tyto poslední 
dny bojoval s osmou rotou a sibiřskými do~ 
brovolníky na altajské dráze. Vypráví o bo~ 
jích, o obchvatech, o smrti dobrého ruského 
poručíka Sergěje a končí o přepravě po lo~ 
dičkách a dobytí města. Jako kořist, vzuli 

naši dvě stará děla, kterých nepřítel užíval. 

Byla dobrá pro museum. 
Ze zdejšího okolí je hodně ruských dobro~ 

volců a dobře se drželi. Den nato chystali 
jsme se na další cestu, na město Bijsk. Vedla 
tam nová dráha, kterou za války stavěli za~ 

jatci. Jeden dlouhý dřevěný most byl však 
spálen a proto jsme nuceni čekat. Je pěkný 
d,en. Den nato hned ráno, naše četa byla 
určena jako předvoj do uhelňáku. Vyjeli 
jsme kolem 11. hodiny a obědvali jsme na 
stanici Altajskaja. Před spáleným mostem 
jsme zastavili a rozestavěli stráže. Bylo zde 
asi 60 dělníků s inženýrem a mnoho povozů 

vyměněn bratrem T., pak si vezme službu 4. 
četa. Most se dodělává a proslýchá se, že 
bolševici v Bijsku chtějí složiti zbraně. Včera 
byli u nás tři delegáti~parlamentáři. Most byl 
večer spraven a k 6. hod. jsme vyjeli. Na 
příští stanici dostali jsme zprávu, že Bijsk se 
vzdal, že má dělostřelectvo a nestrojová rota 
že má nastoupit zpáteční cestu na Krasno~ 
jarsk. Naše 5. a 8. rota pod vedením kap. 
Koudelky a poručíka Hejdy pojede však 

dále na Bijsk zavésti pořádek. 
20. června byli jsme v Bijsku. Na nádraží 

vlál bílý prapor s nápisem »Da zdravstvujeť 
Učreditčlnoje Sobranie« (Ať žije Qstavodár~ . 

Jezero Talmeň u Altaji. foto Památník Odboje. 

z vesnic. Bratr T. s 10 bratry je určen jako 
polní stráž asi 2 versty vpředu a o 10. hod. 
večerní jsem jej vystřídal. Bratr T. se odvá~ 
žil ještě s dvěma bratry na jednu stanici ještě 
3 versty dále, kde přebral několik telefono-- . 

gramů. Jeden z nich zněl: »Vypravím dva 
ozbrojené vlaky. Stanice Rječky, náčelník X. 
Y., atd.« Hrdě nesl opisy několika důleži~ 

tých sdělení, avšak u mostu kapitán Koudel~ 
ka s telefonistou již je zachytili. Byla tedy 
jeho námaha zbytečná, ale bylo vidět pocho~ 
pení a snaha. Dělali jedno a totéž, aniž o sobě 

věděli. 

Naše stráž propouští vagony s pražci, po~ 
třebnými ke stavbě mostu. Jízdní hlídky pilně 
prohlížejí okolí. 19. června byl jsem opět 

né shromáždění), »Da zdravstvujeť sibirsko~ 
je vremennoje pravitělstvo« (Ať žije sibiřská 
prozatímní vláda). Nepřítel zanechal zde ně~ 
kolik mizerných pušek a prchl do hor, které 
vidíme na západním obzoru k čínským hrani~ 
cím. Jsou to hory altajské. Obyva1telstvo se 
již uklidňuje. Českoslovenští zajatci měli již 
výzvu k všeobecné mobiHsaci a jsou nuceni 
k vstupu do armády neb k práci. Z Novo~ 
Nikolajevska, Barnaulu, Barabinska, Omska, 
po hloučcích přibývali. Také Rusové začali 
se slibně formovat, většinou důstojníci, neb 
v nižších vrstvách marně bys hledal nějaký 

cit vlastenectví. 
Je po dešti. Kraj je velmi pěkný a úrodný. 

Pátá rota nastupuje. Jsme rozděleni na 4 čety. 
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Prvá a druhá jsou určeny k prohlídce města, 
třetí a čtvrtá jde do zajateckého tábora, vy~ 
šetřit věci, případně hledat ukryté zbraně, 
neboť tento tábor, jako každý jiný zajatecký 
tábor na Sibiři, byl doplňovacím sborem rudé 
armády. Hlavně z Maďarů a Němců, poně~ 
vadž zaja,tci za 50 rublů měsíčně a za různá 
práva a výsady, rádi se dali zlákati. Obsadili 
jsme vchody. Vcházím s 5 bratry dovnitř, 
vyzývám zajatce, aby opustili baráky a sou~ 
středili se na louce před táborem. Zbraní 
jsme nenašli. Češi a Slováci dostali rozkaz, 
dostavi:ti se ihned na nádraží, kde měli býti 
zařazeni do armády. Mnohým se nechtělo. 
Když jsme vstoupili do tábora, bylo vidět 
mnohým na tvái!i strach a stále nám saluto~ 
vali. Bylo jich tu přes 4000. Pak strhl se velký 
liják. Mělo nás tu 18 lidí službu až do dru~ 
hého dne odpoledne, kdy nás vyměnila osmá 
rota. 

21. června odpočíváme ve vagonech. 
Druhého dne měníme stráže. Každou chvíli 
jsou přiváděni podezřelí. Někteří byli i od~ 
střeleni, což se mi zdálo krutým. V táboře 
zajatý Čech Ungricht, který byl dříve v na~ 
šich řadách a pak přestoupil do rudé gardy, 
byl již v Novo~Nikolajevsku jednou zajat od 
poručíka Hejdy. Byl však propuštěn na svo~ 
bodu s napomenutím, aby nám nikdy již ne~ 
chodil na oči. Nyní byl opět usvědčen, že 
bojoval proti nám, a byl oběšen. U někte~ 
rých byl nalezen větší obnos peněz, revol~ 
very atd. 

Slyšíme, že naši na východě dobyli Kras
nojarsk, o němž jsme předpokládali, že nám 
ze sibiřských měst dá nejvíce práce. Než 
naši hoši neznají překážek, zvláště když jdou 
s Gajdou neb s Kadlecem. Pamatuji se, že 
jednou při nástupu měl jsem co stačit, ač 
myslím, že mám dobré plíce i nohy. Nepřítel, 
mnohdy hodně silnější, ztrácí hlavu při obje~ 

x 

vení se našich. Šla o nás hrozná pověst. 
Mluvil jsem s jedním ruským důstojníkem, 
Barnaulcem, který mi řekl: »Já tomu neroz~ 
umím, kterak vy vítězíte. My také nejsme 
zbabělci, ale vždy máme citelné ztráty, 
kdežto vám jako by se střely vyhýbaly.« 

23. června večer vyjeli jsme z Bijska. 
V posledním ešelonu jeli samí noví dobro~ 
v~lci. Na stanici Bolšoj Rječky zevluje na 
nas podle ruského zvyku lid. 24. byli jsme 
ráno na stanici Čerepanovo, kde jsme nalo~ 
žili dobytek, 14 krav. V okolí této stanice 

odehrávaly se před vzetím Baľ11a~lu větší 
boje. Zde byla tehdy nestrojová rota, 8. a 
někteří hoši od naší roty. V 1 hod. odpoled~ 
ní jsme byli opět v známém nám Novo~Niko~ 
lajevsku. Na nádraží stojí dlouhý vlak s no~ 
vými dobrovolci. Měli jsme volno, a tak jdu 

do cirku. Produkovalo se zde 6 artistů na 
visutých hrazdách. Ke konci rozprostřel se 
nad nimi vějíř jako duha, ale v německých 
barvách: černé, červené a žluté. Obecenstvo 
bouřlivě aplauduje. Nedovedu si to vysvětlit. 
Kdosi tvrdí, že to jsou Belgičané. Neznám 
jejich barvy. 

25. července vyjeli jsme opět na Krasno~ 
jarsk přes Tajgu za veselé nálady. Ve vago~ 
ně hraje nám smyčcová hudba. Jedeme taj
gou, kraj zdá se býti méně obydlen. Jedeme 

kolem audžerských uhelných dolů, v noci 
projíždíme Mariinskem a 26. při,jíždímc - do 
Krasnojarska a dovídáme se, že zde nepří" 
tel ani mnoho nevzdoroval a prchl po J eni~ 
seji, vzav s sebou spousty peněz a zásob. 

27. dojeli jsme do stanice Kans:k, kde delší 
dobu stojíme a slyšíme o bojích u Nižně 
Udinska. Právě došel telegram od francouz~ 
ské vlády, v níž děkuje za naše zakročení a 
slibuje pomoc i ostatních spojenců. Zdá se 
tedy, že Rusko postaví se opět na nohy. 

J K Jl E PEKLI (HLEB 
FRANTiŠEK FIALA 

Zásobování našeho vojska obstarávali 
braH, t. zv. nákupčíci, kteří se' rozjížděli po 
celém okolí a kupovali, kde se co koupiti 
dalo. Od jejich činnosti často záviselo uspo~ 
kojení žaludku našich bratří, což, jak známo, 
ve válce je to hlavní. Nemohu se ovšem šířeji 
zmiňovati o namáhavé a odpovědné, často 

i životy ohrožující práci našich nákupčíků, a 
musel bych psát historky jimi vyprávěné. 

O organisaci celé zásobovací služby napsal 
nám pěknou práci náš intendant pluk. Petrš. 
Já chci pouze informovati čtenáře o našich 
pekárnách. Pekaři byli přece také důležitou 

složkou našeho vojska. 
V roce 1917, kdy každodenně přicházely 

nové hloučky dobrovolců, zesílili řady naše~ 
ho vojska na Rusi, vzrostl i pátý pluk do té 
míry, že bylo rozhodnuto tvořiti nový pluk, 
t. zv. zápasný - záložní a pátý pluk opouštěl 
dosavadní ubikace v Borispole. Pamatuji, jak 
tehdy v myslích všech ožily vzpomínky na 
naši historii. Jako kdysi praotec Čech přitáhl 
na horu 'Říp, tak i my přitáhli jsme na nové 
svoje působiště, jen s tím rozdílem, že ne~ 
oplývalo mlékem a strdím. Po útěku ukra~ 
jinské vlády do Německa došel rozkaz, za~ 
bírati lokomotivy a vozy. Dne 5. března 

r. 1918 jsme se stěhovali. Během 2 dnů byl 
náš ešelon připraven k odjezdu. 7. března 

jsme odjížděli v neznámo .. _ Nebudu popi~ 
sovat jednotlivé příhody a zápletky na jed~ 
notlivých stanicích, to přenechám povolaněj~ 
ším:o Jízda z Ukrajiny nám ubíhala, ale za to 
přibývalo starostí, jak budeme živi. Co se 
týče menáže, to se řešilo snadno. Polní ku~ 
chyně se postavily na platformy a vařilo se. 
Ale hůře bylo to s chlebem. 

Poslední Zásoby byly brzy vyčerpány, ale 
jak upéci jiný? Mouky jsme měli dosta'tek, 
ač jsme před odjezdem měli právě o mouku 
bídu, zvláště o vánocích a na Nový rok jsme 
byli bez chleba. Nyní byla situace obrácená. 
Dříve jsme měli pece, ale neměli jsme mouky, 
teď jsme měli mouku, ale neměli pece. K to~ 
mu ještě jsme přiieli do vyiedené krajiny, kde 
ani Ru<;ové chléb neměli. V Penze se někte~ 

rým podařilo kus chleba koupit, funt za dva 
ruble. Ale jak se obyčejně stává, když se 
o věci hodně přemýšlí, není nouze o dobrý 
nápad. A· tak kdosi ve vagoně prohodil: 
»Nešlo by postavit pec ve vagoně?« Myšlen~ 
ka se vtělila ve skutek. Došli jsme k náčel~ 
níku ešelonu, věc jsme mu vyložili, on se nám 
postaralo prázdný vagon a poslal nám zed~ 
níka. Někteří někde našli cihly, což byla 
v Rusku věc dosti nezvyklá, k naší velké ra~ 
dosti někdo objevil v nádražním skladišti 
prohýbaný plech, který kdysi patrně také 
sloužil za klenutí do nějaké pece. Do jedné 
půli vagonu se vystavěla podezdívka, na po~ 
dezdívku se položilo klenutí z plechu, na 
plech se nanosilo písku a pec byla hotova. 

Zde však musím k té peci přičinit trochu 
politiky. Poněvadž pec byla stavěná v Penze, 
kde jsme bolševikům odevzdávali zbraně, 
velmi neradi, pamatovali jsme též pro úkryt 
pro zbraně pod pecí. Tam jistě bylo na pa~ 
desát pušek za živa zavřeno, za živa prot,o, 
že jsme pamatovali i pro potravu pro pušky. 
Do druhé půle jsme umístili troky na těsto 
a jednu polní kuchyni, odmontovanou od kol 
na ohřívání vody, prkna na chléb a pekárna 
byla hotova. Do pece se vešlo až 22 chlebů. 
Jaká to byla radost. Ale radost nemívá dlou~ 
hého trvání a tak i naše. Brzy jsme poznali 
chyby, kterých jsme se dopustili, když jsme 
chtěli stavět bez odborníka. Pokud jsme stáli 
na místě, šlo všechno dobře. Ale bolšani jako 

na truc nás z Penzy propustili brzy. 
Když jsme jim odevzdávali zbraně, zase 

druhou stranou jsme je odnášeli a šup s nimi 
do pece. Při jízdě se nám vagon začal nad~ 
nášet jako splašený, hned stál na zadních a 
hned 21lSe na všech čtyrech a chlebíček 
v peci začal tancovat prazvláštní tanec, takže 
jsme ho museli tahat hákem a trhat od sebe. 
Když přišli bratři pro chleba, tak nám od~ 
říkávali jakousi básničku,která začínala slo~ 
vy: »Ty jsi pekař? Škoda mouky - -« 

V nejbližší stanici jsme museli závadu 
opr~vit a do druhé půli vagonu nanosit tolik 
pytlů mouky, ,aby byla rovnováha. Pak už 
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nám chlebíček netancoval, ale sytil naše vo" 
jáky i za nejtěžších bojů, o nichž v této stati 

se nezmiňuji. Jak to v životě však bývá, 
sotva přejde jedna nesnáz, ihned je tu druhá. 

Sotva jsme totiž v pozdních měsících přejeli 
Volhu, pak Samaru a dostali se dále na vý~ 
chod, ucítili jsme ve vagonech mrazivý prů~ 
van, i ,bylo znát, že se blížíme k Uralu a za 
Uralem k Sibiři. Ve vagoně nás bylo 10 

osob, kromě ovsa a pohankové kaše, mouku 

jsme odnesli, jak jsem již řekl. na zatížení do 
pekárny, čímž se uvolnilo místo pro jednu 

pryčnu 5 až 6 osob. Ostatní byli umístěni na 
pytlích s produkty. Ke spaní jsme se přikrý~ 
vali šatstvem. Není tedy divu, že jsme spě~ 
chali do pekárny se zahřát. Ale jaké nás tam 
čekalo překvapení. Kvas nám tam v zimě 

mrzl a tak nezbývalo, než rozdělat oheň 
v peci a vařící vodou zalévat kvas. Jak ten 
boží dárek vypadal, možno si pomyslit. Na 

příště udržoval stále jeden bratr oheň pod 
kotlem a pára vyhřívala celou pekárnu. 

Zde se také osvědčilo přísloví: »Člověče, 
přičiň se a pán Bůh ti pomůže.« Celá pekárna 

byla vždy v zimě pokryta ledem. Pouze nad 

kotlem s vařící vodou zůstalo u stropu mokré 
kolečko, které se staralo, aby také podlaha 
důkladně zvlhla a se zatáhla. Pak jsme měli 
v pekárně skutečně teplo, které výrobě jakž 
takž vyhovovalo, ale nám bylo nepříjemné, 
poněvadž bylo příliš vlhké. Obzvláště, když 
se zatopilo v peci, tak jsme měli umělý déšť. 
A zrovna tak, jako jsme dříve utíkali do 
práce, tak jsme nyní byli rádi, když jsme byli 
v těplušce, kde bratři postavili kamínka, 
která přinesli z nějakého prázdného vlaku. 
Tak jsme pomalu upravili nejen své těpluš~ 
kové salony, ale i pekárnu, která se stále 
zdokonalovala. 

Toto' nové válečné zařízení českosloven~ 
ských pekařů na Rusi došlo nejen brzy uzná~ 
ní, ale i rozšíření. Po prvních zdařilých po~ 
kusech byli od pluku vybráni pekaři a roz~ 
děleni na tři party a ke každému praporu při~ 
dělena jedna. Ty se staraly pak o vytvoření 
nových filiálek. A tak pekárny staly se dů~ 
ležitou složkou našeho zásobování a byly 
zřizovány u všech našich částí, u pluků i jed~ 
no tlivých samostatných oddílů. Později 
ovšem byly zdokonaleny, takže vyhovovaly _ 
všem požadavkům na ně kladeným. 

Pekárna ve vagoně. 
1<'010 Památník Odbole. 

BILII (E (E(H SL 
A SIBIŘI 

ADOLF ZEMAN 

KU 

Brzy po vystoupení Gajdovy skupiny 
v Novo Nikolajevsku a Mariinsku a spojení 
obou její částí vydal Gajda rozkaz k mobili~ 
saci všech Čechoslováků, kteří se nalézali 
v zajateckých táborech neb na práci v tam~ 
ním kraji. Vedl ho k tomu zřetel na úbytek 
v plucích v dosavadních bojích a pak potřeba 
lidí pro různé práce. Za tím účelem zřídil 

zvláštní komisi v čele s kap. Kroutilem, která 
měla provésti mobilisaci všech Čechů a Slo~ 
váků v sibiřských krajích, námi obsazených. 
Odbočka této komise, která nalézala se ve 
zvláštním ešelonu na nádraží v Novo Niko~ 
lajevsku, byla v Tomsku a Tajze. Kapitán 
Kroutil vydal nařízení: 

»N a rozkaz. velitele československých 

vojsk, bojujících na východ od Omska, zplno~ 
mocněného člena vojenského kolegia česko~ 
slovenské armády, kapitána Gajdy, ze dne 
21. tohoto měsíce (června) vyhlašuji vše.· 
obecnou mobilisaci do pracovních praporů 

všech Čechoslováků, bez ohledu na stáří. Na~ 
řizuji proto Čechoslovákům, kteří jsou na 
území prozatímní sibiřské vlády, aby se hlá~ 
sili do 30. června u československých velitelů 
železničních stanic nebo u velitelů českoslo~ 
venských vlaků. Koncentrační místa město 
Tajga a Novo Nikolajevsk. Podkapitán dr. 

Kroutil.« 

Tento rozkaz měl však účinek nepatrný. 
Zajatci Češi i Slováci zůstávali doma a bylo 
jen málo těch, kteří dobrovolně se přihlásili, 
a to jen v místech bezprostředně při trati. 
Byli proto komandováni do Novo Nikolajev~ 
ska i Tajgy od pluků a baterií dobrovolci, 
z nichž utvořeny byly zvláštní komandy, 
které prováděly mobilisaci na celém dostup~ 
ném území i v újezdních místech, často i sto 
verst vzdálených od trati. Po spojení mariin~ 
ské skupiny s novonikolajevskou jela naše 
baterie na východ k Omsku na pomoc kapt. 
Čehovskému, kde se zúčastnila bojů u Kar~ 
gatu a Tatarské, kde bolševici byli rozbiti. 
Omsk byl již dobyt ... V té době byl ,jsem 

komandován s bratrem Markem do Novo 
Nikolajevska ke kapt. Kroutilovi. 

* 
Hned po našem příjezdu zahájili jsme naši 

činnost. Rozjeli jsme se do okolí a odevzdali 
jsme starostům obcí mobilisační rozkaz a vy~ 
hlášku s upozorněním, že za dva dny přijde~ 
me si pro zajatce, kteří jsou povinni se do~ 
staviti k »odvodu«. Nepořídili jsme také ... 

Naše mobilisace nebyla v Sibiři sympatic~ 
kou . .. Sibiřská prozatímní vláda, jež se 
w'itavila hned po našem vystoupení v Novo 
Nikolajevsku, nevyhlásila v počátcích mobi~ 
lisaci a spokojila se s dobrovolným náborem 
do své armády, s úspěchem nevalným. Širo~ 
kým masám pak z naprostého nedostatku 
uvědomění slovo »mobilisace« bylo vůbec 

nepopulárním. Zajatci pracovali ve vesni~ 
cích, vžili se do ruských poměrů, někteří na~ 
hradili ruským ženám n~jen hospodáře, ale 
i muže, a »mobilisace« znamenala pro rus~ 
kou vesnici ztrátu dobrých a levných pra~ 
covníků, rodinný rozvrat - nové válečné 

hrůzy. Zároveň byla naše mobilisace i hrůz~ 
ným příznakem ostatním zajatcům protira~ 

kouských národností, Polákům, Rumunům, 

Italům atd. - ba i samotným Rusům ... 
»Teď berou Čechy - a na konec i na nás 

dojde,« hučeli mužíci. 
Výsledek naší akce byl tedy ten, že téměř 

ani v jedné vesnici nebylo vůbec Čechoslo~ 
vákŮ. Prostě si zůstali doma, vydávali se za 
Němce nebo Rakušany, anebo utekli, jati 
jsouce šíleným strachem, do tajgy, kde žili 
v doupatech, a ruští mužíci nosili jim tam po~ 
travu, chráníce je ... 

»Pravdu máš -« říkali jim - »jaká pak 
mobilisacia. Na čerta ti je třeba. - Pobudeš 
v lese den, dva. - Odejdou a ty si oddech~ 
neš. Jaké pak mají oni právo vléci tě na 
vojnu, a?« 

Proto přikročeno bylo k jinému způsobu .. 
Volostná úprava byla povinna svolati 
»schod« všech zajatců ze všech přidělených 
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obcí a vesnic a zároveň starosta každé obce 
měl přinésti s sebou spisek svých zajatců, na" 
lézající se také na volostné úpravě. Tím byla 
umožněna kontrola ... Všichni zajatci pak 
museli s,e dostaviti se svými věcmi, aby po 
zjištění své národnosti Čechoslováci mohli 
býti ihned přijati pod naší pohostinnost. Sta~ 
rostové ručili za to, že všichni zajatci se do" 
staví, přechovávání zajatců v úkrytu bylo 
theoreticky zakázáno. V prak si byly to 
ovšem plané hrozby. Hoň se na sta verst 
v neschůdných tajgách za jedinou prokletou 

. 
nízké tajgy, plné křovin a vysokého podro~ 
stu, a kráčíme 'cestou, jejíž měkký povrch 
houpe se jako napjaté lano. 

Je parný den. - - Komáři usnuli v baži~ 
nách a tisíce much bzučí v šeru tajgy. -
Jdeme kolik verst a v dáli psí láj dává tušiti 
ukrytou ves. Slabý vánek vdechl nám do 
tváří smolný zápach páleného dříví. Šero se 
rozsvítilo a před námi prostírá se širý výsek 
lesa, zelené pastviny a nízké chalupy vsi, 
sroubené z klád. V pozadí zelená se několik 
střech a svítí bílé zdivo, nad nímž dominuje 

Řeka Ob u Novo Nikola;evska. Foto Památník Odboje 

duší - -- Ale hrozby pomohly přece - -
»Schod« se vydařil nad obyčej. 

* 
Docházelo ovšem k velmi zajímavým pn" 

hodám ... Šli jsme na příklad do vsi X .... 
Já a Slovák bratr J ura.1

) Šest bratří prová" 
zelo nás jako eskorta, ozbrojených po zuby 
a tvářících se nesmírně vážně, u vědomí 

svého úkolu. Jdeme zelení luk, z nichž tu a 
tam bělá se osamělá bříza, procházíme drob" 
nými skvrnami lesních porostlin, vnikáme do 

') Jura Juriška je nyní v Ture. Sv. Martině. 
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kulatá báň ruské cerkve. Již z dá;ky je pa~ 

trný ve vsi ruch ... Před námi drkotá k ná
vsi selský povoz. Několik jich čeká v řadě 

u stavení volostné úpravy.2) Roj mužíků 

tísní se před budovou a živě rokuje, hloučky 

zajatců v rozedraných, austrijských unifor~ 
mách, s typickými čapkami na hlavě, na nichž 

šedají se ještě přelakovaní »Franckové«, sedí 

vedle svých baťochů ~ kufříkú, nebo stojí 

u plotů a zdí stavení. Tu a tam zříti je zajatce 
v důvěrném rozhovoru s ženskými. Okolo 

2) Obecní dům. 
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cerkve tísní se zástup žen a dětí, pozorující 
zvědavě, co se as bude díti. 

Jakmile objevil se náš průvod, nastal ruch 
v celém shromáždění a' z volostné úpravy 
vyšel šedý volostný staršina s mladým úřed~ 
níkem, městského vzhledu. - Přivítali nás 
chladně. Nebyli jsme zrovna nejvítanějšími 
hosty a náš úkol nebyl závidění hodný. 

»Všichni zde -?« ptám se suše volostného 
staršiny. 

»Všichni,« odpovídá lakonicky staršina. 
Několik mirských starostů3 ) stojí opodál a 
hledí na mě posupně, nepřátelsky, s netaje~ 
nou nelibostí. V zástupu slyšeti je tlumený 
repot ... 

Šest bratrů' rozestavil jsem po cestách., 
Obklíčili tak celou náves, aby nikdo nemohl 
se vytratit. Pak podávám staršinovi své do~ 
kumenty, .jenž s úředníkem velmi pozorně je 
zkoumá a žádám, aby zavolal starosty, kteří 
podle rozkazu měli se dostaviti se seznamy 
zajatců, pracující~h u nich ve vsi, a zároveň 
se všemi zajatci i se svými zavazadly. 

Prvý starosta podává mi seznam »svých« 
zajatců. - Zběžně přelétnu jej očima a zkla~ 
mán, vrhnu pohled na Juru. - Samí Němci 
a Maďaři. - Podává~ arch Jurovi a béřu 
druhy list od jiného starosty a louskám rus~ 
ky napsaná jména do příslušných rubrik, 
v nichž naznačena také národnost, víra a 
odkud kdo je, z které obce. Na seznamu za~ 
znamenáni jsou dva Češi. 

»Ivaščekovo,« volám hlasitě jméno vesni~ 
ce ... Asi tucet postav neochotně a se zlob~ 

,ným výrazem v tvářích staví se kolem mne. 

»J osef Novák,« volám opět hlasitě, leč ni~ 
kdo se neozývá. ~pětuji zvýšeným hlasem: 

»Josef Novák.« 
Ale nic ... 

V tom přistoupí ke mně zavalitý zajatec, 
ruměných. tváří a dobráckého výrazu v očích. 

»Novák včera utekl' do lesa,« povídá ne~ 
směle. - »Bál se - -« 

»A ty jsi - Kocourek?« čtu rychle z listiny 
jméno druhého Čecha. 

»Ano.« 
»Půjdeš s námi. - Máš sv~ věci s sebou?« 

') Obecní starosta. 

IV. díl Cestami odboje. 8 

»Mám,« přitaká Kocourek. - »Beztak 
jsem už chtěl sám k vám - --« 

»Nu, moc jsi nepospíchal,« usmál se Jura. 

Kocourek stáhl rozpačitě, ale dobrácky 
tváře k úsměvu a chopiv se svého dřevěného 
kufříku a tlumoku, odcházel na prostranství 
za našemi zády. Podávám arch Jurovi a chci 
kynouti ostatním, aby odešli - -

»Čakaj,« řekl náhle Jura a upřel zrak do 
seznamu. Pak v jeho očích zableskl náhle 
ohýnek a změřiv přísným zrakem před sebou 
~tojící hochy, zeptal se jich: 

»Slovák není mezi vámi žádný?« 
»Nem, nem - Nein!« ozvalo se jako z jed

noho hrdla. Jura zavrtěl nedůvěřivě hlavou 
a povídá slovensky: 

» J en se mě nezdá, že všichni tak dobře 
rozumíte, co se vás ptám?« 

Pak mrsknuv okem po listině, zvolal ostře: 
»Josip K.« 

Předstoupil snědý, statný zajatec se vzpří
menou postavou, směle hledící před sebe. 

»Co jsi - Maďar?« táže se jej Jura ma~ 
ďarsky. 

»Maďar,« zahřměl na něho. 
»Odkud?« 
»Ze Sološnice, prešpurská stolice.« 
»U kterého pluku jsi sloužil?« 
»U čtrnáctého honvédů -« 

»A ty že jsi Maďar?« zahřměl na něho 
Jura. »U čtrnáctého regimentu byli samí Slo~ 
váci. Sološnice je celá slovenská. Tys Slo~ 
vák - čertův synu -« klel už Jura a koulel 
očima jako rozkacený lev. 

Slováček náhle se shrbil a drmolil něco po 
maďarsky. 

»Proč nemluvíš, jak ti zobák narost?« zlo
bil se Jura. »Vždyť ani pořádně neumíš ma~ 
ďarsky. Při prvním slově pozná člověk Slo~ 
váka.« 

Slovák náhle se vzepjal. V jeho zracích 
zaleskl se utajený odpor a on řekl hrdě: 

»Tož dobro. - Jsom Slovák, ale Maďar, 
z uherskej strany -« 

Jura zaklel - »Marš,« zařval pak na ubo
hého Slováčka, jenž se opět shrbil a vida, že 
mu všecko nic nepomůže, loudal se za našim 
Kocourkem. Mezi zajatci nastal živý šum. -
Jura jen přelétl zástup svým orličím pohle-
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dem a pohrával si rudou šňůrou od reVOl~ 
veru, jež visela mu malebně od ramena. Mrkl 
na mně a ihned jsem porozuměl. Bylo nutno 
začíti daleko· »rigorosnější« postup a zkou~ 
mati u všech zevrubně národnost, neboť 

jména i jich údaje, tak dost nečitelné v rušti~ 
ně, byly zúmyslně komoleny k vůli oklamání 
ruských úřadů i nás. Téměř u všech bylo 
v rubrice národnost poznamenáno »Germa~ 
nec« nebo »Maďar«. -- Tu a tam také stálo 

»Austrijec«. 
Oddělili jsme tedy celý zástup zajatců na 

jednu stranu a zkoumali jsme nyní udaje co 
nejpozorněji. »Inkvisice« naše tím se sice 

vaní Němci. Náhle padne však můj zrak na 
jméno »J ohann Spil1ar«. V rubrice »národ~ 
nost« zaznamenáno: »Austrijec«, v rubrice 
»odkud«: »J ung Bunzlau«, »regiment«: 36. 

Maně jsem se usmál. 

»Který z vás je Špilar?« ptám se s úsmě~ 
vem německy. »Hier!« ozve se v hloučku a 
přede mnou stojí takový typický, český Je~ 
l1ík. že z něho byla jedna radost. 

~>Hm,« povídám jakoby nic. ~?Sie sind also 
Deutsche?« 

»J a wohl,« vypálil v;). mě docela po vojen~ 
sku tázaný. 

Výprava pro mobillsované čechoslováky do vesnic. Foto Památník Odboje. 

zdržela, ale měla bohatý výsledek. Kdo pro~ 
kázal neklamně, že není Čechem nebo Slo~ 
vákem, byl propuštěn na levici, naši krajané 
stavěli se za nás. Náš »odvod«, při němž při~ 
padali jsme si jako starověcí »verbíři«, šel 
zvolna kupředu. Asi tucet našich hochů při~ 
hlásilo se otevřeně ke své národnosti, jeden 
prohlásil, že jeho matka je sice Němka -
byl odkudsi od Mostu - ale otec že je Čech 
a že půjde s námi. Slováci přihlásili se tři. 

Přes dvacet »odhalil« jich však neúnavný 
Jura, jenž byl jako ostříž. 

Zbývaly nám již pouze asi čtyři vesnice. 
Přelétnu zrakem zběžně seznam, podaný mě 
starostou. Jen pět jmen, samí na pohled ko~ 
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»Hm,« povídám opět jakoby nic. »Von wo 
den?« 

»Aus Jung Boleslau,« vyhrkl ze sebe Jeník 
Špilarů. .e 

Náhle bylo mě těžko ... Upřel jsem dlou~ 
hý pohled na tohoto bláhovce a pak mávl 
jsem jen rukou dozadu, dávaje mu tak na 
jevo, že se mu hloupý jeho podvod nepodařil, 
a aby jen šel ke svým krajanům. Špilar se za~ 
chvěl ... zrudl ve tváři, a ví Bůh, co se dělo 
v jeho duši. Ale Jura byl jako sokol. Pokročil 
významně k Špilarovi,. ale v tom vyřítila se 
ze zástupu jakási rusovlasá žena a s proni~ 
kavým výkřikem vrhla se k němu. 

»Nehub duši - gospodin oficér -« volala 

na mě, ač tehdy jsem měl do. »oficera« ještě 
velmi daleko. »Nemuč nás. - Muže jsem 
ztratila na vojně. - Neber mi druhého. -
S Janíkem jako žena rodná žij u - -« 

Jura se zakabonil, přistoupil k ženě a 
chladně ji odstrčil. »Ujdi-« povídá - -
»Však ty si jiného najdeš - -« 

Ale ženština nedala se tak lehce odbýti a 
vrhla se k Špilarovi, chtíc vzíti jej kolem 
krku. 

Bylo mi ještě teskněji. .. Špilar díval se 
posupně do země a na jeho tváři nebylo znáti 
nejmenší lítosti se ženou. Pak ji odstrčil a 
chopiv se svého kufříku, loudal se bez hlesu 
ke krajanům. 

z kamene. Ni sval se nikde nepohnul. Ne~ 
mllže býti pochyby. - Tihle zde nelhou. Dá
vám mlčky znamení, že mohou jíti. 

Náhle Špilar za mnou uštěpačně se za~ 
smál- -

»Hej, Máre, co pak ty - nic?« 
»J eden z hochů maně se ohlédl a zbledl ve 

tváři. Rychle nahlédnu opět do seznamu, 
který ještě držím v ruce a v očích mi svitlo. 
»Wenzel Mahr, národnost: »Muravec,« čtu 
překvapeně. »To ruské vesnické písmo se čte 
proklatě špatně, čert aby se v něm vyznal,« 
myslím si. »Ale co to pro Boha je »Mura~ 
vec?« A náhle se mi rozbřesklo. 

»Václav Már,« volám hlasitě. Onen hoch, 

Uprava a čištění vagonů. Foto Památník Odboie. 

»N\~, vidíš - -« povídá Jura k ženě. 

»Sám o tě nestojí - -« 
Kolem bylo ticho. Jen štkaní zklamané žen~ 

štiny skučelo vzduchem trhavými výkřiky. 
»Nu, mlč již,« povídám. »Chceš~li, jeď za 

námi do Novo Nikolajevska a tam se vše vy~ 
řídí. Jste~li skutečně oddáni, bude propuštěn.« 

»Jen ať si tu zůstane,« mručel Špilar. »Čer~ 
tova baba. Mám už toho všeho po krk.« 
Zena mizí kdesi v zástupu. 

Volám další k výslechu· ze sousední ves~ 
nice. - Opět přelétám zrakem spisek asi 7 
hochll a opět nenalézám ani jednoho českého 
jména. Zahledím se stojícím proti mě do tváří 
a zdá se mi, že hledím do vytesaných masek 

jenž právě před chvíli se ohlédl, zastavil se 
rozpačitě. - »No jó, ty -« volal posměšně 
na něho Špilar. »Nic na plat, Vašku ... Když 
já, tak ať také druzí. Ty se budeš tady válet 
za pecí a druzí budou klencáky kroutit, ne? 
To by tak hrálo --« 

»Má pravdu,« ozvalo se sborem za námi. 
Václavu Márovi ovšem nic nepomohlo, 

ani to, že se nechal zapsati jako »Moravec«. 
Jenže tenhle případ měl za následek ještě 

další okolnosti a působil nakažlivě. Netrvalo 
to dlouho a již druzí, povzbuzeni jsouce_:tt..d~ ____ 
vačstvím Špilarovým. přivedli nás na stopu 
celé řady chytráků, kteří podobným způso~ 

. bem chtěli si pomoci. 
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»Co pak tamhle Hucl a Fáček ... Vždyť 
jsou půl hodiny od nás - -« ozývalo se 
kolem mne a Jura ani nestačil loviti v zástupu 
nešťastné utečence, kteří již již chystali se na 
cestu k domovu. 

Slunce sklánělo se již k západu, když naše 
práce byla skončena a průvod asi padesáti 
zajatců, obklopený naší eskortou, hnul se 
k Novo Nikolajevsku. S různými pocity 
v duši táhl náš zástup vesnicí. provázen hně~ 
vivými i soustrastnými pohledy' mužíků i 
selek, v jichž zástupu ozval se i ženský 
pláč - - Po cestách rozjížděly se povozy 
se zajatci z okolních vesnic s křikem a vese~ 
lým zpěvem. Smutně a téměř bez hlesu šli 
naši krajané, vlekouce své kufříky a ran,ce ... 
Jura ale byl neúnavný. Jeho vysoká postava 
s dlouhou šavlí po boku byla všude a připo~ 
mínala figurku Jiráskových husitských het~ 

manů. Byl jako rtuť uprostřed svých Slová~ 
ků. Jeho ústa se nezavřela. - Tu měl otázku, 
tu radu, tu nějaký vtip. Vytáhl balíček papi~ 
ros »Aniček«*) a vyčastoval jimi všech~ 
ny--

»To lopáte, he?« smál se, když viděl, jak 
chtivě sahají po cigaretách. Naši hoši často~ 
va1i opět své krajany a pomalu rozvíjel se 
hovor. Začalo vyptávání ... 

»Jó, panečku ... Volové jste byli ... « po~ 
učoval bratr P. »Co jste tady vlastně měli 
dobrého na vsi? Trochu dřiny a hladu.« 

»Ba,« ozval se druhý. »Z té dřiny tu ne~ 
ztloustneš - - Sám jsem dělal u mužíka 
dost dlouho, a jsem rád, že jsem z toho 
venku -,-« 
»Něco pravdy na tom je,« ozval se Kocou~ 

rek. »Hle, cigarety už jsem půl roku neviděl, 
a jen tu nať polykat z dýmky, věru už 
omrzelo.« 

»Tak vidíte,« pochvaloval si bratr P. »A 
my cigarety prodávat můžem - - Ani vy~ 
pálit je všecky nestačím, co jich fasujeme
- A cukru, čaje - ojoj -!« 

Nálada vůčihledě rostla. 
Z lesíka vyrazil vůz, loudající se zvolna 

k vesnici. 
»Hr~me,« I?ovídá Jura. »Zrekvírujeme tu 

*) »Aničky«, cigarety, vyráběné pro čsl. armádu 
u fy Lopato v Charbině. 
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káru a hoši ať si naloží rance. - Haló!« křičí 
na vozku. »Obrať, příteli - pojedeš s námi 
do města ... « 

»Nělza, golubčik - - Chazajn**) něve~ 
lel - -« bránil se mužík. 

»Není třeba -« opáčí bratr Jura. »V mě~ 

stě zápisku dostaneš od našeho komandýra 
a hoši ti zaplatí. Hoši. složíte se na něho?« 
ptal se hochů. kteří projevili radostný sou~ 
hlas. »Pokouřit si nechceš?« lákal jej Jura 
dále a podával mu balíček machorky - -

»Nu ladno.« souhlasil mužík. sahaje chtivě 
po machorce. která byla již tehdy na Sibiři 
vzácným kořením. Hoši obklopili vozík, na~ 
ložili naň své kufříky a rance a zbaveni pří~ 
těže, vesele si vykročili. Kdosi zanotoval 
písničku ... Bledý, sotva znatelný měsíc vy~ 
houpl se na zarůžovělé ještě obloze, s níž 
skláněl se lehký závoj mlh nad krajinou. 
Vzduch vlhnul a roje komárů zvedaly se 
z bažin a vysokého podrostu tajgy. - Naše 
kroky boří se do měkké cesty. jež se houpe 
jako napjaté lano. Jdeme už kolik verst a před 
námi svitne širá, travnatá step, na níž bělá 
se tu a tam osamělá bříza. 

V dáli svítí skvrny světel v Novo Nikola~ 
jevsku. Ze »Sosnovky«. rozkošného sadu na 
březích Obi, vánek zanáší k nám zvuky ve~ 
selé hudby 11. pluku. které jako by vjely do 
nohou všech. Veselá píseň zahřmí vzduchem 
a všichni jdou statně novému životu vstříc. 
Jako by zajateCká tíseň a otroctví roboty 
padalo všem s bedel'. Teprve tahle mobili~ 
sace nadělala z těch 50 junáků' svobodné 
občany - - Není to ironie ... paskvil na 
mobilisaci? Ovšem. nebylo možno pohléd~ 
nou~i všem až dn duše ... Snad v některých 
bylo čern0 ... Ale většinou ve všech se vy" 
jasnilo. 

Tato mobilisa'ce, prováděná námi hned 
v červnu po našem vystoupení na Sibiři, 

byla samostatnou akcí Gajdovo~. Jak vysvítá 
z pamětí Gajdových, politické vedení na Rusi 
chovalo se prý k této svévolné akci Gajdově 
s počátku »krajně odmítavě«. Již v srpnu 
však vzalo tuto akci za svou a vyhlásilo vše~ 
obecnou mobilisaci na celém osvobozeném 

**) Hospodář. 

-
území. Opatření to bylo však náhodou jed~ 
ním z rozumných počinů Gajdových, neboť 
jen tak byla umožněna formace dalších pluků 
9., 10., 11. a 12., a získáno mnoho lidí pro 
pracovní prapory. Nelze však, také popříti, 
že mělo ta následek porušení dobrovolnosti 
naší armády a že příliv nového živlu do armá~ 
dy nebyl zdravý.' Nastalo další třídění mezi 
dobrovolci. - Již dříve starodružinníci jaksi 
se vyvyšovali nad mladšími dobrovolci. Mezi 
1. a 2. divisí byla jistá žehravost. Starší do~ 
brovolci pohlíželi poněkud s patra na dobro~ 
voJrp, kteří se přidali k armádě teprve při 

Ze zajatců ze)mena Maďaři byli hlavní 
oporou bolševických nadějí, a když vnucen 
nám byl boj, nemohli jsme ponechati ve svých 
zádech tyto nebezpečné, konspirující masy 
bez dohledu. Je známo, jak bolševici obírali 
se plánem vyzbrojiti zajatce nepřátelské a 
jimi likvidovati naši čsl. armádu, plánem, 
který byl prý podporován také hl'. Mirba~ 
chem, jenž patrně chtěl užíti ohromné masy 
»odpočatých« zajatců k osvěžení znavené 
armády ... Je proto zcela přirozeno, že byli 
jsme nuceni vzíti dohled a správu zajateckých 
ležení do svých rukou. aby s této strany ne~ 

Praní prádla. Foto Památník Odboje. 

odchodu z Ukrajiny, a nyní p.řibyli ještě ti 
»za 5 minut 12«. A přece muselo se vzíti 
v úvahu, že byli mezi nimi i tací, kteří dříve 
nemohli do armády. A pak byla mezi nimi 
silně zastoupena inteligence. zejména učitel ~ 
stvo. Mezi dobrovolci se velmi málů počítalo 
s psychologií u člověka. 

Se stanoviska mezinárodního bylo opatře~ 
ní toto zcela pochopitelné a se stanoviska 
právního odůvodněné. Po celé Sibiři roztrou~ 
šena byla spousta zajatců, a v některých mě~ 
stech byly ohromné zajatecké lágry. v nichž 
byly celé pluky zajatců německých i rakous~ 
kých všech národností. 

mohlo nám vzniknouti nebezpečí. Okolnost 

ta ale dok.azuje také ohromnou. dosud nedo~ 

ceněnou důlež~tost našeho sibiřského vystou~ 

penL Neboť tím, že jsme zabránili centrálním 

mocnostem využíti tohoto statisícového, vo" 

jensky vycvičeného živého materiálu k no~ 
vému zasažení do světové války. že jsme zne~ 

možni!i Německu využíti Ruska k dalšímu 
boji, že jsme vázali stále na hranicích Ruska 

část nepřátelské armády, zasáhli jsme proni~ 
kavě do celé války a zapůsobili ne nepatrně 

na šťastný výsledek pro spojence. Fakt ten 

je dosud nedoceněný a snad úmyslně či ne" 
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vědomky málo zdůrazňovaný, ba zkreslop 

vaný. 
Jestliže pro Němce a Maďary vyplv.r.ul 

z našich opatření ostřejší režim a ztráta dří~ 
vějiií svobody a možnosti vykořisťováni 

ruské dobroty i hlouposti, bylo nutno za~ 

ujmouti i stanovisko vůči našim pokreyn)'nl 
bratřím, Čechoslovákům. I to bylo jasné. 
Legie bily se za jediný cíl - za samostatnost 
československého národa. Tu měly mravní 
právo žádati ode všech Čechoslováků, aby 
přiložili ruce k dílu. Samostatnost našeho 
státu rýsovala se již v. jasných barvách 
v nedalekém budoucnu a nikdo přece nemohl 
žádati od legionářů, aby sami se bili, zatím 
co druzí spokojeně by žili u svých bab, keťa~ 
sili a hospodařili - a pak klidně přišli k ho~ 
tovému, a dokonce se také holedbali svojí 
zahraniční prací. Ze jsme se nezklamali 
v těchto výpočtech, ukázala později budouc~ 
nost, a případy ~y, jak patrno ze známé akce 
»Sibirjaků« z Tary, skutečně se staly. 

Byla proto jediné správnou zásada: 
»Chceš-li užívati ovoce budoucí svobody 

-- přilož ruce k dílu.« 
Čechoslovákům bylo dáno na vůli, buď 

vstoupiti do čsl. armády nebo do pracovních 
skupin a pomáhati tak aspoň prací rukou 
svých v osvobozovacím boji, jestliže duše 
byla slabá. 

Nutno doznat, že větší část mobilisova~ 

ných uznala, co je jejich povinností a vstou~, 
pili do armády. Bylo však mnoho i těch, kteří 
dali přednost pracovním praporům. Snášeli 
hodně posměchu za to, a z nich opět část 
byla mravně donucena, přihlásit se do vojska. 
Jen zatvrzelci zůstali v pracovních družinách 
a vraceli se pak do vlasti ne jako vojáci, ale 
jen jako »občané«. 

Práce naše v Novo Nikolajevsku heobme~ 
zovala se pouze na emisar sk ou, mobi!isační 

činnost, ale i na práci kulturní. Utvořili jsme 
pěvecký sbor, pořádali koncerty, akademie, 
a 6. července jsme pořádali velkou oslavu 
Husovu, která přispěla hodně k probuzení 
národního uvědomění mezi zajatci. Byla to 
zejména řeč Jurova k Slovákům, která 
působila. Jen jedna okolnost se mně pro~ 
tivila. - Bylo to násilné donucování za~ 

tvrzelců, aby se přiznali, že jsou Čechy. Na~ 
lezli se totiž takoví, kteří důsledně se vydá~ 
vali za Němce nebo Maďary, ač byli usvěd~ 
čeni z opaku. Ti bývali - ovšem jen zřídka 
- nuceni k přiznání metlou. Pracovalo se 
poměrně málo kulturně a poučně. Spíše hrála 
tll úlohu demagogie a teror, ostatně chyba 
prováděna už i dříve v zajateckých lágrech. 
To byla také jedna z příčin, . proč později, 
když po kap. Kroutilovi velitelem mobilisač~ 
ního oddílu se stal kap. Čehovský, hlásil jsem 
se dobrovolně s brem M. opět k naší baterii, 
která byla v tu dobu už za Bajfalem. 

x 
OD KYŠTYrfllJ11ir6 K JEKATĚRI 

(YRILTOMAN 
BURKU 

Po obsazení Kyštyma dne 10. června 1918 
odjeli některé roty na pomoc naší západo~ 
u,ralské části, nastupující na Jekatěrinburk po 
trati Berďauš-Kuzino-Jekatěrinburk. Na 
stanici Kyštym zůstal pouze náš III. batt. 

.3. p. pl., 3. kulometná rota a oddíl kozáků. 
Velitelem naší části byl poručík Palacký. 

Stáli jsme tam více než měsíc. Městečko Ky~ 
štym má asi 10 tisíc obyva1tel. Okolí je les~ 
naté, pahorkovité, v dolinách bažinaté a bo~ 
haté na železnou rudu. Asi 6 verst od Ky~ 
štyma stojí dynamitový záv,od. Po celou tu 
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dobu chodili jsme střídavě na zástavy a roz~ 
vědky směrem ke stanici Manky, kde byl ne~ 
přítel. Volný čas věnovali naši hoši většinou 
»bárišnám«. Hoši se činili, aby si jejich lásku 
získali. Strojili se tak, že zdaleka nikdo ne~ 
poznal, je-Ii to důstojník nebo obyčejný 

bratr. Jeden bratr měl dokonce schovaný 
i stříbrný pásek a když .šel za bárišnoll, u mě~ 
sta si ho přišpendlil na rukáv a představil se 
jí jako »gospoda oficer«. Ona se mu předsta~ . 
vila - »gymnasistka IV. klasa«. Za několik 
dní nruto bráška stál na stráži v dynamitovém 

1 
I 

závodě a chodil s puškou na rameně' právě, 
když jeho »gymnasistka« vynášela na no~ 
sítkách smetí ze závodu. Sklopili hlavy a za~ 
červenali se. Ale přes to měli se i potom 
rádi. 

Dne 16. června oznámilo několik mužíků 
poručíku Palackému, že Kaslinský závod ob~ 
sadili bolševici. Ještě téhož dne po obědě 
jela tam na povozkách naše 12. rota zjistiti 
sílu, po přípé\dě vypuditi nepřítele ze závodu. 
Na závodě Teča mezi Kyštymem a Kaslin~ 
ským závodem zanechal rotný podporučík 
Miklík od 2. čety 16 mužů silnou hlídku, 

lehce. V boji rota ukořistila jeden kulomet. 
Nepřítel měl asi 20 mrtvých. Když rota se 
vracela k nám zpět, zdaleka jsme poznali ze 
zasmušilých tváří bratří, že výprava se ne~ 
zda'řila. A k tomu jsme ztratili několik do~ 
brých hochů. Na stanici Kyštym jsme přišli 
asi ke 3. hodině odpolední téhož dne. 

Dne 23. června byla vyslána naše rota 
jako výzvědný oddíl po Ufalejské cestě zji~ 

sti ti, není~li tam nepřítel. Na cestě potkali 
jsme sotňu orenburských kozáků, kteří se 
vraceli zpět a hlásili veliteli roty, že byli asi 
10 verst vpředu a s nepr~~elem se nesetkali. 

Kyštym, foto Památník Odboje. 

která měla za úkol chrániti rotu od napadení 
nepřítelem v týlu. Jeden z šes,tnácti byl jsem 
i já. R~ta jela dále a přenocovaIa v jednom 
baráku v lese blíže závodu. Dne 17. června 
za svítání vystoupila rota z lesa a nastupo~ 
vala na závod. Čtvrtá četa vnikla z jedné 
strany do závodu, ostatní 3 čety nastupovaly 
frontálně a vypudily nepřítele ze zákopů. 
JednotliVé hloučky dostaly se až do města. 
Když velitel roty uznal, že nepřítel je početně 
silnější, dal rozkaz k ústupu. V bOji byli bra~ 
tři praporčík Sindler a Mařík zabiti. ,_Bratři 
Boubín těžce zraněn, takže zemřel, a Sustek 

Na základě tohoto sdělení vrátili jsme se 
zpět. Kozáci půjčili našim hochům koně, ti 
si na ně posedali a kozáci se smáli, jaká je to 
z Čechoslováků kavalerie. Vtom jeden z 
nich zvolal: »Skopale, hoří ti bomba« a od~ 
skočil od něho. Ten chtěl strhnouti sumku, 
ve které se bomba nacházela a odhoditi ji. 
Bylo však již pozdě. Bomba mu na zádech 
vybuchla a zřeli jsme, jak padá s koně. Byl 
okamžitě mrtev. I kůň, na kterém seděl, byl 
raněn. Bratr desátník Skopal měl v sumce 
bombu s našroubovanou zápalkou připravenu 
ihned k použití. Jakmile vsedl na koně a jel 
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rychlou jízdou, bomba narážela na pušku tak, 
že zápalka se nárazem vzňala a bomba vy~ 
buch1a. Veselá nálada nás opustila. Vraceli 
jsme se smutně zpět. 

Dne 26. června odjíždí naše 12. rota po 
úzkokolejné dráze na závod Karabaš,od 
Kyštyma asi 15 verst vzdálený. Na závodě 
Karabaši se dobývá zlatá, měděná a železná 
ruda. Byli tam zaměstnáni i Češi~zajatci, 
kteří neměli pro naše osvobozenské snahy 
vůbec zádný zájem. Proto také jsme si jich 
více nevšímali. Druhého dne měla naše druhá 
četa zástavu na všech cestách a stezkách 
v okolí závodu. Právě jsem stál na úzkoko~ 
lejné dráze, když přišli ke' mně směrem od ne~ 

vlakem zpět na stanici K yštym. Za několik 
dní přijel na stanici Kyštym II. prapor našeho 
pluku a zákopnický oddíl. Tušili jsme, že se 
brzy utkáme s nepřítelem. A skutečně 14. 
července ráno, odchází náš III. prapor s ku~ 
lomety, s 2 děly kapitána K u I i k o v s k é h o 
a kozáky za zpěvu písní na Kaslinský závod. 
Rusové dívali se na nás a jeden z nich pravil: 
»Jaký je to národ? Jdou do boje a zpívají si 
písně.« Na závodě Teča tábořímé celý den 
v lese. Večer odcházíme směrem na Kasle. 
9. a 10. rota jde frontálně, 11. a 12 .. rota 
s obchvatem na nepřítele. Ráno o 4. hod. 
začíná boj. Slyšíme střelbu. To již se naše 
rota bije s nepřítelem. 

Oprava mostu. foto Památník Odboje. 

přítele dva Rusové. Legitimovali se a žádali 
mě, mohou~li mluviti s naším velitelem. Byli 
to důstojníci bývalé ruské armády a vyprá~ 
věli mi, že jdou se vzkazem z Jekatěrinburku, 
kde vědí o našem vystoupení a toužebně nás 
tam očekávají. Již prý jsou tam organisovány 
tajně dobrovolné sbory, a jakmile budeme 
dobývati Jekatěrinburk, vpadnou bolševikům 
ve městě vzad. Rekl jsem jim, jak se jmenuje 
náš velitel a kde ho mají hledati. Odešli. 
První četa měla toho dne rozvědky k milí~ 
řům, a Tonda Šesták si mně stěžoval, že bol~ 
šáni tam sice byli, ale jakmile je spatřili, 
utekli. Jen sunečky tam zanechali, a chlubil 
se nám kukátkem. Kde ho vzal, mně neřekl. 
Ještě téhož ďne asi o 5. hod. odpol. jeli jsme 

Nepřítel phchází obsaditi zákopy, ale naše 
11. rota je obsadila dříve, nežli tam nepřítel 
přišel. Ten, když viděl, že je se všech stran 
tísněn, dává se na zmatený útěk. Kozáci ho 
pronásledují. Přicházíme do Kaslí a jsme na~ 
dšeně pozdravováni obyvatelstvem. Naše 
roty již táboří na náměstí. Odpoledne jde 
naše 12. rota na zástavu k Tjubuku, kde jsme 
si vykopali zákopy směrem na Kujaš, kde 
byli ještě bolševici. Zeny nám nosí mléko, 
pirožky a vejce. Druhý den nás vyměnila 4. 
četa a sotva jsme přišli do vesnice, byla pře~ 
padena 3 partizánskými 'bolševiky. Příhoda. 
ta udála se následovně: Jela povozka směrem 
od Kujaše. Seděli v ní 3 mužíci. Zeny. které 
přinesly našim hochům mléko, jakmile je 

spatřily, pravily: »To jsou nejzuřivější bol~ 
ševl Cl z naší vesnice. Kdyby nás poznali, 
jistě by nás zabili, až odejdete,« a daly se na 
útěk. Mezitím přijela povozka na několik 
kroků od okopů. Stráž zvolal: »Stát!« Mužici, 
když poznali, že jsou to Češi, začali vrhati 
bomby do zákopu. Jeden bratr byl raněn do 
ruky. Hoši začali střílet, dva z nich na místě 
zabili a třetí raněn utekl. Leželi tam do dru~ 
hého dne. Bratr jednoho ze zabitých žádal 
našeho velitele, aby je mohl odvézti, že je 
pochovají, což se také stalo. 

Dne 17. července odjíždíme na povozkách 
na stanici Manky, kde náš II. prapor 3. p. 
pl. s opevněným vlakem nepřítele na hlavu 

I·, 
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dětí.« »Jak to?« ptám se ho. »Když vaši za~ 
bírali Kasle, byl tam na návštěvě u svého 
bratra. Když nastala střelba, běžel přes les 
domů. Vaši ho zastavili, a když se legitimo~ 
val, pustili jej. Viděla ho od nás jedna žena~ 
»bolševička«, že s vašimi něco mluví, a řekla 
to tomu psovi.« Ukázal na komisaře. »Ten 
ho ihned arestoval. Jeho žena vzala děti a šla 
s nimi prosit za otce. Děti klekly na kolena 
a prosily: »Dádinka, neubíjejte našeho otce, 
neměl by nám dát kdo chleba.« On vytáhl 
však revolver a před očima dětí ho zastřelil. 
Zena se na něj vrhla a začala ho škrtit. Stře~ 
lil i do ní, a tak zůstalo 6 sirotečků jako scho~ 
dečky. I vaše 3 vojáky nechal před třemi ne~ 

Dělostřelectvo v bojí. 

porazil. Podél silnice leží těla mrtvých bol~ 
ševiků, svlečených do spodního prádla. Je 
teplo, a je cítit zápach mrtvol, které se čer~ 

. naly usazenými na nich mouchami. Na stani~, 
ci Manky přijíždíme v noci, a sotva jsme 
dostali oběd, odjíždíme s naším ešelonem na 
stanici Verchněj Ufalej, kterou již naše části 
obsadily. Verchněj Ufalej je malé městečko, 
kolem samé jezero a lesy. Druhý den odpo~ 
ledne přiváděli 2 kozáci na stanici bolševic~ 
kého vojenského komisaře. Vyprovázel je 
zástup mužíků, kteří jej mlátili přes hlavy 
kozáků. Ptám se jednoho mužíka, co vyvedl. 
»To je zběř, horší psa,« pravil. A vyprávěl 
mně, že zabil 18 lidí. »J eště než jste sem při~ 
šli, den před tím, zastřelil otce i matku šesti 

dělemi umučit. Přivezli je sem z Kyštyma. 
Vytrhali jim nehty na nohou i rukou a při~ 
vázali je k lokomotivě. Lókomotiva jezdila 
sem tam a vláčela je po pražcích. Pak je do~ 
bili. Jeho vlastní otec prozradil kozákům, 
kam se ukryl. Byl ukrytý ve věži v samé 
báni, pes jeden,« rozčiloval se stařík. Po vý~ 
slechu byl komisař arestován. Byl dán do 
jednoho vagonu a stála u něj stráž. 

Odpoledne asi o 6. hodině přišlo z městeč~ 
ka procesí s ikonami, korouhvemi s ducho
venstvem v čele. Za staniční budovou konali 
církevní ~břady. Po skončených obřadech 
promluvil k zástupu stříbrovlasý kněz hlu~ 
boce promyšlenou řeč a děkoval nám, že jsme 
je osvobodili od bolševického jha. Končil 
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slovy: »Věčná paměť hrdinům bratrům Če~ 
choslovákům.« Velitel části poděkoval a pra~ 
vil, že náš úkol není ještě u konce, že půjde~ 
me dále zničit úplně nepřítele, a s průvodem 
se rozloučil. Když procesí odešlo, dověděl 

jsem se, že mužíci arestovaného komisaře 

ubili. Nechtěl odpovídati na' otázky mu kla~ 
dené, jako: »Kam jsi dal moje peníze, cos mi 
vzal?« »Kde jsou moje koně«, atd. Kozák šel 
do vagonu s nahajkou, aby ho přiměl k po~ 
volnosti. Komisař, když viděl, že kozák jde 
k němu, vyskočil z vagonu mezi mužíky. Ti 
řo strhli k zemi a ušlapali. Když jsem přišel 
k vagonu, byla v něm zavřena již jen mrtvola 
komisaře. 

Dne 19. července stojíme na zástavě před 
Ufalejí. 21. července jedeme na razjezd 81. 
Dvaadvacátého července postupujeme na 
stanici Poldnevája. Nepřítel trhá před námi 
trať a boří mosty. Nastupujeme na rozjezd 
79. Srazili jsme se s nepřátelským broněvi~ 
kem. Nepřítel zahajuje palbu. Nemáme kulo~ 
mety, a proto ustupujeme. Měli jsme jednoho 
r~něného. V noci jsme přenocovali v lese. 
23. července postupujeme na závod Sever~ 
ský. 25. července přicházíme na závod Mra~ 
mornaja. Jsou tam lomy na bílý mramor a 
závod na pomníky. I v každém baráku mají 
kvádry mramoru, ze kterých dělají pomníky. 
Vyprávěli mně, že před válkou posílali 
pOlllníky až do Anglie, a teď po čas války 
průmysl ten stojí. 25. července stojíme na 
zástavě. Asi o 4. hod. přišel rozkaz, rychle 
postupovati na Jekatěrinburk. na který již 
plukovník Vojtěchovský se západouralskou 
částí útočil. Odcházíme rychlým pochodem. 
Asi o půlnoci, unaveni a žíznivi, vidíme v dáli 

x 

světla. »To bude asi nádraží, tam uhasíme 
žízeň,« myslili jsme a přidali do kroku. Při~ 
cházíme blíže a pozorujeme, že světla ta se 
sem tam pohybují. Až když jsme přišli k sa~ 
mým světlům, viděli jsme, že nás očekává 
procesí s báťuškou, svícemi a ikonami z ves~ 
uice Gornestockoje. Po podání chleba a soli 
vmísili se mezi ná~ a vyprávěli nám, že byli 
u nich již ráno kozáci, kteří jim pravili, že 
k nim přijdeme. »Připravili jsme vám oběd, 
koupelny, čisté prádlo, a čekali jsme na vás 
celé odpoledne až do této doby,« říkali. Za 
hovoru zapomněli jsme na žízeň i únavu, a 
než jsme se nadáli, byli jsme ve vesnici. Tam 
zůstala jedna četa u zbraní a ostatní pečlivé 
hospodyňky odváděly, aby nás pohostily, 
Dali nám, co měli. Uhasili jsme žízeň, za~ 

hnali hlad a odcházíme ke svým zbraním. 
I na četu u zbraní nezapomněli. Měli tam 
plná vědra mléka, máslo, slaninu i chleba. 
Ráno, když svítalo, mužíci přijeli s povozka~ 
mi, na které jsme nasedli a odjíždíme do Je~ 
katěrinburku. Povozek bylo tolik, že celý 
prapor je všechny neobsadil. Ale to nevadilo, 
mužíci ti jeli s námi s prázdnými povozkami. 
Ráno asi o 8. hod. přijíždíme do Jekatěrin~ 
burku, který byl již obsazen našimi vojsky. 
Zastavili jsme u řeky. Byli jsme zaprášeni, 
umýváme se. Přichází k nám náš 1. prapor 
s hudbou a jdeme za zvuků hudby a zpěvu 
našich písní slavnostním pochodem do Jeka~ 
těrinburku na nádraží. Všude jsme nadšeně 
vítáni obyvateli a na nádraží přivítal nás 
~rancouzský i anglický konsul. Na nádraží 
dostáváme oběd. Odpoledne odcházíme do 
města, kde jsme byli ubytováni v kasárnách 
na sborné ploščadi. 

NAPRV 1M SJEZDU (ESKOSL 
SKÉHO VOJSKA 

KAREL ZMRHAL 

E 

Kdy vznikla, začala anabase? 

Dopravou dvou vlaků šestého pluku z Če~ 
labinska 23. května, nebo dnem 14. května, 
kdy byl zabit v Čelabinsku maďarský zaja~ 
tec? Či snad 17. května, v den-demonstrač~ 
ní ho pochodu vojska z čelabinského nádraží 
do města? Nebo dokonce 25. května - v den 
přepadení vlaků 6. pluku u Marianovky a 
vystoupení skupiny kap. Kadlece v Mariin~ 

skul 
23. května byla nesporně obnovena pře~ 

rušená doprava na východ tím, že z Čelabin~ 
ska byly vyslány po dohodě s místními so~ 
věty dva vlaky šestého pluku, na jejichž 
místo přibyly, t. j. byly vpuštěny do Čelabin~ 
ska dva vlaky' druhého pluku. 14. květen je 
podkladem pro události 17. května, vrcholící 
pochodem vojska do města za tím cílem, aby 
byli osvobozeni z vězení vojáci, kteří konali 
stráž 14. května a také deputace, uvězněná 
17. května, jež byla vyslána do sovětu žádati 
propuštění uvězněné stráže. 

Událostmi 17. května byly odůvodňovány 
moskevské rozkazy na odzbrojení a rozfor~ 
mování Čechoslováků. Sovět lidových komi~ 
sařů viděl v demonstraci 17. května -nepřátel~ 
ství proti sovětskému zřízení a vládě, vybí~ 
rajepatrně hlášení, Čechoslovákům nejméně 
příznivá. Do Moskvy nedošlo totiž jenom 

,hlášení komisaře Sadluckého. Tento muž vy~ 
trval na místě, jednal se zástupci vojska a 
jeho veliteli. Jemu také náleží nesporně zá~ 
sluha, že vojsko odešlo klidně z města na 
nádraží, když věznění vojáci byli jím pro~ 
puštěni. Ne tak zachovali se již ostatní čle~ 
110yé sovětu, zasedajícího právě při vstupu 
Čechoslováků do města. Sovět se 'rozprchl a 
mnozí jeho členové zmizeli z Čelabinska vů~ 
bec, více se nevrátivše. Mezi nimi i předseda 

. vyšetřující komise Kolčov, jenž nařídil uva~ 
lení vyšetřovací vazby na stráž, povolanou 
k výslechu, nestaraje se však o to, aby stráž 
skutečně byla také vyslechnuta. 

O hlášení komisaře Sudluckého sovětská 

vláda se nemohla opírati. Bylo věcné, prav~ 
divé a uklidňující. Musilo se jí dostati zpráv 
ještě jiných, zpráv, čišících nepřátelstvím 
k Čechoslovákům. Jen takovéto zprávy 
mohly vésti k rozkazům, jichž provedením 
byla by se končila naše revoluční akce na 
Rusi ve chvíli nejrozhodnější, t. j. v době, 
kdy na západě definitivně se obrátila karta 
ve prospěch našich spojenců a proti Němcům. 
Jich provádění bylo by znamenalo dále straš~ 
né ponížení, neboť provedením by se bylo 
ve skutečnosti stalo trestem, a snad jen za to, 
že vojsko bylo vedeno jedinou snahou: co 

nejrychleji z Ruska pryč. 

Je tu ještě další datum: 25. května, kdy 
byly přepadeny vlaky 6. pluku a kdy vystou~ 
pila v Mariinsku skupina, jíž velel kap. 
Kadlec, jenž dal potřebné k tomu rozkazy na 
přímý telegrafický rozkaz kap. Gajdy, vra~ 
cejícího se z Čelabinska. Obé znamená ozbro~ 
jené nepřátelství a od nich byl pochopitelně 
jen' krůček k dalšímu přepadení vlaků 26. 
května ve Zlatoústu a v lrkutsku. Začala se 
anabase u Marianovky a v Mariinsku? Vo~ 
jensky ano. - Vyslání vlaků z Čelabinska 
nebylo rozhodující a také ne čelabinská de~ 
monstrace 17. května, jejíž důsledky byly 
rázu více politického. U Marianovky, ve 
Zlatoústu a v lrkutsku začínal se prováděti 
rozkaz o odzbrojení a roz formování. Nepo~ 
vedlo se to však v žádném z těchto případů. 
Vojensky začaly se tím řešiti stejně jako 
v Mariinsku, jak dnes už víme, otázky i poli~ 

tické ... 
Mluvíme~li o řešení otázek politických pro 

vznik anabase, jsou rozhodná i jiná data a 
jiné události, o nichž bylo už mluveno. Jeto 
doba mezi 8.-15. květnem, kdy vojáci doví~ 
dali se - ponejvíce z »Českosl. deníku« -
o novém směru dopravy 1. divise, která měla 
býti do Francie dopravována přes Archan~ 
gelsk a případně přes Murmaň. Dále 15. 
květen a nejrozhodnějším je pochopitelně 
den 20. května. 15. května konali v Čelabin~ 
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sku porady delegáti I. i II. divise, dekgáti, 
kteří byli vysláni na I. vojenský sjezd. Ačko~ 
liv radili se odděleně, resultát byl stejný: 
vyslovili se jedni i druzí proti dělení armád~ 
ního sboru a proti dopravě směrem západ~ 
ním. Delegáti I. di vise vysílají dokonce do 
Omska k Odbočce Nár. rady deputaci, aby 
tlumočila stanovisko delegátů sjezdu a do~ 
máhala se zastavení agitace pro cestu přes 
Archangelsk, poněvadž tato agitace mohla 
by působiti ve vojsku rozkladně. 

20. května došlo k zahájení předporad 1. 
sjezdu česko sl. vojska na Rusi. Byly zahá~ 
jeny v Čelabinsku v nádražní jídelně pro vy~ 
stěhovalce na Sibiř, budově ponuré, tak, 
jako by na ní ležela kletba těch, které hostila, 
ať již dobrovolně, pokud šli hledati do Ruské 
Asie novou existenci, nebo sem byli posíláni 
do vyhnanství, v němž měl býti zlomen revo~ 
luční duch. Bylo nutno spokojiti se s touto 
ponurou a nehostinnou budovou, jež drahnou 
dobu odpočívala, neboť sovět odmítl poskyt
noutisjezdu potřebné místnosti. V této ne~ 
hostinné budově padlo 20. května rozhod~ 
nutí, jímž definitivně byl odmítnut plán do~ 
pravy přes Archangelsk. Zde padlo jedno~ 
myslné rozhodnutí 120 delegátů o další jízdě 
do Vlaclivostoku, třebas »vlastním českým 
pořádkem«, k jejímuž zahájení došlo 23. 
května, kdy znovu sjezdem rozhodnutí z 20. 
května bylo potvrzeno, po sdělení obsahu 
telegramů, přikazujících odzbrojení a rozfor~ 
mování vojska. 

Co všechno odehrálo se v kamenné budo~ 
vě vystěhovalecké jídelny čelabinského ná~ 
draží! Bývaly tam jistě dojemné scény. Zde 
na politickém rozhraní Evropy a Asie lidé, 
jdoucí za novou existencí, ať šli již z Ukrajiny 
či Polska, pozná vali, že i tu půda rodí chléb 
a skýtá živobytí. Lidé, kteří se tu na okamžik 
zastavili, jsouce transportováni do vyhnan~ 
ství, přesvědčovali se zase o brutální síle 
carské moci a loučili se s jednou fásí svého 
života. S fásí, zasvěcenou práci pro lepší ži~ 
vot člověčenstva. 

A 20. kvě,tna zas~dli tu, když pro ně ne~ 
bylo jiného místa, zvolení zástupci vojska, 
aby, netušíce" co v Moskvě se zatím chystalo, 
rozhodli o existenci svého revolučního hnutí 
a nepřímo i o tom, bude~li národ svoboden 
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či nikoliv. Situace nebyla nepodobnou těch, 
kteří tu bývali dříve: měl se tu uzavříti život, 
nebo se rozvinouti v plné šíři, v plné síle, 
ke svobodě národa? Taková otázka visela ve 
vzduchu, když 120 delegátů se rozhodlo pro 
další dopravu do Francie přes Vladivostok 
ve chvíli dějinného obratu na západě, jenž 
vedl Němce k tomu, aby na sovětské vládě 
naléhavě žádali návratu zajatců ze Sibiře. 
Mezi těmito vracejícími se ze Sibiře a znovu 
vrácené na Sibiř ze Samary byl i zajatec, 
zabitý 14, května v Čelabinsku, .. 

Jako ztvrdli vystěhovalci, jdoucí do Sibiře 
za kusem chleba v těžké práci, již si vyžádala 
kultivace panenské půdy, a jako utvrdili se 
ve svém revolučním zápalu vyhnanci, tak 
ztvrdli ve svém přesvědčení o nutnosti a 
spravedlnosti svého boje českoslovenští vo~ 
jáci~dobrovolci. Proto i rozhodnutí 20, květ~ 
na bylo pevné, a, jak 23. května se ukázalo, 
včasné i nutné. 

V kamenné budově čelabinské jídelny 
padla ještě řada dalších důležitých rozhod~ 
nutí. Prvním z nich bylo zvolení Zatímního 
výboru, ustanoveného k dalšímu vedení do~ 
pravy do Vladivostoku a později i jeho roz
šíření. Zde byla učiněna řada usn.esení poli~ 
tického rázu a vedena jednání s čelabinským 
sovětem o klidné vyřízení vystoupení 17. 
května, při kterém šlo sovětu hlavně o vrá~ 
cení zbraní, jež v obsazených kasárnách a 
skladištích byly ukořistěny. 

V jídelně čelabinského nádraží byla vy
konána největší část sjezdových prací nejen 
plena, ale také komisI. Zde prodiskutována 
otázka t. zv. komitétů, čili zastupitelstev, sbo~ 
rového soudnictví a také řády, zejména řád 
pro vedoucí orgány: sněm československé 
revoluce a Odbočku Nár. rady. Když sjezd 
byl přenesen do representačního domu že;' 
lezničních zaměstnanců, byl už sjezdový 
materiál propracován. Sem tedy do nových 
místností se vlastně přenesly konečné debaty 
předporad, jimiž se uzavírala první fáse sjez~ 
dová i přes to, že poslední schůze nekonala 
se v Čelabinsku, ale už v Omsku. 

Mluvívá se často o sje~du čelabinském a 
o sjezdu omském; bývá z toho odvozováno, 
že jde o dva sjezdy. Není tomu tak. Jde jen 
o jeden sjezd, jenž se konal ve dvou různých 

místech. Svolán do Čelabinska Odbočkou 

Nár. Rady, byl tu i zahájena přeložil se sám 
do Omska, kde se utvořila a sídlila sibiřská 
vláda, s níž bylo nutno jednati a býti v ne~ 
ustálém styku. V Čelabinsku vykonaly se 
všechny přípravné práce a vyřešily politické 
otázky. související se změnami, k nimž došlo 
za anabase. V Omsku konala se slavnostní 
část sjezdu, včetně druhého čtení vypracova~ 
ných předloh a jich konečné schválení. 

Kde bylo vykonáno více? 
Nesporně v Čelabinsku. Zde byla učině~ 

na usnesení, rozhodující pro další existenci 
hnutí. V Čelabinsku bylo pracováno úsilov
ně. A přes to nescházelo ani tu momentů, 
jimiž mysl se osvěžovala a vzpružovala. 

I v Čelabinsku byly některé ie SCht"IZí 
sjezdu slavnostními. Bylo to zejména začát~ 
kem července. Sjezd oslavil prvé výročí zbo" 
rovské bitvy za čestného předsednictví ze~ 
snulého praporčíka K. Vašátky, prohlášení 
americké neodvislosti a uspořádal na volném 
prostranství veřejně přístupnou oslavu Mistra 
Jana HusL Všechny tyto slavnosti měly 
velmi pěkný ráz a vyznačovaly se zvláštním 
kouzlem. Zvláště Husova oslava při slav~ 

nostním ohni s čekým proslovem bra Davida 
a ruským bra dra Kudely a předsedy oblast~ 
ního výboru Camodurova. Byla to krásná 
manife!'tace československo~ruského sblížení. 

Nejparádnějším dnem sjezdu bylo jeho za~ 
háiení v Omsku. Na tuto slavnostní schůzi 

Buzuluk. Foto Památník Odboie. 

Často ovšem otázkám nadmíru jednoduchým 
přikládala se nesmírná vážnost - větší nežli 
jaké zasluhovaly. 

Nescházely tu ani okamžiky rázu slav~ 

nostního. Je těžko dnes vylíčiti okamžik roz~ 
hodnutí o další dopravě přes Vladivostok. 
Byl nanejvýš vážný a přece slavnostně vzru~ 
šújící tak, jako málokterý jiný. Nebo připo~ 
mínka B. Pavlů 23. května o pražské defene~ 
straci a 30. května Zmrhalova o bitvě lipan~ 
ské, když sjezdu, který se na několik dní 
od~očoval jednak pro události rázu vojen~ 
ského, jednak pro práce komisí, byla podána 
zpráva o přepadení v Irkutsku a v Zlato~ 

ústu. Tyto připomínky uváděly na paměť dě~ 
jinný význam doby, ne nepodobný událo~ 

stem, odehravším se v minulosti národa. 

přišel předseda sibiřské vlády Vologodskij 
s ministrem vojenství Grišin~Almazovem, 

konsulové anglický, americký, srbský a zá~ 
stupci polských organisací, mezi nimi i spi~ 
sovatel Bandrowski. Je nutno po pravdě do~ 
dati, že tato parádní schůze byla ze všech 
nejúnavnější, i když její aranžmá bylo vskut~ 
ku velmi dokonalé. 

Došlo na ní i k malé demonstraci tajemní~ 
ka dělnických odborových svazů Bělkina. 

Stalo se tak až v druhé polovině, kdy větši~ 
na hostí byla již pryč. Demonstrace ta byla 
však příznačná pro poměry, vytvářející se na 
Sibiři za anabase. Bělkin pozdravuje sjezd, 
konstatoval. že je vězněno v Omsku několik 
tisíc socialistů, k jejichž zatčení stačilo i ne~ 
prokazatelné udání, že jsou bolševiky. Kriti~ 
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sova I při tom i vládu Vologodského, apeluje 
na sjezd a jeho delegáty socialisty, aby se 
snažili působiti k nápravě a osvobození těch, 
kteří jsou neprávem vězněni. Tato demon~ 
strace pokazila poněkud dojem slavnostní 
schůze v první její polovině. 

V Omsku o návštěvy hostí nebylo nouze. 
Každého dne přišel někdo, pronášeje při tom 
dlouhou řeč o zásluhách Cechoslováki'\ myš~ 
lenou buď upřímně nebo také neupřímně. 
Zvláštním dojmem působila deputace prů~ 
my~lníků, okázale přinášející dar pro raněné 
vojáky. Budiž však poznamenáno, že každý, 
kdo přišel, byl přijat jako host. To ovšem ne~ 
znamená, že by se byl někdo mohl vyhnouti 
pohledu až na dno duše. 

Nejsrdečnější náladu v Omsku vyvolala 
na sjezdu babuška ruské revoluce K. Breško~ 
Breškovskaja. Přišla v průvodu svých přátel 
prostě a posadila se mezi sjezdové delegáty 
do lavice. A hned po uvítání předsedajícím 
začala mluviti. Nenuceně, upřímně. Od srdce 
k srdcím československých vojáků. Rázem si 
jejich srdcí dobyla. A mluvila znovu a znovu, 
po každé odpovědi, které se jí dostalo z řad 
delegátů. 

Přišla v pilné práci, kdy se luštily nevím 
již jaké paragrafy sjezdových předloh. S je~ 
jím příchodem nastal oddych ne nepříjemný 
v červencových vedrech, jež často delegá~ 

tům svírala víčka očí, svádějíc je k dřímotě. 
Nepřednášela, ale vypravovala o revoluční 
práci, o svém životě. Vypravovala klidně, a 
jak už řečeno, na ráz získala si celý sjezd. 
Když odcházela, doprovfizeli ji všichni - už 
nejen babušku ruské revoluce, ale i babušku 
československého vojska - až na dvůr. A 
znovu musila se postaviti před fotografický 
aparát - s »bohem« »Smolkou« .... 

Dobrovolci - tvrdí jako vojáci - dali se 
rázem unésti citem. Ovšem, tu byla proje~ 
vena opravdová upřímnost. A byla stejně 
splácena ... 

Velmi vážnému neštěstí vyhnul se sjezd 
v Omsku jen čirou náhodou. V blízkosti bu~ 
dovy techniky, v níž sjezd zasedal, nacházela 
se zatímní .skladiště nábojů. Jednoho dne, 
když vraceli se delegáti lokálkou z města na 
hlavní nádraží do svých těplušek k oddychu 
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a na oběd, došlo k strašlivému výbuchu ná~ 
bojů, jež výkládali zajatci z vagonů. V zá~ 
pětí následovala' řada výbuchů dalších. Ně~ 
kolik zajatců při skládce zaměstnaných na 
kusy bylo roztrháno, několik bylo jich zra~ 
něno. Také budova techniky utrpěla. Výbuch 
byl tak prudký, že v místnosti, ve které za~ 
sedal sjezd, byla poražena stěna. Výbuch 
nastal v 15 minutách po odchodu delegátů 
sjezdu. ' 

Tři, čtyři dny po návštěvě babušky Breš~ 
kovské proběhly velmi rychle. Největší zá~ 
jem se však soustředil už jen na volbu nové 
Odbočky Nár. rady a na závěr, k němuž do~ 
spěl sjezd 4. srpna. Delegáti pospíchali 
z Omska. Za dva dny se rozjeli na všechny 
strany, kromě předsednictva a komise pro 
názvosloví. Všichni delegáti pospíchali ke 
svým oddílům, dávajíce s bohem zaprášené~ 
mu Omsku, v němž zdaleka nemohli na tolik 
přivyknouti, jako k Celabinsku, kde cítili se 
více jako doma. Je to pochopitelné, když se 
uváží, že v Celabinsku bylo více upřímnosti 
(i v sovětě!) nežli v Omsku, kde bylo mnoho 
intrik, jak se sluší na město, jež hrálo si na 
hlavu Sibiře, osvobozené od bolševiků. Po~ 
zdější kolčakovština mohla se zroditi jenom 
v Omsku... Byloť tam bezpečno a fronty 
příliš daleko, nežli aby bylo slyšeti rány 
z děl a cítiti nesnáze, jež nastávaly s rostoucí 
rychle rudou armádou, neustále se zdokona~ 
lující v taktice i technice. 

Ze sjezdu odnesli si deleg~ti mnoho pěk~ 
ných ,dojmů: na chvíle vzrušení, obtížného 
jednání i na okamžiky hladkého průběhu, 
našla~li se společná linie. I výsledky tohoto 
sjezdu mimořádně dlo1fho trvajícího a jistě 
ojedinělého byly získány za cenu nespočet~ 
ných kompromisů. Třebas na venek byl sjezd 
vz§.cně jednomyslný, o mnohé otázky byly 
sváděny boje vášnivými debatami, z nichž 
bylo cítiti na jedné straně radikalismus a na 
druhé konservatismus. Po sjezdu nebylo však 
vítězů, ani poražených, neboť sjezd se skon~ 
čil ve vzájemné a bratrské shodě. 

V Celabinsku nejtěžší povinností delegátů 
byly legionářské pohřby.' Delegáti, davší se 
k disposici velitele 3. pluku ppluk. Vojce~ 
chovského. hned jak bylo učiněno rozhod~ 
nutí o další dopravě přes Vladivostok, utvo~ 

řili rotu, jež konala službu pohotovostní 
v Celabinsku - ne dlouho však, neboť byli 
uvolněni - a zejména službu při pohřbech 
bratřil kteří buď padli v bojích neb zemřeli. 
Nebyla to služba lehká, když některého dne 
ukládalo se na čelabinském hřbitově až 16 
bratří k věčnému spánku. A největší potíž 
bývala vždy se řečníky, kteří měli se loučiti 
se zemřelými jménem ostatních druhů arinád~ 
ního sboru. Pohřby bývaly tak pohnuté, že 
málokdo dovedl se shostiti tak tklivého 
úkolu ... Desítky bratří doprovodili delegáti 
sjezdu na poslední cestě na čelabinský hřbi~ 
tov, kde ještě na podzim 1918 vybudován byl 

důstojný památník. 
Mnozí z delegátů ještě dnes, stejně jako 

všichni vojáci, kteří pobývali v Celabinsku, 
rádi vzpomenou městského sadu s divadlem 
a hudebním pavilonem. Sem chodilo se pro 
osvěžení v podvečer - poslechnouti si kon~ 
cert při volném vstupu. A kdo měl peněz, 2;a~ 
šel do divadla. Lépe situovaní neopoměli 1ia~ 
vštíviti i restauraci, zatím co ostatní spoko~ 
jovali se tím, že, vracejíce se do těplušek na 
nádraží, na bazáru koupili si laciného sýra 
nebo »kolbasy«. Mnohý jistě vzpomene dnes, 
zůstal-li březový sad čelabinský přes všech~ 
ny bouře uchován ... 

x 

TAŽENI NA T JUMEŇ 
FRANTiŠEK BOUŠKA 

Tažení na Tjumeň zúčastnil se hlavně náš 
6. pluk a části 2. pluku pod velením pluk. Sy" 
rového. Vyjeli jsme z Kolomzina na rozjezd 
»Mělničnaja« dne 9. června. Tam tábořil 
pod stromy partisanský oddíl kazackého 
esaula Aněnkova, který neuznával bolševic~ 
ký režim a vedl proti němu stálý odboj. Tito 
kazáci, k nimž se připojilo i několik Srbů, 
žili ve stepi už 3 měsíce, pronásledováni 
jsouce bolševiky. Na jednoho z nich byla vy~ 
psána cena 100.000 rublů. Ale kazáci se 
mstili jak mohli, dělali výpady do míst a po~ 
bíjeli dopadené bolševiky bez milosti jako 
králíky. Osmahlí, rozervaní, zarostlí, činili 
nevalný dojem, ač byla mezi nima většina 
bývalých důstojníků. 

S těmito spojenci navázali jsme nyní styky 
a nasloucháme jich vyprávění o divokém 
ži~o'tě. Nepřítel byl daleko před námi, v Iši~ 
mi. Dopředu na 60 verst jezdí náš' broněvik. 
Stavíme zástavy a dále projíždí kazácké 
hlídky. Ke trati stahují se rozprchlí krasno~ 
armějci od Marianovky a od Omska a kaž~ 
dou chvíli některého přivedli k nám. Náš 
velitel předává je kazákům, kteří s nimi dě~ 
lají krátký proces. Za dva dny bylo tak od~ 
praveno asi 15 krasnoarmějců. 

Dne 10. června přijela z Išimi lokomotiva 
s jedním vagonem a bílým praporem vpředu. 

Přivezla delegaci, oznamující nám, že bolše~ 
vici utekli z Išimi, nezapomenuvše ovšem se~ 
brati s sebou obecní peníze. Týž den jsme se 
dozvěděli, že i na východ od Omska byli 
bolševici u Tatarské poraženi. Večer jsme 
odejeli a v poledne druhý den byli jsme 
v Išimi, kde na nás již netrpělivě čekali, neboť 
měli strach před návratem rudých. Nepřítel 
stojí na st. Golišmanovo v pěti prý ešelonech. 

V Išimi se mezi tím sformoval ruský do~ 
brovolnický oddíl, asi o 200 mužích, většinou 
z důstojníků a studentů. Prostých vojá~ů 
bylo jen 17. Kromě nich hlásilo se do naši 
armády 60 Cechů~zajatců a drží strážní shli~ 
by v městě i v zajateckém táboře. Ruští do~ 
brovolníci nosí jako my, na čapkách lentoč~ 
ky, ale bílo~zelené (barva sněhu a sibiřských 
lesů). Důstojníci distinkci nemají. 

Z Petropavlovska přijela na 15 náklad~ 
ních automobilech třetí úderná rota, která se 
zpozdila neschůdnými cestami. Odpoledne 
odejela vlakem na Omsk. Naši mezitím pro-
hlédli město. Také kazáci dělají samostatné 
prohlídky a vybírají z ťurmy zavřené bolše~ 
viky, které bez výslechu popravují. Bratr 
Mikšík přivedl večer zajatce Cecha, lékaře 
Staňka, kterého místní Ceši~dobrovolci ob~ 
viňovali ze špionáže a udavačství rakouským 
úřadům. Ukázalo se, že je nevinen a byl na~ 
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slm ešelonním soudem osvobozen. Dal pak 
dobrovolně 500 rublů na lékařské potřeby 

pro naši ošetřovnu. Hůře to dopadlo s ra~, 

kouským oberleitnantem, jakýmsi Polákem, 
který byl také arestován, ale do rána se 
ztratil. ' 

13. června odejela dopředu skupina dělní~ 
ků, odstraniti rozbitou lokomotivu a vagony 
z kolejí, které tam schválně položili išimští, 
bránící se proti bolševikům. Vagony byly 
odstraněny a lokomotiva vytažena a pone~ 
chána na místě. Jak se však ráno podivili, 
když přijeli znovu do práce a lokomotiva 
byla pryč. Vytáhli si ji bolševici a odvezli. 

radost. V Omsku formují též již dobrovolnou 
sibiřskou armádu. Mají prý již 1. divisi z ma~ 
lých ovšem pluků. 
Aněnkoví kazáci museli opustiti Iším a 

odejeli do Omska. Dostali se do konfliktu 
s místním vojenským velitelstvím pro popra~ 
vy odpůrců. Stěžovali si na ně hlavně místní 
usedlí Poláci, skrytí to austrofilové, nemo~ 
houce se dopátrati zmizelého oberleitnanta. 
V »ČsI. deníku« byl uveřejněn rozkaz Troc~ 
kého, jak byl publikován v bolševických li~ 

stech. Mluví se v něm a naši svízelné situaci 
a o tom, že prý v našem vojsku je vzbouření. 
Uvědomělejší živly prý chápou zhoubnost 

Tiumeň. 

Co asi zamýšlí? Věděli jsme, že znali naši 
slabost. Byli jsme pouze 2 roty 5. a 7. se sla~ 
bým kulometným oddílem. Na ruské i naše 
nové dobrovolce nebylo valné spolehnutí. 
Bylo to zvláštní, že bolševici vždy věděli, 

jsou~li vpředu naši neb noví dobrovolci ruští 
a jak si vždy v druhém případě troufali. 

Hlídáme železniční mosty přes řeky Išim 
a KarasuI. V »ČsI. deníku« jsou zprávy o 
prudkých bojích našich pod Ufou, o vzetí 
Barnaulu, Trojicka a postupu na Krasno~ 

jarsk, jakož i Zlatoústu. A co nás nejvíce 
zajímá: Francouzský velitel Alf. Quinet sdě~ 
luje nám dík spojenců za zakročení v Rusku 
a blahopřeje nám k úspěchům. Tedy náš krok 
došel souhlasu i ve Francii. Máme z toho 
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svého vystoupení a projevují snahu se sovět~ 
skými vojsky vyjednávat. Trocký dovoloval 
přijímati sovětům naše vyjednávače. Podmín~ 
kou býlo: odzbrojit. Ti, kdož zbraně nevy~ 
dají, mají býti zastřeleni atd. Nařizuje se ve~ 
litelům sovětských vojsk postupovati s nej~ 
větší energii, aby hanebné dobrodružství. 
bylo CQ nejdříve likvidováno! 

Počasí bylo stále krásné, jakoby to nebylo 
ani na Sibiři, o níž jsme doma tolik slýchali. 
Všude, kam pohlédneš, zeleň, traviny, obilí 
a březové, oku lahodící lesy. Voda v řece 
Išimi se tak náhle otepliÍa, že hoši se už cho~ 
dili koupat. 

Výbornými spojenci našimi byli železniční 
zřízenci. Je to jediný dělnický odbor, který 

v době všeobecného rozvratu uchoval svou 
organisaci, které možno děkovat, že doprava 
se udržovala. Většinou byli sociální revolu~ 
cionáři~eseři. S takovými spojenci to ovšem 
šlo. Dělali, co mohli. Nosili nám nejprve in~ 
formace ze schůzí ze sovětů, kde se jednalo 
o nás, pak pomáhali aktivně. Nyní nám do~ 
nášejí opět cenné zprávy z míst, obsazených 
ještě bolševiky. Uspořádali zde pro nás ně~ 
kolik kinematografických představení v »že~ 
leznodorožném sobrání« ve škále. Odměnili 
jsme se jim uspořádáním našeho kabaretu, 
který měl velký úspěch. Tancovalo se až do 
rána, jako bychom nebyli ani na frontě. 1862 
rublů jsme odevzdali bru lékaři na nemoc~ 
niční potřeby našeho praporu. 

V póndělí 24. června přijíždí 2 sotni ka~ 
záků a čtyři ruských vojáků pod vedením 
plukovníka Veržbického. Každý pluk měl 

240 mužů. Kromě nich přijel i vlak našeho 
2. pluku, v němž byla nestrojová rota a štáb 
s velitelem pluku Syrovým. Byli jsme všichni 
zvědaví na zborovského hrdinu. Mnoho jsme 
o něm slyšeli a četli. Konečně ho vidíme. 
Usedlý, starší bratr, s dobráckou tváří, s čer~ 
nou páskou přes levé oko, památkou to od 
Zborova, byl nám sympatickým. 
Město Išim nevynikalo zvláštnostmi. je celé 

ze dřeva, jako na Ukrajině, ale je čistší. Slulo 
svými obrovskými trhy:, jeho bazar býval nej~ 
větší z celé tobolské gubernie. Správa města 
chtěla, aby náš kabaret byl opakován ještě 
v městském sadu. Ku slavnosti již však ne~ 
došlo. Jen ve škole se pořádal pro naše hochy 
»tygrbál«. 

Druhý den začal náš nástup na Golišma~ 
novo. Nejprve se hnul saperný oddíl. aby 
uvolnil koleje a za ním broněvik s rozvědkou. 

. Den nato, odpoledne, vyjeli jsme z Išimi a 
dojeli až na rozjezd 34., kde byl náš broněvik 
s pěší rozvědkou. V lesíku u rozjezdu čekálo 
půl druhého sta povozek venkovanů. Měl býti 
v noci obchvat. Sešlo však z něho, prý pro 
nedostatek střeliva. Náš vlak tedy jel zpět 

do Išimi i s rozvědkou, kterou vystřídali Ru~ 
sové. Naše 5., rota ale zůstala zde na zásta~ 
vách a 20 bratří zesiluje ruskou posádku na 
broněviku, který jede ještě tři versty dále. 
Lidová armáda na nás dobrý dojem neuči~ 
nila. Měli strach a byli sklíčeni a zaraženi. 

N. díl Cestami odboje, 9 

Drželi jsme stráž u broněviku a promokli 
jsme na kůži. Hrozně nás trápili komáři. 

Obličeje i ruce jsme měli přímo oteklé a ne~ 
mohli jsme se dočkat rC:l11a. V broněviku byl 
proti nim přece prostředek. Malé ohníčky, 

na něž se sypala zelená tráva a dým vyhá~ 
nělkomáry. K ránu broněvik jel zpět k roz~ 
jezdu a my uléháme do našich vagonů a je~ 

deme zpět do Išimi k praporu. 27. června při~ 
jelo dělostřelectvo z Omska. To byla příčina, 
proč jsme odložili nástup. 

Byl nám čten telegram od spojenců, 

v němž nám děkují ,a žádají nás, abychom 
vytrvali, že nám pomohou. Išimské nádraží 
se jen hemží vojskem. Téhož dne o 6. hod. 
večer jedeme zpět a zast~vujeme se u stanice 
Karasu!. Byla jasná noc. Vystupujeme z vla~ 
ku a vidíme v dálce roztrhávati se šrapnely. 
Ráno nastal pochod na pravo od trati v bo~ 
jovném pořádku. Z pěchoty byli jsme zde 5. 
a 7. rota. Na obchvat jako prvá kolona od~ 
jela na vesnici Kruti;e Rječky nestrojová 
rota 2. pluku. Jdeme oklikami, procházíme 
vesničkou. jejíž obyvatelé na nás nepřátelsky 
hledí. Přijíždí půl sotně kazáků tryskem proti 
nám ... Byla napadena nepří~elem. Stále se 
točíme kol močálů. až přicházíme na hlavní 
silnici. 5. rota postupuje po pravé. 7. po levé 
straně silnice. Před námi rovina, v dálce věž 
kostelíka. Jakmile jsme vylezli z křovin, za~ 
čal nás nepřítel obstřelovati šrapnely, avšak 
bezúspěšně. Zato naše 2 děla začala odpo~ 
vídat ... Postupujeme vpřed v řetězu na ves~ 
nici, z jejíhož okraje na nás nepřítel střílí. Má 
nás jako na dlani ... I nepřátelská artilerie 
začíná lépe střílet. U 7. roty mají už jednoho 
mrtvého. Museli jsme se stáhnout do prava, 
kde byl malý lesík. Nepřítel zpozoroval asi 
nebezpečí a utekl. 
Shromažďujeme se ve vesnici. Jedno ne~ 

přátelské dělo bylo našim rozbito a bolševici 
měli mnoho mrtvých a zraněných. U nestro~ 
jové' mají 2 mrtvé (praporčíka Rypla) a 8 
raněných. Ve vesnici jsme s~ dlouho nezdr~ 
želi a pronásledovali jsme nepřítele, jemuž se 
podařilo ujeti na povozkách. Nebylo jich 
mnoho, asi 300. V Golišmanově měli jsme od~ 
d~ch. Rudí zde vyrabovali, co se dalo, pe~ 

, níze, krámy, ba i samovary odvezli. Rekviru .. 
jeme povozky a postupujeme ke stanici, kde 
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již čekal náš ešelon. Naši padlí byli zde po~ 
hřbeni. Nad hrobem mluvil bratr velitel Sy~ 
rový. 

1. července v pondělí začal náš nástup na 
Omutinskou. Nejprve odjely ruské části a 
vlak druhého pluku, pak jsme odejeli i my 
až na 34. rozjezd. V poledne postupujeme se 
7. rotou 'kupředu podél trati. Bratr podpor. 
Váňa se 7. rotou šel daleko do týlu nepříteli. 
Na levo od nás byl 3. ruský pluk, čítající asi 
200 lidí, ale dostal se kupředu a obstřel oval 
nepřítele, usazeného na návrší. Procházíme 
malou vesnicí a zaujímáme posici na jejím 
kraji v mělkých zákopech, v nichž jsme byli 
celou noc. Přes den byl jen dělostřelecký boj. 
Za svítání 7. ro~a napadla nepřítele zezadu. 

granátem. Náboje v nich vybuchly a mužstvo 
nepřátelské posádky zahynulo. 18 mrtvol 
bylo tu v hrozném stavu pomícháno. Vrátili 
jsme se do našeho ešelonu. Po obědě přinesli 
do vlaku zabitého bratra Babovce. Byl to 
hodný hoch a zanechal u naší čety bratra 
Frantíka. Kromě něho byli mrtví 2 bratří od 
7. roty a 1 ruský. Večer byl pohřeb ... Nad 
hroby zapěl pěvecký sbor, jehož členem byl 
br, Babove<;: a promluvil štáb. kapt. Holík. 
Po něm mluvil ruský vojín, bývalý železniční 
zřízenec krásnou řeč, v níž ocenil náš boj. 

Na adresu ruského obecenstva pravil: »Ne
stačí pouze choditi na pohřby Čechoslováků, 
ubitých za ruskou věc. Nutno přiložiti i nám 
ruku k dílu a budeme~li pochovávati s Čechy 

Bolševická letadla. 

Ke 4. hodině začal nástup. Ale nepřátelské 
okopy na vrchu byly již prázdné, jen 3 Ma~ 
ďaři ta~ zaspali. Nádraží bylo prázdné .... 
Trať byla zatarasena několika vagony, které 
však náš broněvik prostě srazil s trati a za~ 
čal pronásledovati nepřátelský obrněný vlak. 

V Omutinské stala se nám nehoda. V zá~ 

stupu obecenstva, které obklopilo několik 

našich hochů a děkovalo jim za osvobození 
z bolševického jha, neopatrností jednoho 
bratra vybuchla bomba, která zabila jednoho 
mladíka a mnoho občanů a 12 našich pora~ 
nila, většinou lehce. Mezi nimi byl i podpor. 
Pokorný. Obecenstvo bylo přesvědčeno, že 
bombu hodil mezi ně ukrytý bolševik. Na ná~ 
draží hořely zbytky dvou vagonů nepřátel~ 
ského obrněného vlaku. Byly zapáleny našim 
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zároveň ruské padlé, teprve to bude důka
zem, že oběti Čechů nebyly nadarmo.« 

Třetího července byl krásný den. Všechno 
bylo z vagonů venku a hoši se veselili při 

naší rotné hudbě. Mezitím však prožil náš 
bratr Mikšík, předseda rotného komitétu, ve 
vagoně podivný sen. Unaven usnul a zdálo 
se mu, že byl doma u ženy a dětí. Pak na
jednou vše zmizelo a on octl se v sibiřské 

stepi. Tu blížila se k němu krásná žena, bíle 
oděná. Když přišla až k němu, tu její obličej 
Se náhle změnil v hrůzný pohled a ona řekla: 
» Jsem sibiřská žena a toužím po české krvi. 
na niž už dávno čekám.« Pak sáhla po něm 
rukama, které se proměnily v medvědí tlapy 
a zaryla se mu do těla. Viděl vytrysknouti 
svou krev - a probudil se. Br. Mikšík nebyl 

pověrčivým a celý sen bral na lehkou váhu. 

Ležel před námi tvrdý oříšek vzíti stanici 
Vagaj. Byl vymyšlen výborný plán; jak rá~ 
zem zmocniti se stanice bez větších ztrát, bo~ 
hužel se plně nezdařil, Li'eba že účele bylo 
dosaženo. V 8 hodin večer vyjela naše 5. a 
6. rota, kulometná četa se 2 »Maximkami«, 
oddíl se 4 kulomety systém »Chauchat« a od~ 
díl sapérů nalevo od trati na obchvat. Pro~ 
vázelo nás asi 50 kozáků na koních. Celá 
obchvatná skupina měla 4. července obejíti 
širokým kruhem nepřítele, vpadnouti niu do 
zad, obsaditi stanici Vagaj a znemožniti mu 
rozbitím tratě. útěk. Nepřítel měl posici v půl~ 
kruhu obsazenou před st?nicí, u rozjezdu č. 
35. Dostali jsme se skutečně až za Vagaj, 
asi 4 versty, a čekali na nástup našich z fron~ 
ty. Když započala vpředu palba, naše úder~ 
ná rota skutečně obsadila stanici a naše 4. 
rota zůstala vzadu. Byli jsme však zaskočeni 
rudou jízdou a, když i n:tši opustili stanici, 
rychle jsme nastoupili starou zpáteční cestu, 
óbávajíce se nástupu nepřítele od Tjumeně. 
Co se dělo vpředu, nikdo nevěděl. O hladu, 
znaveni vedrem, táhli jsme opět širokým půl~ 
kruhem zpět. Na cestě zmocnil se některých 
neklid a rozmrzelost, oddělovali se od nás a 
šli svou cestou. Na konec nás zbylo s bra~ 
trem Homolou jen asi 20. Ke 4. hodině ranní 
jsme se dostali k našemu vlaku. Zašli jsme si 
dobrých 30 verst a celkem jsme ušli od vče~ 
rejšího večera dobrých 65 verst. 

Zde jsme se dozvěděli podrobnosti boje. 
Naše úderná rota s částí 6. roty zmocnila se 
nádraží a postupovala kupředu. Asi 12 bra~ 
tří, mezi nimi br. Mikšík, zůstali střežit nádra~ 
ží: 5. rota nalevo, 6. napravo zaujaly bitevní 
čáru. Nepřítel, když poznal, že je napaden 
z týlu, s přesilou vrhl se nazpět. 6. rota, ne~ 
známo proč, odešla do prava, k tomu ještě 
zablácené kulomety nefungovaly. Nepřítel 
začal obkružovat pátou rotu. Část odešla ry~ 
chle půlkruhem stejnou cestou jako my zpět, 
ostatních asi 35 s podpor; Váňou se probilo. 
Asi 40 rudých přijelo na koních zatím k ná:
draží a přepadli bratry, chránící nádraží, při 
čemž byl těžce raně1f br. Mikšík. 

Pomalu se celá rota sešla a k večeru nás 
scházelo jen 8. Třeba~e se tehdy náš plán 

nezdařil, bolševici, kteří měli na 150 mrtvých 
a mnoho raněných, Vagaj opustili. Ruské 
části celkem zklamaly a všeobecně jsme hu~ 
,bovali, proč nebyl povolán z Omska 3. pra~ 
por, který tam zahálel. Druhý den jeli jsme 
k Vagaji a hledali ztracené bratry. Nalezli 
jsme jejich mrtvoly hrozně zmučené, mezi ni~ 
mi i mrtvolu br. Mikšíka. Jek b~zy se vyplnil 
ubohému jeho sen. Celkem padlo 8 bratří, 
kteří byli k večeru pochováni. Nad hrobem 
mluvil plukovník Syrový. Těžko bylo se nám 
smiřovat s jeho řečí, v níž nás (hlavně 6. ro~ 
tu) vinil z těžkých ztrát. Kdyby se prý bratři 
nebyli rozbíhali, nebylo by jich. Zdá se mi, 
že neštěstí bylo zaviněno spíše liknavým ná~ 
stupem vpředu. Týž den večer přijel na ná~ 
draží pěkný automobil nepřátelského Ietec~ 
kého oddílu s velitelem a adjutantem, kteří 
se k nám přidali s 2 aet:0plány a několika 
auty. 

Vagaj nám ukázala, že nemůžeme plně spo~ 
léhati na mladé ruské vojáky a proto jsme 
s radostí přivítali náš 3. prapor, který nám se 
št. kap. Krejčím přijel na pomoc. Ž Omska 
také přijel k nám nový broněvik, který však 
se hochům nelíbil, jako Jejirh primitivní. Vza~ 
li si od něho pouze lokomotivu. 

Po poledni 7. července jeli jsme na Jaluto~ 
1'ovsk. Hlavní překážkou byl most přes řeku 
. Tobol, který nepřítel spálil. Byl však brzy 
opraven a záhy přijela de1egace železničářů 
z Jalutorovska, zvoucí nás do města, neboť 
nepřítel v noci utekl. Obyvatelstvo nás přiví~ 
talo nadšeně. Den nato odjeli jsme pře,s Išim 

, do Omska na oddych, ale již 17. července o~ 
pět jedeme k Tjumeni, znovu přes Vagaj a 
Jalutorovsk. Zahnavše nepřítele od řeky Py~ 
šmy, vcházíme již bez boje do Tjumeně. 

Tjumeň nás uvítala s jásotem. Lidé vybí~ 
hali z domů mávajíce čapkami, na nádraží 
zorganisov~ní studenti stá li ve špalíru, vzdá~ 
vajíce puškami čest, družičky nás podělovaly 
květinami. S takovou slávou nás dosud neví~ 
tali nikde. A my, zaprášení, upocení, černí, 

přijímali jsme pocty ty klidně, bez účasti, ja~ 
ko by to ani nepatřilo nám. Rozložili jsme se 
na louce před nádražím, kde nás hostili. Je~ 
den nadšenec -sebral pro nás do čepice 600 
rublů. K večeru jdeme slavnostním pochodem 
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do města, kde pro nás byla uchystána večeře. 
Druhého dne jsme se dozvěděli, že kdesi 

před Tjumení 3. ruský pluk s několika našimi 
úderníky z Kurganu, čekají na nepřítele v 
týlu. Byla jich hrstka - co zmohou? Nepřítel 
však zmizel. V Tjumeni S~ nám líbilo, přes 
to, že na ulicích bylo hodl'ě prachu. Byl jsem 
též na schůzi městského zl'lstupitelstva. Mezi 
řeči ruského řečníka, jenž mluvil o úkolech 
nové sibiřské vlády, prt~el do sálu ministr vo~ 
jenstvi prozatímní sibiřské vlády, generál~ 

major Grišin~Almazov, 1:>1'. pluk. Syrový a 
známá »babuška ruské revoluce« Breško~ 

Breškovskaja. Obecenstvo, v obrovském po~ 
čtu shromážděné, vítá je br.uřlivými ovacemi. 
Generál Grišin~Almazov, mladý to muž ne~ 

velké postavy, hovoří o nově formované si~ 
biř.ské .armádě. Pluk. Syrový osvětluje pro~ 
stými slovy vznik a vývin československého 
revolučního hnutí v Rusku a Breškovská pOP 
jednává o povinnostech občanských v nové 
době, o statečnosti vojsh, zvlfiště kozáků a 
naší a děkuje všem. Natc nastává všeobec~ 
né sbratření. Obecenstvo provází je nadše~ 
ným potleskem a provoláváním slávy. Breš~ 
ko~Breškovskaja byla stařenka 75letá, šedivá 
a shrbená. Dlouholeté vyhnanství však ne~ 
'zlomilo jejího ducha, ani zdraví. Byla čilá a 
svěží. 

Proslechlo se, Že Jekatčrinburk padl. Byl 
prý vzat naším třetím plukem, operujícím na 
trati Čeljabinsk-Kyštím-J ekatěrinburgl 

x 
ZB Jil ŠADRINSKÉ SKUPINY 

JOSEF KYNCL 
Naše operace proti Jekatěrinburgu v čer~ 

vnu a červenci 1918 byly vedeny všeobecně 
podél 4 železnic: Celjabínsk-Jekatěrinburg, 
Berďauš - Kuzino, Omsk -- Jekatěrinburg 

(přes Tjumeň) a Šadrinsk-Bogdanoviči. 
V tomto článku podávám své dojmy z bojů 
skupiny Šadrinské. 

Tato skupina, složená z necelých 3 rot a 
části pěšího výzvo oddílu 2. pluku a ruského 
oddílu dobrovo1ců, postupně za bojů zesilo~ 
vaného, zahájila svou činnost 27. června ze 
stanice M yškino (156. versta na dráze Čelja~ 
binsk-Omsk) směrem severním. Velitelem 
čs. oddílu byl por. Hasa1. 

Celá výprava se soustředila k večeru 30. 
června v Šadrinsku, který byl dobyt nápo~ 
rem od jihu a západu po zdařilých bojích 
u Mingalevskoje a u šadrinského nádraží. 
Moje maličkost byla tehdy desátníkem 1. 
roty 2. pluku;' ať se proto nikdo nediví, že tu 
na svou rotu nedám dopustitI 

Z idylického zátiší na st. Šumicha nás pří~ 
jemně vyrušila koncem června zpráva, že 
konečně začneme už také »bílit« doopravdy. 
Jaký radostný shonl Nikdo nechtěl zůstat 
jako stráž u vlaku. A jak už jsme byli zvyklí, 
popadli jsme vintovku, patrony a bomby --
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nic víc! Zádný si ani nevzpomněl na mýdlo, 
ručník, kotýlek -- natož na tlumok! Však už 
druhý den jsme toho litovali! 

Vlak nás odvezl do Myškina, kde jsme na~ 
sedali po 2--3 na selské povozky a jeli ce~ 
lou noc lesy do Voskresenskoje na řece Mias~ 
su. Umazáni jako kominíci od prachu, s roz~ 
třesenými klouby a kostmi od té 'jízdy, na~ 
mačkali jsme ~e na několik náklad~ích auto~ 
mobilů. Tu nám teprve řekli, že jedeme na 
Šadrinsk, který má býti základnou operací 
proti skupině rudých, kryjící J ekatěrinburg 
od jihovýchodu na dráze Bogdanoviči-Sa~ 
drinsk. Vida, a my jsme se vystrojili jako na 
několikahodinovou rozvědku I 

Po špatných cestách, vedoucích skoro sa~ 
mými březovými lesy, projeli jsme několik 
vesnic, obklopených pastvinami, za nimiž se 
mezi lesními parcelami rozložily lány pšenice. 
Okolo každé vsi je v okruhu několika verst 
ohrada k zabezpečení dobytka, pasoucího se 
na t. zv. »paskótině«. Nízká vrata uzavírají 
cestu: tak tak že jsme auty projeli. Ve všech 
dědinách přibíhají lidé' a nosí nám teplé pi~ 
rohy a různé pečivo z bílé mouky. Přívětivé 
tváře! ' 

V Mingalevskoje jsme dohonili část 3. ro~ 

ty, která tu včera rozbila dvakrát silnější od~ 
dil rudých. Sama měla 3 zabité a několik ra~ 
něných. -'- Po poledni za velkého horka se 
výprava na autech hnula dále do Makarov~ 
skoje na řece Barněvce. I zde za oddychu 

amenno..:O%erskoje 

ÚZé.MI OPtRI0~1 
y , 

huje. Bude to tak í dále? - »A skutečně jste 
rádi, že rudí utíkají1« - -

Na další cestě už došly zprávy, že »krásní« 
pod dojmem dvojí porážky utekli už z mě~ 
sta, spálivše most přes řeku Iseť. K 5. hod. 

f 

c;'()DRIN)~t )'KLlPINY 

fO 

27. VI. - 2. VIII. 

1918, 

"'ěřít.ko: 
10 

1<0. , /'Qo,n s 

~--~-----------------------~-~-------------------------~ 

nás zanesli občané spoustou pečiva, mléka, 
smetanou a chlebným kvasem, který nám tak 
znamenitě chutná. Tito dobří lidé mají veli~ 
kou radost, když jejich dary rychle mizí v 
útrobách našich vojákU. Zdá se, že to myslí 
upřímně, a naši náladu to znamenitě pozdvi~ 

dojeli jsme do Osějovy, ležící naproti Ša~ 

drinsku. Reka je tu asi 200 m široká o 2 ra~ 
menech, jež oblévají bahnitý ostrůvek. Tu 
dohořívalo a doutnalo ještě několik pilířů a 
trámců ze zapáleného mostu. Po loďkách 
přepravili jsme se na druhý, vysoký břeh, 
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kde velké zástupy lidí, svátečně ustrojených, 
si nás zvědavě a radostně prohlížejí. Vypa~ 
dáme věru strašlivě vedle těch vyfintěných 
slečinek. Do nasich písní bouřlivě vpadá 
»Urá« obecenstva i místních dobrovolců s bí~ 
lozelenými stužkami na čapkách (odznak sib. 
nár. armády). - Kde už se tu vzali? 

Ubytovali jsme se v domě, kde ještě včera 
zasedal místní »Sovdep«. Na velikých sto~ 
lech tu ležely celé hory čerstvého bílého pe~ 
čiva, vajec a jiných jídel, džbery mléka a sme~ 
tany; obyvatelé stále přinášeli nové a nové. 
S tím by byl nakrmil celý pluk, neřku~li 
jednu rotu, jinak dost hladovou. Musili jsme 
prosit ty dobré lidi, aby zatím přestali, po~ 
něvadž by se toho většina zkazilo. A s ja~ 
kou radostí jsme uvítali ručníky a mýdlo, 
jež nám darovali; už bylo věru na čase smýti 
ty vrstvy prachu a špíny. 

Tak tedy začalo čištění Sadrinského újezda 
Permské gubernie od rudých, trvající celý 
červenec. Suchá fakta, byť místy trochu 
zkreslená, najdeš, čtenáři, v »Kronice 2. plu~ 
ku« na str. 79.-89. Toto vypravování ti je 
má doplniti, a pokud místo stačí, zbarviti. 

Tímto bohatým, zeměděl,ským krajem pro~ 
tékají řeky Miass, Iset' a Pyšma, z nichž ze~ 
jména Iset' tvoří četná ramena, ostrůvky a 
močály mezi Sadrinskem a Dalmatovem. 
Mírně zvlněný kraj je plný březových lesů, 
místy velmi hustých, s četnými slatinami, 
mokřinami a jezírky. Mezi lesními parcelami 
l na mírných stránÍ<;h rodi se krásná pšenice; 
jiné obIli se tu skoro nepěstuje a černého 
;:hleba tu neznají. Na rozsáhlých lukách a 
pastvinách se pasou volně stáda hovězího do~ 
bytka a koní. Kraj odtud až ke Kurganit i k 
Irhitu a dále je proslulý »jarmarky« na hosp. 
plodiny, kožišiny a j. v celé záp. Sibiři. Mí~ 
sty tu vznikl průmysl, hlavně hutnický, který 
se ~eprve vyvíjí. Se světem je spojení po je~ 
diné dráze Eogdanoviči-Sadrinsk, projek~ 
tované prodloužiti až do Kurganu; jinak se tu 
používá hodně »traktů«.l) 

Operace se tu většinou - jako vůbec 
v Sibiři - konaly podél železnice a měly ráz 
bojů o rozptýlená místa, kde se rudí stří~ 
davě zachytili. K přesunům se používalo sel~ 

1) silnic, obchodních cest. 
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ských povoze k a nákladních aut, které nám 
umožnily 'rychlé pronásledování nepřítele. 
Rudí automobilů skoro neměli a stěžovali si 
často vesničanům, že nám nemohou unik~ 

nouti. Na takové auto se nás namačkalo 
30-40, a vypadalo to pak věru dost strašně: 
řítící se vozy, kterým vztýčené bodáky ruč~ 
nic dávaly podobu ježaté, pichlavé potvory. 
Bývala to šílená jízda, zvláště, když se šoféři 
- jako praví Rusové - podnapili. Na hrbo~ 
latých cestách jsme div duši nevypustili, 
zbořili jsme kde jaký můstek a z každé vý~ 
pravy přinesli rozedřené kalhoty. 

V Sadrinsku jsme byli do 7. července. Za 
tu dobu jsme udělali několik výprav (bojo~ 
vých rozvědek) na autech, hlavně ve směru 
k Dalmatovu. Rudí se po útěku ze Sadrinska 
chovali s počátku pasivně. Až v noci ze 4. na 
5. se přiblížili k městu a po poledni je začali 
ostřelovat z děla pancéřového vlaku, a vypu~ 
stivše proti nádraží lokomotivu, postupovali 
podél dráhy a silnice. Město se poplašilo, lidé 
zděšeně pobíhali sem a tam, popadnuvše, co 
komu do ruky ve zmatku přišlo, a volajíce 
na nás: »Zaščiščájtě, gaspodá, radi boga!«2) 
Proti lókomotivě rudých poslána pak rychle 
vlastní a obě se srazily nedaleko stanice, za~ 
tarasivše trat'. Rychlým postupem našich čá~ 
stí byl nepřítel zahnán a vzati zajatci s ru
dými stuhami na čapkách s nápisem »Kras~ 
nája Armija«. Padl jen jeden ruský dobrovol~ 
ník. Od severu byl hlášen také postup ru~ 
dých, proto se měla stanice v noci ochra~ 
ňovat polními strážemi. Při rozestavování 
stráží naší roty narazili jsme už však hned 
za stanicí pa strážce nepřítele. Stáli tam tři 

Lotyši, kt('ří nás považovali za své, a teprve, 
když jsme je obklíčili, tázali se polekaně: »Vy 
Avstríjci, nět7« V zápětí byli jsme zasypáni 
deštěm střel od říčky M. Kanaš. Tam sedělo 
přes 150 rudých s kulomety. V nastalé sráž~ 
ce, do níž zasáhly hlavně kulomety, rudí brzo 
ustoupili se značnými ztrátami, jak jsme ráno 
zjistili. V nejprudší palbě připlazil se k nám 
zpředu na smrt polekaný důstojník~dobrovo
lec z Čeljabinska, kterého jsme div nezastře~ 
lili. Jejich hlídka byla totiž rudými překva~ 
pena a jen díky poplachu podařilo se mu u~ 

') Ochraňujte nás, p~ové, pro boha! 

'hÉnz " 

téci z chvilkového zajetí. V boji jsme měli 
jen dva raněné, chycení rudí byli zastřeleni 
hned v tom zmatku, aby neutekli. Pamatuji 
se, jak odpuzujícím dojmem to na mně půso~ 
bilo, zvláště, když jsem ráno zpozoroval, že 
z nedbale zasypaného hrobu vytuhuje zčer
nalá ruka popraveného, ... 

Obyvatelstvo po tomto boji pohlíželo na 
nás ještě uctivěji. V těch dnech jsme chodili 
obědvat do jedné restaurace, kde nás obslu
hovalo pár slečinek - tož nám dobře chut
nalo! Stěny tam byly popsány bolševickými 
hesly - byla tam nějaká kancelář. 

" ':. 

se selské ochranné družiny, které se dovedly 
postaviti i rudým na odpor. Tak 5. července 
zadržovala místní ochrana v Ivaniščevskoje 
severní kólonu rudých, která se tím tak opoz~ 
dila, že nemohla se připojiti k útoku skupiny 
západní na město (viz výše). A za dva dny 
podobná družina v Krasnomylsku zahnala 
»krásné« při pokusu přejíti Iset'. 
Změna »vlády« se však někdy neobešla 

bez prudkých výstupů, končivších však vždy 
smírem. Jeden případ jako doklad: v Krestov
sku, kde jsme s prap. Dufkem a ruským dů
stojníkem prohlíželi velký zajatecký tábor, 

Šadrinsk. foto Památni~ Odhaie 

Také jsme prohlédli dva velké zajatecké 
tábory v Sadrinsku a v selu Krestovskoje 
(známé velkými trhy). Chytili jsme však jen 
asi dva Maďary z rudé armády; ostatní u~ 
tekli včas. Při tom nezapomenuto na agitaci 
mezi Čechoslováky ke vstupu do vojska. Při~ 
hlásilo se jich tehdy asi 10; většina se však 
nechtěla dáti k tomu pohnouti a »Frantíky,< 
měli na čepici skoro všichni. Po celé ty dny 
pracovalo mnoho zajatců o znovuzřízení dře~ 
věného mostu přes Iseť, který do 7. červencc 
byl hotov. 

V okolní~h dědinách, kam jsme se vypra
vili, byly sověty samými vesničany odstraňo~ 
vány a volena nová obecní správa. Tvořily 

se vesničané teprve po našem příchodu od~ 
hodlali změniti »vládu«. V zahradě »vólost~ 
navo upravlénija«3) sešel se »schod«4) a 
»soudil« několik zatčených spoluobčanů ze 
svrženého sovětu. ' Ale jaká obvinění proti 
nim byla přednesena! Samé osobní věci, za~ 
bíhající i do rodinných intimit. Bylo to, věru, 
komické. A tak »poražení« byli nakonec na 
moudré napomenutí br. Dufka osvobozeni 
všemi občany jednomyslně, slíbivše rukou
dáním ničeho proti nové správě nepodnikati. 
Radostné nálady celé obce využil zmíněný 
ruský důstojník a pověděl jim několik pěk-

') obecní správa. - 4) schůze občanů. 
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ných slov o nás a našich cílech: »Čechoslo~ 
vaki idúť na franzúzský front biť sa protiv 
Germáncam za svabódu s"ójej ródiny. No, 
my jich poprósim, Nob' oni os táli u na s, v Ras~ 
séji, a pómogli nam pobědiť bolševikóv~uzur~ 
patoróv a vozstanóviť nóvuju, demokratíčes~ 
kuju respúbliku. Právdaž', bratci!« končil. 
Spontanní »právilno!« bylo odpovědí. A hro~ 
movým »Urá« loučila se s námi celá ves při 
odjezdu. - - - V jakém to začarovaném 
kruhu jsme se octli? To přece nebyl náš cíl, 
pro který jsme vystoupili? - Bratře prapor~ 
číku, proč jsi nás tedy učil do nedávna franč~ 
tinu? - --

V městě se horlivě sestavovaly oddíly nár. 
armády. Skupiny dobrovo1ců, většinou dů~ . 
stojníků a kozáků, nazývaly se pro první du~ 
bu podle svého města. Tak jsme měli blzy: 
čeljabinskij »letučij otrjad«,5) složený asi ze 
40 důstojníků, věrně se držících naší roty, 
kurganský a šadrinský oddíl. Sbírali se k nám 
po částech i kozáci a též pár Srbů s poruč. 
Hrabčíkem bylo u nás. 

8. července se celá skupina vypravila ze 
Sadrinska za rudými podél trati i řeky k Dal~ 
matovu a po kamyšlovském traktu. Četa 1. 
roty, u níž jsem byl zařaděn, přidělena k le~ 
vému proudu. Po trati jel obrněný vlak, po 
silnici oddíl na autech. My jsme sedli na po~ 
vozky a jeli přes Osějevo a Krasnomylskoje 
do Krutichy, kde byl z 9. na 10. nocleh pod 
ochranou polních stráží. 

Po cestě vyzvídalo vpředu několik jezdců 
na selských koních. Obyvatelé pověděli o~ 
chotně, co o rudých znali (konkretních údajů 
však bylo málo). A všude nás zanesli množ~ 
stvím jídel; v mléce jsme se mohli skoro kou~ 
pati. Bylo to naše jediné stravovaní, nebot' 
jsme kuchyní neměli. Pak postupovala naše 
skupina přes stanici Leščevo-Zamarajevo a 
vesnici Podkorytovu do Smirnovy. Tu nám 
nějaký sedlák z Krivskoje oznámil, že. náš 
severní proud včera v jejich vsi úplně zničil 
silný oddíl rudých, obklíčiv dědinu se tří 
stran. Zpráva byla brzy potvrzena. Zraněn 
byl jen četař Zabka od na~í roty - těžce. 

Ze Smirnovy mne prap. Dufek poslal ve~ 
čel' se 3 muži do Ma1cevy s rozkazy pro vel. 
čs. oddílu, jež jacísi jezdci nám dodali. Za 

5) asi jako »pohyb1ivý« oddll (doslovně: »Iétajíci«). 
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tmy jsme jeli na povozce hustými lesy cestou 
necestou přes houštiny a močály. Sedlák se 
úžasně bál, říkal, že by tudy sám nejel za 
celý svět, že tu často lupiči přepadají. Sku~ 
tečně, les vypadal příšerně. Ani hlásku, jen 
zabubláni vody v tůni porušovalo občas toto 
mrtvé ticho. - Až po půlnoci jsme dojeli na 
místo. Odevzdal jsem por. Hasalovi rozkaz. 
kterým bylo nařízeno útočit na Dalmatov. 

Druhý den 10. dopoledne se celý čs. oddíl 
spojil ve Smirnové a odpol. přesunul do vel~ 
kého sela Sirokovskoje. Náves byla plná lidí; 
zdálo se mi, že už nám nejsou tak přízniví, 
jako jinde. Další dny však ukázaly opak. 

Vedeni průvodci, vyjeli jsme v noci na zá~ 
pad, zahnuvšf> pak na jih po vozovce z Ta~ 
mákulskoje na Dalmatov, obsazený silnou 
po:oádkou rudých. Na okraji lesů, asi 2}í 
ver.:lty na ~ever od města se povozky zasta~ 
vily a celý náš oddíl se rozčlenil k boji. Do~ 
jmy .: boje o DaJmatov vylíčím zde podrob~ 
něji. 

Po měr s i 1: Nepřítel měl téměř 3000 
muži1 pěchoty s mn,oha kulomety, oddíl jez~ 
dectva a 2panc. vlaky se 2 (?) děly i kulo~ 
mety. Byli to většinou Latyši a oddíl inter~ 
nacio~lalistů, složený ze zajatců. 

Vlastní síly: 1. čsl. oddíl por. Hasala se~ 
stával z 1. a 3. roty, čety 2. roty, pěšího vý~ 
zvědného oddílu a několika jezdců - vše od 
2. pluku, asi 350 mužů, k tomu 4 kulomety 
»Maxim« a 2 kulomety »Kolta«; 

2. ruské oddíly dobrovolců z Čeljabinska, 
Kurganu a Sadrimka pod velením por. Hrab~ 
číka (1) - asi 300 mužů a několik jezdců, 
improvisovaný pancéřový vlak a hrubá houf~ 
nice 15 cm. 

Celkem tedy asi 700 mužů. 
Okol: dobytí Dalmatova. Oddíl por. Ha~ 

sala bude postupovati ze severu a rozruší 
trať záp. od stanice. Ruský oddíl Sadrinců 
z vesnice Prityka postupuje směrem k Zato~ 
čenskoje-. Po silnici a dráze Sadrinsk-Dal~ 
matov postupují ruské části s houfnicí a pane. 
vlakem pod velením por. Hrabčíka. 

RL\zčlenění čs .. oddílu: vydělena půlrota 3. 
roty k rozrušení trati asi 2 versty na záp. od 
Dalmatova a odtud měla podporovati útok 
hlavních sil. Počáteční rozčlenění jádra od~ 
dílu: v 1. čáře jezd. hlídka a pěší výzvo od~ 

díl, v 2. čáře 1. rota pOdél vozovky, vlevo 
četa 2. roty a zbytek 3. roty, kulomety v této 
čáře (všeob.). 
Začalo slabě svítati, když jsme zahájili po~ 

stup po zvolna se sklánějících polích. Brzy 
jsme narazili na nepřátelské' polní stráže, 
které energickým nátiskem zahnány~ Vpředu, 
kde se uz nejasně v šeru rýsovaly bílé věže 
kláštera, ozývalo se zmatené pokřikování, 

hrčení vozů, supění lokomotivy - aha, mají. 
tam poplach! Přicházíme k ohradě, z{l níž je 
nízký březový lesík. Vysíláme malé hlídky 
vpřed. Já vedu hlídku na pravém křídle. Pro~ 
cházíme lesík a narážíme na četné vysoké 

rychle se zesilující. Brzy se rachot slévá v je~ 
den nepřetržitý, ohlušující hukot. Rudí kdesi 
od stanice, kterou odsud pro stromy a ploty 
nevidíme, střílejí šíleně. Stěží navazujeme 
spojení a hlásíme o sobě. Pravé křídlo je od 
nás asi 200 kroků v hustých zahradách. Do~ 
stáváme rozkaz zůstati na místě, chrániti 
pravé křidlo a udržovati stále spojení. 

Z prava kdesi v dáli zaduní několik dutých 
ran. - »To asi Hudeček trhá trat'! Teď nám 
neujedou!« - A hle, za chvilku se broněvik 
vrací a dělí se: část se zastavuje na okraji 
porostů. druhá část s lokomotivou supí k sta
nici. Ze zůstavších vozů vyskakují skupiny 

Nd Urále. Foto Památník Odboje. 

ploty zahrad, jež musíme namáhavě přelézati. 
Už se docela rozednilo. Zahlédnu železniční 
násep asi 500 kroků před sebou a po něm 
zvolna ujíždějíCí vlak - vozy a platformy 
plné vojáků, zamaskované kulomety a dělo 

- broněv~k! Oznamujeme to rychle dozadu 
a popoběhnuvše k poslednímu plotu, pálíme 
do vozů, vzdálených sotva 400 kroků. Jsme 
skryti za křovinami. Vlak však mizí za stro~ 
my. Hlavní řetěz nás dobíhá, ale v těch pro~ 
kletých plotech se roztrhal a posunul příliš 

nalevo. Je nás tu jen několik. Přiběhnuvší 

hoši s »Koltkou« jsou nám vítanou posilou. 
Na celém levém křídle a postupně i ve 

středu začíná střelba z pušek a kulometů, 

vojáků, ukrývají se za náspem a zakopávají 
se tam. Střílíme zuřivě po nich i po broně~ 
viku, ale brzy nás soustředěnou palbou 2 ku
lometů přinutí se trochu mírnit. A v lese 
stále pohyby nepřítele - mizí mezi stromy. 
- »Srtad nás nechtějí obchvacovat? Či to je 
proti Hudečkovi?« - Hlásíme o tom a bed~ 
livě pozorujeme vpravo. 

Střelba na stanici se stává hroznou. Snad 
jsem dosud neslyšel takového šíleného ra~ 
chotu. - »Ti mají kulometů!« - diví se 
hoši. Rozeznáváme tam také nejasné křiky. 
»Urá!« A výbuchy ručních granátů. Do toho 
zahřmí rány z bolševických děl. Granáty se 
trhají někde vlevo od nás v zahradách. 
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Přibíhá k nám ještě br. šik. Cerman a pře
jímá velení. Posíláme dopředu dva hochy 
zjistit, zda bychom se nepozorovaně nedo
stali ke dráze. Střelba jaksi tichne. 

Přispěchavší spojka oznamuje, že levé 
naše křídlo a část středu útočily na stanici 
i na pancéřový vlak a vyhnaly spousty ru
dých ze zákopů. Musili však ustoupit, ne
mohouce se pro ploty řádně rozvinout, a 
rudí, poháněni zuřivě německým důstojní
kem, vrhli se znova na ně společně s bro
něvikem. Při tom několik našich odtrženo. 
Naši ustoupili až ke hřbitovu. Rudí se brání 
zoufale a jsou ve veliké přesile. Myse 
máme zde udržeti za každou cenu a často 
hlásiti. - »Nu, zatím to není zde zlé!« _ 

Vrátivší se hoši hlásí, že poslední plot je 
asi 60 kroků od trati, jež je všude silně obsa
zena. Nepozorovaný přístup není dále možný. 
Vzdáváme se tedy myšlenky napadnouti tu 
rudé naši hrstkou. Střílíme dále, ale musíme 
šetřit, už máme jen jeden pás do kulometu a 
v sumkách pár patron. A rudí pálí zase jako 
šílení po celé linii. Z dvou obrněných vlaků, 
jež manévrují, bijí po nás šrapnely. Naše 
levé křídlo jaksi zase oživlo, něco se tam 
déje. 

»A co dělají ruští? Proč nestřílejí z houf-. 
nice? Kde jsou?« - ptáme se jeden druhého, 
jako by to někdo mohl vědět. - »Kdyby ty 
bolšány napadli od řeky a dráhy, musili by
chom být s nimi brzy hotovi.« - Ale o nich 
ani slechu. 

Nemáme pojem o času. Bude jistě asi 6 
hodin. A střelba náhle slábne. ba skoro uti
chá. Podezřelé ticho! Tísnivé! Nic dobrého 
nevěstí! - »Snad neustupují?« - slyším 
vyslovit polohlasem, aniž je známo, kdo je 
míněn. - Posíláme spojku. U nepřítele je 
pozorovati vzruch. Pobíhají tam. Křičí. Sly
šíme ruské i německé povely. Ruské nadáv
ky. »Továryšči!« ... Posíláme jim několik 
střel. A čekáme. 

Jakýsi bráška přibíhá zleva, - »Proč tu 
ještě ležíte? Vždyť naši už jsou pryčl Je roz
kaz ustoupit k lesu.« 

Překvapení! Roztrpčenost a skleslost. Co 
naplat, musíme jít! Sháníme ještě odeslanou 
spojku a zvolna ustupujeme hlubokým výmo
lem vyschlého potoka. Nemluvíme. A te-
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prve teď cítíme hroznou únavu. Pětihodinové 
hrozné napětí nervů odráží se v obličejích. 
A pocit zklamání pálí v duši. - -- Rudí nás 
doprovázejí kulometem. Nevšímáme si toho. 
Zvolna docházíme poslední k lesu, kde se už 
oddíl rozvinul čelem k trati. Apaticky zalé
háme do ·linie. Začíná pršeti. Hoši usínají. 

Postupně se ozývají hlasy: »Bylo nás pár 
už skoro u stanice, ale pro ty mizerné ploty 
Jsme byli tak daleko jeden od druhého, že 
jsme nemohli nic zmoci proti broněvíku. Ten 
vjel mezi nás.« - »Kobouta odtrhli a zajali.« 
- >~Samí Němci a Maďaři, a německý veiitel 
je s nadávkami honil na nás.« - »Ty pl~ty 
nás roztrhly.« - »A zabité jsme tam musili 
nechat; jak je dostat přes ploty?« - »Ale po
ložili jsme jich tam hodně, budou pamatovat!« 
-- »J eden granát udeřil přímo do kulometu 
a zabil oba bratry.« 

Trať je dobře viděti. Bronevík odjel do 
prava a zastavil se asi tam, kde měl Hude
ček zničit trať. Spravují to tam asi. »Uvidíte, 
že ujedou, nebudou čekat, až na ně půjdeme 
znovu.« 

Když už nikdo od stanice nejel, nařízeno 
nasedati na vozy. Jeli jsme zpět do Širokov
ska. Tam už jsou ranění. Náves plná. Lidé 
se bojí nahlas promluvit, že rudí půjdou za 
námi a budou se na nich mstít. Ale nosí jídlo 
i pití. Shledáváme známé. Počítáme. A zji
šťujeme, že máme 15 zabitých, 3 nezvěstné 
(zajaté) a 22 raněných, z nich 3 důstojníky. 
Z naší roty schází 7 a 13 je raněno. Těžké 
ztráty! 

Slyšíme, že ruští se prý asi v 5 hodin 
s námi spojili na levém křídle, ale byli pak 
rychle zatlačeni a v důsledku toho i my jsme. 
musili ustoupit. Mají prý skoro 50% ztrát. 

Rudí skutečně Dalmatov hned po bitvě 
vyklidili a ten před polednem obsazen našimi 
částmi, jež byly nejblíže. Jádro oddílu por. 
Hasala se do města dostalo až druhý den do
poledne oklikou přes Leščevo-Zamarajevo, 
kde nasedlo na vlak a pak, od spáleného .mo
stu přes Šuvaryš, na auta. Zjistilo se,· kolik 
bylo rudých (viz vpřed~) a že ustoupili s ve" 
likými ztrátami, odvezše část svých mrtvých 
na platformách. Asi 50 jich tu ještě nechali. 
Naši padlí sebráni po bojišti. Na mnohých 
byly známky dobíjení. Ze zajatých jsme našli 

jen čet. Kohouta, zvířecky utlučeného, A co 
asi zakusili druzí dva, Kubík a Šugar! Jaký 
div, že pohled na tyto oběti zrodil zuřivé 

myšlenky o odplatě a nešetření nikoho! 
Vždyť občanská válka proměnHa mnohé do
bré lidi v krvežíznivé dravce ... ! 

Uvědomili jsme si příčiny, proč náš úspěch 
nebyl větší a přímější: nebylo dosti zpráv o 
nepříteli a jeho rozložení, nebylo jednotného 
vedení celé akce (hlavní příčina) a k tomu 
přistoupil nevýhodný terén (bludiště vyso
kých plotů, jež roztrhalo útočné řetězy) a 
přesila nepřítele, který se bránil nad oče
kávání zoufale a byl veden jednotně. Celý 

nenapodobitelným, rusky jedinečným »Věč
naja pamjať ... «. Por. Hasal stěží promlouvá 
nad mohylou. že tito, padlí na půl cestě. nás 
zavazují dovést svou věc dokonce. A věru, 
těžko zpíváme poslední píseň o domovině na-
iiim bratřím ... Cosi nám stisklo hrdla a pá-
lilo v očích .. . 

Odpoči~ku několika dní využili jsme ke 
koupání v Iseti, jež se tu dá místy přebrodit. 
Došla zpráva. že jeden náš raněný podlehl 
ranám v Šadrinsku. A nešťastnou náhodou 
při škole o kulometu »Kolta« byl vlastní ne
opatrností zastřelen jeden hoch z naší roty. 
Přišlo několik bratří na posilu s prap. Praň-

Odklizov!Íní trosek vlaku. Foto P"mátník Odboie. 

lnanévr naší strany byl vzhledem k situaci 
příliš roztříštěný a časově nejednotný. Dal
matov nás jistě odnaučil podceňování ru
dých ... ! 

Ubytovali jsme se v klášteře, plném vou
satých »monachů«. Rozsáhlý komplex budov 
nad řekou. obehnaný jako středověká pev
no st silnými a vysokými zdmi s baštami a 
střílnami. I zde měli rudí zákopy. - 13. čer
vence pohřbili jsme padlé bratry i Rusy na 
hřbitově do dvou hrobů, Očast obyvatelstva 
byla veliká a celá posádka byla přítomna. 
Sáhodlouhé pravoslavné obřady s nesčísl

ným »Gospodi, pomiluj«, zpívané cvičenými 
hlasy báťušky a mnichů a zakončené tklivým, 

kem, velitelem roty. Posláno několik rozvě
dek na sever, do Kluči a ke Katajsku s do
brým výsledkem. 

19. července jsme se vypravili k dobytí 
sela Tamakulskoje. V Širokovsku nás s ra
dostí vítali, za nosili vším, co hrdlo ráčilo a 
také lÍmoha »aršíny«6) domácího pl~tna na 
ručníky a onuce. Před půlnocí jsme odtud vy
stoupili. Veden průvodčím - občanem tq 

z Tamakulskoje - šel jsem vpředu s hlídkou 
propátrati okolí jezera v lesích. Už se roze
dnilo, když jsme se přiblížili ke vsi. Byla ob
sazena rudými asi v trojnásobné přesile. Do-

6) asi náš bývalý loket. 
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hyli jsme ji kombinovaným útokem dvou 
proudů přes zahrady a po ulicích asi po pěti
hodinovém, dosti úporném boji. Oddíl ko~ 
záků měl zameziti rudým ústup na Kamyšlov, 
ale selhal. Nepřítel utekl podél silnice, utrpěv 
značné ztráty. U nás bylo 5 zabitých a asi 
7 raněných ( z toho 5 z 1. roty). Ruští měli 
1 zabitého. Po boji nás vesničané štědře »na
kormili«. Popraven chycený krasnoarmějec
Němec. Odjíždíme, doprovázeni hlučným 
»Urá« obyvatelů. 

»GolubČiki, nevoláte totéž těm druhým? A 
od čeho vás vlastně osvobozujeme?« ••• 

22. července pokračovaii jsme v postupu 
přes Katajsk, kde už vlály bílo zelené prapo~ 
ry. Cisté; pěkné městečko, několik obchod
ních skladišť, Národní dům s divadlem a ná
pisem na oponou: . »Svabóda, ravenstvo i 
bratstvo.« - Oddíly nár .. armády zatím po~ 
stupovaly dále a střetly se před Kolčedanem 
s nepřítelem. Naše rota :jim jela na pomoc. 
Houfnice střílela uz se silnice přímo na dě
dinu, kde rudí byli zakopáni v ok oH kláštera. 
Naší pomocí nebylo už třeba, rudí ustoupili 
před nátiskem Šadrinců. Divili jsme se to
mu, vždyť terén, prorvaný četnými hlubo~ 
kými stržemi, už více kopcovitý, je tu ideální 
pro obranu; od východu jsou svahy těžko do
stupné. Sadrinci měli 5 raněných. Ve vsi 
nám občané řekli, že rudí jsou demoraliso
v€mi, stěžují si, že jim nedáváme oddychu a 
jsme jim stále v patách. Nu, vždyť máme už 
18 nákl. aut! - I tu jsme se ulebedili v klá
šteře a »monašky« nás obsluhovaly. A zase 
honem do Isetě! Přijíždí nové posily ru&kých 
dobrovolců a máme už celou »sotňu« kozá~ 
ků. - Opět poprava chyceného špiona. 

Dozvěděli jsme se, že Jekatěrinburg a Tju~ 
meň jsou už námi vzaty. Jaká radost a nad
šení! 'Snad i my máme na tom nepřímý po
díl, poutajíce a rozbíjejíce silnou skupinu ru
dých, kryjící »stolici«7) Uralu po této drá
ze! - Šoféři se tak rozveselili, že se na to 
pořádně - po ruskyl - napili: špiritusu, 
smíchaného s benzinem, jímž vytápěli své 
motory! Dobrou chut'! Celou noc hulákali po 
dvoře. 

26. ráno jsme vyrazili zběsilým tempem 

7) hlavn[ město (zde míněn Jekatěrinhurg) 
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k Sinarski. Trnuli jsme hrůzou, očekávajíce, 
že nás každou chvíli polozpití šoféři někde 
vyklopí, ale šťastně jsme brzy dojeli na mí~ 
sto. V méstečku, jež se vlastně jmenuje Ka~ 
menskij zavod, jsou hutě a na blízku důl na 
železnou rudu. Pracovalo se tam. Ulice plné 
lidstva, sotva z poloviny rolnického. Mnozí 
pláčí. Rudí prý odvedli s sebou mnoho mla
díků, násilně mobilisovaných. A hle, kozác~ 
ká hlídka žene jakési dva krásnoarměj.ce a 
bije ubožáky nahajkami po hlavách. Hnu'sí 
se nám už to nelidské, surové zacházení se 
zajatci a jejich paušální ubíjení. Ze rudí dě~ 

lají totéž? - Pravda,' ale to druhou stranu 
nikterak neospravedlňujei Jaká to jsi, ruská 
duše? ..• 

Lidé tu mají plno stížností. Podivno: tu, 
kde je tolik proletariátu! A dav vybíjí svou 
zlost na jakési ženě, kterou vedou. Je to prý 
žena bolševického komisaře. Stěží zabráněno 
násilí. 

Odpočívali jsme zase v klášteře; kde se 
jich tu, k čertu, jen nabralol? Což jim tu tak 
pšenice kvete? - Po půlnoci vyjíždíme na 
vozech dále a loučíme se s důstojníky čelja
binského letu čího oddílu, kteří jdou do Cel~ 
jabinska, aby nastoupili jako velitelé rot a 
praporů. Nár. armády. Zamilovali jsme si 
tyto mladé, demokratické Rusy, docela jiné, 
než jsme dosud poznávali, bojující s naší 
rotou jako prostí vojáci; přáli jsme jim, aby 
ve svých částech setrvali v tomto duchu a 
byli svým vojákům skutečně vychovateli a 
bratry. - Nesplynete, holoubci, s těmi ostat~ 
ními, kteří jsou na míle vzdáleni vojákovi? .. 

Jeli jsme na sever podél trati, kde se po~ 
malu pohyboval broněvik. Kolem všude bo~ 
ha té lány pšenice. Obyvatelé vyprávějí, že 
rudí tudy včera utíkali celí uštvaní. Jdeme 
více pěšky, koníci sotva lezou. V Kamenno~ 
Ozersku měníme povozky, občerstvujeme se 
a odpoledne hajdy dále. Rudí zřejmě jsou nu~ 
ceni vyklidit celou trať - tlačíme je teď se 
tří stran. V Trockoje, odkud sotva bolševici 
vytáhli paty, jsou prý občané na nás po
štváni - tož nocujeme u vsi ve stozích pod 
ochranou stráží a hlídek. Broněvik dojíždí 
blíže k Bogdanoviči, kde prý se soustředilo 
velké množství rudých. Stanice je plna eše~ 
Ionů, všude nepořádek, spousta opilých, do-

stávali žold. - »Tak proč nejdem na ně?!« 
- Ale náš velitel, zastupující nepřítomného 
por. Hasala, je tak nerozhodný a dává to na 
sobě tak znát, že se stává terčem posměšků 
od všech bratří. 

Ráno se dovídáme, že rudí' vyklidili sta
nici a ustoupili po trati k Jegoršinu. A spo~ 
jíme prý se tu se skupinou Tjumeňskou, jež 
už dobyla Kamyšlov. - »Tož uvidíme Syro~ 
vého, ne?« těšili se hoši. Ale nepřijel. 

Stanice úplně vydrancována. Polo rozbitý 
broněvik tu nechali. Vbrzku po nás přijíždí 
krásný pancéřový vlak s děly a kulomety ve 
věžích - kde pak náš »broněvik« z těplušek 

Ve 2 hod. v noci vyšli jsme k dobytí -vsi 
Kurinskoje. Oddíl se skládal z 1. a 3. roty, 
čety Sibirců, 2. kulometů »Maxim« a samo
střílu »Lewis«. Nepřítel měl býti zahnán na~ 
ším úderem s boku přes Kurinskoje, zatím, co 
pancéřové vlaky a ostatní části by útočily 
podél trati. 

BolševiCi asi v trojnásobné přesile měli ob
sazen levý břeh řeky nad vesnicí a .u ja~ 

kýchsi »dáč«9); silné polní stráže stály u ře
ky. Jednoduchým, velmi zdařilým manévrem 
a obchvatem levým křídlem (3. rota, půl 1. 
roty), které přešlo řeku v jižním okraji dě
diny, zatím co pravé křídlo (zbytek 1. roty, 

- Napájení lokomotivy vědry. Foto Památník Odboje. 

a platforem! A za ním asi 8 vlaků s vojskem 
sibiřské armády, kozáky a pomocnými část
mi. Ani jeden bráška! Nálada nadšená, ko
záci si zvědavě prohlížejí ty nové Čechoslo
váky. - » Vót, vsjo rávno. kak náši Čé
chi!«8) A kdepak ti ostali? 

Po poledni jsme se hnuli k J egoršinu. 
V čele pancéřový vlak a vlak s materiálem. 
My sedíme na bolševickém, improvisovaném 
broněviku. Na úplně zpustošené, liduprázdné 
staničce Kunara jsme zastavili a poslali hlíd
ky. Rudí se opevňují za řekou, sbořivše že
lezniční most. 

8) Hle, jsou právě tací, jako naši Ceši (t. j. bratři 
ze skupiny Tjumeňské). . 

Sibirci) útočilo čelJ;lě, podařilo se vniknouti 
nepříteli skoro do týlu a zničiti jej prudkým 
úderem. Za necelé 3 hodiny byla· vesnice 
naší. Zbytky úplně rozbitého nepřítele, zane- . 
chavšího tu přes 100 mrtvých, stěží utekly 
do lesů na severozápad. Měli jsme jen 2 za
bité (z toho 1 Sibirec) a 3 raněné. Kolem 
8. hodiny začal i u mostu boj, vedený hlavně 
dělostřelectvem a broněviky. 

Procházíme po boji· vesnicí. Za řekou leží 
kupy nepřátelských mrtvol. Bosí, někteří i 

svlečení - to už se tu někdo zásobil! Strašné 
rány, uražené půlky hlav,' rozstřiknutý mo" 
zek, tu zas střelený do břicha právě přes 

") dáča, t. j. vila. 
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opasek, který roztržen ve dví a v páteři díra 
jako pěst - odvracíme hlavy! Hle, co dove~ 
dou obyčejné ruské kuličky, vystřelené z ma~ 
lé vzdálenosti! ... Vesničané si je prohlížejí. 
Několik lidí, městsky oblečených, představují 
se jako »ďáčníci«lO) z Petrohradu. Nu, vidíte 
tu pěkné věci na letním bytě! 

V tlumocích zabitých nalézáme mnoho za~ 
jímavého: Spisky čet, fotografie v rakouské 
uniformě, »feldpostky« z rakóuské fronty s 
maďarským obsahem. Jména ve spiskách ma~ 
ďarská i německá - jistě po~ovina rudých 
byli internacionalistél A hle, tu u mostu leží 
také 3 Číňané. 

K večeru nás tu vystřídali Sibirci. Jakýsi 
plukovník (Pankov?) děkoval nám za »cha~ 
róšuju rabótu«. - Dobrý muži, byli bychom 
radši, kdyby nás byli v Rusku k takovéto 
»práci« nedonutili! Osudnou chybu sovětů 
či strašlivý omyl - ať to nazývá, jak se ko~ 
mu líbí - odnese nakonec zas jen celé Rus~ 
ko, jak my si je definujeme, samo! ... 

Kunara byla ještě od rudých slabě ostře~ 
lována, když jsme se vrátili. Večer ztichl boj 
i u mostu. Není tu vody, smiluje"li se stroj
vůdce a dá nám trošku z lokomotivy, vaříme 
hned 'čaj. Jídla je dost. 

Druhý den tu civíme. Tož si jdu prohléd
nout bojiště u mostu. Krásní zmizeli. Trať jde 
vysokým, jehličnatým lesem. Pyšma tu teče 

'v hluboké rokli, dělajíc ostrý zákrut kolem 
zalesněného kopce, na jehož Východní straně 
jsme včera viděli vily. I zde u mostu je mno~ 
ho vil a rozestavené tovární bloky, prý hutě. 
Dále je papírna. Pěkné zakoutí! Most je té~ 
měř 20 m vysoký na 2 kvádrových pilířích. 
Rudí rozbili betonový podstavec na druhém 
pilíři a ta strana mostu je asi o metr snížena. 
Pracují tu horečně o opravě. Za i;áou záko~ 
py, díry od granátů, kusy výzbroje - plno 
stop po boji. Asi 2 versty dále u N. Pyšmin~ 
skoje stojí smutně 2 bolševické vlaky, rozbi~ 
té dělostřelectvem. Šrapnel v boku lokomo
tivy, na mnoha místech probité od kulometů, 

1.) letul hosté. 

x 
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spálené a roztřískané vozy, zbytky výzbroje, 
granáty, plno jam - vidět, že naši stříleli 
přesně. Vesničané svrhávají sochory rozbité 
vozy s trati dolů. Bolševici prý večer ujeli 
v panice, poplašení pohromou jejich levého 
křídla u Kurinskoje. 

31. července jely čs. části zpět do Šadrin" 
ska. Měli jsme přejíti na povolžskou frontu. 
Vida, kdo by si byl z nás pomyslil ještě ne~ 
dávno, že uvidí zase Volhu! - Za krásného, 
slunného dne uháněl náš vlak k Sinarské. Na 
polích a lukách plno práce, zralé obilí očeká~ 
vá kosy, mnohde se už sklízí. Jedeme radost" 
ně, jaksi pyšni, že celý tento kraj jsme do~ 
byli. V Dalmatově pohřbíváme padlého bra~ 
tra desátníka Slabu a naposled se loučíme s 
hroby, kde odpočívá 23 bratří našeho pluku, 
padlých na půl cestě . . . . . »Spěte tu, hoši, 
sladce ... !« 

S písněmi na rtech, vítáni úsměvy obyva" 
tel, prošli jsme k večeru ulicemi Šadrinska. 
Po večeři v' restauraci, kde nám pár dívčic 
přisluhovalo, ,ulehli jsme bezstarostně v »bí
lém gymnasiu«. Druhého dne po obědě za 
velkého parna odjeli jsme vozy po lesních ce~ 
stách přes Baturinskoje do Voskresenskoje. 
kde s velkými potížemi obstarány nové po
vozky a okolo 10. hod. 2. srpna dojíždíme na 
st. Myškino. Po cestě se nám stala nehoda: 
od otřesů vozu vybuchla svíčková bomba v 
tlumoku jednoho bratra, roztrhala celý ranec 
na cucky a bratru Polovi, sedícímu nejblíže, 
rozbila ruku a rozdrásala tvář. Ještě štěstí, 
že byla pevně zabalena v prádle. 

Okolo poledne jsme se rozloučili. Naše 1'0" 

ta odjela do Šumichy, ostatní do Kurganu. 
A v Šumise bylo radostné vítání od zbylých 
bratří i od obyvatel. . 

Tak Skol1.čilo naše první období zápasu s 
bolševiky. ,Měsíc bojů na Šadrinské frontě, 
jen měsíc, a přec kolik vzpomínek se na to 
váže, kolik pozoruhodných událostí a dojmů! 
.... A co se zatím změnilo! - Teď už o 
francouzské frontě nikdo nemluvil! . . . . A 
bylo i málo těch, kteří si na ni vzpomněli! --

D BYTí Elf JEK TERI BURGU 
HUGO BLE(HA 

Napsati vzpomínky na dobytí města Jeka" 
těrinburgu rozhodl jsem se z důvodů, by byla 
zachována vzpomínka na čs. důstojníka, ja~ 
kým byl v dc;>bě, kdy tvořily se nové a slavné 
dějiny nově zrozf ného vojska našeho a tím 
i národa. Rozhodl jsem se tak proto, poně~ 
vadž důstojníci, k vůli nimž řádky tyto píši, 
již nežijí, nýbrž odpočívají svůj věčný sen 
právě v Jekatěrinburgu, kde byli zvítězili. 

Obsazení města, nevylíčím se stanoviska 
vojepského, to není mým úmyslem. Chci 
pouze vzpomínkově napsati jakou účast měla 
při obsazování města poddůstojnická škola 
3. střel. pluku »Jana Zižky z Trocnova«. 
Boj o město nebyl sám o sobě veliký, byly 
jistě větší a důležitější boje, v nichž dobro~ 
volec náš se 'vyznamenal. Nicméně však 
chci, aby duchapřítomnost a hrdinství, které 
československý důstojník v boji tom dokázal, 
bylo zaznamenáno, by bylo zřejmo, že 
v době, kdy řešil se osud národa našeho, na~ 
šli se lidé, kteří byli schopni býti veliteli~dů~ 
stojníky. 

Město Jekatěrinburg, stolice Uralu, jinak 
též perlou Uralu zvané, jest průmyslovým i 
kulturním střediskem celého tamního kraje. 
Jest výhodně položeno, obdařeno hojným 
průmyslem, jest výstavné a tím i bohaté. Je 
zde velký ústřední železniční uzel celého 
kraje, z něhož rozbíhají se tratě všemi směry 
a to: trať Jekatěrinburg-Tjumeň-Omsk, 

spojující evropské Rusko se Sibiří, trať Je~ 

katěrinburg-Irbit-Turinsk, kde končí, ne~ 
majíc připojení, trať Jekatěrinburg-Tagil
Perm, trať J ekatěrinburg-Kusino, odkudž 
se tratě rozbíhají směry: 1. na Lysvenský zá~ 
vad - Perm, 2. na Kungur-Perm, 3. na 
Berďauš - to jest na trati Ufa-Čeljabinsk, 
trať J ekatěrinburg-Čeljabinsk. Dále jest 
třeba zmíniti se o trati, tehdy sice nedohoto~ 
vené, avšak k vojenským účelům později 

používané, a to: trať J ~katěrinburg-Krásno~ 
ufimsk. 

Jak vidno z vyjmenovaných tratí, byl Je~ 
katěrinburg místem, o které měly zájem obě 

strany, ježto byl pro obě strany stejně dů" 
ležit. 

Nám bylo zřejmo, že jest nutno likvidovati 
odpor »krásných« na této frontě a zmocně~ 
ním se města znemožniti bolševikům spojení 
se Sibiří tratí Jekatěrinburg-Omsk, ježto 
bolševici, majíce možnost vésti vojenské ope~ 
race směrem na trať Ufa-Čeljabinsk, mohli 
použíti k nástupu dvou tratí, a to Jekatěrin
burg-Berďauš anebo Jekatěrinburg-Cel

jabinsk. To bylo třeba znemožniti, aby pro~ 
voz na trati Čeljabinsk-Ufa, která byla ži~ 
vým nervem Volžské fronty, pro nás zvláště 
důležité, byl nerušen. Mimo to mohlo býti 
město a také bylo operační základnou pro 
nastup ve směru na Perm-Vjatka, to jest 
přímý směr Volodga-Moskva. 

Též bolševici znali dobře důležitost to~ 

hoto města a proto k jeho obraně stáhli nej~ 
lepší svá vojska, hlavně Lotyše. Ze se zde 
cítili bezpečni, vidno z toho, že sem byla pře~ 
vezena ze Sibiře carská rodina a zde věz" 
něna. Po našem dobytí města ještě dům, 

v němž byla carská rodina vězněna, byl.i se 
zahradou oplocen 4-5 m vysokým prken~ 
ným plotem z důvodu, aby vězněným nebyla 
snad dána možnost dorozumění se s jejich 
některými příznivci a eventuelní útěk či po~ 
kus oň byl znemožněn. Zde naplnil se osud 
rodiny Romanových, nedlouho před naším 
příchodem. 

Vzhledem k důležitosti a významu, které 
držení města skýtalo, byla té doby Jekatěrin~ 
burská fronta nejdůležitější frontou 'Ural
skou a musel býti bojem osud města roz
hodnut. 

Operace na J ekatěrinburské frontě byly 
vedeny vesměs ve směru ze železničních 
tratí a silnic. Byly vedeny proti mě~tu skupi
nou pluk. Syrového, částmi 2. a 6. pluku po 
Tjumeňské dráze a skupinou pluk. Vojcie
chovského, částí 2. pluku, 3. plukem a 3. 
údernou rotou po železnici a silnici od CeI
jabinska a po železnici od Berďauše u Zla
toústu. Vlastní dobytí a obsazení města bylo 
výsledkem dřívějších operací vojenských. 
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v nichž bolševici byli poraženi a ustupujíce, 
hájili posici za posicí, kladouce tak stálý od~ 
por vítězně postupujícímu vojáku našemu. 
Operace ty počaly dne 14. července, kdy po 
těžkém boji vzata stanice a obec Njazepe~ 
trovsk. Od tohoto dne děl se nástup náš po~ 
dél berďaušské trati nezadržitelně kupředu. 
Bojováno a obsazovány stanice Araslanovo, 
Michajlovský závod, Kuzino a dne 21. či 22. 
července obsazena stanice Bilimbaj, čímž byl 
osud města téměř rozhodnut. Bylo známo, že 
»krásní« se opevňovali za stanicí Chrompik, 
poslední to svojí možné posici, která zajišťo~ 

s bratry druhých rot na přední stráže na sil~ 
nici Bilimbaj-Chrompík s úkolem uzavříti 

silnici, zatarasiti ji proti možnému příjezdu 

obrněného automobilu, kterého bolševici na 
t~to silnici používali a spoluútočiti druhého 
dne podél silnice a chrániti tak levý bok naší 
útočné skupiny. Polní stráže a sled našeho 
odporu' jsme vystavili v lese, ještě za světla 
se rozmístili a zatarasením silnice kmeny po~ 
krácených stromů se zajistili proti možnému 
příjezdu obrněného automobilu. 

Setmělo se a hluboké ticho zavládlo kolem. 
Kmeny lesních stromů nehybně stály, tlumíce 

Rozbitý automobil u Chrompiku. foto Památník Odboje 

vala město, kde doufali zlomiti náš nápor, 
anebo jej alespoň zadržeti do příchodu dal~ 
ších posil. Pro boj o město samé nadostávalo 
se bolševikům ani odvahy ani snad dosta~ 
tečných sil. Možnost osvobození města se 
blížila, bylo třeba rychle jednati. Od tohoto 
okamžiku vylíčím účast poddůstojnické ško~ 
ly 3, střel. pluku, v níž jsem byl instrukto~ 
rem, v boji o město. 

Stanice Bilimbaj stala se vlastní základll0u 
pro útok na město. Dne 22. července k ve~ 
čeru opouští poddůstojnická škola 3. střel. 

pluku s jejím velitelem praporčíkem Jarosla~ 
vem Koubkem a jeho zástupcem, praporčíkem 
Jaroslavem Snášelem, vagony a odchází za 
veselé nálady a vzájemného pozdravováni se 
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svými korunami výhled na oblohu, jejíž klen~ 
ba poseta byla nesčíslným množstvím třpytí~ 
cích se hvězd, Dojem lesního ticha tím byl 
zvyšován a tak celé prostředí vyvolávalo ná~ 
ladu vzpomínek. Duše člověka stávala se pří~ 
stupnou citům. Hlavou mihly se vzpomínky 
na minulé dny, na padlé bratry a i na daleký 
domov, které snad upoutaly nejvíce - jakož 

.i na zítřek, v jehož neznámo nebylo pronik~ 
nutí. Chvílemi do nočního ticha třesklo ně~ 
kolik výstřelů, jejíchž zlobivý zvuk nesl se 
krajem na znameni, že fronta bdí, a připomí~ 
najíc tak povinnosti nám, strážcům našich 
klidně odpočívajících bratří, jichž spánek 
Jsme střežili, by byli silní k slavnému zítřku 
- novému boji. 

~--~----~----------~~~--------------~~----~------------------------~----- i 

U nás je klid. Praporčík Koubek, který po 
zaujetí námi polních stráží odešel zpět k veli~ 
teli pluku, pluk. V Ojciechovskému, vrátil se 
s disposicemi pro příští den a informoval 
praporčíka Snášela o zířejší naší úloze. Pra
porčík Snášel během noci co chvíli přijde 

k mojí polní stráži dolů k silnici - rozmlou
vá s námi, zmiňuje se o naší zítřejší úloze, 
upozorňuje na možnost příjezdu obrněného 

auta a opět se vrací na hlavní polní stráž. A 
jakoby na ověření jeho slov, skutečně po od~ 
chodu obyčejně zalétné k uším tiché hrčení 

motoru, přibližuje se a· opět umlká, známka 
to o bolševické výzvědné činnosti. 
Konečně se rozednívá - nastává svítání. 

Noc,' klidně minuvší, ztratila se v neznámu 
a nastal den, jehož západ nebude jistě každé~ 
mu dopřáno spatřiti - než kdo myslel v ten 
čas na podobné věci? Kdes, vpravo nás, naše 
a boMevické dělostřelectvo vyměnilo si ranní 
pozdravy, pušky se rozštěkaly, kulomety po~ 
čaly housti svoji 'píseň smrti, oznamujíce za~ 
hájení boje naší útočnou skupinou, kterou 
tvořil I. prap. 3. pluku s 3. rotou úderného 
praporu, kterážto skupina vždy s elánem a 
lehkostí našemu vojáku vrozenou útočila a 
vítězila. Tak bylo i zde. Ač byli bolševici 
tentokráte zvlášť odolní, přec utrpěli' po~ 

rážku a pustili svoje po sice, náš cíl. 

I naše skupina počala ve stanovenou ho~ 
dinu s nástupem. Během našeho postupu oče~ 
káva li jsme stále výpad obrněného aul omo~ ; 
bilu, ale marně, S odporem se naše skupina 
již nesetkala a pouze opuštěné okopy, zane~ 
chané přetrhané telefonní vedení, střt.1ivo, 

překocenf vůz; kus dále ponechaná polní ku
chyně svědčily o rychlém a neuspořáJáném 
ústupu bolševiků. Aby jim nebyl ústup zne~ 
možněn, spěšně ustoupili, anebo byli odvoláni 
na frontu proti naší útočné skupině. 

Boj o stanici a město byl pro naši útočnou 
skupinu těžký. Zvláště kritická byla situace, 
když do boje v městečku zasáhl obrněný au~ 
tomobil »krásných«, který nemohl uniknouti 
a proto rozséval kolem sebe jen zkázu a smrt. 
Marné bylo však jeho hrdinství a obětování 
se - velitel 3. roty úderného praporu, po~ 
ručík Miloš Z á k, dává v sázku svůj, život, 
aby zachránil druhé, činí auto neškodným, 
ukazuje tak upříkladné obětování se důstoj~ 

IV. díl Cestami odbole. 10 

níka v době potřeby. Auto učiněno bombou 
neškodným, umlklo - poručík Z á k raněn. 

A jako všude v době našeho odboje natro~ 
pili ná~ lidé naší národnosti nejvíce zla" tak 
bylo snad i zde. Proslýchalo se, že jeden 
z obsluhy automobilu byl české národnosti. 
,smutný obrázek doby, jejž nikdo nezodpoví, 
bylo~li to v tomto případě nepochopení či 

čistý idealismus. - Bratr proti bratru, a na 
obou stranách hrdinové. Likvidací automo~ 
bilu umlkly pušky, ztichl boj. Bolševici roz~ 
prchnuvší se ustoupili směrem k Jekatěrin~ 
burgu. Bylo zřejmo; že porážka jich· byla 
úplná, ze které se těžce vzpamatují. Nicméně 
i my toužili po odpočinku, kterého se nám 
dostalo. Obrněný vlak prrmásledoval bolše~ 
viky a pronikl až k dalšímu rozjezdu (za~ 

stávce), před kterou byl vyhozený, menší 
most. Za ním opět nepřítel. Vystaveny strá~ 
že - každý zaslouženě odpočíval. 

Druhého dne poča1y," se naše vlaky dále 
pohybovati za ustoupivším nepřítelem, který 
se zastavil asi dva, tři kilometry před mě~ 
stem. Před postavenim nepřítele bylo nám 
opět se zastaviti. Bylo nutno učiniti přípravy 
ke vzetí města, bylo třeba získati potřebných 
zpr~v . jak o nepříteli, který byl před námi, 
tak i o nepříteli z fronty po trati na· Čelja~ 
binsk a trati, vedoucí k Omsku. Qala se 
vzhledem k důležitosti. městé\ a síle.' protiv~ 
níka očekávati jeho houžeynatá obrana, po~ 
něvadž tento mohl k obraně stáhno'uti své 
síly, když ne všechny, tak vetšinou z druhých 
dvou front, které pádem města ztratily jinak 
své spojení s týlem a neměly cestu k ústupu. 
Kromě toho mohl nepřítel obdržeti během své 
porážky posily z vnitřku země. Dále bylo 
nutno poznat náladu obyvatelstva v městě. 

Pohyb našich ešelonu se zastavil na trati 
mimo stanici či zastávku. Okolo trati les -
pustina. Hoši jako obyčejně opustili vagony, 
v nichž stálý pobyt unav('Tlal a zajímajíce se 
O okolí, bavili se svým způsobem, to jest vy~ 
hledávali se známi a většina jich se pak pro~ 
cházela podél vlaku. Tělo potřebovalo po
hyb - oSvěžení na čerstvém vzduchu. 

A jako vždy, tak i zde zpříjemňovala hud~ 
ba klidnou chvilku volnosti, koncertujíc ten~ 
tokráte zvlášť vděčnému publiku. Byla to 
hudba dělostřeleckého eše!onu, k,:eránalezla 

149 

, 



tolik vděčných posluchačů bez rozdílu pn~ 
slušnosti. Bylo nutno poslechnout a ocenit. 
Hudba dělostřelců byla dobře sehrána, přes 
to, že byla za poměrně krátkou dobu sesta~ 
vena a zvláště dobře se uvedla zahráním 
skladby »Zborovský pochcd«, kterýžto kou~ 
sek musila na přání někoJikráte opakovati. , 
Všem se napodobení bitvy hudebními ná~ 

fjtroji velice líbilo - snad proto, že hudbu 
takovou - skutečnou, tak často každý slyšel. 
Koncert končil - setmělo se - posluchači 

se rozešli do svých vagonu - spánkem se 
posíliti a nabrati nových sil pro zítřek, o 
němž každý věděl, že je to den. který bude 

7 

zajistili potřebný čas k ústupu a evakuaci 
města. Bylo potřebí trať rychle opraviti a 
nedati nepříteli času k dalšímu ničení a dě~ 
lání nám překážek. HOŠI, kteří znali železni~ 
čářské práce, chopili se díla a za chvilku byla 
trať spravena a schopna dalšího provozu. 
Trať byla poškozena na několika místech. 
Stálým postupem docilujeme vyvýšeného mí~ 
sta za městem, odkudž otevíral se nám ale~ 
spoň částečný výhled na nákladní nádraží, 
vidíme kouřící lokomotivy, nádražím rychle 
projíždějící, slyšíme ohromný křik, svědčící 

o spěchu a nervositě »krásných«. Aby byl 
poplach dovršen. ozývá se z nádraží několik 

J ekalěrínburk. Foto Památník Odhoje, 

zapsán v dějinách města i, našich a kterým 
město přejde do našich rukpu. Ze budeme ví~ 
tězi, nikdo nepochyboval, za jakou cenu však 
se tak stane, nikdo nevěděl. 

Nastalo svítání 25. července 1918. Všu~ 
de, jako vždy před bojem, panuje obvyklý 
ruch a shon. Den činu nalital. Okol poddů~ 
stojnické školy toho dne byl, postupovati 
'V prvém sledu, ihned s obrněným vlakem. 
Nasedli jsme proto do obrněného vlaku por. 
Ilinského a jeli až do míst, kde byly vystave~ 
ny naše stráže, zde jsme vystoupili a postup 
započal. Bylo zřejmo, že bolševici jsou i na~ 
dále v ústupu. Ustupovali, střílejíce místy na 
postupující naše hlídky a ničíce trať, aby si 
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výbuchů - to »krásní« vyhodili střelky na 
nádraží a aby v práci té Hm nebylo možno 
pokračovati, již velí velitel děla, poruč. I1in~ 
ský, z pozorovatelny vedle trati, osamoceně, 
stranou trati stojícího baráku - potřebné 

rozkazy a rána za ranou dopadá na nádraží. 
To náš obrněný vlak, Čl jeho dělo hovoří a 
jemu v odpověď též bolševické dělostřelectvo 
se ozývá. Je však na ústupu, vystřelilo pouze 
několik ran a umlklo. 
Obrněný vlak pro porouchanou kolej ne~ 

mohl kupředu a proto zahajujeme na rozkaz 
velitele pluku další pos~up bez něho. Opravu 
kolejí prováděla posádka vlaku sama. Ne~ 

mohli jsme tudíž v dalším případě více na 

pomoc obrněného vlaku spoléhati. Při dalším 
postupu pokračovala naše škola vlevo podél 
trati, náporná komanda a pěší rozvědka opět 
podél trati vpravo, majíc za úkol, projíti i 
z části městem. Na konci města za nádražím 
měly se obě sku.piny spojiti. Ostatní přítomné 
oddíly zůstávají k disposicí velit. pluku jako 
záloha do vyjasnění situace a postupují ve 
druhém sledu. Postup nás děl se jen zvolna 
kupředu. Bylo nám překonávati různé přiro~ 
zené překážky, stavící se nám v cestu, jako 
různé oplocené zahrady, budovy, přilehlé 

k nádraží, které vždy jsme musili prozkou~ 
mati či obejíti a jistiti se proti nim, aby nám 
nepřinesly překvapení. 

Kraj zdál se opuštěn jak od protivníka, tak 

které 'donutily hlídku k ústupu. Cesta byla 
uvolněna. 

Terén v lese se mírně svažoval a my po ob~ 
novení spojení blížíme se 1, rajům lesa, který 
před námi končil, otvíraje nám tak výhled na 
velké travnaté prostranstvl v podobě čtyř~ 
úhelníku, jehož základnu a levou stranu tvořil 
les, který se podél levé strany táhl dále. Vrch 
byl uzavírán ve vzdálenosti as 400 kroků 
skupinou několika budova pravou stranu ob~ 
razce tvořila železnice, na níž skutečně stály 
bolševické vlaky, jichž koúec ztrácel se kdes 
v zátočině a na počátku vlaku stála směrem 
k nám obrácená 10komotivé1. Zelezničáři mlu~ 
vili pravdu. 

Zde byl sv~den krátky boj, který, nebýti 

Dům !I iJ ekatěrinburku, kde by~a ubita carská rodina. 

i od civilního obyvatelstva. Až blíže nádraží 
objevilo se několik železmčářů, z nichž jeden 
sdělil, že nad nádražím za ohbím trati stojí 
3 bolševické 'vlaky a na lokomotivě posled~ 
ního vlaku že mají »krásm« umístěný kulo~ 
met: Zprávu nebrali jsme nikterak vážně a 
postupovali dále. Ihned za nádražím podél 
levé strany počíná les. Zde znovu spatřujeme 
přicházeti směrem od bolševiků jednoho že;' 
lezničáře,který obdrženou zprávu znovu bez 
našeho dotazu potvrzuje. Lesem postupujeme 
v rojnici a více opatrně. Pn.vé křídlo má směr 
podél železnice. Pojednou třesklo několik 

výstřelů a střely, praskaiíce, zarážely se o 
kmeny stromů. To bolševická hlídka vítá náš 
příchod. Jí v odpověď ozv"tly se naše pušky, 

praporčíka Koubka, mohl se nám státi osud~ 
ným. Měli jsme býti obětl omylu, jak mnohdy 
bratři se už stali. Výstroj bolševiků i naše 
byla jednotná, a my zevně ničím se od sebe 
nelíšili, kromě bílo~červené stužky, která roz~ 
lišovala již v době založení české družiny na~ 
šeho vojska od ruského. Stužka na větší vzdá~ 
lenost ovšem nemohla býti rozeznána, proto 
v bolševických bdjích umožňovaly nám vzá~ 
jemně spojení na větší vzdálenosti praporky 
barvy bílo~červené. To poznali brzy bolševici 
a proto podobných praporků používali též 
k oklamání nás. Zvláště čeští komunisté tím 
vynikali. To se stalo i zde. Zapomenuvše na 
výstrahy železničářů a plníce obdržený roz~ 
kaz, vběhli jsme do nastro;ené nám léčky če~ 
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skými komunisty, kteří zde na Jekatěrinbur~ 
ské frontě prolévali bratrskou krev, bojujíce 
proti nám. 

Terén od kraje lesa se opět mírně zvyšo~ 
val, takže jsme měli velmi dobrý přehled a 
umožnil nám ještě z lesa viděti přebíhající 

bolševiky mezi vagony. Byl' též slyšen jejich 
křik, svědčící o jich ústupu. Od kraje le.sa 
viděli jsme pak proti nám u skupiny domků 
na prostranství hloučky bolševiků, kterak 
zaléhají v rojnicí, vidíme zřetelně kulomety 
namířeně proti nám. Pojednou zříme přiná~ 
šeti prapor bílo~červellý, který se velice pěk~ 
ně od pozadí odrážel. Prapor bílo~červený, 
náš symbol. Stranou tohoto praporu stálo 
několik postav, z nichž dvě osamocené míní~ 
me poznávati. Celá škola poznává a vidí 
v postavách velitele pěší rozvědky, prapor~ 
číka Klofce a jednoho bratra, jehož jménem 
jsem neznal, postavou však ano. 

Ato byl náš omyl. Volajíce, »to jest Klo~ 
fec, naše pěší rozvědka«, voláme je, jest nám 
česky odpovídáno a kýváno na nás. Neměli 
jsme ani času uvážiti, je~1i to možné, aby to 
byla pěší rozvědka, která v místech těch sku~ 
tečně podle úlohy se měla s námi spojitI když 
pušky a kulomety daly nám poznati, kdo je 
proti nám. Prapor červenobílý již zmizel, 
vše zalehlo, jen rachot pušek a kulomeh'J ro~ 
zechvívá vzduch. Odpovídáme na palbu -
útočíce. Bylo vše dílem okamžiku, když my, 
dostavše palbu od čel'f:té nám skupiny, zalé~ 
háme, majíce lokomotivu v boku, o nE bylo 
nám řečeno, že jest na ní kulomet a do sykotu 
střel slyším slova, tuším, praporčíka Koubka, 
»Idi doloj« a v okamžiku tom ozval se rachot 
kulometu s lokomoti vy, s nimž splýval i ná~ 
řek raněných. Praporčík Snášel, ti>žce raněn, 
umírá, dobrovolec Vlach bolestně naříl: á. Je 
střelen do prsou a kromě toho i popálen, za~ 
sažen jsa asi 3 náboji, které měl přes prsa 
a které jej popálily. Kromě nich byl raněn 
ještě jeden bratr a jest mluviti o štěstí, ne~ 

vyžádala~li si tato veletěžká' situace více 
oběti. 

Kulomety rachotí dále a střely, brázdíce 
zem, donucují nás téměř splynouti se zemí. 
Krytu nikde. Myslím, že nikdo ani v záchra~ 
nu nedoufal. Každý vědě:, že jsme zde osa~ 
moceni, obrněný vlak vzadu, zálohy kdesi na 

152 

stanici, a i kdyby šla posila okamžitě kupře~ 
du, bude snad pozdě. Jistě mně každý, kdo 
zná palbu kulometů, přisvědčí: Pojednou 
však střelba kulometu s boku umlkla, bolše~ 
vik s prostřelenou hlavou mrtev ldesa dolů. 
Tu praporčík Koubek, neztratil duchapří~ 

tomnost a dobře mířenou ranou z revolveru 
»Nagan« nás všechny v těžké situaci zachrá~ 
nil. Bylo pak dílem okamžiku, aby ,kulomet 
»Kolta« byl sundán z lokomotivy a obrácen 
proti těm, kteří se na takové krásné přivítání 
tak připravili. Bylo zřejmo, že souhra jejich 
byla smluvena. Krásní, vidouce, že léčka se 
nezdařila, nevydrželi našeho útoku a ustou~ 
piJi. My opanovali bojiště. 

Pronásledovati nepřítele do přilehlých 

lesů jsme pro svou ,slabost nemohli. Vždyť ne~ 
měli jsme ani vlastních kulometů kromě u~ 

kořistěných: Bylo též třeba ošetřiti raněné a 
prohlédnouti ukořistěné vagony. Vlaky ob~ 
sahovaly mnoho cenné vojenské výzbroje, 
jako nová, ,dosud neupotřebená dělostřelecká 
sedla, pušky, kulomety, střeliv'o, několik va~ 
gonů pěkných vysokých koní, několik pra~ 
cích strojů, šicí stroje a pod. Udávám pouze 
to, co jsem sám viděl. Prohlédnouti všechny 
vagony nebylo možné. Mezi touto kořiJtí vý~ 
znamu vojenského byla i trofej historického 
významu, a to: 3 velké bolševické pra~ory. 
Dva byly zlatem vyšívané na pěkných žer~ 
dích, třetí byl obyčejný rudý prapor. Šlo 
zřejmě o prapory bolševických pluků. 

Nevěděli jsme, budemepli dále postupovati 
anebo z{'lstaneme~li na místě a proto pone~ 

'chali jsme prapory na místě, kde byly, věříce, 
že budou stejně odevzdány voj. archivu pro 
voj. musel,lm, kde budou uloženy jako doku~ 
ment vítězství 3. pluku Jana Zižky z Troc~ 
nova. Než, nestalo se tak, Po nás přišli 

k vlakům i bratři dělostřelci a ti prostě si 
věci jim, potřebné, jako koně a sedla, vyhra~ 
dili pro sebe, Mezi jiným vzali i námi ve va~ 
goně ponechané prapory, které odnesli s se~ 
bou do svého vlaku .. 

Sedel a koní jsem jim přál, ak prélJporů jsem 
litoval, vida, kterak věc, plným právem nám . 
patřící, jiný si přivlastňuje. Škoda pěkných 
těch praporů, byly~li zničeny; bylo by zá~ 
hodno zjistiti, jsou~li odevzdány voj. museu 
či jaký byl jich osud. Jistě byly by velmi 
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cennou památkou. na den 25. července 1918, 
který jest zapsán v dějinách ruských čs. le
gií jako den významný. P~i prohlížení vla,
ků nahlédl jsem do dvou či třech vagonů a 
přesvědčil se tak, že zde bojovali proti nám 
lidé naší národnosti, a že krev našich bratří 
jest z v~tší části jich vinou a jich dílem' ne~ 
vinně prolita. Ve vagoně seděl do nohy ra~ 
něný Cech~komunista. Nepamatuji se více 
na jeho omluvy, jichž jsem si tehdy skoro 
nevšímal. pouze vzpomínky na podobenku 
jeho, rodiny, ženy se, dvěma dětmi, kterou 
nám ukazoval, ,zůstala mně v paměti. Podle 

třeskly vzduchem dva výstřely. Zachvěl 

jsem se, bylo mně líto člověka,· jemuž po
moci jsem nemohl. Takový byl konec Cecha
komunisty, který proti své krvi bojoval -
byl souzen a odsouzen. Smutný to obrázek 
vyskytnuvší se v naší osvobozenecké historii .. 

Tímto okamžikem postup končil. Byl jsem 
praporčíkem Koubkem odeslán k ppor. Bed~ 
nářovi na jekatěrinburské nádraží, abych 
mu hlásil dobytí, třech bolševických vlaků,. 
které měl převzíti. Měl ppor. Bednář shro~' 
mažďování dobyté kořisti na starosti. Za 
mnou se na nádraží vrátila i škola. Nás1edu~ 

J ekafěl'ínburk s ;ezcl'em. toto Památník Odboje, 

jeho 'Slov pocházel z píseckého kraje. Opu~ 
stili jsme jej. Ránu měl ošetřenou. 

Praporčík Koubek shromažďoval poddů~ 
stojnickouškolu. Chtěl se zajistiti proti mož~ 
nému protiútoku bolševiků, obával se. pře~ 
kvapení s jich strany. Stál jsem opodál něho, 
když bratr dělostf. vlaku přivedl Cecha~ko~ 
munistu, o němž jsem se zmínil a hlásil pra~ 
porčíku, koho přivádí. Snad vlivem smrti 
praporčíka Snášela či právem občanské vál~ 
ky nařídil praporčík Koubek jeho odvedení. 
Co se tím rozu~ělo, každý věděl. Dva bratři, 
mně úplně neznámí, odvedli zajatce k blíz~ 

kému lesu, by jej poslali k »štábu armii«, jak 
se říkalo, odkudž' není návratu. Po chvilce 

jícího dne již v časných hodinách ranních 
očekávala na'še skupina, pokud nezajišťovala 
město před nepřítelem, na protějším okraji 
města příchod skupiny praporčíka Cíly, která 
niěla v ranních hodinách do města pěším po~ 
řádkem doraziti a kterou jsme šli vítati. Utvo~ 
řiti jsme šik čelem podél silnice. Poddůstoj~ 
nická škola stála na pravém křídle, vpravo 
od ní byl štáb pluku s plukovníkem Vojcie~ 
chovským a civilními hodnostáři. 

Přesně v určenou hodinu přichází skupina 
čeljabinská s praporčíkem Cílou v čele a po 
předepsaném hlášení vojenském a uvítadm 
proslově civilních hodnostářů procházejí ko~ 
lem našich řad bratři čeljabinské skupiny, 
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ozdobeni jsouce na čepicích á puškách lipo~ 
vými ratolestmi, s hudbou v čele. Známí se 
navzájem pozdravují, radost všem září z očí. 
Za nimi postupně se přiřaďuje naše skupina, 
poddůstojnická škola uzavírá proud. Pochod 
městem byl přímo triumfální. Během něho až 
na nádraží byli jsme stále obecenstvem na~ 
dšeně pozdravováni. Sloučením našich sku~ 
pin v městě námi dobytém byla jakatěrin~ 
hurkská fronta likvidována, nám však znovu 
nastal nový úkol, osvobozené město udržeti 
a dočalsné úspěchy rozšířiti. To však jest již 
kapitola další. 

'" 
J ekatěrinburský hřbitov prostírá se as ho~ 

dinu cesty za městem. Jest porostlý jehlična~ 
tými i listnatými velikány, jichž vysokými 
korunami vánek pohybuje a ony šumí svoji 
stálou tichou modlitbu. Svojí rozlohou pů~ 
sobí hřbitov dojmem velikého háje a před po~ 
svátným tichem, které tam panuje, s úctou 
sklání každý šíji svou. Nám poddůstojníkům, 
to jest Prosovi, Sípkovi a mně připadl úkol 
naléz:ti na hřbitově vhodné mí'sto pro padlého 
praporčíka Snášela, milého všem pro jeho 
tichou povahu. Našli jsme jej. Místo mezi 
třemi vysokými sosnami, jichž úpatí růstem 
tvořilo rohy trojúhelníku, rázem se všem za~ 
líbilo. Toto místo· heboučkým mechem a tra~ 
vou pokryté, hned vedle cesty, přikrývají 

větve lesních velikánů. Jimi bude vánek za~ 
chvívati a ony budou tlumočiti odpočívají~ 

címu bratru naše vzpomínky, které sem vítr 
z dáli zanese. 

Smutná byla první pohřební cesta na hřbi~ 
tov jekatěrinburský. Snad žádné oko nezů~ 
stalo nezarosené, . když odevzdávali jsme 
v lůno matky země tělo praporčíka Snášela, 
který co prvý zde byl pochován, položiv tak 
základ k založení českého hřbitova. Osamo~ 
cený však nezůstal. Mnoho bratří, padlých 
na bojištích v okolí města, kteří svojí krví 
pomáhali vykupovati naši svobodu, odpočívá 
svůj tichý sen na tomtéž hřbitově. 

Zbývá mně pouze končit. Po několika 

dnech odjíždi poddůstojnická škola na frontu 
na trať Kusino Lysva, kde měla býti použi~ 
ta v boji o stanici Kyn. Cestou již u samého 
cíle najel nešťastnou náhodou náš vlak na 
stojící kozácký ešelon a ve srážce té byl těž

ce raněn prap. Koubek, právě v okamžiku, 
když dával znamením, stoje na přední plošině 
vozu, rozkazy, bychom· se připravili k vy~ 
stoupení z vlaku. Těžce raněn, vrací se do 
Jekatěrinburku, kde umírá. Jeho poslední slo~ 
va, která nám ústy šik'ovatele Kubička vzká~ 
zal. byla: »J en se držte, bratři, ať neuděláte 
poddůstojnické škole hanbu. Já se k vám za 
několik dní vrátím.« K nám se již nevrátil. 
Zemřel a jest pochován v tom městě, kde byl 
vítězem. Napsati tyto řádky domníval jsem 
se býti povinen. Chtěl bych, aby sloužily jako 
doklad, jak český dobrovolec bojoval. jaké 
měl důstojníky, kteří vyšli z jeho řad a jak 
tito, konajíce svoji povinnost - umírali. Bu~ 
diž zachována věčná památka těm, kteříž 

osudem byvše předurčeni, životy položili za 
lepší budoucnost vlasti své a svého národa: 

Zapomenutí býti nemohou - nesmějí. 

x 
BABllKA (ESKOSLOVENSKÉHO 

VOJSKA 
FRANTiŠEK RI(HTER 

Sjezd československého vojska, konaný 
koncem července a počátkem srpna 1918 v 
Omsku, pověřil bry Maisnera a Medka, aby 
pozvali na sjezdové zasedání babičku ruské 
revoluce Kateřinu Breško~Breškovskou. Bá~ 
buška přijala naše delegáty velmi srdečně a 
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odebrala se ihned s nimi a se zástupcem Sva~ 
zu obrození Ruska, Pavlovem, na sjezdové 
zasedání. Bylo to 2. srpna 19 i 8. Myslím, že 
tento den byl nejradostnějším a nejsrdečněj~ 
ším z celého zasedání, protože tato stařenka 
přinesla jakési hřejivé ovzduší do celého jed~ 

nání sjezdového, bylať živým vzorem ne~ 
únavného a vytrvalého bojovníka za ideje 
svobody a rovnosti. 

Není ani třeba zmiňovati se o tom; jak 
nadšeně byla přivítána, s jakou pozorností 
vyslechnut její procítěný a srdečný projev a 
jak stejně srdečně bylo jí odpověděno. Ova~ 
ce však nebraly konce, když delegát sjezdu 
br. Smolka učinil návrh, aby »babička ruské 
revoluce« byla jmenována »babičkou česko~ 
slovenského vojska«. Dojata, neubránila se 
slzám· tato stařenka a vpravdě mateřsky ob~ 
jala se s br. Smolkou prohlaštijíc, že je šťast~ 
nou, může~li se zváti babičkou českoslovell~ 

vychovatelek přes matčiny protesty. Asi po 
dvou letech souhlasil otec s návrhem Kateři~ 
ny a zařídil ve své obci Lugovci (Černigov~ 
ská gubernie) školu pro selské děti. Ve svém 
24. roce uzavřela Kateřina sňatek s pokroko~ 
vým Nikolajem Petrovičem Breško~Breškov~ 
ským, jenž jí byl v její činnosti nápomocen, 
takže mohla zaříditi při škole i knihovnu a 
spořitelnu. Ve své škole vychovávala ovšem 
liberály; tamní představitel dvořanstva odjel 
však ihned do Petrohradu, aby Breškovskou 
udal pro tuto nebezpečnou činnost. účinek 
udání byl okamžitý: Otec- ~ateřiny, Verigo, 
zbaven ihned všech svých čestných úřadů, 

Breško Breškovskaja na sjezdu v Omsku. foto Pamálnlk Odboje 

ských vojáků. Považujeme za vhodné věno~ 
vati několik řádek stručnému vylíčení život:
ní dráhy babičky československého vojska. 

Kateřina Konstantinovna Breško~Breškov~ 
skaja narodila se 13. ledna (26. ledna n. st.) 
roku 1844; její rodiče náleželi starému dvo~ 
řanskému rodu, takže dali dceři dobré vy~ 
chování. Když bylo Kateřině 19 let, byla se 
svojí sestrou odvezena do Petrohradu, aby 
doplnily své vzdělání v hudbě a malířství. To 
bylo v době osvobození sedláků, kdy v ruské 
mládeži kvasil liberální humanism. Obě se~ 
stry však místo hudbě věnovaly se tomuto 
hnutí, četly knihy a záhy oznámily matce, že 
se chtějí obživiti vlastní prací a přijaly místa 

mladí manželé dáni pod policejni dozor, II 

škola, knihovna a spořitelna zapečetěny. 
Tato událost rozhodla o dalším ~sudu ~a" 

teřiny. Roku 1871 jede do Kijeva ku své se~ 
stře, navazuje styky se studenty a organisuje 
revoluční kroužek; na to jede k svému man~ 
želi s rozhodným dotazem, zda chce jí v té~ 

to činnosti následovati, on však odmítá a 
proto se rozcházejí na vždy ... Kateřinu ne .. 
odradily ani domluvy rodičů, ani narození 
syna. Na to jede do Petrohradu, živě se 
účastní tajné revoluční činnosti mezi mládeži 
a roku 1874 vrací se do Kijeva, kde 2;l;lřizuje 

. I 
řemeslnickou dílnu pro studenty, aby mohli 
jako dělníci vnikati mezi široké vrstvy s r'~;. 
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voluční propagandou. 
Převlečena za venkovanku opjíždí s padě~ 

lanými dokumenty vesnice, ale již v září 1874 
je chyc~na v Podolské gubernii a uvězněna. 
Na to odvezena do Kijeva k výslechu, kde ji 
věznili 5 měsíců. Vězení její pak neustálým 
údělem: . v Moskvě 7 měsíců, v Petrohradě 
rok ve vyšetřovací vazbě, rok v Petropav~ 
lovském vězení a znovu půl roku ve vyšetřo~ 
vací vazbě. 

Na podzim roku 1874 bylo vězněno v 49 
gubemiích přes 2000 propagancVstů, vyšetřo~ 
vání vleklo se p04 roky. Obžaloba podána 
byla na 215 osob. Soud s nimi trval tři měsíce 

polapila a po měsíčním stJ;astiplném 'pochodu 
tajgou předala soudu. Tři její přátelé odeslá~, 
ni byli do vyhnanství v Jakutskou oblast, a 
Kateřina, jakožto bývalá trestankyně, zbave~ 
ná veškerých práv, odsouzena ke čtyřletému 
těžkému žaláři a po 9měsíčnímu věznění ve 
Verchně~Udinsku dopravena znovu do žalá~ 
ře v Karu, kde se shledala s 15 ženami~poli~ 
tickými vězni. Po odpykání. zkráceného tre~ 
stu musela pěšky vykonati cestudovyhnan
ství v Seleginsku, přes 1000 verst vzdáleném. 

Plných osm mučednických let ztrávila Ka~ , 
teřina v tomto zapadlém hnízdě u čínských 
hranic. Konečně roku 1896 byl jí dovolen 

Babuška ruské revoluce. foto Památník Odboje, 

dnem i nocí,' a v den vynesení rozsudku 23. 
ledna 1878 zůstalo z nich na živu jen 193. Je 
to t. zv. »velký proces« či »proces 193«. Pět 
let těžkého žaláře, který jí tento velký proces 
přisoudil, trávila v Karu v Zabajkalí, trest 
však. byl jí zkrácen samovazbou a započítá~ 
ním vyšetřovací vazby, takže v březnu 1879 
je propuštěna a vyslána do městečka Bargu~' 
zinu v Zabaj kalí. 

Po dlouhých přípravách k útěku podařilo 
se jí společně s třemi přáteli opatřiti si 4 jez~ 
decké koně a zásoby potravin, a vydati se s 
nimi na cestu; skrývajíce' se v sibiřských taj~ 
gách chtěli dosíci Tichého oceánu a dostati 
se do Ameriky. Slídivá policie však záhy je 

156 

volný pohyb v celém Rusku, a tak po krát~ 
kém pobytu v Tomsku, Tobolsku a Tjumeni, 
vrací se k sestře a bratťům, při čemž byla 
neustále ve stycích se starými i novými poli~ 
tickými přáteli. Ačkoli byla pod přísným po~ 
licejním dozorem, jezdila s padělanými listi~ 
nami po evropském Rusku a se svými přáteli 
založila politickou stranu, později se nazýva~ 
jící socialisticko~revolucionářskou. A tak ro~ 
ku 1903 podařilo se Kateřině přece jen utéci 
za hranice, kde dále vychovává mládež, aby 
ji pak posílala do Ru~ka jako organisátory. 

Roku 1904 vstupuje Kateřina na americ~ 
kou půdu, kde nesčetnými přednáškami zís~ 
kává nejen další stoupence a příznivce, ale 

i vydatné h1110tné podpory pro zahraniční 
orgáhy strany socialistů~revolucionářů. Při 

vypuknutí první revoluce,roku 1905 vrací se, 
už babička, do Ruska, ale z opatrnosti žije 
stále pod fingovaným jménem. Po nezdaru 
této revoluce zostřuje se opět policejní režim 
a babuška vyhýbá se drápům policie velmi ú~ 
spěšně, leč nakonec přece jen roku 1908 
zrádce Azef, jenž současně byl náčelníkem 
bojové organisace socialistů~revolucionářů 
a agentem tajné policie, udává ji policii a tak 
babuška znovu je v rukách soudu. Na otázku 
soudu, čím se zaměstnává, hrdě odpovídá 
stařenka: celý život zabývám se rozšiřová~ 
ním revolučních ideí - a je odsouzena (roku' 
1910) k doživotnímu vyhnanství v Sibiři ... 

Tentokrát bylo místem vyhnanství městeč~ 
ko Kirensk, as 1000 verst od Irkutska· vzdá~ 
lené, odkud si dopisovala se zahraničními 
přáteli, kteří nejednou se pokusili o její .útěk, 
ale vždy bezúspěšně, neboť její byt byl neu~ 
stále střežen stráží. Téměř 70letá, tato sta.
řenka přece jen pokouší se roku 1913 o útěk; 
oklamavši stráž, prchá na saních za třesku
tého mrazu, když její přátelé z opatrnosti pře~ 
rvali telegrafické vedení, a urazivši za pou~' 
hý ch 5 dnů vzdálenost 1000 verst, je u Ir~ 

kutska lapena a odsouzena ku 16měsíčnímu 
žaláři. 

Po odpykání tohoto trestu rozhodnuto vy~ 

r . .. 3 

slati babušku do. nejchladnější končiny pobl~ž 
Ledového moře, osady Buluně, kde zřejmě 
měla býti umučena. Teprve po napětí všech 
sil podařilo 'se jejím přátelům, aby roku 1915 
byla dopravena v kraj snesitelnější, do Irkut~ 
ska; i tentokráte, po velkých nesnázích byla 
nucena 1400 verst cesty vykonati povozem. 
V Irkutsku těžce onemocněla a byla proto 
převezena do teplejšího městečka Minusin~ 
ska, kde 2. března 1917 dočkává se splnění 
svých snů, pr~ .něž· tolik vytrpěla: Prozatímní. 
vláda nařizuje, aby babuška byla dopravena 
do Petrohradu. 

Její cesta Sibiří byla cestou přímo trium~ 
fální. Za nedlouho je babuška ruské revoluc(!" 
nucena žíti opět nelegálně, skrývati se př~d 
policií, tentokráte už ne carskou, ale revoluč~ 
ní, je opět uvězněna, ale tentokráte těmi, jež 
učila socialistické abecedě, je pak vystoupe~ 
ním legií v Sibiři osvobozena a proto jí bylo 
tak milo mezi našimi hochy, proto byla tak 
upřímně dojata, když byla jmenována babuš~ 
kou čeSkoslovenského vojska, které bylo re
voluční v tom krásném smyslu, jenž jí byl 
vždy ideálem a pro nějž zešedivěla v krimi-

. nálech. 
Myslím, že naši hoši na sjezdu správnč 

vycítili smýšlení ostatních bratří, když této 
chrabré a krásné ženě, jakých je v historii jen 
pořídku, udělili v poctu toto pojmenování. 

Bogotol. foto Památník Odboje. 
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V OBRNĚNÉM VLAKU NA VÝ(HOD 
PO BOJI U MARIIMIKA 

STANISLAV ŽAK 
Když jsme po úplném tělesném i duševním 

vysílení v neděíi 16. VI. 1918 vítězně skon~ 
čili boj na východní f.rontě u Mariinska, byl 
jsem přidělen k obsluze děla na obrněném . 
vlaku, který byl určen stíhati zbylé a roz~ 

běhnuvší se bolševiky z »mariinské fronty« 
do lesů dále na východ. 

Vyjeli jsme v dobré náladě ze stanice »Ma~ 
riinsk« již hodně pozdě k večeru. Poně~ 

vadž byla jasná noc, mohli jsme nerušeným, 
volným tempem postupovati po trati, aniž 
bychom byli nuceni každý kilometr dobý~ 
vati. BolÚvici, pokud mohli, dávno již na~ 
sedali do připravených vlaků a dali se na 
překotný ústup. 

Asi ve 2 hodiny v noci přijeli jsme na sta~ 
nici »Suslovo«, 17 km východně Mariinska, 
která již byla obsazena našimi bratry, kteří 
zezadu, »obc~vatem« vpadli zde při náporu 
na východní »mariinskou frontu« nepříteli 

vzad. 

Po opravě můstků a výhybek u st. »Suslo~ 
vo« pokračoval náš obrněný vlak v proná~ 
sledování »rudých« ku velké železniční sta~ 
nici »Bogotol«, kdež jsme předpokládali, že 
bolševici budou klásti opět odpor. Náš před~ 
poklad se vyplnil. Velitel obrněného vlaku 
br. praporčík V. dal rozkaz na každé stanici 
přejeti na jinou kolej, aby bolševikům byla 
znemožněna orientace, po které koleji náš 
vlak jede, poněvadž bolševici vyhazovali a 
pálili všechny menší mosty, jakož i uvolňo~ 
vali a rozebírali koleje. 

Zelezniční trať východně Mariinska tvoří 
tu značné záhyby a rovněž pro horský terén 
byli jsme nu·~.éni velmi opatrně postupovati 
kupředu, poJ1.ěvadž jsme byli přesvědčeni, 
že »rudí« budou na nás někde v úkrytu če~ 
kati, případně pustí proti .nám lokomotivu za 
účelem srážky. 

Blížili jsme se ku stanici »Bogotok 124 
km za Mariinskou. Velitel vlaku nechal náš 
vlak zastaviti, poněvadž bylo nutno napřed 
vyšetřiti, co se na stanici děje. 
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Kouřem z naší lokomotivy jsme prozradili 
naši přítomnost, takže bolševici skutečně ze 
stanice pustili proti nám lokomotivu. Avšak 
my jsme rovněž nelenili. »Platforma«,. kterou 
jsme tlačili před vlakem, byla bleskurychle 
odpoutána od vlaku, spuštěn připravený pra~ 
žec na koleje a takto zajištěni proti srážce, 
ustoupili jsme asi 1 .1<m na západ a ihned 
připravili dělo k případnému zahájení boje. 
Vypálili jsme dvě ·rány, které se neminuly 
cíle a po kterých »rudí« horečně počali vy~ 
klizovati stanici. 

Po dobytí stanice »Bogotolu«, v níž jsou 
železniční dílny a topírny, zbýval nám potom 
již jen Ačinsk, kde byl velký tábor němec~ 
kých a maďarských zajatců. Avšak ani tam 
nedošlo k boji, neboť bolševici překotně v pa~ 
nickém strachu prchali přímo do Krasnojar~ 
ska. Poslední zbytky rudých z ma·riinské 
fronty byly rozprášeny dále na stanici Čer~ 
norječenská o den později. 

V tu dobu dostali jsme však již radostnou 
zprávu, že Krasnojarsk byl dobyt z východu 
úderným praporem skupiny podplukovníka 
Ušakova, rodem Rusa. 

Na této stanici byla naše obsluha u děla 
na obrněném vlaku vyměněna a my připop 

jili jsme se opětně k naší I. těžké baterii, 
která postupovala po trati ke Kaňsku a Nižně 
Udinsku. Do Nižně Udinska přijeli jsme 
tuším po 12. hodině polední, avšak místo od~ 
počinku museli jsme na rozkaz velitele ihned 
připraviti děla k pochodu do fronty. Bolše~ 
vici se tu· dobře připravili k boji v dobrých 
zákopech za »vojenským městečkem«, takže 
bvlo nutno naším bratřím pomoci i nějakým 
tím těžkým granátem. 

Když jsme vyjížděli z nádraží přes město 
do fronty, byli jsme obyvatelstvem nadšeně 
pozdravováni a něžné pohlaví nám nosilo 
různé síťky a průhledné plátno na obličej 

proti komárům, kterých bylo všude na Sibiři 
okolo řek a bahnisek miliony. 

Takto opatřeni proti těmto dotěrným a 

nepf1Jemným vetřelcům, dojeli jsme po půl 

hodině trvající jízdě na břeh řeky Udy, která 
měla břehy porostlé hustými křovisky, ve 
kterých jsme zakopali naše děla a připravili 
se k boji. 

Několik výstřelů stačilo, aby našim bra~ 
třím byl umožněn frontální nástup proti bol~ 
ševikům. kteří v tomto místě měli soustře~ 

děny své nejlepší síly, mezi nimi asi 2000 
Maďarů. Jejich obrněný automobil několi~ 
krát prorazil naši frontu . a donutil naše 
části k částečnému ústupu. Situace byla zde 
velice těžká. Naši bratři, promoklí prudkým, 
celodenním lijákem a unavení vysilujícím bop 
jem, pozbývali již víry v úspěch. 

do stanice Poloviny. Odtud nemohly naše 
vlaky pokračovat v pronásledování nepří~ 
tele, poněvadž za stanicí Polovinou byla 
velká řeka Bělá, jež byla tou dobou velmi 
rozvodněna a okopy bolševiků na druhém 
břehu byly během času dobře vybudovány 
a k odporu připraveny. Frontální útok byl 
nemožný a kromě toho byl jeden železniční 
most zničen a druhý podminován. 

Dobývání okopů rudých muselo býti opět 
provedeno jednak obchvatem, jednak fron~ 
tálním útokem. Naše I. těžká ba,terie měla 
v tomto boji velmi nevýhodnou posici, poně~ 
vadž na rovné pláni nemohli jsme se vůbec 
řádně krýti, takže během jednodenního boje 

Ačinsk. toto Pamálnik Odbole. 

Bylo zřejmo, že dlouhou obranu stěží by~ 
chom již vydrželi a proto byla povolána 
k posílení úderná rota a nařízen ještě v noci 
za obrovské bouře protiútok, který překva~ 
pil tak neočekávaně bolševiky, že zanechali 
na místě všechno a prchali jako šílení ke sta~ 
nici Šeberta, kde již po několika hodinách 
byli opětně rozprášeni obchvatnou skupinou 
br. por. H. 

Po bojích u Nižně Udinska dali se bolšep 

vici na panický útěk. Cestou zabarikádovali 
za sebou trať, ale každá překážka byla na~ 
šimi rychle odstraňována. Pronásledování 
nepřítele pokračovalo až ke stanici Polovina. 

Dne 4. července 1918 dojela, naše baterie 

od 6. hod. ranní, museli jsme třikráte měniti 
své stanoviště. Avšak i za těchto těžkých 
podmínek byli bolše'dci do 11. hod. v noci 
poraženi, při čemž podařilo se jim však zni~ 
čiti i druhý most přes řeku Bělou. Most byl 
tak rozbit, že na pronásledování nepřítele 
v ešelonech nebylo ani pomyšlení. 

Nyní jsme měli před sebou syízelnou ce~ 
stu po traktu (silnici) přes velké kopce k do~ 
bytí Ir~utska, který byl vzdálen od řeky 

Bělé asi 70 km. Dne 7. července ča·sně ráno 
přepravovala se naše baterie po pravém, 
méně rozbitém mostě, za velmi nebezpečné 
situace, poněvadž napřed museli jsme na~ 

klásti prkna na pražce a opatrně převáděti 
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každého koně na druhý břeh. Děla jsme mU·e 
seli rovněž sami přetáhnouti po rozbitém 
mostě pontocí provazll Cl prken, taktéž i ná~ 

boje jsme nosili po jednom na druhou stranu. 
Po takovémto obtížném přepravení se 

přes řeku Bělou odbočili jsme z železniční 
trati. vlevo a nastoupili úmorný pochod na 
Irkutsk. Cestou trpěli jsme velkým vedrem 
a komáry, kteří nás i koně velmi obtěžovali. 

Sám jsem byl od těchto krvežíznivců takpoF 
bodán, že jsem měl tvář oteklou jako kdyz 
na mě sedne celý roj rozdováděných včel. 

Noci trávili jsme v pustých pralesích za plá~ 
polání ohňů a za prabídné stravy. Kromě 
kousku chleba a trochu hořkého čaje nic jsme 
neměli. Avšak ani to nás nepřivedlo z dobré 
nálady, abychom se netěšili, jak vyprášíme 
u lrkutska žaket rudým. 

Polovina, řeka Bělaja. Foto I'amátník Odboie 

p ( D KR s J RSK 
JAROSLAV BRUNNER 

Umlkla děla, rány g·ranátů, střelba pušek, 
a kulometů po vítězném postupu úderníků 

na Kjukvennou. Jediná tajga ševelí dále 
svým nezměněným tónem k naší radosti nad 
vítězstvím i žalostí nad ztrátou padlých bra~ 
tří. Přihlíží tiše na ty, kteří leží zde bez 
ducha, 'kteří nikdy víc nesevrou ty drah~ 
bytosti, ve vzdálené vlasti je očekávající, 
v nál'llčí, o nichž ve dne i v noci sniJ.i, pro 
něž položili životy. Jeden z bratří, umíraje, 
volal ještě tiše: »Ať žije československá re
publika, pozdravujte ... « - Bylo nám sa~ 

motným při tom vypravování očitého svědka 
těžko u srdce a skoro do pláče. Takové bylo 

J()O 

hrdinství našich hochů - ó národe, buď, 

pamětliv obětí svých synů, buď pamětliv 

legií, buď svorný a miluj se při památce 
padlých. Tajga přihlíží vracejícím se unave-
ným bojovníkům českým do nádraží Kljuk~ 
vené, z nichž část musila ještě zůstati po~ 

hotově v lese na místě katastrofy u raněných 
bolševiků. Ešelon náš stojí již v nádraží. 
Dostáváme oběd. Unaven a nevyspalý, 
uléhám na pryčnu ve voze, ne však na
dlouho. 

Spal jsem snad hodinku, když sanitár 
Gusta z našeho vozu mě vzbudil a opatrně 
zvěstoval, vezmu~li k sobě nocležníka? Vy-

rušen z tvrdého spánku, mnu si oči, vidím~li 
dobře, obvázanou hla·vu kohosi, jemuž kou~ 
kají jen oči, nos a ústa a jehož sanitáři po~ 
depírají. Vlastního bratra byl bych pomalu 
nepoznal. Tahám jej za pomoci druhých na 
pryčnu, nechtě věřit zraku, Že je to bratr 
Karel. »Co je s tebou, jsi raněn, kam jsi 
vlezl?« Bratr ale není schopen slova. Nato 
vypráví mně Gusta, že jel na drezině k místu 
katastrofy, kde byli telefonisti, neboť on byl 
též jeden z těch »dráteníkt't« naší rotě při~ 
dělených' (oba při formování našeho pra~ 

poru na Ukrajině vstoupili jsme dobrovolně 
k' němu, on jako telefonista, já jako starý 
»sturmann« z Rakouska), a měli stavět 

že zranění jeho je dosti vážné. Z této' saina~ 
ritánské služby vyrušil mě hlas jednoho 
z bratří, abych se oblékl, že půjdeme na stráž 
vystřídat hochy prap. Švece. Byl jsem tomu 
skoro rád, neboť starost o bratra mě rozru~ 
šila. Hodil jsem na sebe výzbroj, rozlóučil se 
s bratrem, vzal pušku a odcházel s patrolou 
na noc db lesa, v němž potulovala' se ještě 
značná část uprchlých bolševiků. Rozestavu~ 
jeme stráže. Ostatní přisedáme u strážního 
domku, z něhož je pravý lazaret a hery byl 
plný raněných bolševiků, jež ošetřovala je~ 
jich milosrdná sestra, také vzatá do »plenu«! 
Mnozí ze zajatců zúmyslně schovávají své 
tváře, abychom nepoznali v nich typ rakous~ 

Nižně Udinsk s mostem ;přes řeku Udu. foto Památník Odboje. 

linku. Cestou, zpozorovav kohosi v lese,.~ kého vojáka, Němce nebo Maďara. 
u trati, chopil se pušky, hodlaje dotyčného, , Strážce trati přised~ k nám a pokuřuje. 
který hleděl zmizet mezi stromy, zadržeti, Chvilkou vrtí hlavou. Ceši mu nejdou z mysli 
zapomenuv v té chvíli a rychlosti, že sedí - takových vojáků, jako vidí dnes, ještě prý 
zády proti klice, kterou drezinu uváděli nepoznal: »Geroji, vot Ikakie geroji, užásno!« 
v pohyb. Klika udeřila bratra do zad a ten A hyl to jenom ruský mužík, který' před 
sletěl rovnou pod drezinu mezi koleje, která námi hlavu skláněl .. Při pohledu na pyramidu 
mu přejela nohu někde v kotníku a vyklou~ vagonů před námi na trati stojících, znovu 
bila a zuby kola kliky zmačkly mu hlavu, vrtěl hlavou. Sedíme tiše, neboť 15 mrtvých 
zalllechavše svoje krvavé otisky do vydřené a 17 našich raněných zjevuje se nám' před 
tváře a vezmouce kousek ucha s sebou. Tak očima. Soumrak snesl se nad námi, les po~ 
mně ho přivezli nazpět. nořil se ještě do větší. temnoty a tu bylo 

Bylo po spaní. Ošetřil jsem ho. Odd ycho- třeba obezřetnosti, abychom nebyli' něčím 
val těžce v horečce, a tu nechal jsem si své nenadále překvapeni. Noc uplynula. však 
poznámky výčitek pro sebe; když jsem viděl, klidně. K ránu postavili jsme na obou' stra-
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nách trati po jedné stráží, pobíhali jsme kol 
domku, abychom se rozehřáli a když přišIi 

najatí občané z Kljukvené, aby odklidili 
trosky vlaku, dívali jsme se na ně. Teprve 
nyní vidíme, s jakou technikou a náporem 
naše obchvatná trupa zde »dějstvovala«. 

Jsouce nuceni k rychlému jednání, museli 
naši zapřáhnouti koně do vozu a tyto hnáti 
se zavázanýma očima proti řítícímu se na ně 
vlaku. Zde ubohá zvířata ležela, zachránivše 
situaci našim hrdinným obchvatníkum. 

Ze stanice Kljukvené přicházela nám 
směna. S radostí nastupujeme cestu zpět ke 
vlaku, kde první naše bylo osvěžiti se te~ 

chyceným předsedou kaňského sovětu ko~ 

misařem Bejnisem, jemuž jsme říkali »čestné 
slovo«, poněvadž on s námi vyjednával, ale 
jej nedržel. Mezi zajatci byl i hoch, který, než 
byl puštěn na svobodu, dostal pětadvacet s 
připomínkou, aby nám po druhé nepřišel na 
oči. Utíkal s pláčem k domovu do nedaleké 
vesnice od Kljukvené. Broněvik, ráno vy~ 
slaný na zvědy po trati kupředu, vrátil se 
z obhlídky. Hoši sdělovali, že od nás as 50 
verst máme shozený most, jehož oprava 
bude trvat delší dobu. Jest svržen právě tam, 
kde stráně trati byly nejvyšší. Z toho máme 
ovšem malou radost, neboť víme, že tím bol~ 

Jenisej. Folo Památník Odboie. 

plým čajem. Poté uleháme ke spánku. Pro~ 
budil jsem se (17. VI.) právě k obědu, dosti 
osvěžen. Naobědvav se, ošetřil jsem opět 
bratra, umyl jsem nádobíčko a hajdy ven, 
co je nového. Veselé tváře bylo již' viděti 
kolkolem, všude se debatovalo o tom, jak 
potáhneme dále na Krasnojarsk, kde měli 
isme se spojiti se skupinou Gajdovou a Ka~ 
dlecovou. Jedna rota měla v nádraží poho~ 
tovost a rozestavené stráže. Pasažéři, kterým 
bolševici vzali vlak a tyto vysadni na pe~ 
ron, seděli u své »ba,gáže« v úplném klidu, 
ečekávajíce, až zjednáme opět pořádek a 
pustíme je dále. Jinak se nic zvláštního ne~ 
stalo. Následujícího dne byl oddech a vypo~ 
řádání se se zajatci a obchvatnou skupinou 
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ševici mohou získa.: času k soustředění se. 
Dovídáme se, že 4. naše rota má postupovati 
dále na Krasnojarsk, první rota že pojede 
pohřbíti padIé bratry do Kaňska a druhá že 
pojede nazpět kNižně Udinsku, kde »děj~ 
stvovala« část zápasného 2. zMož. pluku a 
naši pekaři II. divise pod ochranou 4. pulroty 
8. pluku, jimž se prý valně nevedlo. 
Večer tedy připravujeme se k odjezdu. 

Vlaky, rozbité na trati, byly odstraněny, uko~ 
řistěné dělo bylo dnes vyzkoušeno jedním 
z našich dustojníku a ihned zařazeno pro 
další upotřebení k boji. Časně, uleháme ku 
spánku a na druhý den (19. VI.) vyjíždí náš 
ešalon kupředu, zastavuje se až před svrže~ 
ným mostem. 'Ř,ádně vyzbrojeni na cestu a 

opatřeni trochu jídlem, vystupujeme, aby~ 

chom další ce~tu (snad více jak 150 verst) 
nastoupili pěšky. Ve vIaku zustává malá po~ 
sádka k ochraně. »Tak ať jsi na nohou, než 
přijdeme nazpět,« loučím se s bratrem, který 
přihlíží nám z okénka vozu »Nazdar«! Slé~ 

záme stráň a polní cestou dáváme se směrem 
ku Krasnojarsku. Otáčím se ještě, posílaje 
pozdrav bratrovi. Tak je mi dnes nějak 
teskno bez něho, měI jsem jej nejraději na 
očích. Když jsme zahnuli podél 'trati, mizí 
nám »náš« domov s očí. Br. rotný kap. Ja~ 
neček vysílá dvě patroly včetně naší jako 
rozvědky dopředu. Prodíráme se sibiřskou 
tajgou, slézajíce příkré stráně, zarostlé divo~ 
kým křovím, které ztěžuje náš postup. Br. 
rotný, vida s jakou námahou postupujeme, 
odvolává nás, což vítáme s radostí, neboť 
toto pachtění se lesem děsně nás unavovalo. 
Asi po dvouverstovém pochodu potkáváme 
prvního člověka, ženu. - Neutíká před ne~ 
vídaným zjevem vojáku, ale třese se po ce~ 
lém těle jako v zimnici. »Nebojte se,« volají 
hoši i já, jda kolem ní říkám, aby se nebála, 
že nejsme bolševici. 

Postupujem s rozvědkou, neztrácejíce ani 
minutu času, rychle kupředu. Mezi hochy je 
veselo, žádný únavu necítí, z čehož má nej~ 
větší radost br. rotný, velitel. Přicházíme 

opět k mostu, jdeme dál, aniž bychom oče~ 
kávali nějaké překvapení od rudých. Cesta 
se točí podél trati, lučinama, více méně si~ 

biřskou tajgou, rovinou a zas mezi kcpci, 
stoupá a klesá. Nezastavujem nikde, jen 
abychom hodně ušli. Počítal jsem, když ve~ 
čel' se nad námi skláněl, že máme za sebou 
asi 30-35 verst pochodu - když tu nás 
právě na trati zastavilo zvolání rozvědky 

vpředu »stoj«! Naráz stojíme s připravenou 
zbraní a hotovíme se k ná<stupu! Ticho kol~ 
kolem - vpředu se vyjednává. Konečně při~ 
cházejí z rozvědky dva bratři, vedoucí civi~ 
listy a sdělující, že tito vydávají se za dele~ 
gaci z Krasnojarska, která prý nám jede na~ 
proti, aby nám sdělila, že celá trať je od ru~ 
dých očištěna a Krasnojark je v rukou »ná~ 
rodního vojska«. Delegace dokazuje svoje 
vyslání a jeden z přítomných poznámenává: 
»Bratři Ceši, kdybych vás měl obelhat, tak 
mě na místě odstřelte!« Nu charašó! Uvě~ 

řil i jsme a s blahým pocitem jdeme dále do~ 
předu, vedeni byvše rozprávějícími a vese~ 
lícími se Rusy nad pádem »Internacionály«! 

Přicházíme ještě na dva malé, svržené mfu;t~ 
ky. Drezinu s bílým praporkem tlačíme před 
sebou. Po trati docházíme konečně do ves~ 
nice, kde ro~bíjíme tábor. Bylo již na čase, 
neboť pociťujeme již únavu z tohoto »závod~ 
ního« pochodu. V tu ránu všechno leží na 

zemi a oddychuje. Zivé duše nebylo ve 
vesnici vidět, bylo pozorovati, že vesničané 
byli zastrašeni bolševiky. Dětem to však 
přeci nedalo, vylezly z barákU, dívaly se 
zdáli, pustily se blíže, až počaly mezi námi 
pobíhati. »Mloko, chléb doma jesť7« spustili 
hoši na ně. »Jesť, jesť« - »Idi, prinosi!« Děti 
odběhly. Vyšly konečně i »báby«, posílajíce 
k nám děti s mlékem. Zaplatili jsme a tím 
jsme si ihned získaly duvěry. Zenské přišly 
posléze samy s mlékem a chlebem, přišli 

mužští a zanedlouho jsme počali s nimi »(Jo~ 
voriť pa rusky«, čemuž se div<ili, že »poníma~ 
jem« a si dovedeme s nimi »pobalakať«. Pa" 
pirosy se kroutily, mléko a chléb se již ne~ 
platil - nechtěli peněz. 

Po oddechu nastupujeme další cestu do nej

bližší stanice, kam docházíme za úplné tmy. 
Měli jsme toho pochodu zrovna dost. Zde 
dohání ná::; podpl. Ušakov, jemuž byla po
dána zpráva a jehož radostně vítáme., Na~ 
stalo nové vyjednávání s delegací. Před sta
nicí stavíme kulomet, nařízena přísná poho~ 
tovost, rozestavěny stráže, i k deleg<;lci. V 
chladné noci usíná jak kdo si nejpohodlněji 
lehl, já s Arnoštem Volejníkem u schodu na 
pudu. - V pulhodině spalo vše, jak když 
kluky zařeže. 

Následujícího dne (podIe mého del,1níku 
20. VI.) přijíždí pro nás již z Krasnojarska 
vlak, aby nás odvezl k našemu cíli. Jak jsme 
tomu byli rádi, že se vezem, neboť nohy nás 
bolely od včerejšího pochodu. Vlak Ghánl 
s námi bez zastávky až do Krasnojarska. S~ 
zbraněmi přece připravenými vjížclímE:l do ná~ 
draží, kde jsme přivítáni zástupcem vzbóuřiv" 
šího se proti sovětu občanstva, který nás již 
očekával. Podpl. Ušakov vystupuje, s ním 
delegace a náš velitel kap. Janeček, jim v 
ústrety přichází nová delegace »národníh ') 
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vojska«. I my posléze na rozkaz vystupujeme 
z vozů a. stavíme se před ešalon. 

Podpl. Ušakov ujímá se slova, aby krasno~ 
jarskému občanstvu vylíčil, kdo jsme a co 
pro ruský národ podnikáme - a končí slo~ 
vy, aby nám byli bratry, jako jsme my jim. 
Z jeho slov bylo cítit tu velkou lásku k své~ 
mu národu a k nám Čechům. Uši všech nata~ 
hují se ještě více, když převzal slovo, jak 
jsem se· doslechl, starosta města. »Bratci Če~ 
chi,« pravi!, »vítám vás jménem celéhCl ob~ 
čanstva města Krasnojarska« - a mezi jiným 
praví - »až bude po vojně a vy vrátíte se 
do civilního života, přijďte k nám, dostanete 
každý pozemek za odměnu vašich služeb a 
obětí, pro ruský národ položených, a vybe~ 
. tNe si »ženky« ze Sibirjaček, abyste mohli 
v klidu a bratrství s námi žíti.« S napětím 
sledovali jsme zlatá tato slova řečníkova. -
Maně tane mně na mysli, jak nás asi náš 
národ přivítá, a k němuž jediná naše touha 
směřovala. -Pplk. Ušakov děkuje za slova 
řečníkova a praví, že jest nám naše dílo nej~ 
prve dokončiti. Jeho jadrná slova, jistá mluva 
prýští mezi občanstvo jako paprsky jarního 
slunéčka, které probouzí k novému životu -
ruský národ z područí cizinců. Zaznamená~ 
vám si v deníku, že promluvili k nám ještě 
dva řečníci. Jak krásně, ideálně zněla slova 
jejich. Vrací, se nám naděje, již pohřbili jsme 
na Ukrajině, že přec ten velký národ ruský 

se vzepře a vnitřního nepřítele potře. Tak 
nás tedy přivítali v Krasnojarsku, pověstném 
»rudém Kronštadtu«, centru bolševiků. _ 
Bylo vidět, jak občanstvo s nimi »sympati~ 
sovalo«. 

Veleno pozor! Naše rota odchází do ba~ 
ráků, kde byli jsme rozdělováni ke strážím 
k mostu na řece »J enišeji« ,kde byla očeká~ 
vána ještě jedna loď s rudými, kteří před 

námi prchali s jměním Krasnojarska, jež ale 
ruskou expedicí podpl. M'alčevského po 3 ne~ 
dělích (podle kroniky) bylo zachráněno a 
nazpět přivezeno. 

Následujícího dne, 21. VI. ráno, přišla 
zpráva, abychom opustili Krasnojarsk a co 
možno nejrychleji nastoupili cestu kNižně 
Udinsku. »To to tam nějak smrdí,« povídáme 
si. Stráže byly staženy a úkol náš předán 
skupině Kadlecově, která dnes dostihla Kras~ 
nojarska. Radost ze shledání byl'a veliká. 
Qderná naše rota o 11. hod. tedy nasedla do 
vozů a už to 's námi zas jelo nazpět - ale 
jak, těplušky mlátí s námi se strany na stra~ 

nu, vlak uhání, jako kdyby nás ukradl. Máme 
naspěch, jen už abychom tam byli. Svržené 
mosty jsou opraveny a proto šílenou jízdou 
řHíme se tajgou a plání sibiřskou ke Kljuk~ 
vené, kterou za rachotu vozů projíždíme bez 
zastávky. Poněvadž je noc, uléháme, aby~ 
chom se posilnili ku příští své práci. 

Krasno jarsk. foto Památník Octbok. 

. 

OBSAZENf IRKUTSK 
STANISLAV ŽÁK 

Po bojích na řece Bělé nastal východní 
skupině pod velením pplk. Gajdý těžký úkOll 
zmocnHi se hlavního města východní Sibiře, 
»Irku,tska«. 

Dne 7. července, když naše I. těžká »ba~ 
terie« obdrž,ela rozkaz k pochodu na Irkutsk, 
přepravili jsme se po zni'čeném železničním 
mostě přes řeku Bělou a postupovali několik 
verst směrem k Irkutsku po trati. .Poněvadž 
však pro naše koně byla tato cesta velmi 
neschůdná, odbočili jsme vlevo do polí a za 
krátký čas dostali jsme se do lesů, přes které 
jde dosti dobrá cesta, t. zv. Usolejskij trakt, 
až do samého Irkutska. Tento pochod, trva~ 
jící asi 7 dnů, byl jak pro naše koně, tak i 
pro bratry velmi vysilující následkem velkého 
vedra a špatného, zásobování. Hlavní naše 
strava byla voda a chléb, někdy an~ toho ne~ 
bylo. Pochod pohořím, které se táhne až 
k Baj,kalským horám, byl také nebezpečný, 
poněvadž nikdo nemohl, tušiti, zda určité 
části bolševiků nás nepřepadnou. Byly proto 
vždy při nočním odpočinku, který trval asi 
4 hodi,ny, vystaveny stráže. 

Když jsme přijeli do městečka. »Usolje« na 
ře.ce »Angaře«, museli jsme čekati,až na nás 
přijde řada ku převozu přes řeku na druhý 
břeh. Použili jsme tohoto času k vykoupání 
v »Angaře«, která má čistou vodu smarag~ 
dové barvy a takto jsme se zbavni nepří~ 

jemného potu a prachu po svízelném po~ 

chodu. 
Když byla naše »baterie« přeplavena, roz~ 

ložili jsme se v překrásném zákoutí borového 
lesa na zelený koberec k odpočinku, neboť 
již byla úplná tma . 

Druhý den, tuším 10. července, okolo 3. 
hodiny pokračovali jsme v pochodu za krás~ 
ného Východu slunce s písněmi na rtech, 
které nás přivedly vždy k »dumání«, co se 
asi děje v naší inilé vlasti s našimi drahými. 
Po šestihodinovém pochodu přijeli jsme do 
veli!ké vesnice »Alexandrovky«. Tu musím 
však trochu odbočiti a krátce vyUčiti, kterak 
jsem asi s 1 O bratry společně »vybílili« okolo 
5 verst vzdálený lihova'r. 

Když jsme přijeli do »Alexandrovky«, 
sděJ.i1 našemu veliteli jakýsi mužík, že na ne~ 

Irkutsk. 
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dalekém místě v hlubokých lesích jest liho~ 
var, jenž jest obsazen asi 100 boJ'ševiky, kteří 
po okolních vesnicích loupí a dělají různé vý~ 
pady .• Velitel »baterie« br. kap; V. dal roz~ 
kaz por. M.: aby si vybmI asi 10 bratrů a 
jel na připravených »povozkách« obsaditi li~ 
hovar. ~1 o' 

Ihned jsem se dobroV'olně přihlásil na ,tu 
»křižáckou« výpravu, usadili jsme se na 2 
»tě1egy« (vozy), mužíd dali nám »machor~ 
ku« (ruský sekaný tabák ze stonků) se žá~ 
dostí, abychom ty »chuligá'ny« odvedli někam 
do »ťurmy« (vězení) a jeli jsme romantickou 
cestou přes hluboký les~ až jsme přijeli na po~ 
kmj velké louky, kde jsme sestoupiH. Jeden 
mužík vyvedl nás až na louku, odkud byl ne~ 
zapomenutelný, pdhádkový pohled na krásný 
lihov8lr, který byl na kopci uprostřed boro~ 
vých hvozdů. Mužík vedl nás stezkou na po~ 
kraji Je·sa, až na 200 m od lihovaru. Tam 
jsme se rozvinuli v řetěz a vyčkali< soumraku. 

Asi kolem 10. hod. večerní vyrazili jsme 
ze svých úkrytů v lese a přiblížili se téměř 
až k samé ohradě před lihovar, odkud bylo 
slyšeti veselý, nevázaný zpěv a harmoniku. 
»Tovaryši. se bavili. Avšak pojednou na~ 

pravo ode mne ozval se povel »Stoj, kdo 
takoj«. Bez odpovědi, v'e vteřině jsme byli 
u bolševika, který stál na stráži, aby se jeho 
soudruhům nic zIého nepřihodilo. Pohrozili 
jsme mu. že, jakmile bude dělati poplach a 
neřelme-li nám, co všechno v lihovaru jest, 
s ním bude zle. 

Chudák pustil pušku z ruky a třásl se jak 
osyka a k našemu překvapení nám sděHI, že 
jest vIastně starostou malé vesničky, která 
leží na druhé straně pod lihovarem a že proti 
své vůli musí bolševiky hlídati, jinak že mu 
hrozí smrt. Nevěřili jsme mnoho jeho výpo~ 
vědí a nařídili jsme mu, aby nás vedl k 
hlav,nímu vchodu. Než jsme však mohli vy~ 
kročHi kupředu, třeskly dvě rány z pušky. 
Bolševici nás již poznali. Ihned se rozehrál 
krátký, ale prudký boj. Já jsem se dostal 
přes ohradu pod obytné místnosti, odkud 
bylo na nás z oken stříleno a hodil jsem jhn 
bombu dovnitř. Po výbuchu vnikli bratři do 
budovy a zajali všechny »tovaryše«, kteří se 
velmi divili, že nás jest pouze deset a jich 
přes 1 00 a že jsme je přemohli. 
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Správce lihovaru, dobrý Rus, nechal nám 
připraviti dobrou večeři a ráno jsme dostali 
pro naši »baterii« sud čistého lihu do čaje. 
Děkoval nám za osvobození od »rudých«, 
které jsme. ráno odvedli do »Ojezdní« věznice 
a pokračovali rychlým tempem za naší »bate~ 
rií«, která podle rozkazu nás čekala v jedné 
vesnici. Když jsme dostih},i naše »hochy«, to 
bylo radosti, že bude něco ostrého do čaje. 

Dne 12. července po velkém pochodu při~ 
jeli jsme večer do vesnice Moskovskaja. Při 
odpo,činku ihned každý usnul, a,však náhle 
přišel rozkaz k rychlému energickému po~ 

chodu. Cesta byla poměrně rovná, pochodu 
velmi příznivá, avšak po půl noci rozpoutala 
se strašlivá bouře a lijavec, který nás stihl, 
promočil náš oděv na kůži, takže každý z nás 
se třásl zimou. Avšak to nás neodradilo od 
rychlého postupu na Irkutsk, který byl již 
téměř na dostřel z našeho děla. 

Pochod trval celou nevlídnou noc opět již 
hornatým terenem a hlubokými lesy. Dne 13. 
července asi ve 3 hod. dostihli jsme vyso:ký 
kopec, odkud bylo viděti již množství světel. 
Byl to Irkutsk. Pod kopcem byl nám d~n 
malý odpočinek za účeIem připravení sní~ 

daně. V tu dobu nás předjížděl br. pplk. 
Gajda na svém automobilu, jehož osobním 
šoferem byl můj bratr Ludvík a který mě 
zásobil kusem dobrého chleba', právě když 
již nebylo do čeho se zakousnout. Když jsme 
po snídani se připravovali koneč.ně vt'rhnouti 
do Irkutslca, ať již za jakýchkoliv podmínek, 
o,zvala se ohlušující rána směrem k Irkutsku. 
Ihned Jsme věděli, co to znamená. Bolševici 
vyhodili do povětří železniční most přes řeku 
»Angaru« před lrkutskem. Nástup byl pro~ 
veden třemi proudy rychle a pro bolševiky 
neočekávaně, takže po krá:tké přestřelce na 
pontonovém mostě, aniž by dělostřelectvo 
naše do boje zasáhlo, bylo město i nádmží 
obsazeno. 

Kolem 10. hod. dopolední dorazila naše 
»baterie« na hlavní ulici Irkutska, kdež oby~ 
vateJ.stvo připravilo nám neočekávané ovace. 
Byli jsme ubytováni v nějakém ústavě, jehož 
jména ji'ž si nepamatuji, do kterého dostavily 
se záhy ruské dámy a prosily, abychom při~ 
jali u nich pohostinství. 

Odmítali jsme slušně, poukazujíce na s~ůj 

zevnějšek, avšak to nikterak nevadilo tomuto 
něžnému pohlaví a každá dáma vzala si dva, 
tři bratry téměř silou a odváděla si je do své 
rodiny k p'Ohoštění. To prý za to, co jsme pro 
ně učinili. Já jsem byl hostem u jednoho bo~ 
hatého obchodníka, který mně obdar'Oval pěk~ 
npu hedvábnou černou »rubáškou« a jídlem, 
co pusa ráčila. Když j'sme svůj zevnějšek 

uvedli trochu do pořádku, vyšli jsme si buď 
jednotlivě neb v hLoučcích na prohlídku mě~ 

sta. Celkový 'dojem dělalo měst'O· dobrý, 
neboť lrkutsk byl městem zámožných 'Občanů 
a důležité obchodní i kulturní střediskový~ 
chodní Sibiře, před válkou' čítalo asi 60.000 
obyvatel a byla zde i četná konsulární za~ 
stoupení různých států. V lrkutsku odpočí~ 
vala naše »baterie« asi týden, doplňujíc svoji 
výstroj z místního dělostřeleckého i jezdec~ 
kého skladiště a připravujíc se k dobývání 
bajkalských »tunelů«. 

U JEZER 

x 
BAJKALSKÉHO 

EMIL BALATKA 
Naše části Východní skupiny přišly do 

lrkutska dne 12. VII. 1918 a ráno 15. čer~ 

vence jsme se loučili opět s lrkutskem (1. a 
2. rota 7. pluku s kulometnou komandou) 
a nast'Oupili jsme' cestu dále na východ -
k Bajkalu. Sli jsme přes lrktitský ponťonový 
most, kolem nádraži na Zvězdočku a dále k 
východu přes doliny a vrchy poblíž toku 
řeky Angary. Na úpatích mírně se sklánějí~ 
cích hor střídá se les se zasetými lány 'žita, 
louky s pastvinami, po nichž vi,nulá se hase 
cesta, často činící dosti veliké záhyby. K po~ 
ledni přicházeli jsme ke tmti a na konci ves~ 
nice jsme se utábořili, abychom poobědvali; 
vpředu' postaveny stráže .. Bratři cíHli se tady 
bezpeční: mnozí si vyzouvali boty, aby si 
umyli nohy, druzí se rozcházeli po domech, 
kde pili čaj a kupovali si mléko, vejce a chléb, 
poněvadž náš pohankový chléb nebyl příliš 

chutný. Po 'Oddechu nas·toupíli jsme další po~ 
chod; k večeru přešli jsme t·rať a na noc byli 
jsme ve vesnici Michajlevo, kde vyspa'J,j jsme 
se v chalupách. 

Dne 16. července ráno nás probouzel silný 
dešť. Oškliv,é počasí, bláto a před námi ještě 
30 verst cesty. Došli jsme však k nádražní' 
budově a hle, zde čehl nás již V'lak, nám 
naproti vyslaný ze stanice Bajkal. Rychle 
jsme nasedali do vagonů a k 8. hodině odjíž," 
děli jsme dále. Trať jde po levém břehu 
Angary;, pomalu blížili jsme se k jejímu vý~ 
toku z jezera Bajkalského, u kterého rozlo
žena jest i stanice Bajkal. 

Supění vlaku není ani slyšeti pro hukot 
vln Angury, která s velikou sil'OU razí si Ce~ 
stu .na západ. Vlak se zastavil na stanici Baj~ 
kal, všechno se vyří,tj,lo ven. Před naslml 
zraky objevilo se nevídané divadlo: vidíme 
trosky zničených budov, jejichž části vyle~ 

těly vysoko do vrchů, které kolmo jako stěna 
strmí nad stanicí. Smetena s povrchu země 
nádražl11í vodárna, budova pro ohřívání vody 
(kipjatok), buffet a dva domečky, rozmeteny 
nebo shrouceny dřevěné pIlOty a lešení na 
břehu. Rozbilté vagony, porvané kolejnice a 
hluboká jáma ukazují zřejmě místo, kde se 
stal výbuch, jímž všechno bylo obráceno 
v ssutiny. Z trosek vyčnívala ohořelá těla, po 
nádraží válely se mrtvo,ly krásnoarmějců. 

D'Ovídáme se, že všechno to jest práce No~ 
v'Onikolajevského pluku sibiřského vojska 
čí,tajícího úhrnem asi 200 lidí, který včer~ 
dorazil sem z Irkutska. Obsadiv ihned skály 
nad stanicí, v nělcoHka minutách střelbou 

z kulometů a ručními granáty zp{'lsobil kata~ 
st,rofá:lní výbuch bolševického technického 
vlaku, v jehož jednom vagoně bylo prý asi 
250 pudů (asi 4000 kg) dynamItu. Výbu~ 

ohem utrpěli nejen krásnoarměj,ci, a,le zahy~ 
nulo též mnoho železničních zřízenců a dětí, 

kteří hledali úto'Čiště před střelbou za vodár~ 
nou. Ta byla výbuchem úplně zničena. Jed~ 
nomu oddí,lu (asi 16 lidí) Nikolajevského 
pluku se podařilo rozebrati trať ve vzdále~ 
nosti asi jedné versty za nádra.žím. Proto 
bolševický ešelol11, obsazený většinou Ma~ 
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ďarya Němci, chtějícími se zachránHi rych~ 
lým útěkem na Kultuk, vyjel z kolejí a ocitl 
se pod nelítostným křížovým ohněm Nikola~ 
jevců. Celé kupy mrtvol pokryly zemi, která 
zbarvena byla čerstvou krví; mnoho mrtvol 
plavalo na vodě jezera, kde byli Maďaři, hle~ 
dající záchranu na loďkách, ubiti. 

Když jsme se dosti na dívali na rozvaliny 
~působené výbuchem, teprve jsme obrátili 
pozornost na Bajkal. na vysoké hory, stře~ 

Mezi místními obyv'a!teli, většinou Burjaty, 
koluje mnoho legend o BaJka,lu. Jedna z nich 
vypravuje: V divokém, hornatém kraji usa~ 
dil se ponurý Bajkal. Těžko říci, zda zklamání 
života, č,i vůle hrozícího Šajtana ho tam vy~ 
pudily; stařec Bajkal jest vždy v sebe uzá~ 
vřený, chladný a nepřístupný. Zimní doboru 
řádí kolem něho severní větry, vyje metelice 
a prohánějí se hrozné vichry. Leč starci jest 
vše lhostejno, oděl se ledOVým neproniknu~ 

Ledokol »AnJ;!ara«. foto Památník Odboje 

žící jeho břehy, které nyní zřetelně vystu~ 

povaly z ranní mJhy, jež ponenáhlu padala. na 
hladinu vodní. Zajímavý pohled poskytovalo 
'přístaviště a vysoké mosty k němu vedoucí. 
Chvílemi ještě ozývaly se rány; to Nikola~ 

jevští odstřelovali poslední Maďary, skrýva~ 
jící se v houští a pod mosty. Od na'ší 1. čety 
byla vyslána patrola na žádost místních oby~ 
vateIů, kteří se báli, aby se na jejich půdách 
neukryli rozběMí krásnoarmějci; avšak při 

prohlídce nikoho nenašla. 

168 

telným krunýřem; nikdo neví, co stařec dělá. 
Na jaře a v jeseni Bajkal se stává hrozným, 
zlol?ně převalují se jeho chladné vlny, čeříce 
svou sněhobílou hřívu a s hukotem tříští se 
o pobřežní ská,l,y, z nichž rve a odnáší úlom~ 
!cy žuly. Večer s hor spouštějí se oblaka 
mlhy a zahaJují posvátné vody Bajkalu še~ 
davým závojem. V takových chvílích není 
odvážlivce, jenž by se odhodlal přeplouti 

BajkaL Ale stařec mívá i radostné chvilky: 
když jižní větřík rozptýlí šedý a chladný 

mlhavý závoj a zasvi,tne sluníčko, tenkrát 
není Bajkal k poznání - v zrcadle jeho hla.· 
diny odrážejí se vrcholky okolních zelených 
hor a vody jeho jsou tak čisté a průzračné, že 
se zdá, jako by stařec chtěl se všem pochlu~ 
biti nesmírnými svými poklady. To se Baj~ 
kal rozpomenul na dávno minulé št'astné dny. 

Hle, na co vzpomíná Bajkal: Měl kdysi 
přistěhovalec Bajkal dceru - krasavici An~ 
garu. Miloval a hlídal ji a ochraňoval před 
nevlídn}'m cizím pohledem. Angara neznala 
žádných starostí a zármutků a Jen se strojila. 
Bajkal vi o všech bohatstvích hor, má zlato a 
stříbro, cl což teprve drahokamú! A všechno 
pro svoji dceru. Jen jedno nedovoloval Baj~ 

vábí ji k sobě a sJ.ibuje jí radost a štěstí. 
»Přijď ke mně, děvče moje.« Anga,ra neodo~ 
lala, vstala v noci a vykradla se z dO'mu Baj~ 
kalova a pustila se v běh na západ k J eni~ 
seji. 

Na úsvitu se Bajkal probudil a vidí, že po 
dceři není ani památky. Připomněl si slova 
Barguzinova' a s'rdce jeho tušilo neštěstí. 

Pustí se za ní; v houštinách tajgy zahlédl její 
bílý šátek a poznal hned, kam prchá jeho 
dcera. Popadl šátek a letěl za ní. Když ji 
spatřil. neudržel se, mrštil po uprchliCi vel~ 
kým kamenem a poslal za ní otcovskou klet~ 
bu. Dříve než kámen dopadl k zemi, bílý šá~ 
tek v rukách starce proměnil se v jezero, jež 

Zničená slanice »Bajkal«. toto l'amatnik Udbole. 

kal své dceři - stýkati se s lidmi. Příliš žár~ 
livě miloval svoji Angaru. Leč krasavici bylo 
u otce těsno a teskno. Narodila se pod žha~ 
vými paprsky jižního slunce, tam, kde se 
končí zelené hory a táhnou se sypké písčité 
stepi. Proto i její krev je tak vřelá a proto ne-:
miluje tajemné tajgy a divokých hor. 

Jednou přišel k Bajkalu cizinec~poutník 
Barguzín a v hovoru se podřekl: »Na západě, 
žije bohatýr Jenisej proč zde teskníš, 
děvče?« A vydal se na další cestu. Od té 
chvíle Anga1ra rteměla pokoje. Slova cizin~ 

cova v-ryla se v její mysl a život se jí s-tal 
mukou. Stále myslí jen na bohail:ýra Jenrseje, 
ve dne po něm teskní a v noci o něm sní -

pohltHo Bajkala. Prudké vody bouřlivým po~ 
tokem rozlily se po údolí za uprchlicí a marně 
snažila se Angara o záchranu. Mohutná vlna 
dostihla ji a strhla do víru. Tak zahynul otec 
i dcera. A Barguzin, nepřímý vinník tohoto 
neštěstí, byl odsouzen všemohoucím Šaj.ta~ 

nem k věčnému bloudění; nemá pokoje ve, 
dne ani v noci a nemálo rybářských loděk 

zničeno bylo jIž hněvivými vichry Barguzina. 
Jezero lidé nazv1ali po o.tci, řeku p'ak po dceři. 
U výtoku Angary z jezera Bajkal ční upro,,: 
střed řečiště veHký kámen s menšími balvany 
okolo. Je prý to týž kámen s odštěpenými 
kousky, jejž hodiJ Bajka'] po uprchlici. Vody 
s šumem rozbíjejí se o ně a pění se - to Baj~ 
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kal posílá otcovské prokletí neposlušné dceři. 

Jezero Bajkal v nejširších místech má asi 
80 verst, délka jeho jest asi 600 verst, po~ 
krývá plochu kolem 34.000 čtverečních verst. 
Největší hlubina jest asi 1500 metrů. Slarvný 
Bajkal nikdy neslyšel hřmění děl a třesku ku~ 
lometů; sopky, obrostlé věkovými stromy, 
neznaly oblak prachového dýmu. Vojna po~ 
ruši'La pokoj tichých bajkalských břehů. Na 
druhé straně Angary proti stanici Bajkal 
15. července obsazeno selo (vesnice) List~ 

V'emcnoje. Krásnoarmějcům podařHo se již 
dříve prchnouti na připravených parnících a 
na dvou znamenitých ledokoJech »Angara« 
a »Bajkal«. V našich rukách zůstalo jen 5 
menších parníčků. 

Uderný prapor s rotou 6. pluku a ruský~ 
mi částmi - jak dříve již uvedeno - vyšly 
z Tělmy po tmktu přímo na Kultuk a po ne~ 
smírně namáhavém pochodu dorazili 13. čer~ 
vence do bezprostřední blízkosti' posic ne~ 
přítele, opevněných schytanýmiCíňany. Bol~ 
ševici, poznavše, že naši jsou blízko, opustiiJi 
horské opevnění a utekli ke Sluďance. Ráno 
14. července se vrMHi s posiJami zpět ke Kul~ , 
tuku a pokusili se šestkrát' útočiti na naše, 
byli však vždy odraženi. 

Mezitím i naše části na stanici Bajk~l ne~ 
zahálely. V poledne 16.' července přijela ne~ 
strojová rota z Irkutska na parníčku »Sibi'r~ 
jak« a přivezla dělo. Dělány pokusy, snese~H' 
parníček dělový výstřel; ten se však po ráně 
položil na bok. Naši chtěIi použíti parní'čku 
proti ledokolům Angara i Bajkal. Po nezda~ 
řeném pokusu bylo od toho úmyslu upuštěno 
a na rychlo opevněny 2 americké vozy; na 
první z nich postaveno dělo a na druhý umí~ 
stěny kulomety. 

Téhož dne (16. VII.) bylry spraveny vy~ 
rvané koleje a již v osm hodin večer vy~ 

jel náš ešelon dále, maje ,vpředu jako roz~ 
vědku obrněný vlak; 1. rota obsadila bro~ 
něvik, Dne 17. července asi ve 3 hod. ráno 
přijel broněvik na staniCi Marituj, ležící mezi 
15. a 16. tunelem, kde posádku směnila 1. 
četa a 8 granátníků 2. roty. U přístavního 

mostu v noci chtěla přistáti bolševická mo~ 
torová loďka; byla však zpozorována s bro~ 
něviku a kulometnou střelbou zabit bolše~ 
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vický komi,sař, jenž vystoupil na most. Měl 
prý v úmyslu vypáliti stanici Marituj, od~ 
kud sám pocházel. Kupředu vyjížděla roz~ 

vědka na drezině a za ní broněvik pod vele~ 
ním dělostřeleckého praporčíka Fencla a 
podporučíka Kůry. Rozvědka brzy hlásila, 
že tunel č. 19 jest podminován. Zelezniční 
zřízenec Popkovič přeřezal dráty elektrické~ 
ho vedení k mině, jež obsahovala 450 pudů 
(7.200 kg) dynami,tu a tak zachránil tunel 
před zničením. Bolševici z Kultuku vyslali 
k tunelu obrněný vlak, který však byl na~ 
ším broněvikem zastaven a pronásledován. 
U tunelu č. 19 zůstala stráž 9 mužů od 2. 
roty. 

Broněvik projel až za tunel č. 38 a galerii 
č. 13' a pod obstřelem nepřátelské artilerie, 
umístěné na Samanském mysu, doje:! až do 
galerie č. 14; která jest před samým KuItu~ 
kem. Odtud vyslána patrola po trati směrem 
ke Kultuku; setkala se s nepřátelským jízdním 
poslem, který považoval naše za krásno~ 

atmějce. Asi za J~OdÍ'nu se patrola vrátila. 
Galerie byla celý den pod silným dělostřelec~ 
kým obstřeleni, takže náš broněvik, který se 
ukryl v galerii, nemohl ani kupředu, ani zpět. 
Teprv,e večer odejel zpět do' galerie č. 13. 
V galerii č. 14 postavet,lo kapi'tánem Všetič~ 
kou rychlopalné děIp 4. ba,terie, která z'atím 
byla přijela za námi. Ze 14. galerie celý den 
18. VII. naše dělo obstřelovalo Kul,tuk. Na 
hory nad galerií č. 14 vyslána k večeru 18. 
VII. zástava s jednou puškou »Chauchat«, 
celkem 24 bratří, pod velením bratr~ Balatky. 
Byla to ochrana broněviku se strany horské. 
Dne 19. VII. tato zástava byla vystřídána 
nestrojovou rotou a vrátila se opět na bro~ 
něvik. Velítel broněviku br. podporučík 

Kůra vyměněn bratrem podpraporčíkem 

Jos. Vágnerem. 
Dne 19. července dojel náš broněvik ke 

galeri,i č. 14, byv stále pod děIostřeleckým 
ohněm baterie nepřítele. Jezero Bajkal jest 
zde velmi úzké. Na konci jezera, tam kde 
ohýbá se dráha k východu, leží vesnice Kl\!l~ 
tuk a na protějším břehu jest Sluďanka. Mezi 
Kuhukem a Sluďankou 'zabíhá klínem do je
zera nevysoká skála, jejíž příkré stěny spa~ 
dají do vodních hlubin. Jest to mys Saman~ 
ský, kde protivník umístil svoji arti'lerii. Od 

galerie č. 14 bylo viděti dobře kontury domů 
a v přístavišti dýmající ledokol »Bajkal«. 

Asi k 10: hod. dne 19. července vjel náš 
broněvik s 1. četou 2. roty do stanice Kul~ 
tuk a ihned vyslány na okraj vesnice patroly. 
Vpředu na trati vidny dva kotouče dýmu; to 
bolševici zapálili železni'ční mosty. Broněvik 
dojel brzy až k vesnici, kde !laše hlídka opět 
nasedla. Prvý most byl uhašen a zničená 

trať spravována. Ke druhému mostu zatím 
byla vyslána hlídka, aby oheň uhasila. Byla 
však nucena se vrátIti, poněvadž byla bol~ 

= 

nějaký oddíl. Přijel sem též ruský broněvik, 
který převzal patrolování po břehu jezera. 

Dne 20. července časně ráno náš broněvi,k 
přijel opět do Kultuku, kde u jezera byla již 
postavena naše 4. baterie a ostřelovala Slu
ďanku. Odpoledne asi ve 2 hodiny se rozlehl 
strašný výbuch a v 5 hodin druhý, to b~l
ševici ve 2 hodiny vyhodili most mezi Kul~ 
tukem a Sluďankou a v 5 hodin tunel č. 39, 
asi 4 km za Sluďankou. Posádka broněviku 
opravila trať za druhým ohořelým mostem a 
přijela až ke zničenému mostu, s jehož opra-

Bajkal. foto Památník Odboie 

ševiky ostřelována z kulometů a pušek K 
broněviku brzy došly naše pěší části, které 
s okolních kopců 'se spustily ke Kultuku. Bro~ 
něvik pomalu podjížděl ke druhému mostu; 
byl VŠélJk stále ostřelován z děl; jeden náboj 
zasáhl lokomotivu a druhý obrněný vůz. 

Díky klidné rozvaze strojvůdcově, broněvik 
se vrátil ke Kultuku beze ztrát. Téhož dne 
k večery bylo hlášeno, že loď »Angara« 
snaží se pHblížiti ke břehu a vysaditi desant; 
náš broněvilk vyjel tedy ihned nazpět ke sta~ 
nici Marituj; asi 13 km za Kultukem však se 
zastavil, neboť bylo pozorováno, že »Anga~ 
ra« již odejela bez všelikého pokusu vysaditi 

vou ihned započato. K práci přinuceni děl

nIcI ze sluďanských dílen železničních a 
místní obyvatelé. Ráno 21. července most 
spraven a broněvik podjel až k tunelu č. 39, 
kdež po poledni i 11'a'še posádka na broněviku 
byla zaměněna ruskými V'ojáky. Zatím, co 
byla první četa 2. roty s broněvikem u Kul~ 
tuku, druhá rota i ostatní části z našeho vla~ 
ku vydaly se pěšky do hor bajkalských. 
O tom vypravuje bratr Robert Doležal takto: 

»Dne 18. července po probdělé noci ve 
stálé pohotovosti projeli jsme tunelem č. 37. 
Náš ešelon stál těsně u břehu jezera a nad 
ním zvedaly se ohromné příkré stráně a koL~ 
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mé stěny hor bajka-lských, pokrytých prale
sem. Náš broněvik byl na dohled před námi, 
asi 3 v,ersty vzdálený. Hladina tichého je
zera byla přikryta mlhou, která se již místy 
protrhávala. Oddechli jsme si při v~pomínce, 
že tak lehce máme již ve svých rukou tolik 
tunelů, na něž jsme myslívali hned od po
čátku našeho vystoupení. Teprve teď my, 
kteří jsme bajkalských tunelů dří"e neznali, 
chápali jsme irkutskou internaci'Onalisti'ckou 
»Weltrevolution«, kde v jednom dubnovém 
čísle, tedy ještě před naším vystoupením, 
psali němečtí j,ruternacionalIsté, že Irkutsk 

I,. 

šich částí před Kultu1kem, na traktu v ho
rách vpravo od trati. 

Kultuk s našeho místa nebylo viděti; leží 

v cípu jezera mezi vrchy. Na protějším břehu 
bylo viděti Sluďanku, kde podle dýmu z lo
komotiv bylo několik vlaků nepřátelských. 

Nedaláo Sluďa.nky klidně stál na jezeře le

dokol »Bajkal«. Po obědě bratr kapitán 
Kadlec dal rozkaz k seřazení. Nastoupili zbý
vající bratři z naší 2. roty, 1. rota a kulomet
číci, kteří kulomety s sebou nebrali. Za ve
dení místního ruského usedlíka a bratra Kad-. 
lece ubírali jsme se bojovým pořádkem údo-

Marituj. . Foto Památník Odboie 

bude Scyla a Charybda pro ty českosloven
ské šovinisty. - Ano, zde nás skály Bajkalu 
mohly lehce sevříti, zde mohli boIševici velmi 
dobře brániti každý vrch, stráň, tunel a zni
čení několika tunelů bylo by nám přivodilo 
situaci hodně kritickou. - Tu ve velké vzdá-o 
lenosti od nás zvedl se najednou mohutný 
sloup vody v jezeře do výše. To nepřátel
ské dělostřelectvo střílí po našem broněviku, 
který se skrýval v tunelu. V],ak náš popojel 
kupředu ke strážnímu domku, kde se ukryl 
za výstup hory před námi se zvedající. 
Zdržovali jsme se u eše'lonu, hovoříce s bě
ženci, od nichž jsme se dozvěděli o boji na-
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lím na pravo od trati podél potůčku asi 7 
verst. Cesta byla zdlouhavá a namáhavá, bo
řili jsme se po kolena do mechu, přelézali 

jsme stářím upadlé kmellly stromů. Byli jsme 
v tiché, tajemné tajze bajkalské. Místy pod 
mechem nebo v jámě vyvráceného stromu 
vřděti bylo ještě i led, který dosud neroztál 
a snad. ani neroztaje. Odbočili jsme na levo 
do vrchu a na jeho hřbetě jsme se zastavili. 
ZaČÍlnalo se již stmÍ'\nati; k nám došla ještě 

část l'U'sk)Tch dobrovolců. Dále pralesem v' 
noci se probírati nebylo možno, proto rozlo
žili jsme se v lese k přenocování. VpředU 
byly postaveny stráže, ostatní bratři polo-

žili se pod stromy na mech. Noc byla špatná, 
bylo chladno a dešť promočil nás až na kůži. 
Najednou před námi se rozpoutala pekelná 
střelba, která v noci v horách lesnatých tro
pila nepopsatelný hluk, neboť pracovaly ne
jen ručnice, kulomety a děla; ale bylo sly
šeti i výbuchy ručních granátů. ZabJouclilá 
kulka ranila' jednoho bratra z 1. roty. Podle 
směru střelby jsme poznali, že jsme blízko 
nepřátelské baterie a dosti v boku nepřítele. 
Nemohli jsme však nic dělati a bylo nám če
kati, až se rozední, pak že se snad situace 
vyjasní. Když začínalo svítati, zbytek 4. čety 
a kulometčíci se rozvíjeli v řetěz a postupo
vali jako avantgarda, udržujíce spojení s na
ším oddílem. 

bě, která byla prý zpt''!sobena tím, že někdo 
z bo,lševiků se připlížil k naší linii a hodil 
po 1<U'lometu bombu; z toho pak vznikla ona 
pekelná střelba, která se rozvinula po celé 
frontě. 

nderníci byli zde již čtvrtý den. My zašli 
jsme kousek dále do týlu a utábořili se v lese 
u siJnice. Sluníčko pěkně hřálo; sušili jsme se, 
neboť jsme bY1li ještě od nočního deště skrz 
naskrz promočeni. Odpočinu],i jsme si, ale ne
posilnili, poněvadž nebylo čím; kuchyň zů

stala v ešelonu a s sebou jsme si skoro nic 
nevzali, poněvadž nám bylo řečeno při vy
stoupení z ešelonů, že asi za 4 hodiny bu
deme na stanici Kulltuk, kam přijede za námi 
náš vlak. Na noc jsme měli strážní službu 

Skupina Burjatů. 

Postupovali jsme opatrně, bratr kapi,tán 
Kadlec osobně se přesvědooval o terénu. Za 
Ucha ozval se najednou z houští hlas: »Stůjte, 
kdo jste!« Retěz se rychle vyrov'nával a při
praveny bomby, ale již bylo slyšeti: »- to 
je naše stráž od 6. pluku.« Vskutku bylo 
tomu tak, docílili jsme spojení se skupinou 
podplukovníka Ušakova, nacházející se na 
traktu. Jeden bratr ze stráže vedl .nás na sil
nici bez překážek; 1. rota bY1la však již bol
ševiky zpozorována a ostřelována. Na sil
nici jsme se setkali s našimi úderní1ky, rotou 
6. pluku, s 5. a 7. rotou 7. pluku. Hovořili 

jsme mezi sebou o zničené stanici Bajkal, 
o naší jízdě tundy. Bratři sdělovali nám, jak 
vyhnali bolšev,iky již z jedněch okopů na sil
nici, o bojích o Kultuk, o dnešní nooní střel-

u tábora a vozatajstva. V noci byla opět pře
střeIka. Ráno byl dán povel k nástupu; krá
čeli jsme kupředu k posici. Cestou ztratili 
jsme v pralese spojení, ale bylo ho opět za 
malou chvíli dosaženo. Přišli jsme blízko 
k tomu místu, kde jsme předešlou noc přeno
covali. Ruská část, barnaulští dobrovolci, šla 
napřed a konala výzvědnou službu. Asi po 
dvou hodinách bylo slyšeti s1.abou střelbu 
z ručnic. Dozvěděld jsme se, že Bamaulci na
razili přímo na bolševické zákopy. Bolševki 
je zastavili a tázali se, kdo jsou! Oni odpoví
dali: »My barnaulští.« Nepřítel se domníval, 
že jsou to barnaulští krásnoarmějci, a klidně 
odpověděli: »My jsme anarchisté.« Barnauld 
tedy: »Davaj!« a již se hnali na bodáky. V 
tu dobu naše 7. rota nastupova1la na bolše-
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vickou linii u silnice, která vede z Kultuku 
na Kosogor k mongolské hranici a prorvala 
ji. SestoupHi jsme za Barnaulci klidně se 
stráně do stanice KuLtuk. V křovinách leželo 
všude plno zabitých bolševiků, odhozené 
pušky, pásy do kulometů, pláště, torby, spou
sta patron atd. Došli jsme do stanice. Zde 
bylo 9 zajatých anarchistů; ruští si je odyá~ 
děli stranou a vykonali nad nimi krMký soud. 
Na stanici nechali bolševici kuchyni s hoto~ 
vým obědem, který nám šel k duhu. Náš 
broněvik byl již za stanicí a vedl boj s nepřá
telským broněvikem, který stál na trati u Slu~ 
ďanky. S hor docházely ostatní naše části. 
Broněvik náš byl porouchán a vracel se zpět. 

* m 

jsme prošli ohromné kultucké jatky, cesta 
vedla pralesem. (Do těchto jatek přivádí se 
dobytek z Mongolie, zde se poráží a drahou 
pak rozesílá.) 
Průvodcem naším byl jeden z místních oby~ 

vatelů. Cesta byla namáhavá, prailes, strmé 
svahy hor. Sluníčko nemilosrdně pražilo, ží~ 
zeň velká a vody nikde. Kulrometčíkům jsme 
pomáhali nésti »Maximku«. To vše nás hodně 
vyčerpávalo po únavných dnech minulých. 
Cestou stále se ozývala dělostřelba. K po~ 
ledni došli jsme k potůčku; u něho jsme si 
asi hodinu odpočinuli a napiH se. PodéI po~ 
tůčku rostly keře rybízu, který právě dozrá~ 
val; každý si na,trhal, kolik jen chtě1. Nastou~ 

Slucfianka. Foto Památník Odboje, 

Nepřítel ostřeloval stanici Kultuk, a my jsme 
byli nuceni ukrýti se na pokraji lesa. Na noc 
ubytovali jsme se v budově léčebného sana~ 
toria. Kultuk byl tedy náš i se všemi tunely 
i galeriemi, mimo poslední tunel, který jest 
4 versty za Sluďankou. V noci nám by1ly 
z ešelonu přivezeny konservy. cukr, čaj, 

chléb a máslo. Ráno před 5. hodinou jsme 
se posilnili jídlem a vydali se na obchvat na 
Sluďanku. Naše skupina skládala se z 2. roty 
(asi 50 lidí). ruské barnaulské části, 1 kulo~ 
metu »Maxim« od II. praporu našeho pluku 
a 1 automatické pušky »Lewis«. Celkem nás 
bylo asi 1 00 Hdí pod velením bratra podpo~ 
ručíka Kerhal1ta. S počátku jsme šli podél 
trati směrem ke kosogorské silnici, a když 
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pili jsme další pochod. Od Sluďanky roz~ 
lehla se dunivá rána; to byl boIševiky vyho~ 
zen most před Sluďankou. Došli jsme na 
cestu, kde byLo znáti čerstvé koleje nepřátel~ 
ských děl. Narazili jsme na ruského vojáka 
tomského pluku z naší části a ten nám ozná
mil, že jejich část šla podél trati. Ubíráme se 
tedy dále do stanice. Na posledním hřbetu 
horském js'ine se zastavili; tu uslyšeli jsme 
druhou dunivou ránu; to vyhodili bolševici 
tunel č. 39 za Sluď3Jnkou. Sestoupili jsme 
dolů do SIuďanky, kde jsme přešli opuštěné 
nepřátelské okopy. Obyvatelé městečka nás 
radostně přivítali a hostiH. V nádražní restau~ 
raci již přichystáno bylo mléko, vajíčka, uze~ 
nina a čaj s chlebem. To bylo 20. července. 

MmMM 

Přenocovali jsme rozděleni po soukromých 

bytech.« 

Dne 21. července přijely provatímní eše~ 

Iony na stanici Sluďanku; roty se do nich 

ihned nastěhovaly, leč ne na dlo,uho. ,Již dne 

23. července naše 2. rota se stěhovala do 

»Národního domu«, který stojí v pěkném par~ 

číku nedaleko jezera. Na břehu BajkaIského 

jezera zaujala místo baterie kapitána Vojty, 

která byla hotova každou chvíli uvítati po je~ 

• 
zeru bloudící snad »Angaru«. V Národním 
domě se rota brzy zařídila. Bratři si opravili 
a vyčistili svůj oděv, rozervaný a zamavaný 
cestou v tajze; v chladné vodě jezera pralo se 
prádlo. Večer pořádali barnaulští dobrovolci 
důstojníci večírek, na němž skoro nikdo z na~ 
šich nechyběl. 25. července pořádal plnomoc~ 
ník irkutského gubernského komisaře před~ 
nášku »0 Cechosl,ovácích«; bylo to. pro 
místní obyvatelstvo. ale posLouchali ji větši~ 
nou jen naši bratři. 

x 
B JE U B 

Po celou dobu vítězných bojů 7. pluku ve 
Střední Sibiři od Novonikolajevska do Ir~ 

kutska, při kterých nám bolševici soustavně 
ničili mosty, tanula nám na mysli otázka: A 
jak to dopadne s tím nejnebezpečnějším 

úskalím našeho pohybu na východ - s baj~ 
kalskými tunely? Nezničí nám je bolše'vici 
stejně jako mosty, aby nás zadrželi? Třicet 

. devět tunelů - jaké j1sou to možnosti zkázy! 
Ve svém šibeničním humoru jsme dělali 

plány, jak přeplaveme Bajkalské jezero llé:1 
vorech sroubených ze stromů okolních pra~ 
lesů a jak v zimě položíme na led koleje po 
dřívějším způsobu, kdy ještě tunely nebyly 
proraŽeny. 

Tato otázka se postavila před nás s ce~ 

lou naIéhavostí, když jsme po bitvě na řece 
Bělé vstoupili vítězně do Irkutska. Bylo tCI 
12. července 1918. Obyvatelstvo Irkut'ska 
nás uvHalo s ohromnými ovacemi jako »osvo~ 
bo'ditele«, zahrnulo nás kyticemi, zvalo do 
rodin a hostilo. Dva dni pobytu v Irkutsku 
byly vyplněny oslavami dosavadních úspě~ 
chů. V sobotu 13. čerV'ence večer byl uspo~ 
řádán ruskými kruhy na oslavu Cechoslo~ 
váků velkolepý banket, kterého se účastnili 
s naší strany nejen důstojníci (z nižších po 
jednom od každé roty), nýbrž i poddůstoj~ 
níci a vojáci (rovněž po jednom od roty). Na 
tomto banketu rýsovaly se ruskými řečníky 
vábné perspektivy budoucnosti Slovanstva, 
jehož jsme my Ceéhové »avantgardou« 

JK LU 

(předvojem). Zvláště krásně mluvil člen 
Ostavodárného shromáždění Kolesov, který 
nás přirovnával' k hrstce železných pilin, 
jimiž projela elektrická ji.skra, a ruský ná.rod 
k pytli dřevěných pilin, které se J.1QZsypou, 
když se pytel roztrhl. Středem ovací byl 
ovšem Gajda (už s odznaky plukovníka), 
který však sám takřka nepromluvil, nejsa řeč
níkem, tím méně v ruštině; Rusům v'šak tato 
nemluvnost imponovala, poněvadž v ní vi~ 

děli vojenskou nechut k planému řečnění. 
V neděli 14. července byl dopoledne dů~ 

stojnický raport u nového velitele 7. pluku 
kapitána Kadlece, který nám. dal ihned po~ 
cítiti svoji přísnost, a odpoledne přeMídka 
našich vojsk s parádním pochodem přes Ir~ 
kutsk, při kterém se »kluci« ovšem důkladně . 
»vytáhli\<, zvláště když uviděli na balkoně 
jednoho domu na rohu »Bolšoj« ut.ice natá~ 
četi filmový aparát. Cílem pochodu byl hřbi~ 
tov na druhém břehu řeky Angary za irkut~ 
ským nádražím, kde nad hroby padlých Ce~ 
choslováků promluvil také nějaký ruský pop 
a zmíněný už Kolesov. 

Po těchto oslavách tedy nastával další 
úkol: zmocniti se tunelů - co možno neporu~ 
šených. V pondělí 15. července ráno o 6. 
hod. už byla naše 5. rota se 7. rotou připra~ 
'0ena na další pochod. Ve skutečnosti jsme 
vyŠli teprve po poledni, a to po t. zv. »Krugo~ 
bajkalském traktu« ($ilnid) směrem na Kul~ 
tuk, z čehož jsme poznali, že půjdeme na to 
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jako obyčejně »s flanky«, zatím co jiné části 
postupovaly frontálně po trati na stanici Baj~ 
kal. První den jsme u.razili 24 verst až do s>t. 
Vedenskaja, druhý den 40 verst až z·a stanici 
M<?tskaja, kde jsme se u.tábořili pod širým 
nebem a kde se rozdával krajíček chleba na 
2 lidi. Třetí den jsme prošli st. BoMe-Glu~ 
bokovskaja a zastavili se v nějaké kortlině, 
kde jsme o 3. hod. odpol. obědvali. Právě 
tudy projížděli Gajda a Pepeljajev (velitel si~ 
biřských vojsk), od nichž jsm·e se dozvěděli, 
že je v našich rukou už 5 vlwků, několik va~ 
gonů dynamitu, 5 lodí a 14 tunelů. Na dalším 
pochodu jsme přešli nějaké zákopy' plné 
mrtvol bolševiků. To prý byla včerejší »prá~ 

aby bolševrici byli úderem zezadu, totiž od 
»tunkinské'ho trahu« (vedoucího do Mon~ 
golska) překvapeni dříve, než se Jim podaří 
vyklid1t všechny své ešelony z tunelů, neboť 
do té doby ve vlastním zájmu je nebudou 
strháva't. Tímto úkolem byla pověřena naše 
5., 7. a 1. rota 7. pluku, a důležitost této akce 
vysvitala z toho, že nás na tento »obchvat« 
vedl sám náčelník Gajdo>va gener. štábu, pod~ 
plukoVill.ik Ušakov. Nastoupili jsme tedy toho 
dne (18. července) odpoledne o 2. hod. další 
pochod a odbočili jsme vpravo od silnice do 
tajgy, kde jsme se prodíraIi až do večera po 
kolena vysokým mechem a přes shnilé a oho~ 
řelé kmeny clo neznáma, spoléhajíce jen na 

Bajkalské bojiště. 

ce« nášich úderní,ků. K večeru za deště jsme 
se zastavili asi 4-5 verst před Kultukem. 
kde jsme přenocovali na olkraji lesa v nepře~ 
tržitém dešti, přikryti »palatkami« (stano~ 
vými dílci) a vy>rušováni z dřímoty stálou 
střelbou na »posi>ci« u jezera. Podrobnosti 
těchto bojů jsme pak sIyšeli ráno od 1. a 2. 
roty 7. pluku, které tudy zpředu procházely 
s kapitánem Kadlecem. Přirozeně nás velice 
potěšilo, když jsme slyšeli, že většina tunelů 
je už v našich rukou a že dosud není žádný 
z nich stržen. Také jsme' se dozvěděli o straš~ 
ném zpustošení stanice Bajkal výbuchem dy~ 
nami>tu, srtojícího celými v,agony na stanici a 
pravděpodobně zasaženého nějakou střelou. 

Nastával rozhodný boj o Kultuk. Šlo o to, 
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Ušakova, k>terý šel vpředu. Večer Jsme se 
uložiIi uprostřed pralesa k odpočinku (bez 
stanů), v'ši>chni ovšem v plné výzbroji> a na~ 
prosté pohotovosti, s patřičným rozestavením 
stráží se všech stran, při čemž byl přikázán 
co nej,větší klid. Ten byl také zachován, a 
nikdo by v bezprostřední naší blízkosti nebyl 
mohl ve velebném tichu pralesa tušiti přítom~ 
nost asi půl tisícOVlky živých .tvorů. Spali 
jsme ovšem v této napjaté situaci velmi ne~ 
klidně. Za úsvitu jsme byli probuzeni výstře~ 
lem a výkřikem, i byli jsme ihned na nohou. 
Zjistilro se, že jeden náš, v.oják, kterého ka~ 
marád budil. v polo,spánku a v rozčilení 
(mysle, .že jsou tu rudogvardějci) vystřelil 
ze své pušky a druhý leknutím ze sna vy~ 

křikl. Samozřejmě. že jsme už neusnuli. 
O 4. hod. jsme pak nastoupili další pochod. 

ale rozdělili jsme se. Naše 5. rota, které 
velel poručík Merta, měla uděla't ještě delší 
oblouk do týlu bolševiků než ostatní dvě 

roty .. Šli jsme asi hodinu, stále připraveni na 
možnost srážky s nepřítelem. když tu se náhle 
vpředu ozvala slabá rána jako výstřel z re~ 
volveru. První myšlenka byla, že jsme už na~ 
razHi na nepřátelskou hlídku, a tomu i/:aké 
nasvědčovalo pohnutí v prvních řadách, 
které přilehly k zemi, čehož jsme následo~ 
vali. Ale následující okamžik nás poučil o ji~ 

ném: Hlubokým tichem pralesa se rozlehl 
strašlivý výbuch a nad námi zafičel vzdu~ 
chem známý tón g>ranátových střepin. A v zá~. 
pětí se naskytlo našim očím hrozné divadlo: 
Br. podporučík Němejc, veHtel 1. čety, který 
kráčel asi 30 kroků přede mnou (já velel 2. 
četě), ležel na zemi v krvi .. strašlivě :wha~ 
vený, s utrženou nohou, s vyhřezlými vni,tř~ 
nostmi, s obraženou hlavou, vyraženým okem 
a s pahýly místo rukou ... Vysvětlilo se, že 
mě.! na břiše uvázanou bombu (ruskou »svíč~ 
kovou«), jejíž pojistka se jakýmsi způsobem 
uvolnila (to byla ta první slabá rána od zá~ 
palky) ,že br. Němejc nepostačil v rozčilení 
bombu odříznouti a zahoditi, a že vybuchla 
zrovna v okamžiku, kdy konečně provázek 
přetrhl a bombu odhazoval. Br: Němejc byl 
ještě při dobrém vědomí a vztahoval k nám 
pahýly svých rukou: »Bratři, prosím vás; do~ 
bijte mě. ať se ne<trápím. vždyť vidílte, že tak~ 
hle nemohu dále Žíti.« Stáli jsme zdrceni nad 
troskami nešťastného bratra, herý pro svou 
svědomitost a přímou povahu se těšil vše~ 

obecné lásce a vážnosti jak u vojáků, télJk 
i u důstojníků; nikdo ovšem z nás nebyl s to 
vyplnIti jeho prosbu. Nikdo ani nebyl mocen 
slova útěchy, každý cítil, že by to byIa jen 
planá slova... Až nás sám vybídl, aby~ 
chom s ním neztrácelf čas, že hlavní věc je, 
když to vyhrajeme. Se sIzami pohnutí v očích 
jsme nastoupili další cestu a u tragicky hy~ 
noucího bratra Němejce jsme nechali jen če~ 
taře Taxu a jednoho dobrovolce. 

Kolem 10. hodiny dopol. se nám otevřel 
pohled na Bajkalské jezero. Sestoupili jsme 
s výšin k tunkinskému traktu, přebrodili se 
přes říčku Kultuk (obuti) a stoupali na pro~ 

tější horu. Najednou se ozvalo na traktu 
směrem ke Kultuku několik výstřelů: to naši 
vystřelili :q.a 3 nepřátelské jezdce, k:teří klu~ 

sali posilnid. Tu nás por. Merta obrátil (ne~ 
vím, jaké měl rozkazy) a vedl zase přes řeku 
a přes trakt zpět na kopce, kde jsme zaujaIi 
p.osice tak, abycho:m ovládali silnici a údolí. 
Pozorovali jsme, jak přijeli nějací nepřátel~ 

ští jezdci a. ~rohIíželi naše stopy, vedoucí na 
protější ho~u, načež odcválali zpět k většímu 
oddílu jízdy a pov>ozů a nějakou dobu se 
s ostatními radili, co dělat, pozolrujíce kopce 
na pravo i na levo. Čekali jsme, že nám vle~ 
zou do pasti a proto jsme nestříldi, ale oni 
na k~nec obrátili a pádili zpět směrem ke 
Kulrtuku a odtud ke Sljud'ance. Byl.o nám 
později řečeno, že to bolševický štáb chtěl 
ujeti na mongolské hranice >se zla,tem a záso~ 
bami a že ony výstřely našich na jejich 3 
jezdce zmařily jich polapení. 

Pozorovali jsme nyní s obsazených výšin, 
jak rudogvardějci ustupuji od Kulttiku po 
břehu jezera ke Sljud'ance, obstřel'ů'váni jsou~ 
ce našimi s bli~ších kopců. SestoupiIi jsme 
pak dolů na silnici a postupovali v řetěze 

údolím ke stanici Kultuk. Jen jedna četa 

s prap. Súkopem byla poslána na sousedni 
horu, 'se které bylo možno ovládati terén. Od 
Kultuku jsme odbočili vpravo .k železničnímu 
mostu přes nějak>ou říčku, který byl silně 

obstřelován nepřátelskými kulomety a gra~ 

náty. Tam jsme se na roz.kaz ukryli v křoví 
a čekali další rozkazy. Přišel pp!. Ušak>ov a 
odvedl nás část na nějaký kopec, odkud jsme 
pozorovali Sljud'anku. K večeru se zase 
s námi vrátil a ubytovali> jsme se ve vesnici 
Kukuku zároveň s nějakým ruským oddíletrl 
(»Barnaulci«) . 

Vesnice Kultuk byla v nod i druhý den 
(20. VII.) obstřdována nepřátelskou al'tile~ 

rií, ale byIo to zřejmě jen za účelem krytí 
ústupu ze Sljud'anky. Měli jsme stále poho~ 
tovost a čekali jsme rozkaz k dalšímu po~ 
stupu, ale zatím jsme zů'stald v Kultuku cel>ý 
ten den. Dovídali jsme se podrobnos>ti o ob~ 
sazení tunelů, jichž jsme už měli tedy 38 ne~ 
porušených. V jednom z nich (zdá se mi 
v 19.) prý bylo vloženo něko},ik me<tráků dy~ 
namítu, ale nějaký ruský železničář prý v po~ 
slední chvíli, kdy ustupující bolšeVlici jej chtěli 
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vyhodM, přeřízl vedení a tak jej zachránil. 
Večer přišel prap. Súk,op se svou četou a vy~ 
kládal, jak k nim na horu přišli kozáci a ho~ 
stili je chlebem a máslem. Také četař Taxa 
se teprve toho dne vrátil a vypravoval o po~ 
sledních okamžicích nešťastného bratra Ně~ 
mejce (trápil se ještě 2 hodiny), jak ho po~ 
chov,ali na tom místě v tajze a jak potom 
bloudilli pralesem. 

V noci jsem měl službu, i obcházel j,sem 
stráže, nádraží a trať až k nedalekému 38. 
tunelu, kochal jsem se čarokrásným pohle~ 
dem na Baj'kalské jezero, na lemující je vy~ 
soké hory, na měsíc, plující nad horami mezi 
oblaky a zrcadlící se v jezeře, notov,Ú jsem 

bitých vagonů od nedávné srážky vlaHI. 
Ve Sljuďance jsme byli ubytováni po do~ 

mech a ponecháni v reservě 5 dní, zatím co 
jiné naše a ruské čás-ti postupovaly dále na 
Utulik a Murino. Tak jsme se dali zase tro~ 
chu do pořádku, četli noviny a knihy, pro~ 
jížděli se na loďkách po jezeře a pozorovali 
okolí. Místní Rusové nám vysvětlovali původ 
názvu Sljuďanka. Prý podle blízké slídové 
hory, která předs-tavuje ohromné bohatství, 
dosud nevyužité. Takhle prý americký kapi~ 
tál .. , O Bajkalském jezeře nám vypravo~ 
vali, že nemá dna, že prý byly marné pokusy 
změřit jeho hloubku. Zkoušeli jsme tedy jeho 
hloubku s loděk vesly a opravdu jsme dna 

Partie z bajkalských tunelů. foto Památník Odboje. 

si ruskou píseň »Slavnoje more, svjaščennyj 
Bajkal«, a řešil jsem podle mlhavých znalostí 
b rozsáhlosti tohoto jezera otázku, zdali by 
se vešlo do naší budoucí republiky. 

Teprve druhého dne odpoledne (21. VIL) 
jsme postupovali dále na Sljuďanku (asi 8 
verst). kterou jsme už bez boje obsadili. Ne~ 
Spěchalo se asi proto, že tunel č. 39 za Slju~ 
ďankou se stejně ,nedal zachrániti, poněvadž 
to byl příliš veliký oblouk na obchvat pra~ 
lesy. Tento tunel tedy, jediný a poslední, se 
podařilo bolševikům strhnout. Ríkalo se s po~ 
čátku, že za tři dni bude spraven, ale ve sku~ 
tečnosti to potom trvalo 3 týdny. Na nádraží 
(v topírně) zůstalo 7 lokomotiva nějaké va~ 
gony, mezi nádražím a tunelem pak řada roz~ 
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nemohli dosáhnout! Se zálibou jsme s loděk 
pili čistou a studenou vodu, neboť tento po~ 
žitek si na Vltavě nebudeme moci dovolit. 
Přátelili jsme se s ruskými vojáky i důstoj~ 
níky, měli jsme z nich radost, jak se jejich 
pochod zase ozývá mohutným sborovým zpě~ 
vem, který s rozvalem ruské armády takřka 
zanikl, a takový refrén »Smělo chrabro v boj 
iďom, čornyje gusary« utvrzoval naši naději 
ve znovuvzkříšení ruské armády ... Oni Vi 

nás viděli svůj vzor, obdiViovali naši organi~ 
saci, opIsovali si naše národní i sborové 
písně a skládali podle ruských písní sbory na 
Čechy a bolševiky. Slyšel jsem takový sbor 
ve Sljuďance na večírku »Barnaulců«, ale 
pamatuji ·se už jen na refrén: »a tolko Čechi 

priběžali, krasnogvardějci běžali ... « 
Ze Sljuďanky jsme odešli v sobotu 27. 

července o půl 7. hod. ráno. Šli jsme kolem 
strženého tunelu (2 versty za Sljuďankou). 
který jsme si při té příležitosti prohlédli. 
Pracovali na něm za č~ského 'vedení Rusové 
a Číňané. 

Po Whodinovém pochodu (14 verst) jsme 
se utábořili na razjezdu Mangutaj na břehu 
jezera, v němž se ovšem nikdo neopoffiněl vy~ 
koupat, a'čkoliv ve studené vodě (asi 4° C 
přes parný den) nebylo možno dlouho vydr~ 
žeti. Druhého dne (v neděli) jsme pochodo~ 
val i dalších 11 v'erst, živice se cestou borův~ 
kami, až do st. Utulik, kde jsme přenocovali 

Teprve 1. srpna jsme odešli ze Sljuďanky 
do Utuliku doopravdy. Odtud jsme 4. srpna 
ráno šli ještě 5 vers,t dopředu, kde jsme za~ 
ujali po sice na pravém břehu řeky Babcha, 
většinou v lese. Bylo nám vysvětleno, že 
u Murina byl zůstaven třetí prapor 7. pluku 
a několik rot ruských (celkem 1200 lidí) v 
horách v pralese a osta,tní části že ustoupily 
asi 20 verst až sem za tím účelem, abychom 
dostali bolševiky do pasti. Neohaly prý se 
jim tam také fingované důvěrné rozkazy, že 
musíme rychle zpět, poněvadž na nás tlačí 

bolševici ze západu od lrkutska, a že zamýš~ 
líme prchnouti z obklíčení tunkinským trak~ 
te'm do Mongolska. V skutku se dali bolševici 

Bajkalské jezero a Sluďjanky. fůto Památník Odboje. 

u nějakých Burjatů. Čekali jsme, že budeme 
.. dosazeni ihned do linie, ale zatím jsme do~ 

stali rozkaz vráHti se do Sljuďanky, a tak 
jsme 29. července pochodovali' těch 25 verst 
zpět. Aby se nám lehčeji šlo, vzali jsme na 
nádraží nějaký rozbitý vagon, naložili doněho 
polní kuchyni a tlumoky a strkali jej po ko~ 
lejích až k tunelu, bavíce se směšným pohle~ 
dem na tento nejnověj'ší »broněv1k«. První 
noc jsme spali ve Sljuďance zase na starých 
místech, ale druhého dne (30. VII.) přijel 

k velké naší radosti náš ešeIon, který jsme 
opustili na řece .Bělé (před lrkutskem) před 
třemi týdny, i nastěhoViali jsme se zase do 
něho jakožto do svého domova, 

na tento ústup nachytat a začali postupovati, 
takže jsme měli zvláště druhý den (5. VIII.) 
stálé přestřelky s nepřátelskými hlídkami, 
podporovanými broněvikem, který přijížděl 

až k naší linii a zase couval, když jej začala 
naše artiIerie ostřelovati. V noci z 5. na 6. 
VIII. objevily se na horách nad Murinem 
smluvené ohn~ (ačkoliv hodně ztLumené de~ 
štěm) jako znamení zahájení akce, a pak 
bylo slyšeti vpředu střelbu až do půlnoci. To 
naši se už dostali do styku s nepřítelem. Na 
úsvitu jsme (5. rota) zahájili nástup, a to 1. 
a 2. četa při trati, 3. a 4. četa při traktu. Mezi 
oběma skupinami byl les a pak bažiny, po 
kterých se nemohlo postupovati, zvláště když 
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po celou dobu silně pršelo. Blízko Solzana 
jsme se spojili a postupovali pak společně až 
k soutěsce na 191. verstě (počHá se od Ir
kutska), kde se hory svažují Je jezeru tak 
příkře, že soutěskas-tačí právě jen na želez
niční .trať a silnici. Tam jsme se zastavili a 
rozvinuli v řetěz, neboť jsme dostali jednak 
oheň s kopce, jednak dělostřeleckou palbu 
s blízko zakotveného ledokolu »Angara«. Za 
námi přibyla »bajka!ská« rota a pak naše 
jízda, se kterou přijel také Gajda. Na jeho 
rozlkaz bylo tu za malou chvíli naše dělostře
lectvo a začalo úspěšně ostřelovati jednak 
broněviky a vlaky za soutěskou a na stanici 
Murino. jednak »Angaru«, která se po ně
jaké době vzdálila. Postoupili jsme nyní do 
soutěsky k broněvikům, jichž posádka se 
ihned vzdala, a vzali jsme 3 vlaky. Dále jsme 
postupovali za neustálé palby v řetěze vpravo 
nahoru do lesa, při čemž náš trubač zatrou
bil signál 7. pluku (»Spějme dál«). Nato se 
ozval s druhé strany týž signál od našeho 3. 
praporu, který postupoval od tajgy dolů ke 
trati. Toto vzájemné odpovídání signálem se 
několikrát opakovalo, čím dále tím radostněji 
a vítězněji, až splynulo s jednotným hromo
vým »hurrá« s obou stran, při kterém bylo 
bitevní pole opanováno. Krasnogvardějci, 

potkud se jim nepodařilo utéci buď po trati 
nebo do tajgy, s~ vzdali. Ale Maďarů a Něm
ců naši »kluci« nebrali do zajeti, nýbrž v bo
jovém rozvášnění je na místě odstřelovali ... 
Také tam byl nějaký Čech, kterému náš vo
ják hodil smyčku na krk a uvláčel ho, až se 
uškr.til. " Někteří Maďaři a Němci se po
schovávali pod vlaky a ve vlacích na nejne
možnějších místech (i v tendru mezi uhlím), 
ale vojáci je i odtud vyšťárali. Vzali jsme 
celkem 7 vlaktl (a několik lokomotiv), kte
rým byl odjezd znemožněn spálením můstku 
za stanicí. Některé vozy byly naší dělostřel
bou silně poškozeny, takže stropy visely 
dolů, celé pro dírkované kuličkami od šrap
nelů. Sám jsem v jednom takovém osobním 
vagoně jel, neboť jsem dostal rozkaz od;vézti 
2 vlaky z Murina zpět do Sljuďanky s čes
kými i ruskými částmi, které byly na obchva
tu a tudíž vysíleny. S ruskými částmi jel také 
velHel sibiřského korpusu Pepeljajev. 

Od tunelu jsem se vrátil s vlakem zase ktl~ 
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předu na posici a odvezl odtud nějaké ruské 
části na oddych zpět do Marina, kde hrála 
na peronu naše plukovní hudba. Teprve 
8. srpna večer jsem se vrátil do Solzana ke 
své mtě. 

V Solzanu jsme odpočívali pod stany až 
do 13. srpna, kdy vpředu byly zase jiné čá
sti. Odpočinek však nebyl valně příjemný, 
neboť bylo většinou deštivé počasí, Po celou 
tu' dobu přicházeli ke trati jednotlivě i ve sku
pinkách rudogvardějci, kteří se z boje u Mu
rina zachránili do tajgy, a vzdávali se do za
jetí. Jedné takové scény nezapomenu. Přišli 

dva takoví .nešťastníci, které naši chytili, když 
se přiblížili ke trati. Jeden z nich byl Lotyš, 
na kterém bylo vidět, že to byl inteligentní 
člověk. V čepici měl syrové houby, které 
hltal s příšerným výrazem zoufalce. Posadili 
jsme ho s jeho společníkem do příkopu a po~ 
slali pro čaj a chléb. Povídáme mu: »Zahoď 
ty Ihouby, dáme ti čaje s cukrem, chleba a 
později i masa.« On se na nás nedůvěřivě 
podíval a ptá se: »A což mne nezabijete? 
Vždyť nám ří,kali, že všechny zajaté zabí~ 

jíte.« My jemu na to: »Ne, teď už tě nézabi~ 
jeme, naopak, nakrmíme tě, ovšem pomalu, 
abys z toho ,nezemřel nebo neonemocněI.« 

Musili jsme mu několikrát opakovati, že ho 
nezabijellle, než tomu konečně uvěřil. A když 
uvěřH, opakoval si se šílenou radostí: »Vot 
čelověk ZlVOj ostalsja, vlot čelověk zrvoj 
ostalsja« a hladil si při 'tom břicho a smál se. 
Podali jsme mu kotlík s čajem a kousek 
chleba. Podíval se zase nedůvěřivě na nás, 
pak na houby, a ,teprve, když jsme ho znovu 
vybídli, aby je zahodil, dal si říci, zahodil 
houby a pustil se dychtivě do čaje, snědl kou
sek chleba, pohladil se po břiše, zasmál se a 
zase si opakoval: »Vot čelověk živoj ostal
sja.« Posilniv se, stal se sdílnějším a začatI 

nám na naše dotazy vypravovat, jak žil v 
tajze celý týden, jak tam žilo sta a sta jiných, 
kteří tam utekli, jak se živHi lesními plody, 
houbami, kůrou a jinými nemožnými věcmi, 
jak se mnozí ze zoufals,tví zastřelili, jiní hla
dem nebo onemocněním zemřeli. Prý jich tam 
ještě hodně je, ale bojí se jíti ke trati, poně
vadž jim bylo řečeno, že všechny bez par~ 
donu střílíme. Oni ale dva že si konečně řekli: 
»V sjo rav~o umirať nado« a tak přišli ke 

trati. Na konec vytáhl z kapsy nějaký uzlík 
a tajuplně jej rozbaloval. Sátek, papír, hadr, 
zase papír, zase kapesník. zase papíry a ko~ 
nec konců z toho všeho vybalil - krabičku 
zápalek. A začal ji hladit a líbat a opakoval 
plačtivě: »Vot naša žizň, vot naša žizň ... « 
Dívali jsme se na něho jako na šílence. A on 
nám vypravoval, jak tato krabička zápalek 
mu vlastně zachránila život, neboť mu umož
nila rozdělat si někdy oheň, ohřát se, osušit 
se, uvaři,t si čaj, vodu nebo houby. Poněvadž 
pak bylo většinou deštivo, záleželo všechno 
na tom, aby mu krabička se zápíllkami ne-

kde jsme zůstali až do 15. srpna. Při tom če~ 
kání nás bavila po dlouhém čase zase naše 
plukovní hudba. Ve dnech 16.-17. srpna 
jsme byli v Kedrové, kde jsme se dozvěděli 
o boji u Tanchoje a pak o »námořní« bitvě 
u Mysové jakož i o bojích u Posolské. Mezi 
tím totiž, co část našich vojsk nastupovala 
frontálně pO trati (bitva u Tanchoje), impro~ 
visovaly jiné naše části »loďstvo«, pře~ 

pluly pod vedením podpluk. Ušakova jezero 
Bajkalské, nějakou dobrou trefou z děla zni~ 
čily ledokoI »Bajkal«, zajali ledokol »Anga~ 
ru«, vysadily se u Mysové a smělým obchva~ 

Verchněudinsk s řekou Setengou. 

zvlhla a proto jl tak důkladně musil zabalo
vati. 

Poslali jsme jej s jinými zajatci pod stráží 
dozadu ke štábu. Slyšeli jsme, že mnoho za
jatců, které provázeli kozáci, bylo jimi při 

transportu jednoduše postříleno. Nepotkal 
snad onoho nešťas·tného Lotyše týž osud? 
Neradoval se snad přece jen nadarmo, že zů
stal na živu? Nebyl náš slib, že ho nezabi
jeme, marný? .... 

V noci z 11. na 12. srpna projel první náš 
vlak tunelem (měl jsem zrovna inspekční 
službu). Jaká byla radost, když se zase ob
jevil náš ešelon! Veče,r 13. srpna jsme s ním 
odjeli dále k východu a dojeli do Vydrina, 

IV. díl Ceatami odboie. 12 

tem u PosolS'ké zamezily další ústup bolševic
kého vojska v ešelonech. Tím byla bolševická 
armáda rozdrcena, jen malá hrstka (hlavně 

štáb) s několika vlaky se zachránila, ostatní 
buď padli nebo byli zajati nebo se rozptýlili 
po okolních lesích. Jeli jsme po stopách těch
to bojů: u Mysové čněl vrak slavného ledo
kolu »Bajkal« smutně nad vodu; mezi My
sovou a Posolskou stála nakupena 'spousta 
bolševických ešelonů s velkými zásobami; 
tudy také okolo nás projížděla dresina 
s mrtvolou ppluk. Ušakova, který v tom 
chaosu u Posolské (kdy nebylo možno roze
znati, kde jsou vlastní lidi a kde nepřHel) 
padl do rukou bolševiků, kteří ho zvěrsky 
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zabili a uřezali mu uši (na posměch jeho jmé~ 
nu); viděli jsme dále kupu padlých bratří 
u Posolské a vpravo v poli hromady mrtvol 
bolševiků ... Ale vylíčení bojů samých pře~ 
nechávám některému očitému účastníku de~ 
santu a bitvy u Posolské. 
Poněvadž most přes Selengu nebyl s{ržen, 

dojeli jsme bez překážek do Berezovky (Di~ 

vizionnaja), kde jsme propátrali okolní lesy, 
a pak do Verchněudinska, kde jsme se účas1:~ 
nili slavného pohřbu plukovníka Ušakova. 
Odtud jsme už »parádním ma,ršem« jeli přes 
ČHu až do Olovjanné blízko hranic mandžur~ 
ských, neboť zbytek rudé armády se nám už 
nikde neodvážil postaviti se na odpor, ba ani 
ničiti mosty, a kdesi na Východě se rozptýli~; 

x 
B JE BY A JEZEŘE 

LSKEM 
FRANTiŠEK ŽÁK 

Věru, málo jest u nás známo, ž~ několik 
měsíců před vznikem naší republiky měli jsme 
své válečné loďstvo. Ne snad v moři Středo~ 
zemním, ani Severním neb Baltickém, ale 
tam daleko na východě v Sibiři na jezeře 
Bajkalském. 

Než počnu vyprávěti o naší válečné flo~ 

tile, o jejích hrdinných činech a plavbách, 
chci stručně načrtnouti malý obrázek jezera 
a kraje bajkalského. Bajkal, »Svaté moře« 
Burjatů, dříme jako obrovské mořské oko 
v klínu vysokých hor. Ty na západě nazý~ 
vají se Bajkalskými a sestávají ze dvou rov~ 
noběžných hřbetů: Přímořského a Onotské~ 
ho. Na jihových. jsou hory Zabajkalské, 
které řeky Selenga a Barguzin dělí na tři 

části: na jv. Chamar Daban, hory Barguzín~ 
ské a Barguzínsko~An~arské. Vrcholy jejich 
dosahují nadmořské výše přes 1800 m a 1350 
m nad hladinou jezerní. 

Všechna tato pohoří strmými, bílými útesy, 
rozeklanými úbočími skalními vpadají do je~ 
zera tak příkře. že často ani uzoučká stezička 
nemůže býti vedena podél pobřeží. Lidský 
duch však nedal se odstrašiti na pohled ne~ 
překonatelnými překážkami. Jej nezalekly 
strmé skály. omývané laškuJícími vlnkami je~ 
zerními, na nichž dříve hnízdili a sedali 
snad jen orlové. hrdě shlížejíce sev modravě 
zeleném zrcadle Bajkalu. Za války ruskoja~ 
ponské skálv byly provrtány. vnitřkem jeiich 
položeny kolejnice. A v místech. kde dříve 
podél pobřeží nemohla projíti lidská noha, 
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kde na úzkém pásu p~sčin vyhřívali se a hráli 
ba jkalští tuleni, dnes projíždějí vlaky tunel 
za tunelem, takřka přelétají odvážně posta~ 
vené viadukty a mosty, pnoucí se přes bystři~ 
ny, bouřlivě řítící se se strmých svahů hor~ 
ských. 

Uprostřed tohoto věnce horských veliká~ 
nů hraje vlnkami zeleněmodrá hladina »Sva~ 
tého moře«, nejhlubšího to jezera vnitrozem~ 
ského. Dosahuje hloubky 1819 m. Délka jeho 
měří od nejsevernější rybářské stanice Angar~ 
ské po Kultuk 630 km, šířka 30-90 km, plo~ 
cha 34 ti,Síc km2

• Vody do něho mimo sta 
menších říček, bystřin a potoků přivádí mo~ 
hutná Selenga, jejíž prameny nalézají se 
v daleké Mongolii, části to svaté říše čínské. 
Obrovská spousta vod bajkalských prodrala 
si dráhu průrvou hor u tak zvaných Saman~ 
ských peřejí. kde řeka, zahalena v sloupy 
pěny a páry, dravě se řítí přes balvany a 
skaliska k Irkutsku, nazývajíc se Angara. 

A přes to. že v létě sluníčko tolik ,si po~ 
hrává se stříbřitými vlnkami jezerními, líbajíc' 
a zahřívajíc je. přece voda Bajkalu jest ledo~ 
vá, 7-80 C teplá. V ní ani ti nejotužilejší 
plavci déle 10 min. nevydrží. Spodní proudy 
přivádějí z hlubin stále nové a nové vrstvy 
studené vody. jež nemohou paprsky sluneční 
s dostatek zahřáti. A voda ta jest pitná. 

V létě od června' do konce srpna bývá 
jezero klidné. Zato však na podzim a na jaře 
dovede Bajkal ukázati sílu, moc a hrůzu, před 
níž rybáři a domorodí obyvatelé malomocně 

se chvějí. Jako by zlí duchové se rozběsnili 
. a jezero rozbouřili. Miliony vln zběsile roz~ 
tančí se, bičují pobřeží a ,skalní útesy, rvou 
kusy úskalí, ječí, až mráz prochvívá tělem 
diváka, uchváceného nesmírnou tou hrůzou a 
velebností. Běda, lovcům tuleňů a rybářům, 
jež zastihne na jezeře. Čluny jejich smetá a 
je hází do objetí rozbouřeného živlu. Hrozné 
vichry severovýchodní »zorma« na podzim 
bičují hladinu jezer.ní. Vanou~li od Goloúst~ 
ného, jsou studené a ledové a slují »chara~ 
chajcha«. Jihových. nazývají se »kultuk«. 
V zimě se jezero uklidní. Voda teinnošedě 
<barvená počíná silnými mrazy mrznouti. 

sice na Bajkalu. Když ráno 17. července 1918 
dojeli jsme na stanici Bajkal, naskyťl se nám 
hrůzný obrázek. K ránu kuličkou ruských do~ 
brovolný-ch oddílů prostřelen shora vagon 
s výbušnými látkami. Explosí takto vzniklou 
způsobeny hrozné spousty. Uprostřed ná~ 

draží obrovská jáma, kolejnice zkroucené a 
zohýbané, budovy nádražní polozbořené, 

vodárna a strážní domky smeteny s povrchu 
zemského. Ohořelé, zmrzačelé a zohavené 
mrtvoly rozházeny po celém nádraží. Va~ 
gony Z části rozmeteny a převrhnu ty, z části 
vyhozeny s kolejnic. 

A výbuch ten vlastně zachráni~ nám tu~ 

Galerie u KuNuku. folo P~mátník Odhoje. 

Koncem prosince aneb začátkem ledna po~ 
kryje se jezero silnou vrstvou ledovou, která 
jako přirozený mO,st - přes 1 m silný -
překlene nesmírné ty hloubky po 4 až 4Y2 
měsíce. 

A toto jezero bylo jevištěm podivuhod~ 

ných činů hrdinných naší mladé čsl. revoluč~ 
ní armády, východní její skupiny,' vedené 
pluk. Gajdou a jeho rádcem, odvážným a 
hrdinným ruským podpl. Borisem Ušakovem. 
Po zabrání Irkutska v polovici července byli 
jsme posláni na nově zbudovaném obrněném 
vlaku -- byly to uhelné vagony, po jejichž 
stranách nasypány vrstvy písku, nahoře 

kryté střechou z pražců - obhlédnouti po~ 

nely bajkalské, jichž 39 celých a 14 galerii 
(jeden pár kolejnic vede tunelem, druhý kol 
něho) od st. Bajkal až po Sljuďanku za se~ 
bou následují. Výbušnými látkami měly býti 

. postupně vyhazovány tunel za tunelem a my 
měli si tak vylámati zuby na oné hrozné pří~ 
rodní pevnos,ti, již dobýti každý moderní vo~ 
jevůdce pokládal' by za přímé šílenství. 
Abych mohl podrobně se zmíniti o utvoření 
našeho bajkalského loďstva, nemohu vyprá~ 
věti o 150km pochodu úderného praporu a 
6. bat. 2. děl. brigády po neschůdných ce~ 
stách kruhobajkalského traktu přes hory, 
doly a horská pásma bajkalská, aby neče~ 
kaně vpadli v bok bolševickým částem u KuI~ 
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tuku, nemohu popisovati hrdinnou obranu 
38. 'tunelu bratřími 5. bat. 2. děl. brigády, ani 
vyhození a polozboření 39. tunelu. čímž 

téměř o 3 ,týdny zadržen náš' postup na 
východ. 

Co nás tehdy nejvíce znepokojovalo, co 
ohrožovalo stále náš týl a překáželo v do~ 

pravě, bylo úp1né ovládání hladiny jezerní 
loďmi, jež všechny byly v rukou bolševiků. 
Ti na zádi větších lodí přimontovali děla a 
jimi obstřelovali s jezera naše posice a eše~ 

Iony. Z bolševických lodí největší byl čtyř~ 
komínový ledokol Bajkal, bílá a krásná loď, 
jež v době stavby kruhobajkalské dráhy a 

2. děl. brigády s malým říčním kolesovým 
parníčkem »Sibirjakem«, který ukořistili. asi 
600 km szo od lrkutska na výpravě k Nikol~ 

skému závodu. Výpravu tuto, něco tak 
zvláštního a v moderním válčení neobvylk~ 
lého, pěkně a humorně vylíčil br. dr. Langr 
v knize »Pes druhé roty«, str. 212-224, 
kamž odkazuji trpělivého čtenáře. Loď tato, 
veliká asi jako parníčky, plující z Prahy do 
Chuchle nebo do Mělníka, poháněná kolesy, 
vytápěná dřívím, stala se základem příštího 
našeho válečného loďstva na Bajka,lu. 

Při prohlídce doků v přístavě Listveničné, 
ležícím na pravém břehu řeky Angary na~ 

Rozbitý vagon na st. Bajkal. foto Památník Odboje. 

vrtání tunelů, převážela přes jezero celé 
vlaky s nákladem. O něco menší, za to však 
rychlejší a elegantnější, byl parník Angara. 
Menší a jak pro osobní přepravu, tak i pro 
převoz zboží, by.ly dobře zařízeny Krugo~ 

bajka,lec, lnnokentij, Tarazan a Michail. 
Všechny poháněné parním šroubem, byly 
pevně a důkladně stavěny, takže snadno 
odolávaly i velkým bouřím, na jezeře ta,k ča~ 
sto zuřícím. 

Proti nim byli jsme s počátku bezbranni. 
Naše obrněné vlaky a ešelony, bohužel, ne~ 
měly té kouzelné moci pohybovati se na 
vlnách, když byly ve svém postupu zasta~ 

veny zničením posledního tunelu. A tu jako 
na: zavolanou přijeli naši hoši od 5. baterie 
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proti stanici Bajkalu, nalezli jsme několik 
zcela vyřazených a rozm'ontovaných. parníč~ 
ků, k plavbě prý nezpůsobilých. Poněvadž 
však na jezero museli jsme se dostati, aby~ 
chom v šachu udrželi bolševické lodi, vyhle~, 
dáni zkušení dělníci a strojníci, kteří měli 

v době co nejkratší upraviti a uzpůsobiti je 
k plavbě po jezeře. 

1. srpna nalodili jsme se na »Sibirjaka«, 
na záď připevnili polní dělo a počali podni~ 
kati výzvědné plavby podél pobřeží. Basí 
byl přístav Listveničná. Odtud udržovali 
jsme spojení s nejseverněji položenou naší 
zástavou v Goloústném, vzdáleném 50 km 
k sv. Ta měla za úkol zabrániti, aby snad 
bolševici nevysadili nám v týlu desant, který 

by pak mohl naše části partisllnky znepoko~ 
jovati a napadati. Na cesty do Goloústného, 
trvající vždy 3-4 hodiny, jsme se těšívali. 

Svahy horské vpadaly div'okými úskalími a 
srázy strmě do moře, tvoříce tak četné mysy 
a malebné útvary, stále omývané· neposed~ 
nými a zčeřenými vlnkami, bičované vichry 
a podzimními bouřemi. Porosúlé byly řídkými 
stromy jehličnatými a drobnými křovinami. 
Místo vesnic vždy několik roztroušených 
domků v malinkých rovinách tulilo se k hor~ 
ským srázům. 

Kolem 10. srpna čekané parníky byly 
~hruba oprav'eny. Nás pak přemístili ze Si~ 
birjaka na parník Fedosij, loď to zastámlého 
typu, sešlou, kolesovou, s ponorem rážňo~ 
vým a s rychlostí 12-14 km v hodině. Byl 
asi o polovic větší než Sibirjak, takže mohli 
jsme dělem na zádi upevněným otáčeti na 3 

. strany světové. To pokládali jsme za zvláštní 
vymoženost a tím také Fedosij postoupH 
později za naši admJ'rálskou loď. Třetí naší 
lodí byl »Burjat«, nejsešlejší ze všech,jehož 
upotřebiti mohli jsme jen v krajní míře. Tyto 
tři lodi Sibirjak, Fedosij a Burjat tvořily naši 
námořní moc, první loďstvo, s nímž už mohli 
jsme se odvážiti pokusů o zmocnění a do~ 

bytí nadvlády nad »Sv'atým mořem«. 

Naše vrchní vedení navrhlo k uskutečnění 
této myšlenky velkolepý plán, vypracovaný 
podpl. B.' Ušakovem, na lodích převézti část 
našeho , vojska hluboko do týlu bolševiků, 
napadnouti je pak zpředu, s jezera a ze zadu 
odříznouti jim ústup a tak frontu likvidovati. 
Proto k našim par~íkům připnuty bardže 
s polními děly 5.ba1t. 2. děl. brigády a rus~ 
kým i houfnicemi. V n:Ltřní prostory vyplnili 
bratři od 1. r. 7. pl" Yz 4. r. 8. p1., 3 roty 
úderníků, ruský pluk barnaulský a kozácká 
hlídka. Celkem 1100-1200 lidí. Vůdcem vý~ 
pravy byl sám podpl. Ušakov. 
Mělo se vyjeti 14. srpna odpoledne. Na je~ 

zeře však zuřila bouře, kterou vypluvší par~ 
ník Burjat byl vržen na skálu. Na štěstí po~ 
škozena pouze bardža, herá v Goloústném 
byla opravena. My ostatní vypluli až 15. 
srpna ráno. Nejprve dali jsme se známou ce~ 
stou do Go,loústného, kdež vyčkávali jsme až 
do 7. hod. več. Za krásné letní noci, za 
mdlého svitu měsíce a nesčíslných hvězd tiše, 

bez jediného světýlka pluli jsme k východu. 
Po celonoční plavbě dospěli jsme za svítání 
k ústí řeky Selengy, která několika rameny 
přivádí ohromné spousty vod do Bajkalu. 
Stanuli jsme u vesničky s klášterem, zvané 
Mona1stýr. Zde vyloděna všechna pěchota, 
posílena poJním dělem a poslána na stanici 
Posolsk ničiti dráhu a rozvraceti týl rudé 
armády. 

Po dvou hodinách vydalo se naše loďstvo 
v bojovém pořádku směrem k hlav,nímu pří~ 
stavu rudých k Mysové, od Mona'stýru asi 
30 km vzdálené. Téměř po celou dobu plavby 
před vyzrazením byli jsme chráněni hustou 
mlhou, jež cele zahalila nás v bílý svůj zá~ 
voj. Vůdcem této námořní výpravy byl 
ruský námořní poručík SUllgovskij, malý, ra~ 
menatý, za,rostlý, stále žíznící. Byl málo sym~ 
patický, zato nanejvýš odvážný. V polovici 
cesty podÍe rozkazu odbočil k severu Burjat, 
aby chránil náš bok. 

V mlze dospěli jsme až asi 8 km před pří~ 
stav. Zde sluníčko rozptýlilo bílý závoj. Před 
námi v plné záři sluneční objevHa se pano~ 
ráma přístavu Mysové s vysokým majákem 
vpředu. Za níp.l hustá neproniknutelná tajga 
s mohutnými horskými veíikány vyplňovala 
pozadí. V přísta~ě slaboučko dýmal ze 4 
svých komínů bílý ledoko'l Bajkal, koupající 
se v zářných paprscích poledního slunce. 
Bolševici nás ihned nepoznali. Domnívali se, 
že jsou to jejich pamÍ'ky, vezoucí jim z Verch~ 
něudin,ska proviant. Omyl svůj poznali, když 
jsme se přiblížili asi na 4 km k přístavu. 

Ledokol Bajkal počal hrozivě ze všech 4 
komínů dýmati a otáčeti se k nám zádí lodi, 
na níž měj, umístěnu houfnici našeho kalibru 
12 cm. My nečekaIi, až nás jí přivítají. Ihned 
ze 2 našich a z obou ruských zahájili jsme 
bubnovou palbu, jak na ledokoll, tak i na ná~ 

draží. 
A účinky její byly hrozné. V dešti šrap~ 

nelů a granátů posádka rudých z »Bajkalu« 
uprchla a na nádraží vznikl úplný zmatek. 
Ten zvýšen ještě, když se podařilo ruským 
dělostřelcům zapáliti velkou nádrž nafty a 
nám po několika ranách zápalnými granáty 
vznítiti požár na chloubě bolševického loď~ 
stva na bílém Bajkalu. K tomu připojil se 
požár několika vagonů, zasažených rovněž 
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našimi zápalnými střelami, nelítostně kropí~ 
cími celé nádraží, přeplněné desítkami vlaků. 

Objevilo se nám divadlo hrůzné a jedi~ 

nečné. Mohutné sloupy dýmu valily se z ho
řícího ledokolu, vedle stříkaly fontány vody 
od dopadajících granátů, kousek vpravo ne" 
smírná oblaka černého kouře klenula se nad 
hořící naftovou nádržkou. Menší ohnivé ja
zyky planoucích vagonů ztrácely se ve z1l).at
ku, jaký zachvátil celou stanici Mysovou. 
Vše jako by ztratilo hlavu a rozvahu. Část 
vlaků šíleně ujížděla k západu směrem k fron
tovému pásmu, kde oddíly 6. a 7. pluku tlačily 
bolševické voje, druhá část zachraňovala se 

známiti s teplotou jezerní vody. Protože za
tím náš úkol byl skončen, hlavní loď nepřá
telská zničena a v přístavě způsoben úplný 
zmatek, dále nechtějí ce zbytečně pokoušeti 
štěstěnu dosud nám příznivou a milostivou, 
dali jsme se rychle na zpáteční cestu. Však 
dosti daleko byli jsme provázeni jednotvár" 
nou písní šrapnelů a granátů, jež na rozlou" 
čenou a jako na poděkování za vše posílali 
za námi bolševici. 

Sotva urazili jsme asi 10 km od přístavu, 
vidíme proti nám plouti majestátně druhou 
velikou loď rudých »Angaru«, která byla na 
naše štěstí obstřelovati z jezera posice Gajdo" 

Ledokol »Bajkal". 

1<. východu, kdež padla do rukou našim, kteří 
po vylodění u Monastýru začali zle hospoda" 
řiti v týlu bolševiků. A aby lacino neupláchli 
z našeho dosahu, odvázal náš Sibirjak hardžu 
a rozjel se k pobřeží, aby z větší blízkosti 
přesněji mohl posílati naše pozdravy za 
prchajícím nepřítelem. 

Než každému chvíli hrají a my takto asi 
půl hodiny hráli bolševikům. Pak se karta 
obrátila. Do. stanice přibyl obrněný vlak. 
Z něho sundána děla a rudí počali nás na je
zeře ohstřelovati. Zelezné mušky jen bzučely 
kolem našich lodí, hrozíce každou chvíli po" 
dívati se do útrob našich kocábek a nás se" 
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vých částí, prudce dorážející na bolševické 
oddíly u Tanchoje. Náš Fedosij i Sibirjak 
ihned zaujaly bojové postavení a plnou parou 
ujížděly vstříc Angaře,. na níž byla umístěna 
2 rychlopalná děla. Ta však neměla odvahy 
měřiti svoje síly s námi. Rychle uhnula k po" 
břeží a odtud plnou parou k přístavu Myso" 
vé. Tam jistě zhrozila se spoust, když po svém 
příjezdu viděla, co Čechoslováci za její nepří" 
tomnosti dovedli natropiti. 

Odtud už bezpečl;1ě vraceli jsme se do List" 
veničné, vyčerpáni a unaveni námahou a 
hroznými dojmy. Prožili jsme tak první a 
snad i poslední námořní bitvu, jež kdy v dě" 

jiná ch našich byla a bude svedena. Ukázali 
jsine, že i při mizerném ozbrojení, zato však 
nadšením, odvahou a nebojácností, dají se 
provésti věci, zdající se nemožnými. Vždyť 
při oné srážce tlakem vzduchu za střelby 
z děla popraskala nám více jak polovina de" 
sek, tvořících zábradlí na palubě Fedosije. 
Tak pevná byla naše loď, že desky nesnesly 
střelby z děl! A že museli jsme býti připra" 
veni na vše, nemusím zvlášť podotýkati. Sta" 
čilo jednou nebo dvěma ninami granátovými 
proraziti nám loď a celá naše posádka i s lodí 
,stala by se potravou i útočištěm omulů, lípa" 
nů, charjusů a lososů, žijících v chladných 
vodách bajkalských. 

První výsledky naší včerejší odvahy uzřeli 

rušíce tak veliké ticho kolkolem se rozkláda .. 
jící. Pisatel, maje právě službu pozorovatele, 
zahlédl v dálce 3 světýlka, drobné jako odraz 
hvězdiček; koupajících se v laškovných vln" 
kách jezerních. Ta brzy nabyla velikosti 
hvězd prvé třídy, rostla, množila se, pak 
hrála červenými, modrými a bílými barvami. 
Tu poznal, že zde pluje směrem k nám námi 
hledaný parník Angara, netušící naši blízkost 
a zcela bezpečně plující hlubokou nocí. 

Ruská ohsluha z bárdže, nemohouc dočkati 
se, až parník se k nám přiblíží, vypálila po 
něm na zdař bůh dvě rány. V okamžiku sha" 
·šena všechna světla na Angaře a ona ztratila 
se nám z dohledu v nočním šeru, plujíc plnou 
parou k severu. Když k ránu v dřevařské 

Ledokol »An.!!ara«. 

jsme ihned ráno. K přístavu Listveničné blí" 
žila se menší loď, mající na stěžni připevněný 
bílý prapor. Přijížděl tak bolševický parník 
lnnokentij s celou posádkou dobrovolně do 

zajetí. ) 
19. srpna za bouřlivého počasí jeli jsme na 

Fedosiju a Sibirjaku navštíviti Monastýr. 
Tam čekala nás kromě 45 raněných truchlivá 
zpráva o tragické smrti odvážného podpl uk. 
Ušakova, ubitého a zohaveného rudými. Si" 
birjak odvezl raněné do lrkutska a my po" 
,sláni s druhou lodí pátrati za uprchlou Anga .. 
rou. Nejdří~e jeli jsme zásobiti se dřívím. Den 
chýlil se ku konci, jezero se uklidnilo a nad 
námi rozprostřela .se teplá a jasná noc. Vlnky 
tichounce omývaly boky našeho Fedosije, 

stanici Berchnij nakládali jsme dříví, zahlédli 
jsme ji kol páté hodiny na obzoru k západu. 
Tušili jsme nyní, že jede dobrovolně k nám 
do zajetí a zároveň i domyslili jsme si, že jsme 
ji v noci náhodou asi zdrželi od vykonávání 
tohoto úmyslu. Podél pobřeží dali jsme se za 
ní. 

Viděli j.sme mocná, malebná a divoká pás" 
ma horská, jež četnými ostrohy vpadají strmě 
do jezera, takže od Goloústného na sv. ani 
malá stezička nemůže býti vedena. Všechna 
doprava může se díti jen čluny. Míjeli jsme 
mohutné skály neustálým příbojem a vlno" 
bitím rozeklané na četná úskalí s obrovskými 
balvany. tvořícími malebné skupiny a útvary. 
U malinké burjatské vesnice Pěščany po" 
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staven na strmé skále krásný maják, kol ně
hoi jako dřímající obrové rozmetány obrov
ské balvany. Když večer kolII. hod. do
spěli jsme do Listveničného, čekala nás tam 
už zpráva, že Angara s celou posádkou o 1. 
hod. odp. přijela do zajetí se vztyčeným pra
porem. Dále čekaly nás zprávy o velkém ví
tězství našich u M ysové, o zabrání více jak 
50 bolševických ešelonů, o likvidaci bajkal
ské fronty a o slavném pohřbu ubitého pod
plukovníka Ušakova, jemuž každý z nás vě
noval milou a upřírpnou vzpomínku. 

V pátek 23. srpna po půlnoci vyjeli jsme 
prohlédnouti si přístav M ysov,ou. Zde spa
třili jsme němě strměti na hladině jezerní spá
lený námi led okol »Bajkal«, viděli pokřivené 
komíny a stroje jeho, mohutnou železnou ko
stru, hrllzné to památky našeho útoku. Na 
zádi v bráně, kudy kdysi přímo vjížděly va
gony se zbožím a nákladem na parník, uzřeli 
jsme požárem zničenou 12cm houfnici, která 
nás měla přivítati za vylíčeného útoku. 

Jak nepatrné proti této zničené lodi byly 
naše lQocábky Fedosij a Sibirjak, s nimiž od
vážili jsme se útoku na přístav. V elká škoda 
krásné této lodi, jež stala se obětí za všechny 
věrolomnosti a ničemnosti bolševické! 

Tak byly skončeny boje na Bajkale. Zbyt
ky rudých spěšně ustupoVéllly na východ, 
takže začátkem září naše části mohly se spo
ji,ti se skupi'nou vladivostockou. Naše loď
stvo bajkalské bylo rozděleno. Na lodích 
Srbirjak a Tarazan' posláno několik rot 6. 
pluku s dělem a obsluhou 5. baterie po řece 
Selenze do Trojickosavska na čínské hranice. 
Měly tam odzbrojiti silné bolševické oddíly, 
sestávající většinou z bývalých zajatců Ma
ďarů a Němd't. 

Naši loď Fedosij s jedním dělem 5. ba,terie 
2. děl. brigády pověřili úkolem obejeti všech
ny přístavy jezera, zbaviti je bolš. posádek 
a zásobiti všechny majáky petrolejem, mou
kou a potravinami. 25. srpna v neděli o 2. 
hod. ranní vyjeli jsme do Mysov'é. Tam zá
sobili nás proviantem a prádlem. Odtud da'li 
jsme se k sv. k majáku pěšťanskému, jejž už 
dříve jsem popsal. Zde složili jsme petrolej, 
mouku a sůl a pluli podél pobřeží k severu. 
Další zastávkou byla malá vesniČka Berehim, 
kdež při nákupu mléka naskytla se nám pří-
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ležitost prohlédnouti si domácnost burjat
skou. Stěny jejich domků uplácány z hlíny, 
střecha rovná s otvorem uprostřed, lQterý za
stupuje komín i okna. Uprostřed světnice 3 
kameny. Mezi nimi plápo'lal oheň. Nad ním 
zavěšeny nádoby s jídlem. Dým pak z větší 
části unikaJ otvorem ve stropě, z části roz
lézal se po všech koutech světnice. Proto při 
vchodu do ní nemohli jsme se ani rozhléd
nouti. Kolem ohně primMivní lávky, na nichž 
seděly 2 šikmooké 'tlusté báby s rozplesklými 
nosy, s vysedlými lícními' kostmi, s uplaka
nýma od dýmu očima, s dýmkou v ústech. 
Za nimi v kravské kůži leželo malé dítko. 
Dvě až tři větší hrála si s telátkem v koutku 
světnice. Pohledem na tento »ladný« nepo
řádek, špínu a nečistotu, rázem přešla nás 
chuť na mléko. Nad vesničkou vypínalo se 
obětiště, kdež Burjaté, zge vyznání šaman
ského, usmiřují zlé duchy a běsy obětmi, mod
lItbami a zaříkáním, aby je chránili před 

zhoubnými větry, bouřemi a silnými mrazy. 
Na další cestě hory kol jezera nabývaly 

mohutnosti a výšky. Vrcholy jejich probělá
valy sněhem, jemuž ublížiti nedovedlo ani 
červencové a srpnové slunko. Velkými »vra
ty« vjeli jsme do mořské úžiny mezi pevni
nou a největším bajkalským ostrovem 01-
chonem, nazvané Malé moře. Zde žijí lovci 
tu~eňů a rybáři uprostřed velebného jezera. 
Denně číhávají, jestliže nevynoří se z hlubin 
jezera kulélltá hlava bajko t~leňů, jimž Rusové 
zde říkají »něrpi«. Z kožišin jejich stříbřité 
barvy šijí se krásné kožichy, teplé a nepro
mokavé. Tuleni tito jsou zbytkem oněch dob, 
kdy severní Ledové moře zaplavova1o neko
nečné sibiřské roviny a souviselo s jezerem 
bajkalským. 

Po zastávkách u několika majáků spěli 
jsme dále a dá,le k severu. Zde štíty a hřbety 
horské krášlí rozlehlejší a četnější pole věč
ného ledu a sněhu. Konečně 27. srpna o 4. 
hod. odp. dosáhli jsme konce jezera u ves
ničky a přístavu Angarskaja. Vesnička tato 
obývána jest malou ruskou kolonií a Tungu
zy, kočovníky plemene mongoJ.sÚho, jichž 
nejjižnější část zabíhá až k jezeru bajkalské
mu. Jsou postavy vyšší než Burjati, rovněž 

i silnějšího složení těla. Hlavním pramenem 
výživy jest lov ryb a zvěře. Za Angarskou, 

kde přivádí horské vody do jezera Horní 
Angara, rozkládající se veliká nedostupná 
bláta s tisíci stád kachen, husí a racků. Z",lá
ště tito s velikým křikem v mračnech poletují 
nad přístavem a zálivem jezerním. 

Končiny tyto jsou zcela odřezany od světa. 
Naše loď, ač už byl konec srpna, byla třetí, 
jež tohoto roku do Angarské zavítalIa. Však 
už bylo zde cítiti nedostatek. Mouky se zcela 
nedostávalo, solit nebyI.o čím. Obyvatelstvo 
bylo nuceno živiti se jen ulovenými rybami 
a zvěří. V četných příbytcích viděli jsme 
krásné, husté a veliké kožišiny medvědů. 
Těch hojně, obyvateli nepříliš znepokojova
ných, žije ve zdejších, těžko dostupných hor
ských masivech a řídkých lesích. 

n 

jsme ani tolik peněz, abychom si aJespoň 
jednu mGhli ,koupiti. Pak prý se I.egionáři na 
Sibiři obohatili! 

Zdejší· kraje také oplývají přírodním bo
hatstvím. V mnohých říčkách nachází se 
zlatý písek, jinde ložiska leštěnce olověného 
se stříbrnými rudami. Ze země prýš,tí četné 
prameny nafty. V okolí Bajkalu nalézá se 
vice jak 20 ložisek uhlí. A bohatství toto zů
stává neznámo a nezužrtkováno. 

Po celodenní plavbě dospěli jsme do pří
stavu Ust Bargusinskaja, kdež očekávalo 
nás hojně cestujících, z velké části irkutských 
židů, uprchnuvších sem ze strachu před bol
ševiky. Odtud 20 km leží půvabné, lázeňské 
městečko Barguzin s četnými minerálními a 

Na námořní výpravě na Bajkalu, foto Památník Od hOle. 

Zajavše bolševkkou posádku a zásobivše 
obyvatelstvo moukou, petrolejem a různým 

~božím, k večeru po 10. hod. dali jsme se ria 
zpáteční cestu podél východního pobřeží. 
Zde hory ustupují do pozadí. Podél pobřeží 
rozkládají se menší roviny, porostlé st<;lletý~ 
mi modříny, stříbřitými břízami a cedry. V 
nich skrývá se mimo uvedené medvědy množ
ství zubrů, vlků, jelenů a divokých koz. 
Z jara pak se sem podnrkají výpravy na tu
leně (něrpi), kteří vylézají na břeh zde a na 
menších hornatých ostrůvcích Ušínských. 
Koží jejich jest zde s dostattek na prodej. 
Jak rád každý z nás byl by si chtěl dovézti 
alespoň nějakou domů. Zel však, že přes to, 
že už přes 3 měsíce Jsme bojovali, nesehnali 

teplými vodami, hledané jakožto letní sídlo 
nejlepší irkutskou společností. Telefonicky 
spojeno jest s Verchněudinskem. Odtud do
stali jsme zprávu o dobytí našimi v'Djsky Či~ 
ty, hJavního města zabajkalské gubernie. 

29. srpna večer dofeli jsme do Gremjačin
ské, v jejímž oroolí nalézá se až hojně hor
kých zřídel. Zde měli 'jsme z jezera vytáh
nouti děla a několik set dělostřeleckých ná
bojů, naházených tam z »Angaru« bolševiky 
před odjezdem jejím do našeho zajetí. Práce 
té zbavil nás parní,k Michail, který před 12 
hodinami odtud odplul. Proto nabrah jsme zá
sobu dříví, co Jen mohl parník uvézti, aby do~ 
stačila nám až do Listveničné. 

Hory l<!Olem jezera jsou mírnější, porostlé 
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listnatými a jehličnatými lesy. Při pobřeží na 
menších rovinkách tulí se několik vesniček. 
Viděli jsme Olchon s druhé strany, zahlédli 
vrata k Malému moři. Tu jezero se rozbou~ 
řilo. V,lny prudce bičovally dřevěné boky Fe~ 
dosije, roztříštěly se a stříkaly chvílemi až 
na palubu. Následky bouře uviděli jsme brzy 
na bledých až žlutavých tvářích našich pasa~ 
žérů, kteří si nemohli ,odepříti, aby nedali po~ 
vinnou daň Svatému moři Bajkalu. Litovali 
jsme jen, že bouře nebyla větší, aby potre~ 
stala všech těch štěbetavých židů a židovek, 
jejichž 'nepřetržité klábosení a brebentění 
nás omrzelo a otrávilo. V dáli zahlédli jsme 
poloostrov při ústí Selengy, uzřeli věže klá~ 
štera Monastýru, kdež před 14 dny vysadili 

jsme památný desant. Ve večerních temno" 
tách ztrácely se obrysy Mysové. Už za tmy 
dostihli jsme GoIoústného a odtud přímo do 
Listvenicné., Tam ke 2. hodině ranní dne 31. 
srpna jsme dorazili. Ráno pak odvezl nás 
parník Fedosij na stanici Bajka}" 

Zde po více jak čtyřnedělním pobytu, po 
prožití toJ,vka milých chvil, dobrodružství a 
plaveb, opouš,tíme jezero. LouČíme se s ním 
neradi, příliš jsme si je zamilovali. Dlouho 
v duších našich ozývá se nápěv písně, oživu~ 
jící vzpomínky na ně: 

Slavnoje more svjaščonnyj Bajkal, 
slavnyj korabl, omulovaja bůčka. 
Ej Barguzin, poševelivaj vall 
plyť molodcu nědaljočko. 

x 

'TŘI(ET DEVET TUNELŮ 
FÉĎA ŠMAHEL 

Jezero Bajkal bylo v našich představách 
pohádkovým obrem, na kterého jsme všichni 
hleděli s úzkostlivými obavami. Bajkal byl 
přirozenou strategIckou přehradou, kterou 
jen zázrakem jsme mohli dobý.fi. Ka~dý vo~ 
jenský neodborník si snadno spočítal, že je~ 
zerů skýtalo sta možností, kde jeho obránci 
s malým počtem vojska snadno nás mohou 
zdržeti v našem postupu na dk)uhé měsíce a 
proto také jej za každou cenu budou hleděti 
udržeti. Naše vedení nemeškalo a ihned po 
obsazení l.rkutska vydalo rozkaz odeslati 
okamžitě, byť i malou část, na operace baj~ 
kalské, které věrohodněji snad měly za úkol 
znepokojovati bolševiky, než provésti vážnou 
bojovou akci při svém skrovném počtu a se 
stálými, bOji vyčerpanými vojáky. 

Los ten,to připadl na nově postavený No~ 
vonikolajevský pluk, sestávající z bývalých 
ruských důstojníků~dobrovolců, těšících se 
mezi námi skutečné oblibě. Celkem jich bylo 
as dvě stě, ale byli to lidé odvážní, smělí, 

v pravém slova smyslu vojáci. Ze všech čá~ 
sti v lrkutsku byli nejlepší. Za nimi druhý 
den ráno byla vyslána 1. a 2. rota 7.' střel. 
Tatranského pl. a tuším kulometný oddíl. 
Byli jsme velice překv'apeni, protože nám byl 
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pro celou řadu bojů slibován zde oddych a 
něk,teré části byly již několikráte vystřídány. 

lrkutsk, tolikráte slibovaný, Paříž Sibiře, 

vábný a třpytný, byl nám zaměněn za vzdor~ 
ný Bajkal, slibující sice velkolepá dobrodruž~ 
ství, ale skrývající tvrdost bojů v četných 
tunelech, mostech přes rokle a v lesnatých, 
strmých skalách, kterými při březích jezera 
hadovitě prohlodána jest pověstná sibiřská 

magistrála. Ze severozápadní strany nevede 
žádná cesta neb silnice kol jezera a nutno jíti 
pouze po železnič. trati. Tato okolnost byla 
nám velice nepříznivá, jelikož v každém po~ 
hýbu našich částí hrozilo nebezpečí, že bu~ 
deme překvapeni palbou s bolševických lodí 
z jezera. Pověstný a hlavně obávaný byl 
parník »LedokoI«, velikán, známý z rusko~ 
japonské války. Převážel na druhou stranu 
jezera do voj. st. Tanchoj ruské vojsko i s vla~ 
kem, který vjel přímo na parník a druhý ve~ 
liký parník »Angara«. Dále měli k použití 
několik menších parníků. Z těchto nám po~ 
zději tři připadly jako kořist, více méně po~ 
rušené, ale při výpravě přes jezero na Po~ 
solskou, ležící přes sto verst v týlu bolševiků, 
konaly nám nedocenitelnou službu. Vůdce a 
hlavní osnovatel výpravy, podpluk. Ušakov, 

tragicky tam zahynul - padl nešťastným 
omylem do zajetí a zvířecky byl umučen. 

Vyrazi'li jsme z lrkutska, který v tyto dny 
žil ve sváteční náladě. Slunný den, dívčí 
úsměvy a přátelské pokyny rukou s provolá~ 
vanými pozdravy provázely nás z rušného 
města. Vojáci jdou a jich těžké, okované 
boty rozrážejí prach sibiřského města, které 
včera ,obsadili a dnes opouštějí, a které 
vlastně ani neviděli. Dlouhé pohledy žen pa~ 
třily tě'm, k,teří včera přišli a dnes opět od~ 
cházejí. Ne, voják nesmí býti sentimentální. 
Stroj jest opět v chodu! 

Přešli jsme jediný most v lrkutsku, ponto~ 
nový, stavěný přes krásnou řeku Angaru, 
vytékající z jez. Bajkalu, asi 70 verst vzdále~ 

jsme se vůbec nenapili, až na malý počet. 

Jaký div, že dlouho ještě potom s kousavou 
ironií jsme mluvili o »kapitánském pořádku«. 

Slun,ce svými paprsky nás hnětlo v hmotu 
pokrytou prachem, potem prosáklým. S hla~ 
vou skloněnou k zemi, s jazykem přil.epeným 
v ústech potáceli jsme se kupředu, pohrdajíce 
cigaretoyým smotkem, nutným průvodcem 

vojáka. Odpočinky byly krátké, ale odpo~ 
Iedne v jedné vesničce dostalo se nám ko~ 
nečně posílení jídlem i pitím. 

Přenocovali jsme v malé vesnici, kam jsme, 
značně znaveni, dorazili za pozdního večera 
a ráno pak, radostí opojeni, přijali jsme 
zprávu, že pojedeme vlakem, který se na~ 
vrací od Bajkalu zpět, jsa před námi použit 

--:---;-~'-I 
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I 

Irkufsk. 

ného. S mostu přecházíme na železniční pře~ 
chod a odtud na trakt (silnici), která pro~ 
řezává řídký, březový les. Takto jdeme 
dlouho a v žáru slunce. Dostavuje se únava 
a palčivá žízeň. Vpředu jdoucí podpl. Kadlec 
žádá, aby mužstvo šlo ve správném pochodo~ 
vém pořádku, což jsme neradi chápali. Ko~ 
nečně se ukázala malá vesnička, kam ihned 
byli vysláni dva jezdci, aby vesničané při~ 
pravili vodu k piH. S ochotou vše bylo při~ 
praveno a voda v různých nádobách posta~ 
vena před chatrče. Aby udržen byl nutný po~ 
řádek, byl vydán přísný rozkaz, že půjdou 
přední části stále kupředu a zadní čety budou 
píti první. Snad to bylo správně myšleno, 
ale jisté jest, že zatím, co jsme vzadu my pili, 
napřed »drželi« pořádek a shodou okolností 

ruskou částí. Malý, starý parovoz, snad je~ 
diný, zůstavili bolševici v lrkutsku a nyní 
již po druhé byl naznačen k této jízdě, ač 

dříve sloužil jen pro sestavování vlaků v ná~ 
draží. Bolševiky byl uznán za nepotřebný. 
Nasedáme do těplušek a cesta nyní rychle 
ubíhá za živého rozhovoru. ' 

Pojednou bylo slyšeti mohutný výbuch 
směrem od jezera. Všeobecně bylo usuzo~ 

váno, že výbuch jest ve spojení s naší akcí 
a převládalo mínění, že byl vyhozen některý 
z četných tunelů. Toto by potvrdilo obavy, 
tak často vyslov,ované již před obsazením 
lrkutska. »J estli vyhodili tunel, tak jsme na~ 
mydlení,« pronesl kdosi vzápětí mluvou vo~ 
jáků a k názoru ,tomu se připojil snad každý. 

J ed~me stáIe proti toku řeky Angary, která 
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se ponenáhlu rozslruJe a v dáli vystupuje 
z řeky skála, o kterou se rozráží její proud. 
Vzduch, prosycený pryskyřičnou vůní lesa, 
mísí se nápadně s dýmem spáleniště. Vpředu 
vlaku parovoz uklání se do prava a jak by 
nějaký obr rozhrnul vysokou přehradu skal, 
prostírá se před námi pohled na hladinu Baj~ 
kalu: Vidíme konečně »svaté moře« kočov~ 
ných Burjatů, legendární Bajkal, gigantickou 
pevnost bolševiků. Vjíždíme pomalu do st. 
Bajkal a již nás překvapuje pohled jiný, po~ 
hled příšerný na zničené výbuchem nádraží. 

. Rozbité, spálené vagony, vklíněné do sebe 

au 

nickými částmi, které měly za úkol likvido~ 
vati nádraží a vyhoditi dříve již podmino~ 
vaný tunel. Nepřipmv'ení bolševici byli tak 
překvapeni, že mezi nimi vznikl naprostý 
chaos. Při prudké střelbě jich mnoho z boje 
utí:kalo a schovávalo se v přístavu a jiní ská~ 
kaji přímo do jezera. V sestavě jejich vlaku 
byly dva vagony ekrasitu a proto rychle hle~ 
děli s vlaikem vyjeti z nádraží, když tu při~ 

létla střela přímo do jednoho z vagonů, na~ 
plněných ekrasitem a okamžitě nastal strašný 
výbuch. Lidská těla byla vymrštěna silou 
explose až na vrchol vysoké skály, kde jest 

Na břehu Bajkalského je;era. 

parovozy, vyrvané a ohromnou silou zohýba~ 
né koleje, vyryté hluboké jámy, rozmetené 
nádražní budovy s vodárnou, jejíž kovová 
věž leží roztříštěna o skálu. Různě rozsety 
byly mrtvé ;trupy vojáků,' rozervané a spá~ 
lené. Co chvíli nad námi ve skalách jest sly~ 
šeti ojedinělé výstřely a vzryvy ručních gra~ 
nátů. Boj jest dobojován! Setkáváme se s na~ 
šimi »rusáJky«, kteří, vzrušeni bojem a na~ 

dšením, s vrozenou jim bodrostí, popisují prů~ 
běh boje. 

Na nepřítele namzili zde ve st. Bajkal a 
ihned zahájili palbu do překvapených bolše~ 
viků. Jedna část útočila od řeky Angary a 
druhá přímo nad hlavami bolševiků se skal. 
V nádraží stály poslední dva ešelony s tech~ 

192 

vztyčen majá,k. Demolován byl také z veliké 
části nádražní přistav a otřesem vzduchu na 
koleje navalena utržená skála. 

Zatím co byli vyhledáváni k smrti uděšení 
bolševici v úkrytech přístavu, my jsme JIZ 
připravovali primitivní »broněvik« pro ne~ 
zbytnou a rychlou rozvědku, která měla za 
úkol mařit akce bolševiků v jejich přípravách 
pro další boje anebo vyhození některého 

z tunelů. Asi za dvě hodiny se nám podařilo 
tuto úlohu zmoci a broněvik, tažený úplně 
neporušeným parovozem s jednou přivěšeno u 
těpluškou, byl připraven k velikým úkolům. 

Službu na broněviku měla IV. četa, poho~ 
tovost v těplušce I. četa I. roty 7. střel. Ta~ 
tranského pluku. IV. četa u všech vot čsl. 

pluků měla spedelní výzvědný výcvik a pro 
útok v poli proto nesla název »četa úderná«. 
Přes to, že I. četa měla službu v těplušce, 

naprosto neznamenalo, že by její služba byla 
snazší nebo bezpečnější. 

V krátkém intervalu za námi byl vypraven 
druhý ešelon se zbývající částí I. roty a 
s celou II. rotou 7; stř. Tatran. pluku. a ně~ 
kolik st~ojních pušek. Věděli jsme, že tento~ 
kráte budeme všichni mluviti o velikém ště~ 
stí, když se náš podnik zdaří. Jedno bylo 
nám svaté. Ať se stane cokoli,Mt se do po~ 
sledního dechu a pak ~ každý máme »svůj« 
granát. (To byl granát, který každý voják 
držel pro »sebe«. V případě, že by byl raněn, 
neb měl bý,ti zajat, vrhl ho pod sebe. Staly se 
případy, že se někdy ubili bratři, kteří 
mohli býti zachráněni.) Třicet devět tunelů 
čekalo na nás jako otevřené tlamy pekla a 
rámový, duhový tvar kamenné klenby nesl 
podobu zuby. cenícího netvora, který se hb~ 
toví rozdrtit svoji oběť. Patnáct tunelových 
galerií - patnáct pastí. Každý most přes 
wkle a vody byl nám záhadným rebasem, 
divoké strmé $kály nad námi jako by samy 
chtěly se odpoutat od svého pevného bodu 
a směIce zavalit. Hladina Bajkalu každou 
chvíli mohla býti brázděna lodí s bolševic~ 
kou posádkou, která nás odřízne od našich 
a konec náš jest jistý. 

Třicet devět tunelů, patnáct galerií, mosty 
a skály čekají na vás, vojáci - jděte a zvíte 
svůj osud! 
Vnitřek broněviku jsme 11pravili podle 

možnosti co nejvhodněji. Ke stěnám vagonu 
nakladeny byly znovu rozházené pytle, na~ 
plněné pískem, vrchní kryt vagonu jsme 
z části pokryli kolejovými pražci. Náboje 
jsme umístili volně k ruce a hned jsme je zba~ 
vili kartonového obalu. Ruční granáty s na~ 
šroubovanými zápalkami nakladli jsme řadou 
ved.Ie sebe. Na podlaze vagonu zjistili jsme 
rozházený ekrasit v plátkách, rychle jsme jej 
sebrali a tak zabránili jistému nebezpečí. 
Každý zaujal své vykázané místo u primitiv~ 
ní střílny, aby bedlivě pozoroval své okolí na 
břehu i vodě. Ke strojvůdci byl přidělen 
jeden z bratří, který měl pozoro·vati trať i 
strojvůdce. Jedno lehké dělo na broněviku 
bylo nám vítanou posilou bojovou i morální. 

Mladičký praporčík od I. roty Č-a vysvět~ 
lil strojvůdci, jak se má říditi na různá zna~ 
mení zvonkem, který byl umístěn u paro~ 

stroje. Přípravy jsou ukončeny. Do ruky 
pušku, čepici přitáhnout.k oku, přátelské pro~ 
jevy kamarádů. Opravdový voják, je~li v těž~ 
ké situaci, řekne vám s jistou dávkou resigna~ 
ce, »že tÍž je mu všechno f.uk«. Posádka bro~ 
něviku nemohla říci nic jiného a - jela. 

První tunel byl nedaleko nádraží a jemu 
snad byla věnována největší pozornost. Pa~ 
l'OVOZ zastavil a dva bratři sestoupili, aby 
prohlédli vnitřek tunelu a hlavně koleje. 
Malá ruční lucerna, jimi nesená, rozrážela 
,tmu. Pomalým tempem za nimi jel parovoz, 
na kterém se snažil strojvůdce, aby co možno 
nejméně na nás upozornil hlukem a kouřem. 
Vyšetřování možný<;h nástrah v tunelu i 
mimo vyžadovalo mnoho času, s kterým jsme 
nesměli plýtvati. Každé malé opoždění mohlo 
přinésti nepřekonatelné obtíže našemu voj~ 
sku. Tímto způsobem jsme projeli tři tunely, 
z nichž .třetí byl podminován, ale zápalné 
šňůry před naším příjezdem byly přeřezány 
jedním železničářem. Vlak s naší i druhou 
rotou stále se držel asi 500 kroků od nás a 
řídil přesně svůj pohyb podle našeho. Radili 
jsme se, jak to provésti, abychom se rychleji 
dostali kupředu, a to před každým tunelem. 

Při rozhovorech, které jsme vedli, jak nej~ 
lépe překonati překáJžky, náš ruský stroj~ 
vůdce rozhodně se přikloňoval ku stano~ 

visku, abychom projeli tunel rychlostí pokud 
možno největší, nebezpečí jest prý pak menší 
při explosi, nežli při jízdě pomalé. Bude~J.i 
tunel podminován, přejedeme snad včas a 
výbuch následovati bude za námi; možná, že 
i porušené koleje snadněji přejedeme rych
lejší jízdou. V případě, že někde vjedeme do 
středu bolševiků, budou jistě více překva~ 
peni, nežli my, a druhé již jest dílo naše. 
Strojvůdce měl v nebezpečném ·tomto pod~ 
niku totéž risiko jako my. Byl to muž statný, 
hezkého obličeje a vysokého vzrůstu. Stroj 
ovládal s jistou elegancí a jeho mužný zjev 
získal při prvém spatřeni naše sympatie. 
Ohlednou čepici se stinítkem měl podle vo~ 
jenského zvyku nasazenou k o,ku a všichni 
jsme měli radost, že je to »frajer«. Přiklonili 
jsme se k jeho názoru všichni a jeli rychl.eji 
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kupředu i po odkryté a volné trati. 
Za krátkou dobu opět proti nám skála otví~ 

rala tlamu v podobě tunelu. Tma nejistoty 
byla výzvou k naší odvaze. Strojvůdce se~ 
vřel křečovitě páky a parostroj, hnán plnou 
silou páry, jako střela vjel do temnot tu~ 
ne1u. Hukot stroje a skřípění vozů bylo při~ 
Iéhavou hudbou šílenému podniku. Po něko~ 

stoupá po projetí každého tunelu a př,ejetí 

mostu. 
Pozornost k okolí a trati zůstává nezmen~ 

šena. Náš praporčík každou chvíli má k nám 
nějaký dotaz. Asi ve třetině naší jízdy vidíme 
strážní domek železničáře, před kterým' stojí 
čtyři muži a na koleji »drezina«. Lidé Uto 
byli naším příjezdem veHce přek,vapeni, ale 

Ba;katský tunel. Foio parná tník Odboie. 

Hka minutách spatřili jsme v mírném záhybu 
tunelu slabý odlesk kolejí a pak rychle násle~ 
dovalo denní světlo. Sláva, projeli jsme 
šťastně! Sluneční jas zalil naše usmívající se 
obličeje pod vlivem vnitřního uspokojení. 
Vese1e rozmlouváme o naší jízdě a udáváme 
mezi sebou vtipy na bolševiky i na sebe. 
Nyní se rapidně vzdalujeme od našeho vla~ 
ku a pak nám již zmizel s očí úplně. Nálada 
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velice přátelsky se chovali, když seznali, že 
jsme Čechoslováci. Vyprávěli, že bolševici 
zde projížděli v noci a část jich pracovala 
pilně na podminování tunelu, což ukončili 
před dvěma dny. Někteří z pracujících vo~ 
jáků v tunelu se svěřili, že kdyby se Čecho~ 
slováci dostali až sem, dál že se nedostanou. 
Do připraveného otvoru v tunelu navozili 
spoustu výbušných látek a vše bylo úplně 

.. 

připraveno k vyhození tunelu. Zelezničáři se 
však dozvěděli o porážce bolševiků na st. 
Bajkal a ihned sedli na drezinu, kde zápalné 
vedení odřezali a prohlédli také trať asi 15 
verst dopředu. Dále se dozvěděli od druhé 
skupiny železničářů, že trať je od bolševiků 
čistá až k 19. tunelu, nejdelšímu ze všech a 
tento tunel jest prý podminován. Cenná tato 
zpráva nás velmi potěšila a s radostí byl při~ 
jat do našeho středu jeden z mužů, který 
sám žádal, aby mohl jeti s námi. 

K devatenáctému tunelu jsme přijeli za 
soumraku. Nalézá se v blízkém okolí ves~ 
nice Marituj, která jest skutečně velice hezká 
a má na malé skále vystavený typický koste~ 
lík, žlutě zbarvený, ,který se ostře odráží 
v syté zeleni lesa. Pohled na Marituj jest pře~ 
kvapující a cesty, vedoucí ke kostelíku, sy~ 
pané pískem, jsou jako rozhozené stuhy. 
Polnosti Marituj žádné nemá a chaty obyva~ 
telů jsou zde podobny rozlezlým broukům 

v trávníku. Malá nádražní budova jako by 
vystupovala z jezera na břeh a hleděla do 
lesnatého údolí hor. Ih~ed u nádraží je most 
přes rokli a asi pět set kroků vzdálený známý 
tunel. 

Obyvatelé tvrdili, že bolševici jsou na 
druhé straně tunelu a že ještě dnes přijdou 
pro některé nutné potřeby do vesnice. Pro 
soumrak nemohlo se dále jeti a bylo proto 
nutno omeziti se jen na prohlídku tunelu 
s naší strany, zabezpečiti se podle možnosti 
proti přepadení a rozestaviti stráže na nej~ 
nutnější místa, neb naše části byly ještě kdesi 
daleko vzadu. Z vesnice vedla vozová cesta 
do hor k voj. p,rachárně, vzdálené asi 6 ve,rst, 
a cesta tato spojovala Marituj s rozsáhlou 
rybářskou obcí Kul tukem, ležícím na západ~ 
ním konci jezera a sousedícím se čtyři versty 
vzdáleným městečkem Sluďankou. Ze v těch~ 
to místech bolševici jsou, věděli jsme určitě. 

Proto bylo určeno strážní službu konati 
podle možnosti obezřele, což konečně každý 
sám dobře chápal a stráže postaviti ihned. 
Služba tato připadla opět 4. četě a 1. měla 
nyní pohotovost na broněviku, který stál 
stá)e k boji připraven na nádraží. Dříve než 
nastoupil úplný soumrak, naši hoši od lehké~ 
ho děla zacílili toto přímo na otvor tunelu, 
na jehož kraj zavěšena byla lucerna pro 

snazší orientaci v noci. K dělu připraveny 

hlavně granáty a kartáčové náboje. Stráže 
rozestaviti bylo velice nesnadné a při střídání 
jich pouze si zaměňovaly svá místa, a stráž, 
která byla vzata na příklad od tunelu, za~ 
vedena byla opět k cestě; vedoucí z vesnke 
do hor. Dále bylo nutno se všemi stále udr~ 
žovati »svjaz« (styk), což bylo velice nutné 
'při nebezpečném terénu a velice nesnadné 
pro neproniknutelnou 'tmu, která zatopila 
hory. Stráž, stojící u tunelu, hlídala také 
most i jezero a spoléhala se hlavně na sluch. 

V začátcích nás vesničané stále vyhledá~ 
vali, aby nás pohostili neb obdarovali, ale 
musili jsme potom s dů,razem je žá,dati, aby 
vůbec nikdo neopouštěl obydlí, neb nemů~ 
žeme ve tmě věděti, kdo to jest a 'snadno by 
se stalo neštěstí, nehledě k tomu, že nám je~ 
jich jednání ztěžovalo velice 'službu. Vesnici 
také vůbec nikdo nesměl opustiti. Pak nastal 
všude úplný klid a hrobové ticho, které bylo 
rušeno občas jen výměnou stráží hlavně při 
svjazu s obsluhou kulometu, ikterá byla na 
vyvyseném místě před kostelíkem na pro~ 
'stranství, sypaném pískem, kde snadno se 
dalo cíliti na všechny strany, odkud jsme če~ 
kali boj. Napjatá pozornost byla věnována 
každému sebemenšímu zvuku. V jednu chví1:. 
přišli dva vesničané a prosili, aby se směli 
vystěhovati do hor před bojem s bolševiky. 
Nebylo to možno, poněvadž blízký nepHtel 
by snadno mohl býti na nás upozo'rllěn. Vě~ 
děli jsme, že bolševici o nás nemají tušení, 
jinak by určitě nějaký manévr proti nám 
podnikli. Oni očekávali jistě své ,technické 
oddíly ze st. Bajkal, 'který byl tak strašně 
vymazán ze záznamu živých. Jinak zcela 
určitě při. tunelech by měli své stráže a 
devatenáctý tunel by již byl zničen. 

Naše domněnky se plně potvrdily okolo 
půlnoci. 

Ke škole, odkud se vysílaly stráže, přišel 
ustrašený muž a vzrušeně upozorňoval, že 
směrem k nám jede bolševický parník »Mi~ 
chael«. Našemu nevycvičenému zraku a 
sluchu nebylo možno však nic postřehnouti, 
ač se každý namáhal do krajnosti. Rybář ale 
trval na svém a zcela určitě ujišťoval, že to 
jest »Michael«, parník menšího typu. 

Upozornili jsme stráže i pohotovost u je~ 
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zera a očekávali, co se bude díti dále. O na~ 
šem ešelonu ještě nebylo ani zdání. Za krát~ 
kou chvíli bylo slyšeti slabý, nejasný šum 
z hladiny jezera. Tma byla naprosto nepro~ 
niknutelná. Vtom, směrem od tunelu, příšer~ 
né ticho noci prořízl krátký, o,strý výkřik 

»stoj«, podobný úderu hromu. Ihned druhý, 
tentýž výkřik, jako vy vyplivla voda Bajkalu 
a současně zavzněl výstřel tunelové stráže, 
kterým byla zahájena prudká palba na je~ 

zero. Kulomet se klokotavě rozezvučel a celá 
posádka v Mariltuji jej doplňovala. Ve ska~ 
lách tříštila se ozvěna v jeden dlouhý hukot. 
Vzryv hozeného ručníh~ granátu u skály 
s tunelem rozpůlil nyní linii střelby a cílilo 
se nyní na břeh jezera k tunelu a na parník, 
který se matně odrážel na jezeře. Z broně~ 
viku ozvala se ohlušující rána - to promlu~ 
vilo naše dělo. Strojní puška pracovala bez 
přestávek stále, neúnavně, vztekle. Náhle 
ozvala se dlouhým hvizdem parní pišťala 

»Michaela«, z komínu mohutným proudem 
unikal ohnivý dým a rarník rychle mizel do 
hlubokých stínů noci. Střelba pomalu zmlkla 
a boj byl ukončen. Obrá'nci Marituje zachrá~ 
nili tunel před jistou zkázou! 

Naplněni radostí, zj~stili jsme, že ztráty 
nemáme žádné. 

Každý odebral se opět na své dřívější 

místo a očekával, co přinesou příští chvíle. 
Ráno, ještě za šera, konečně přijel náš vlak 
a my, značně fysicky znaveni napjatou služ~ 
bou i bojem, ihned byli jsme vyměněni. Při 
doteku vagonové pryčny, okamžitě upadli 
jsme v hluboký, posilující spánek. 

Ráno pak jsme se dozvěděli, že s námi jest 
oblíbený a všemi bratry milovaný, jeden 
z nejlepších našich důstojníků vůbec, ruský 
podpl. Boris Ušakov, voják, známý a vážený 
každým.vojákem našeho čsl. vojska, pro 
svoji ohromnou znalost vojenskou, neohro~ 

ženost a skutečně vrozené demokratické vy~ 
stup ování. (Později tragicky zahynul v boji 
u Posolské, při jezeře Bajkalu, zvířecky zo~ 
haven bolševiky. Vojenské akce na Bajkale 
byly vypracovány hlavně podpl. B. Ušako~ 
vem a jeho vojenským, skutečně jedinečným 
schopnostem, lze děkovati, že vždy spojeny 
byly pro nás s úspěchem. V ruském vojsku 
byl důstojníkem generálního štábu a k našim 
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částem přišel v době našeho odchodu z Ukra~ 
jiny na jařé 1'. 1918.) 

II. rota 7. střel. tatran. pluku byla nyní 
určena vyslati ,službu na broněvik. Při pro~ 
hlídce nočního boje nalezen byl ráno u vody 
na břehu zabitý bolševický voják, v němž 
vesničané s určitostí poznali obávaného ko~ 
misara Jurova, který vedl práce při podmi~ 
nování tunelu a který, jak se později zjistilo, 
od zajatých bolševiků, přijel tunel vyhodit, 
nemaje tušení, že st. Marituj jest námi obsa~ 
zena. Od parníku »Michaela« vyjel na malé 
motorové lodici se čtyřmi druhy. 

Po zjištění některých podrobností, nutných 
pro štáb, vyjeli jsme z malebné Marituje a 
projeli tunel již dříve zajištěný. Až před Kúl~ 
,tuk jsme přijeli bez zvláštníCh příhod, díky 
rychlému pohybu našeho vojska. Teprve 
těsně před Kultukem zahájili bolševici na náš 
vlak dělovou palbu z parníku »Ledokol« a, 
z vesnice Kultuk. Tento byl hustě obsazen 
nepřítelem. Před dělovou palbou jsme se 
chránili prostě tím, že zajel vlak do tunelové 
galerie a broněvik za skalní clonu, souvise~ 
jíd s galerií. Náboje rozrážely se o tvrdou 
skálu bez škodlivého účinku. Severozápadně 
od Kultuku zaléhala k nám střelba z boje, 
který zahájily naše části od Moskevského 
traktu, vyslané na obchvat bolševiktlm do 
hlubokého týlu od řeky Bělé, ještě před doby~ 
tím Irkutska. Ušli přibližně asi 140 verst a 
byla to jedna lehká baterie, sotňa kozáků 

Rusů, rota ruských dobrovolců, tři roty na~ 
šich úderníků, a tuším, IV. rota 6. střeleckého 
hanáckého pluku. 

Naším vedením bylo rozhodnuto vyraziti 
z našeho dO,statečně chráněného místa pocho~ 
dem přes hory a zasáhnouti do boje se strany 
od Moskevského traktu. Pochod nepřístup~ 
ným lesem v příkrých skalách byl jeden 
z nejnamáhavějších z našich všech akcí. 
Koně, nesoucí strojní pušky hned na počátku 
výpravy, museli býti vráceni zpět a č.ásti ne~ 

seny lidmi. Stálé obcházení vyvrácených ve~ 
likánů -- stromů, padání do četných zarost~ 
lých kapradím jam, smekání se na nerovném 
terénu, přinášelo únavu každým krokem. 
Vpředu celého oddílu šel podpluk. Ušakov 

se sumkou na zádech a puškou v ruce jako 
prostý řadový voják. Jeho nenáročná osoba 
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dodávala síllJ i odvahu. Za podl uk. Ušako~ 
vem půjdeme do pekla. Mlčky jdeme kupředu 
až do pozdního večera a utábořili jsme se na 
temeni lesnaté hory, seskupeni do houfu. Až 
sem zalléhal křik a střelba prudkého boje, 
Stráže rozestaveny na všechny světové stra~ 
ny a každý přísně dbal, aby přítomnost naši 
neprozradil ohněm cigarety neb nějakým 

šumem. V noci pak bylo slyšeti těsně kol 
nás kroky, tápající v lese. Nervy byly na~ 
pja1ty do kra'jnosti, ale v boj nedalo se za~ 
sáhnouti pro neznalost bojové posice., Za 
šera studeného jitra zj~stily rozvědky, že bol~ 
ševici změni!li posici a zanechali na místě 

své ubité vojáky. 

Ráno pak, rozděleni na několik skupin, za~ 
sáhli jsme v dlouhý, do večera trvající boj. 
Každá část měla svůj vlastní úkol a cíl byl 
sevříti bolševiky s několika stran. Naše pomoc 
byla záchranou tuhým, těžkým bojem již vy~ 
čerpaných »úderníků«. Byli již po několik 
dní v stálém boji zde v lese a jejich jedna 
část sedmkráte odrazila útok ručními graná~ 
ty za poslední noc, s velikými ztrátami v řa~ 
dách bolševiků, 

V zoufalém boji s přesilou nepřítele, za~ 

hlaholila polnice trubače~dobrovolce, a po 
prvé a naposled rozlehla se tajgou v horách 
Bajkalu melodie, »Moravo, Moravo - -«. 

Bolševici uprostřed útoku zakolísali a ná~ 

Poškozený tunel č. 39. Foto Památník Odboje. 

Šli jsme opět, kde bylo slyšet boj, ale opět 
bylo nutno slézati se skal a do nových lézti. 
Podle několika zabitých vojáků, kteří různě 
se nacházeli v lese, jsme seznali, že fronta 
je zde často měněna. Opět za tmy jsme v hu~ 
stém dešti přišli tak blízko boje, že bylo 
jasně slyšeti hlasy Maďarů. Podpl. Kadlec, 
l.<Jterý byl také s námi, přikázal vyčkati na 
místě do té doby než získá orientaci boje. To 
však nebyla úloha snadná, neboť naprostá 
tma nedovolila rozvědkám tento úkol splniti. 
Neznámý kraj, tma, neznalost bojové linie, 
to vše přinutilo podpl. Kadlece k čekání do 
jitra. Krčili jsme se navzájem k sobě a v hu~ 
stém dešti očekávali toužebně jitro a v du~ 
chu proklínali svoji bezmocnost. 

IV. dl! Cestami odboie. 13 

hle se obrátili v šílený útěk. Byli přesvěd
čeni, že přišli nové síly do boje. V domnění 
tom se utvrdili, když hned současně s polnicí 
zahřmělo tajgou z hrdel bratří útočné »hu~ 
ráá«, které vhodně doplňovalo snahu, Jru~ 
bače. 

Tak byl dobyt Kultuk. Stahovali jsme se 
do něho s četných skal. cestou posetou od~ 
házenými šinely, vintovkami a různými vo~ 
jenskými předměty. Ranění a zabití bclševici 
byli zůstaveni svými druhy na místě boje. 
Pak již bolševikům nezbylo nic jiného, než 
pokud možno nejrychleji vykliditi Sluďánku, 
odkud ještě při svém ústupu stříleli na Kul~ 
tuk z děl různé ráže až do večera a pak -
vyhodili p o s 1 e dní d e vět a tři c á t Ý 
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tun e 1. Pět dní horečné práce s čínskými 
dělníky a rakouskými a říšskoněmeck}'mi za~ 
ja'tci nám umožnilo, že přes časté nájezdy 
bolševiků k tunelu, vagon po vagonu projel 

- abychom již bojovali s hradbou tunelů 
za zády. Ale řádná, částečná oprava tunelu 
trvala déle tří neděl, načež teprve začal další 
postup na východ. 

x 

RT PPL. B. F. UŠ 
F. iTEIDLER 

K 

Bylo po boji. 2) Zdálo se, že hlavní síly ne~ 
přítele, ustupujícího ve zmatku od Mysové a 
usilujícího probíti se po trati do Verchněudin~ 
ska, byly definitivně zničeny a zbytky bol~ 
ševického vojska, pokud nebyly zajaty, že 
rozprchly se do bajkalských lesů. Ppl. Uša~ 
kov, soudě proto velmi optimisticky o situaci, 
dal tento roka z svému zástupci, podkapit. 
Dvořákovi: »Fronta rudých likvidována. Při~ 
kazuji, postupovati ihned se dvěma rotami 
úderníků na Verchněudinsk. Jedna úderná 
rota zůstane jako ochrana na stanici Posol~ 
ské a u osmi ukořistěných vlaků za mostem. 
Já jedu na rozjezd č. 19, abych navázal spo~ 
jení se dvěma rotami barnaulského pluku, 
které byly včera poslány směrem k rozjezdu 
č. 19 a s nimiž bylo ztraceno spojení. Jakmile 
se s nimi spojím, a shromáždím je, potáhnu 
za vámi na Verchněudinsk.« 

Tento optimism stal se Ušakovu osudným. 
Nepřítel byl sice již tou dobou poražen na 
obou bajkalských frontách, u Tanchoje i u 
Posolské, byl také velmi demoralisován vá~ 
lečnými neúspěchy, ale nebyl ještě zničen. 

Mluviti o likvidaci fronty bylo předčasné, 
pokud rozbité oddíly bolševické samy ne~ 
očistily trať a nerozutekly se do hor. Bolše~ 
vici nebyli tehdy ještě sami rozhodnuti, 

') Přetiskuji zde v podstatě svůj článek, uveřej
něný v »Českoslov. legionáři« pod názvem »Jak umřel 
pp!. Boris Feodorovič Ušakov« (Č. L. roč. VIL, č. 29 
a 30. ze 17. a 24. července 1925). Vynechávám jen 
část úvodní, obsahující přehled dosavadních zpráv o 
Ušakovově smrti a seznam nových svědectví, vYžáda
ných od pěti bratří, z nichž čtyíi byli přím)'mi účast
níky osudné výpravy k rozjezdu č. 19. V článku sa
mém provedeny kn nepatrné změny podle údajů, získa
ných z dodatečných zpráv, jež mně zaslali br. dr. V. 
Bočánek, bývalý předseda česko-ruského soudu v Je
katěrinburku a bl'. A. Krutílek, bývalý četař první 
roty úderného praporu. 

2) Boj u Posolské ráno dne 17. srpna 1918. 
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vzdají~li se již definitivně boje, nebo pokusí~li 
se přece ještě jednou o proražení cesty na 
Verchněudinsk. Ušakov podněcoval, Jak 
patrno, sílu i bojeschopnost nepřítelovu, po~ 

kládaje část bolševického vojska, kterou byl 
právě porazil, za hlavní a pravděpodobně i 
za poslední. Trať je volná; nutno jen shro~ 
mážditi vlastní rozptýlené síly a soustřediti 

je k dalším operacím. Byli to především Bar~ 
naulci, s nimiž se chtěl Ušakov ,spojiti nej~ 
dříve a prohlédnouti si patrně při tom i trať 

směrem k Tanchoji. 

Bude se snad zdáti podivným, že Ušakov 
jako vrchní velitel obchvatné skupiny, sám 
chtěl prozkoumávati terén a hledati spojení 
s vojenským oddílem, o kterém byl přesvěd~ 
čen, že propustil .sice rudé vojsko k Posolské, 

ale že dosud sám drží rozje~d č. 19, nebo 
táboří aspoň blíže něho. Výzvědná a spojo~ 
vací služba jistě není úkolem velitelovým; 
víme~li však, že Ušakov byl tvůrcem i duší 
tohoto obchvatného manévru, převyšujícího 
svým ohromným risikem všechny dosavadní 
podriiky sibiřské anabase, a že nejednou před 
tím dal již skvělý příklad osobní udatnosti 
v boji, nevyhýbaje se situacím nejnebezpeč~ 
nějším - snad i proto, že cítě se plnou mě~ 
rou velitelem revolučních vojáků, chtěl vždy 
sám příkladem předcházeti - pochopíme, 
proč chtěl právě on, první, vlastníma očima 
přehlédnouti vybojovaný úsek bajkalské drá~ 
hy, seznati situaci barnaulského pluku, jehož 
slabé stránky nebyly mu patrně neznámy, a 

přesvědčiti se zároveň o možnostech dalšího 
spojení s frontální skupinou Gajdovou, před~ 

stavující vlastně hlavní síly výpravy. Bylo 

okolo jedenácté hodiny dopolední, když se 
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vydal Ušakov na osudnou rozvědku, ze které 
se už ·nevrátil ... 

O průběhu této poslední Ušakovovy cesty 
jsme zpraveni poměrně dobře a osudy ne" 
šťastného hrdiny bajkalských bojů můžeme 
sledovati téměř až do chvíle, předcházející 

jeho mučednické smrti. Pramenem slouží tu 
jednak výpovědi našich vojáků, provázejí" 
cích Ušakova k rozjezdu č. 19, jednak vý
pověď zajatého bolševického velitele Dmitrije 
Nikolajeviče Sěnotrusova .. Morozova. Srov" 
náme~li všechna tato svědectví, vidíme, že se 
v celku plně shodují a rozcházejí se jen 
v některých věcech podřadného rázu. Vý~ 

provodu podpraporčíka úderného praporu 
Staničiče a asi 10 bratří, vesměs z první roty 
sedmého pluku, směrem k Tanchoji. Velíte·· 
lem stráže byl desátník Dohnálek. Těsně 
před odjezdem, který se poněkud opozdil tím, 
že strojvůdce neměl pro lokomotivu dosti 
vody a zdráhal se proto vyjeti, přivedl náš 
voják k výzvědnému vlaku tři zajaté Mad·a .. 
ry, z nichž jeden byl medik a druzí dva fel
čaři. Nebyli již odesláni na nádraží do Po
solské, nýbrž byli umístěni s našimi vojáky 
ve voze. Ušakov, ačkoliv byl ještě před od
jezdem našimi lidmi varován - také někteří 
bolševičtí zajatci říkali prý, že na rozjezdě 

Tanchoj. Foto Památník Odboje. 

pověď Sěnotrusova~Morozova nelze sice 
kontrolovati svědectvím jiných osob, ale jest 
možno pomocí 'její dobře doplniti obraz, po" 
daný výpověďmi našich vojáků. Poslední 
okamžiky Ušakovova života zůstanou nám 
však pravděpodobně navždy zastřeny rouš
kou tajemství. Svědků jeho smrti neznáme. 
Tu jsme odkázáni čistě jen na dohady, které 
však nebudou, myslím, daleko od pravdy'. 

Historie poslední Ušakovovy rozvědky jest 
podle zpráv dosud zjištěných taková: 

Ušakov, vydav ,svrchu uvedený rozkaz 
podkap. Dvořákovi, dal odepnouti od bolše .. 
vického vlaku lokomotivu s jedním vo'zem a 
vyjel okolo jedenácté hodiny dopa'iední v do-

jsou oddíly rudých, kteří se však chtějí vzdáti 
do zajetí - byl pevně přesvědčen, že rozjezd 
jest obsazen barnaulským plukem. V tom 
smyslu mluvil i po cestě, jsa jist o dokonalém 
.vítězství po celé trati. Vojákům své stráže 
přímo nařizoval, aby nestříleli, až uzří cestou 
vojenské oddíly, aby jen mávali šátky, z če .. 
hož Barnaulci prý hned poznají, že je to vlak 
československý. Jízda trvala dosti dlouho, 
poněvadž bylo nutno dolévati cestou vodu do 
lokomotivy. Když výprava konečně se blížila 
k rozjezdu č. 19, bylo viděti se střechy vozu, 
kde byla umístěna naše hlídka, malé nádraží 
plné vlaků a kouřících lokomotiv, na pokraji 
lesa pak táborové ohně a hemžení lidu. Vlak 
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-
zastavil na několik set kroků před místem, 
kde byla hromada trosek z rozbitých a spá
lených vagonů, patrně památka na nedávný 
boj. Ušakov hned nařídil mávati šátky. Za
tím však zpozorovali už také na stanici Uša
kovův vlak a odpověděli stejným způsobem. 
To ovšem ještě více utvrdilo ppl. Ušakova 
v jeho přesvědčení, že rozjezd jest vskutku 
obsazen barnaulským plukem. »Nu tak, vi
díte, že to j.sou Barnaulci,« řekl 'l radostným 
úsměvem k našim vojákům, a přikázav jim, 
aby zůstali všichni u vlaku, vystoupil z vozu, 
a provázen jen podpor. Staničičem, který šel 

dříve sám. Bylo ještě vidět, kterak Ušakov 
se Staničičem byli odvedeni k vlakům, ",to'ÍÍ~ 

cím na stanici. 
Našich vojáků zmocnilo se rozechvění a 

neblahá předtucha, Jsou to Barnaulci, nebo 
by to byli bolševici .. ? Zatím střelec Lou
kotka z 1. roty sedmého pluku, starší již muž, 
ale odvážný, jenž se proti danému rozkazu 
pustil za oběma důstojníky, ač Ušakov na 
něho volal, aby se vrátil, došel s druhé strany 
trati až téměř k nádraží. Tam byl však také 
obklíčen a odveden. Podezření našich vojáků, 
kteří i tuto scénu viděli z vlaku, se tím ovšem 

Zničený ledokol "Bajkal«. Foto Památnik Odboje. 

z vlastní iniciativy a vlastně proti rozkazu 
za ním, spěchal rychlými kroky kupředu. 
Z nádraží vyhrnuli se proti němu vojáci, 
padlo několik ran. 

Od vlaku bylo slyšeti, kterak Ušakov volá: 
»Nestřílejte, to jsem já, ppl. Ušakov.« V tom 
však byli již oba naši důstojníci obklopeni 
davem, a když docházeli k nádraží, vyšli jim 
vstříc dva velitelé, kteří je odzbrojili. Stráž, 
jež zůstala podle rozkazu u vlaku a mohla 
proto jen z povzdálí sledovati, co se vpředu 
dálo, souhlasně svědčí, že Ušakov se nebrá~ 
nil, zbraň odevzdal klidně, neodhodil~li ji 
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jen zesílilo a velitel stráže desátník Dohnálek, 
chtěje se sám informovati o situaci, přiblížil 

se opatrně tak daleko k nádraží, že prý roze~ 
znal již rudé odznaky na čapkách vojáků, 

Nebylo pochyby, jsou to bolševici! Dohná~ 
lek seběhl rychle do příkopu a zatím co bylo 
již po něm vypáleno několik ran, volal na 
ostatní naše vojáky, že stanice.je obsazena 
rudými. Naše rozvědka, cítíc zřejmě svou 
bezmocnost, nasedla' rychle do vlaku a pb~ 
čala couvati zpět k Posolské. Jelikož ale 
v témže okamžiku bylo znovu viděti, kterak 
na nádraží mávají šátky - snad by to tedy 
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přece byli Barnaulci? - vrátil se výzvědný 
vlak opět na místo, kde byl dříve stál. To 
bylo štěstím pro bratra Loukotku, jenž s po~ 
sledním napětím sil ,doběhl právě k vlaku a 
definitivně potvrdil smutnou zprávu, že 
Ušakov upadl do bolševického zajetí. Bylo 
zapotřebí co nejrychlejšího rozhodnutí. Toto 
vyznělo celkem k situaci a k nepatrným vlast
ním silá.m v ten smysl, že prozatím nutno po
nechati Ušakova v zajetí, jeti zpět a teprve 
s posilou vrátiti se k rozjezdu. 

Mnohý snad namítne, že právě tento 
odklad záchranné akce a malá troufalost na~ 
šich rozvědčíků zavinila Ušakovovu a Stani~ 
čičovu smrt. Snad by se byl podařil jejich 
nenadálý útok na odpočívající bolševiky, 
kteří, jak i z předcházejícího líčení patrno, 
jevili tak velkou netečnost, že se ani neodvá
žili k prohlldce našeho vlaku? Zivoty obou 
našich důstojníků mohly být přece jen za~ 
chráněny? Nutno však uvážiti, že tu byl 
předně naprostý nepoměr sil, a za druhé! že 
zahájení boje od posádky výzvědného vlaku, 
která byla od bolševiků pokládána, jak níže 
se zmíním, buď za \Stráž parlamentářů nebo 
z~ oddíl zběhů, chtějících dobrovolně do za~ 
jetí, by spíše jen urychlilo smrt obou zajatců, 
jejichž životy byly tehdy nejcennějším ruko
jmím v rukou bolševiků. Pravděpodobný vý~ 
sledek tohoto dobro.družného útoku byl by 
asi ten, že by i ostatní bratři propadli stejné
mu o,sudu, aniž. by byli Ušakov se Staničičem 
zachráněni .. , Neznáme sice přesně počtu 

bolševických vojáků na nádraží a v přileh~ 
lém okolí, ale víme, že počet ten stačil, aby 
za pomoci stále nově přibývajících bolševic
kých oddílů od Tanchoje nejen držel v šachu 
celou naši obchvatnou .skupinu u Posolské až 
do rána druhého dne, jak ukázal boj, který se 
brzy poté rozpoutal, ale aby na konec i pro
razil naši frontu a skutečně si proklestil cestu 
k Verchněudinsku! Jakmile se Ušakov vzdá
lil od vlaku, nebylo již pro něho záchrany. 
Stal se obětí vlastního omyJ,u, který rozpo~ 
znal sám, bohužel, již pozdě. 

O tom, co se stalo s Ušakovem a jeho 
adjutantem od okamžiku, kdy byli obklopeni 
bolševickými vojáky, j.sme zpraveni, jak jsem 
již podotkl, jen soudními výpověďmi zaja~ 

télho bolševického velitele Sěnotrusova~Mo~ 

rozova, který byl po prvé vyslechnut hned 
po svém zajetí ve Verchněudinsku a později 
znovu v Jekatěrinburku. V obou případech 
vypovídal stejně a jeho svědectví jest dosud 
vlastně jediné, které nám osvětluje příchod 
Ušakovův na rozjezd. Sěnotrusov~Morozov 
pokládal, stejně jako ostatní bolševičtí vo
jáci, náš výzvědný vlak za vlak deputace 
parlamentářů. Ušakov totiž, poznav svůj 

omyl, hleděl se v kritickém okamžiku zachrá~ 
niti lstí, prohlásiv se spolu s podpraporčíkem' 
Staničičem za plnomocníka protibolševického 
vojska, jenž přišel vyjednávati s rudými o 
příměří. Zástup bolševických vojáků, čítající 
60-80 lidí, předvedl oba naše důstojníky 
před Sěnotrusova~Morozova. »Jsme předsta
vitelé desantu vojsk Zatímní sibiřské vlády«, 
prohlásil Ušakov k bolševickému veliteli. 
»Přijeli jsme k vám s nabídkou, abyste slo
žili zbraně a vzdali se. Jste obklíčeni a nemá 
smyslu déle vzdorovati. Vaše vlaky i se štá
bem armádního sboru j.sou v našich rukách, 
Našich vojsk je tu víc než 6000. Ve voze, ve 
kterém jste přijeli, jest i váš raněný felčar, 

Maďar, jenž potvrdí vá.m moje slova.« Sěno~ 
trusov~Morozov, jehož autorita mezi vojáky 
vlivem demoralisace za ústupu silně poklesla, 
dal o nabidce Ušakovově rozhodnoutishro
máždění vojáků. Debatovalo se prý asi půl 
hodiny, a výsledek byl, že jak velitelé, tak 
i vojáci, kterých bylo okolo 200, nabídku 
parlamentářů odmítli a většinou hlasů se !Qoz~ 
hodli pro další bojový postup k Verchně
udinsku. Sěnotrusov~Morozbv přikázal pak 
veliteli brigády soudruhu Postnikovu, aby 
sdělil našim důstojníkům, střeženým tou 
dobou v jednom vlaku na nádraží, negativní 
výsledek schůze, a aby je vyvedl za linii 
stráží.' Tím končí i výpověď bolševického 
velitele ve věci Ušakovově. Určené linie 
však naši důstojníci již nepřešli. Jak se stalo, 
že byli zabiti, nevíme. Známe bezpečně jen 
fakt, že o dva dny později, dne 19. srpna, 
byly nalezeny obě zohavené mrtvoly neda~ 
leko trati ... 

Je-li úplně pravdivá výpověď Sěnotruso
va-Morozova - jeho přímá účast na smrti 
našich dŮ1stojníků před soudem prokázána 
nebyla - pak nutno míti za to, že o osudu 
Ušakova a Staničiče rozhodli samovolně bol-
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ševictívojáci. Snad chtěli pomstíti svou po~ 
rážku ,smrtí nepřátelského velitele, jehož jmé~ 
no jim pravděpodobně bylo již dříve známo, 
snad měli určité podezření k celé naší vý~ 
pravě, tu jest otevřená cesta k nejrůznějším 
dohadům. Usuzujeme~li však jen podle toho, 
co nutně vysvítá z výpovědi jediného zjiště~ 
ného svědka Sěnotrusova~Morozova, musíme 
přijíti k závěru, že Ušakov i Staničič byli 
zabiti jako parlamentáři, třebaže jimi vlastně 
nebyli, a že násilnou smrtí jejich bolševici 
znovu dokázali, jak nicotnými jsou pro ně 
všechny zvyklosti a normy mezinárodního 
práva. Mohlo by se namítnouti, že bolševici, 

kteří se vymkli jakékoliv disciplině a jednali 
na svou pěst. 

Jestliže Ušakova a Staničiče stihl v bolše~ 
vickém zajetí, a to ještě v roli parlamentářů, 
osud tak krutý, jak se stalo, že střelec Lou
kotka, který byl také rudými vojáky odzbro~ 
jen a zajat, přece nakonec se vrátil k vlaku 
a tak se zachránil? Vysvětlení podal br. Lou
kotka ,sám. Odváživ,se příliš daleko, byl, jak 
víme, obklopen bolševiky, kteří jej chtěli za
střeliti. Aby se zachránil, prohlásil, že všichni 
vojáci ve vlaku chtějí se vzdáti do zajetí, že 
však se bojí, aby jich bolševici nezabili. Zá~ 
roveň se nabídl, že přivede ostatní. Jakýsi 

Padlí úderňáci u Posolské. Foto Památníl{ Odboje. 

popírající všechen dosavadní právní řád a' 
k tomu ještě za revoluce, v době občanské 
války, nebyli povinni respektovati nedo~ 

tknutelnost parlamentářů. A přece právě bol~ 
ševici to byli, kteří se za našeho vystoupení 
velmi rádi a přísně dovolávali právních no~ 
rem mezinárodně platných, šlo~li o jejich 
vla.stní bezpečnost a prospěch, poučovali do
konce naše důstojníky, jak se má zacházeti 
s parlamentáři! Dokladem toho jest na př. 

chování se mírové delegace »Centrosibiře« 
za bojů u Mariinska v červnu 1'. 1918 a j. v. 
Jedinou snad omluvou v tomto případě může 
býti okolnost, že vražda byla vykonána ne~ 
odp'ovědnou, demoralisovanou masou vojáků, 

202 

Maďar křičel, aby mu nevěřili a aby ho na 
místě zastřelili. Jeden bolševický velitel se ho 
však ujal a propustil jej k našemu vlaku. Jest 
jistě zajímavé pro poznání celkové nálady 
rudých vojáků, že sami se neodvážili kontro
lovati pravdivost Loukotkových výpovědí, a 
že, nechtějíce patrně riskovati své životypro~ 
hlídkou vlaku, který jim byl také záhadou, 
umožnili tím Loukotkovu záchranu. Mělo~li 
Loukotkovo sdělení a poté odjezd vlaku ně
jaký vliv na rozhodnutí bolševiků ohledně na~ 
bídky Ušakovovy - prohlášení Ušakova a 
Loukotky stála zajisté příkře proti sobě -
nevíme. Sěnotrusov~Morozov ve své výpo
vědi před soudem se o ničem podobném ne~ 

zm1l1uje, a lze proto souditi, že episodka s 
Loukotkou byla pro celkovou situaci bezvý~ 
znamnou. Většina vojáků o Loukotkovi 
patrně vůbec nevěděla a jejich pozornost byla 
obrácena ~cela jiným směrem. Zmatek mezi 
bolševiky byl totiž brzy poté zVýšén jakýmsi 
poplachem, že se vyloďuje nový nepřátelský 
oddíl blízko nádraží a vojáci i velitelé byli 
nuceni se zabývati novým nebezpečím. Sěno~ 
trusov-Morozov po odmítavém rozhodnutí 
vojenské schůze a po rozkazu, daném soudr. 

ny i některé okolno,sti polehčující a obžalo~ 
vaný sám dělal, podle svědectví předsedy 

soudu dr. Bočánka, celkem dobrý dojem, 
podal s01,ld veliteli jekatěrinburské fronty 
gen. Gajdovi, jenž rozsudek potvrzoval, ná
vrh na zmírnění trestu. Gen. Gajda zmírnií 
pak skutečně určený trest na katorgu dva
náctiletou. 

Strážný oddíl zatím zvolna ustupoval zpět 
k Posolské. Střelba bolševiků, ojediněle pro~ 
vázející odjíždějící vlak, neublížila na štěstí 

Pomník pluk. Ušakova v Kansku Jenisejském. Foto Památník Odboje. 

Po.stnikovu se prý již o Ušal<:ova a Staničiče 
nestaral a věnoval se cele jen svým povin
nostem velitelským, aby řídil obranu proti 
novému přepadení od jezera. Česko~ruský 
soud v Jekatěrinburku, který projednával 
celý případ brzy po svém ustavení v lednu 
1919, nenabyl přesvědčení o přímé spoluvině 
Sěnotrusova-Wlorozova na zavraždění obou 
našich důstojníků, a v tomto bodě obžaloby 
jej také osvobodil. Byl tedy Sěnotrusov~Mo~ 
rozov odsouzen jen jako bolševik a dobro~ 
volník vojska státu ruskému nepřátelského 
k doživotní katorze. 3

) Poněvadž však zjiště-

3) Nucené práce ruských trestanců. 

nikomu. Situace se však za ne dlouho zhoršila, 
když asi v polovině cesty nemohla lokomo
tiva pokračovati v jízdě pro naprostý nedo
statek vody. Všichni vojáci vyskákali proto 
z vlaku a pěšky doběhli k Posolské, kdež 
oznámili smutnou novinu. 

Zpráva jejich ohromila. Celý tábor se oka
mžitě zvedl a jal se postupovati s úderným 
praporem v čele v bojovém šiku proti roz

jezdu č. 19. 
Dlouho a krutě bylo bojováno. Všechny 

oběti byly však marné; ppl. Ušakov a věrný 
jeho pobočník podprap. Staničič byli již ztra

ceni navždy. 
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LIK ID (E B JK LSKE FR MlY 
(Přehled operací.) 

1=. iTEIDLER 
Nejvážnějším bojov)Tm problémem Gajdo~ 

vy skupiny za anabase bylo opanování okruž~ 
ní bajkalské dráhy. Qspěšné provedení tohoto 
úkolu, značně obtížné již pro ne5chůdnost 
pobajkalského terénu, bylo ještě více ztíženo 
tím, že nepřítel ovládal svým poměrně 

dobrým loďstvem a opevněnými posicemi 
v horách nejen jezero a dráhu, nýbrž i všech~ 

. ny přístupy k přirozené horské pevnosti na 
jih od jezera. Mohl počítati kromě toho i se 
značným rozmnožením svých sil zkušenými 
oddíly z bývalé semenovské fronty v Za~ 
bajkalí. Pro nejhorší případ měl pak již z dří~ 
vějších dob připravený výbušný materiál k 
podminování bajkalských tunelů. Zničením 
těchto oddálilo by se ovšem spojení s Vladi~ 
vostokem na' dobu' . nedozírnou a následky 
toho byly by pak pro celou nově postaveno u 
dohodovou frontu na Urále a v Povolží pří~ 
mo katastrofální. 

Východiskem a bezpečnou základnou pro 
rozvinutí bajkalských operací mohl se státi 
teprve lrkutsk, jehož opano~ání bylo po likvi~ 
daci fronty nižněudinské nejbližším strategic~ 
kým cílem Gajdovy skupiny. Osud tohoto 
hlavního města východní Sibiře byl však 
fakticky rozhodnut již 6. července bojem u 
stanice Bělé. kdy nepřítel, velmi demoraliso~ 
vaný předchozími neúspěchy u Nižněudin~ 
ska, opustil své výhodné posice nad řekou 
Bělou a rozhodl se ustoupiti daleko za lrkutsk, 
na novou obrannou linii, ideálně položenou 
vysoko v horách nad vsí Kultukem, v jiho~ 
západním cípu bajkalského jezera. 

Pluk. Gajda nemínil však dopřáti bolševi~ 
kům času, aby se mohli řádně upevniti v hor~ 
natém Pohajkalí a způsobiti tak snad i ne~ 
překonatelnou překážku dalšímu postupu na~ 
šeho vojska na východ. Proto plán prvé části 
bajkalské operace byl zhruba načrtnut ještě 
před obsazením lrkutska, při likvidaci fronty 
na řece Bělé. 

Již 10. července byla vyslána ze stanice 
Tělmy zvláštní výprava, jejíž jádro tvořily 
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tři roty úderného praporu, aby obchvatným 
manévrem k jihu obešla lrkutsk i nejnebez~ 
pečnější část bajkalské dráhy a pronikla co 
nejdříve hluboko do nepřátelského zápolí až 
k posledním tunelům u Kultuku. Hlavním je
jím úkolem bylo, zameziti další ústup bolše~ 
vických vlaků, á zabezpečiti tunely. O čtyři 

dny později došlo k prvním bojům této vý~ 
pravy na kultucké frontě. 

Zatím však byl již 11. července obsazen 
lrkutsk a brzy nato zahájen i hlavní frontální 
útok, vedený po obou březích řeky Angary 
směrem k jejímu výtoku z Bajkalu, kde slabší 
bolševické posádky bránily přístupu k jezeru 
jedhak ve vesnici Listveničné, jednak na sta~ 
nici Bajkal. Odvážnému štěstí přeje a pravdi~ 
vost tohoto přísloví " ukázala se několikrát 
právě na bajkalských frontách. Při útoku 
ruského pluku novonikolajevského na zmíně~ 
nou stanici Bajkal 2lpůsoben byl náhodou též 
katastrofální výbuch bolševického vlaku 
s dynamitem, jímž byla stanice i s přilehlými 
budova.mi v pravém slova smyslu rozmetena, 
největší část výbušných látek, určených na 
další podminování bajkalské dráhy navždy 
ztracena a do bolševických řad vnesena 
značná nedůvěra v udržení i hlavní obranné 
linie u Kultuku. Tam zatím hrstka našich 
bratří z obchvatného oddílu, takřka ztrace~ 
ných v divokých horách kultuckých, s po~ 
sledním napětím sil čelila rostoucímu náporu 
bolševiků. Vydržela však hrdinně až do 
příchodu nových posil z lrkutska, jež ve~ 
dením kap. Kadlce, později pak náčelníka 

Gajdova štábu ppl. Ušakova definitivně 

likvidovaly kultuckou frontu slavným vítěz~ 
stvím 19. července. Den nato dobyta i sou~ 
sední stanice Sljuďanka a nepřítel silně de
moralisován ztrátou kultuckých posic, ustou
pil kvapně na stanici Murino. Při ústupu pro
vedl však to, co chystal i na jiných místech 
dráhy, zničil výbuchem poslední bajkalský 
tunel, třicátý devátý, na východ od Slju~ 

ďanky. 

Oprava tunelu, trvající celkem 33 dní, zna~ 
menala ovšem dočasné přerušení vojenských 
operací a oddálení našeho spojení s Vladivo~ 
stokem. Posloužila však opět s druhé strany, 
jako doba určitého oddechu pro naše vojáky, 
značně unavené namáhavou vojenskou služ~ 
bou v neschůdném hor.ském terénu. 

Ještě však dříve, než oprava tunelu byla 
dokončena, poměry na frontě si vynutily po~ 
kračování v operacích. Tak byla v prvních 
dnech srpna zahájena pluk. Gajdou etapa 
bojů o Bajkal, v níž dobyto nejprve důležité 
base bolševické fronty, stanice Murina. V 
boji o Murino, svedeném ve dnech 6. a 7 . 

Tanchojem, byl odříznut také v hlubokém 
zápolí u Posolské od své hlavní base, města 
Verchněudinska, a aby se současně předešlo 
i zničení důležitého železničního mostu přes 
řeku Selengu blíže Berezovky. Nejromantič~ 
tější částí tohoto velmi riskovaného manévru 
byla výprava obchvatného oddílu, převeze~ 
ného na třech malých lodích z irkutského 
břehu na druhou stranu jezera. Výpravu, je
jímž jádrem byli opět naši slavní úderníci, 
vedl ppl. Ušakov. 

Přes to, že bolševici měli na jezeře značné 
loďstvo, zejména dva velké »ledokoly«, zva~ 
né »Angara« a »Bajkal«, podařilo se tomuto 

'Kra; ti Mysové. Foto Památník Odboje, 

srpna, lví podíl na úspěchu měl zejména mla
dý velitel ruský ppl. Pepeljajev, který fingo~ 
vaným ústupem vlákal nepřítele do pasti a 
za pomoci frontální skupiny, postupující od 
Sljuďanky, způsobil mu těžkou porážku. 

Vrcholným však aktem celé bajkalské ofen~ 
sivy byla operace u stanice Tanchoje a Po~ 
solské, podnrknutá ve dnech 15.-20. srpna. 
Hlavní boje svedeny na úzké frontě bajkal~ 
ského defilé, na trati mezi jmenovanými sta~ 
nicemi, vzdálenými od sebe asi 100 km. Plán 
tohoto posledního manévru, stejně geniálního 
jako dobrodružného, spočíval v tom, 'aby ne~ 
přítel, napadený frontální skupinou před 

obchvatnému oddílu přeplouti šťastně přes 

jezero, proniknouti ke stanici Posolské a způ~ 
sobiti velký zmatek v nepřátelském zápolí. 
Panika se pak stupňovala, když bolševici, 
poražení frontální skupinou u Tanchoje a 
ustupující v ešelonech k Posolské, byli náhle 
ostřelováni i našimi »lodními« děly z jezera. 
Tento manévr, třebaže byl proti původnímu 
plánu jen pouhou improvisaci našich odváž~ 
ných dělostřelců, zničil převážnou část bolše~ 
vického loďstva na Bajkale. Ledokol »Bajkal« 
byl dělostřelbou zasažen a spálen, jiné lodi 
poškozeny, druhý led okol »Angara« se ně~ 
kolik dní později dobrovolně vzdal. Nepřítel, 

205 



zkrušený tolika ranami, zachraňoval se jed~ 
nak dalším ústupem po trati směrem k Posol~ 
ské, jednak rozptyloval se v menších oddí~ 
lech po bajkalských horách. Nové boje oče~ 
kávaly ho však na frontě našeho obchvatné~ 
ho oddílu v okolí Posolské. Svou číselnou 

převahou vybojoval si sice na konec volný 
ú,stup k Verchněudinsku, ale tím zároveň 

očistil celé Pobajkalí. Dráha byla dobyta" 

selenginský most zachráněn. Při této operaci 
zahynul však vpravdě tragickou smrtí sám 

velitel obchvatného oddílu a náčelník Gajdo~ 
va štábu pp!. Ušakov, byv nešťastnou náho~ 
dou bolševiky zajat a umučen. 

Co potom následovalo, bylo již jen proná~ 

sledování rozbitých zbytků rudé armády přes 
Verchněudinsk a Citu. K větším bojům již 
nedošlo. Nepřítel, vybitý z přirozených 

obranných posic v bajkalských horách, ne~ 
mohl se ovšem udržeti v otevřeném stepním 
terénu v Zabajkalí. A tak vítězná likvidace 
bajkalské fronty byla zároveň i koncem so~ 
větské vlády v celé rozsáhlé obla,sti zabajkal~ 
ské a vedla také přímo ke spojení Gajdovy 
skupiny s vladivostockou skupinou gen. Dite
richse. Spojení toto, k němuž došlo, jak zná
mo, již 31. srpna na stanici Olovjané u řeky 
Ononu, dovršilo spojení celého našeho 
armádního sboru a dalo nové naděje i na 
řešení strategických úkolů na dohodové fron~ 
tě v Rusku. 

x 
N ŘE(E ŠIL(E 

.JOSEf: SVATOŠ 
o Šilce slyšel u nás jistě ~álokdo, a přece 

je to řeka, která by naši Vltavu bez obtíží 
alespoň dvakrát pohltila. Nemluví a nepíše 
se o ní proto, že je to vlastně horní část ve~ 
letoku Amur a na mapách, nejsou~li velmi 
podrobné, je Šilka uváděna jako Amur, který 
ve skutečnosti je tímto jménem označen až 
od spojení Šilky s druhou velikou řekou, při~ 
nášející vody od jihu, jako je Šilka přináší 
od západu. 

Po vyčistění sibiř,ské magistrály od rudých 
vojsk za Bajkalem, ,dostala se naše 10. rota 
7. pluku do City a na stanici Kitaj, kde sibiř~ 
ská magistrála rozbíhá se dvěma směry, pří~ 
mo na východ do Vladivostoku a na sever, 
podél Amuru. Tak jako vždy, nevěděli jsme 
my, řadoví vojáci, ani tentokráte, kam vlast~ 
ně jedeme. A proto jsme se trochu přeli. Ně
kteří chtěli jeti přímo do Vladivostoku a 
třeba i dále přes »velikou 1011Ži« do Francie 
a jiní za.se se domnívali, že jedeme na pomoc 
Japoncům, kterým prý nahoře na Amuru ne~ 
vede se právě dobře. Spor rozhodli páni vý~ 
hybkáři, kteří nám přehodili koleje severní 
a tak jsme jeli na Amur. Trať vedla téměř 
neustále po břehu řeky a to po proudu a tak 
jsme ujížděli někdy až příšernou rychlostí, 
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jako by od každé minuty času závisel osud 
bůhví],<oho. Příjemné nám to příliš nebylo, 

)protože trať nebyla dosud prozkoumána a 
všude v okolí potloukaly se tlupy povstalců, 
od nichž se nedalo očekávati nic dobrého. 
Ovšem, nešlo o výlet a tak nemohly býti brá~ 
ny v úvahu žádné pocity, ať již byly příjem
né, či nepříjemné. 

Po nedlouhé jízdě zastavil náš ešelon u po~ 
bořeného mostu' a stál tam celé dva dny. Po~ 
tom jsme dostali vlak s druhé strany, přenesli 
jsm.e naň své majetky a jeli dále. To bylo 
v pondělí, 24. září. A zase tak šílená jízda, 
jako k ohni, téměř 200 verst bez zastavení. 
Uhýbáme na odbočku ke Srjetensku, kde do
sud Cechoslováky nikdy neviděli. Proto nás 
obyvatelstvo všude vítá, přináší potraviny a 
jiné dary, obdivuje, chválí nebo po straně 

také nadává, podle toho, do kterého poli
tického tábora kdo patří. 

Do Srjetenska přijeli jsme ráno. Rozlehlé 
městečko, hovící si na břehu široké řeky. 

Vlnitá krajina s lány polí, dávajících právě 
bohatou úrodu žita, ječm'ene a jiných plodin. 
Pozdě, ale přece. 

Nádraží je na levém břehu řeky, město na 
pravé, musíme proto malým parníkem pře-

.. 'pravovati se na druhou stra'nu. Loučíme se 
neradi se svými »vilami na kolečkách«, pro
tože v těch od určité doby cítíme se jedině 
»doma«. Ve Srjetensku jsou prázdné kasar
ny, takže se v nich můžeme ubytovati. Je to 
nutné, protože musíme připravovati několik 
v přístavu stojících nákladních lodí (barží), 
ze kterých děláme »obrněnÚ lodi tím, že je 
vykládáme pytly s pískem, zřizujeme střílny 
atd. Jeto sice trochu příliš primitivní, pro
tože tato poměrně slabá ochrana nic by ne
pomohla proti kuli z pušky nebo i slabší střel-

kteří právě mají službu u kormidla, musí se 
míti velmi na pozoru, aby loď neseznámila 
se s tvrdostí pevné skály. Musí býti napjaty 
všech'ny síly, aby se loď nédostala do víru.' 
točícího se pod skalami, neboť v tom případě 
nevedlo by se jí dobře. Stalo se jednoho dne, 
že téměř dvě hodiny točila se jedna loď na 
víru a teprve když bylo zhotoveno v lese ně~ 
kolik dlouhých dřev, jimiž byla loď od skály 
odstrkována, pokračovalo se v jízdě. 

Urazili jsme s naším »loďstvem« průměrně 
asi 60 verst za den. S nepřítelem jsme se ni-

Čita, pohled do hlavní lIlice. Foto Památnílc Odboje. 

né zbraně, ale přes to máme radost,fte 11,1,áme 
takové »broněviky« na vodě. ' " 

Dne 9. září vyplulo naše »loďstvo«, sestá
vají ze tří barží, dolů po proudu. Jede~e dost 
rychle, ač řízení lodi je velmi neumělé'. Proud 
nás nese kudy chce a dosti často se s,tane, 
že některá z lodí uvázne na písčině, hoši musí 
vyskákati do v'ody, loď z mělčiny vyvléci a 
potom doháněti ztracený terén. Cesta je jistě 
velmi zajímavá. Vysoké břehy jsou;poros!lé 
krásnými lesy a zeleným podrostem, tu i onde 
na samém břehu krčí se skupina kozáck'ých 
nebo rybářských chat, někdy projede po kli
katé cestě skupina jezdců, kozáků, čistících 
kraj na vlastní pěst. Někde zasahuje hlubo
ko do středu řeky vysoké skalisko a ti z nás, 

kde nesetkali, proto měli jsme i v noci klid. 
Nocovali jsme obyčejně v některé vesnici, 
nebo i na lodích. Jednu noc prožili jsme ve 
vesnici, jejíž obyvatelé se živili rýžováním 
zlata v nedalekých pískovnách. Spal jsem 
v chatě u jednoho Poláka, politického vypo
vězence z dob carské vlády: Zil zde, podle 
jeho vyprávění, již přes 20 roků a ani když 
po revoluci byl osvobozen, nevrátil se. Ne~ 
měl vlastně kam, protože jeho rodiště bylo 
pod' m~~í Němců; zůstal tedy na Šilce a rý~ 
žoval zlato. Měl pěknou zásobu zlatého pra~ 
chu, ~ie' stěžovál si, že není kam vytěžené 
zlato odvézti i a vyměniti za věci denní pOr 
třeby. Držeti zlato doma je také nebezpečno, 
protože v takových dobách mohl by se snadr 
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no držitel zlata státi obětí zločinu. 
Třetího dne po vyplutí ze Srjetenska pot~ 

kali jsme dva parníky, z nichž jeden vzal nás 
do vleku, takže cesta ubíhala mnohem rych~ 
leji. Parník vykonával v těchto místech služ~ 
bu již řadu let, takže jsme jeli zcela bezpečně. 
Reka je splavná, všude na březích jsou znač~ 
ky pro kormidelníka, také versty jsou ozna~ 
čeny, takže můžeme dobře kontrolovati, kolik 
jsme ujeli. 
Večer druhého dne vleku přijíždíme do 

přístavu stanice Časovaja. Stanice byla op.u~ 
štěna. Lidé se odstěhovali, lokomotivy a va~ 
gony byly odvezeny. Pouze dva nákladní va~ 
gony, polorozbité, stojí na »tupíku«. Ráno 
jsine je opravili, naložili do nich všechen svůj 
majetek a nastupujeme cestu do stanice Tup~ 
tugary, kde prý budou nás čekati naše eše~ 
Iony. Máme před sebou asi 20 verst vzdále~ 
nosti. Jedeme tak, že polovina mužstva tlačí 
vagony po kolejích a druhá polovina odpo~ 
čívá tím, že jde volně vedle trati. Cítíme se 
tak bezpečnými, že mnozí pokládají i pušky 
na vagony a bezstarostně sbírají v lese mali~ 
ny a ostružiny, jichž je tam velmi mnoho. 

Před stanici Tuptugary přijíždíme pozdě 

au 

večer. Vidíme již z daleka množstvÍ ohňů -
znamení, že je tam vojsko. Těšíme se již, jak 
se krásně vyspíme ve svém ešelonu, ale jaké 
bylo naše překvapení, když výzvědná hlídka 
přinesla zprávu, že na stanici nejso,u naši, ný~ 
brž »rudí«. Do boje se pustit nemůžeme, ne~ 
znajíce sílu odpůrce, ani postavení našich na 
trati a tak nezbývá nic jiného, nežli postaviti 
stráže a uvelebiti se pod stany. Ohně není 
možno rozdělati, abychom se neprozradili a 
tak jdeme spát bez večeře. 

Na štěstí »rudí« v noci odjeli, takže jsme 
ráno měli volnou cestu, naložili jsme zase své 
bombomety a jiné náčiní a vjeli do stanice. 
Byla to miše poslední stanice na Východě. 
Brzy přijel náš ešelon, s ním Japonci a hordy 
aJtamana Semjonova, které nás vystřídaly. 

abychom se mohli v největším chvatu vrátit 
na západ. Navazujeme ještě před odjezdem 
»obchodní« styky s Japonci, vyměňujeme 
svůj cukr za jejich prádlo, pohašteříme se po~ 
někud se Semjonovci, nevzbuzujícími mnoho 
důvěry, slíbíme jim, že »na ně taky ještě do~ 
jde« a jedeme zpět zklamáni, že Vladivostok 
není ještě naším cílem a že se znovu od ně
ho odvracíme. 

Na řece Šil'ce. Foto Památnlk Odboje. . 
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SPOJENf SKUPINY CíAJDOVY ... 
S VLADIVOSTO(KOU V OLOVJANE 

FRANTiŠEK DOBS'K 
Krátce po půlnoci dne 31. srpna r. 1918 

projel náš vlak, sestávající ze 39 »těplušek« 
a 5 vagonů osobních, městem Čitou a vychá~ 
zející slunce spatřilo nás již v úzkém skalna~ 
tém údolí řeky Ingody, kterouž za Kitajským 
rozjezdem, 100 verst východně Čity přejíždí~ 
me po dvouobloukovém železném mostě, 

úplně zachovalém, což jest výjimkou, neboť 
všechny druhé i sebe menší mosty jso\.. vy~ 
hozeny do vzduchu. Hned za mostem vjíždí~ 
me průkopem ve skále vytesaným do údolí 
malé říčky a za nedlouho stojíme ve stanici 
Adrianovce, kde pečlivě ukryty stojí křikla~ 
vě, žlutě natřené obrněné vlaky Semenovců. 
Z Adrianovky stoupá dráha příkře do vrchu, 
a to 17.4 m na 1 km, takže bylo nutno při~ 
dati nám jednu lokomotivu do předu a dru~ 
hou na konec vlaku, aby nás tlačila. Na strá~ 
ních lze viděti z vlaku všude kvítka alpské 
protěže. Z rozjezdu No 66 na verstě 11 00 ve~ 
de dráha velkými oklikami a hlubokými, ve 
skále vytesanými průkopy až na nejvyšší bod, 
který se nalézá na verstě 1110, odkudž zase 
spouští se podobnými oklikami do hlubokého 
údolí na druhé straně. S vrcholu naskytl se 
nám nádherný pohled na obě strany p.ohoří 
Daurského, výběžku to hřbetu Jablonového. 
Na východním svahu v hloubce pod námi 
viděti je stanici Burjatskou, ležící na verstě 
1121. Za stanicí přejíždíme říčku Mogojtuj~. 
Burjatský, sledující stále její tok v plochém 
údolí, jehož okolní vrchy a stráně jsou úplně 
holé, ):,!>!~ .:;tromoví a křovin, jen nízkou travou 
poro~tJíi: 'která dává celému okolí zvláštního, 
šedÚeleného vzhledu. Vesnici dal~ko siroko 
neyiděti žádnou, jen jednotlivé domky (jur~ 
ty). s pasouómi se velikými stády krav, ovcí 
a velbloudů, jediným to majetke~ zdejších 
domorodců Burjatů, možno spatřiti. Občas 

vidíme na stráni zvláštní skupiny do země 
zasazených kamenů. podobné jakýmsi ná~ 

4robkům, pravděpodobně to pohřebiště zde~ 
jších domorodců. Večer ještě dojeli jsme do 
Mogojtuje a ráno dne 1. září stojíme již ve 

stanici Olovjané, 1210 verst na východ od 
Irkutska vzdálené. 

Na východním konci stanice teče široká 
řeka Onon, největší přirozená překážka pro 
obě již dříve zde bojující strany, totiž bolše~ 
viky a semjonovce, překlenuta železným, 
etyřobloukovým mostem, nyní však z polo~ 
viny zničeným. Dva mohutné oblouky leží 
zpřehýbány a zkrouceny ve vodě, skýtajíce 
tak smutný pohled na ničivou práci lidskou. 
Nedaleko zřízen jest pontonový most dřevě~ 
ný, po němž však nemohou celé vlaky jezditi, 
nýbrž jen jednotliVé vozy možno převážeti. 
Ještě nížeji po proudu nalézá se prám ku pře~ 
vážení povozů. Reka nezdá se býti příliš 
hlubokou, zato však tok její je tu velice 
bystrý. Vysoké, holé vrc~y ční na všech 
stranách a na úpatí severního vrchu rozlo~ 
žena jest malá, však úhledná vesnice Olov~ 

janá. 
Ve stanici nalézají se vojska Semenova, 

s nimiž prý se vyjednává o další postup. Zde 
také stal jsem se mimoděk svědkem smutného 
výstupu, když na schodišti před budovou 
staniční přiběhla jakási žena i s dětmi a na 
kolenou prosila ruského důstojníka, aby jejího 
zatčeného muže propustil. neboť prý jest 
úplně bez viny. Prosby však, jak dá se před~ 
pokládati, vyzněly bez oslyšeni, a ubohá 
žena nucena byla s nepQřízenou vrátiti se 

domů. 
V noci z 2. na 3. září probuzeni jsme byli 

vyhrávající hudbou u štábního vlaku a po~ 
zclěji dověděli jsme se, že příčinou toho bylo 
povýšení Gajdovo na generála. 
Toužebně očekávaný den, kdy přijely 

první části skupiny vladivostocké, nadešel 
dne 3. září 1918. Odpoledne totiž přibyl 
první vlak s pěší i jízdní rozvědkou 8. p: pl. 
a četou Japonců. Druhého dne pak přijeli 
opět Japonci v síle 50 mužŮ jízdních a 35 pě~ 
šáků. Zajímají mně zvláště jejich příliš stro~ 

jené cviky se zbrani. 
Přes to, že po bolš~vicích, kteří ustou~ 
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pili k severu na Amur, není ani památky, 
přece ještě dne 5. září jsem byl určen pro 
službu na pozorovacím bodě vysoko nad ře~ 
kou, nedaleko mostu, kde vystřídali jsme rus~ 
kou hlídku, patrně důstojnickou. K čemu tato 
stráž je a co máme zde za povinnosti, neví 
nikdo z nás, a také jsme se to ani nt'dově;. 
děli. O 5. hod. odpol. přece jen kdosi na nás 
si vzpomněl a byli jsme z této zapomenuté 
»varty« odvoláni. Sláva Bohu, že to přece 
uznali, neboť jsme se domnívali, že se hlídka 
bude sem vysílati až do soudního dne. Ne~ 
musíme však litovati, že jsme byli n.a stráž 

4 

Dne 6. září byli jsme všichni zde přítomní 
delegáti návštěvou ve vlaku dr. Girsy, který 
nám mnohé dosud neznámé věci sdělila růz~ 
né vysvětlení podal. Delegáti 5. pluku obdr~ 
želi povolení odejeti ke svým částem, které 
však v poslední chvíli bylo odvoláno a sdě~ 
leno, že všiohni musíme zde očekávati pří~ 
jezd svých částí. Proto jednáno bylo znovu 
s dr. Girsou, který však též odepřel ddegáty 
vzíti s sebou do Vladivostoku, z čehož vzniklo 
mezi námi velké rozhořčení a rozčarování. 

Až teprve 8. IX. podařilo se br. od 5. pluku 
odejeti s intendantským vlakem do Vladi~ 

Stržený most přes řeku Onon u Olovjané. Foto Památník Odboje. 

vysláni, neboť s vrcholu hory naskytl se 
nám velice pěkný pohled na celý řetěz smut~ 
ných holých hor, daleko široko až k čínským 
hranicím se vinoucích. Když jsme se vrátili 
do vlaku, byl zde již z Vladivostoku štáb 
generála Diterichse, dále štáb japonský, 
americký a francouzský. Hudba na nádraží 
hraje hymny všech zde přítomných národů 
a ve štábním vlaku konána pak hostina, Na 
nárožích nechali čilí Japončíci vylepiti vy~ 
hlášky, v nichž objasňují svůj příchod, aby 
z rozkazu samého všemohoucího mikady 
»pomohli ruskému národu v jeho nejtěžší 

době«. 
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vos toku. My, osmáci, vzhledem k tomu, že 
naše části jsou již zde zastoupeny, zůstali 

jsme prozatím v Olovjané. Proto rozhodl 
jsem se, že vydám se sám na obchůzku po 
vesnici a okolních horách, a tak dostal jsem 
se až do proslulých doHl na cín a měď, na~ 
lézajících se níže po vodě, asi 3 versty od 
vesnice. Nyní jsou však docela opuštěny. 

Dolováno bylo zde jak vidno docela primi~ 
tivně, prostě tak, kd<:; objevila se ruda, že 
vykopaly se jámy a postupovalo se po vrst~ 
vách rudu obsahujících většinou šikmo do 
hory se sklánějících. Odtud pustil jsem se 
přes vrcholy hor, a ačkoliv prošel jsem notný 

kus krajiny, nesetkal jsem se nikde se živou 
duší, kromě několika syslů, kteří II svých děr 
panáčkovali. Při vzpomínce na ubožáky 
»katoržníky«, kteří nuceni byli těžko zde 
pracovati, padla na mně taková tesknota, že 
raději odebral jsem se nejkr~tší . cestou ke 
svým částem. 

Vypravují se tu podivné věci ze zákulisí 
štábu, že prý gen. Gajda jaksi neuctivě se 
zachoval k vojenským zástupcům druhých 
mocností i našich, že nechal na sebe dlouho 
čekat a podobné. 

Zašel jsem si ještě k mostu, kde naše tech~ 

nické části odstraňují trosky a činí přípravy 
k stavbě provisorního dřevěného mostu. 

Když dne 9. září ve 2 hod. ráno probudil 
nás »děžurný« důstojník s dotazem, pojede~ 
me~lis nimi do Irkutska, svolili jsme a přidě~ 
leni byvše ku pěší rozvědce 8. pěš. pluku, 
o 8. hod. ráno vyjeli jsme z Olovjané na zá~' 
pad. Tak tedy z další naší cesty do Mandžu~ 
rie sešlo, což mne ovšem nemálo zarmoutilo, 
neboť stanouti již u otevřené brány do ».Ríše 
nebes« a nepodívati se tam, není nic příjem~ 
ného. Jedeme tedy na západ; co tam nás 
očekává? 

x 

S (íEN. (í JD U DO VLADIVOST KU 
ZPĚT D JEK TĚ Rl BURKU 

STANISLAV.ŽÁK 
Po vysilujících bojích s rudoarmějci u je~ 

zera Bajkalu, pokračovaly části skupiny plu~ 
kov. Gajdy v cestě přes Čitu na východ a 
sešly se dne 31. VIII. 1918 s hlídkami ata~ 
mana Sem e n o vana řece »Ononu«. Ná~ 
sledujícího dne sešly se na stanici Olovjane, 
vzdálené 1218 verst na východ od Irkutska, 
štáb atamana Sem e n o v a, pluk. G a j d y, 
gen, Dit e r i c h s e a japonských oddílů. 

Tímto slavným a rado,stným okamžikem 
bylo docíleno spojení se skupinou Vladivo~ 
stockou a cesta k Tichému oceánu stala se 
volnou. 

Tuto radostnou událost kalila pouze velká 
starost o naše hochy, bojující dosud na 
Urále. V těchto dnech byl pluk. G a jda 
jmenován generálem a současně velitelem 
II. střelecké divise a rozhodl se jeti' do Vla~ 
divostoku za účelem informačním. A tu bych 
právě chtěl vylíčiti prostými větami I'lvé 
dojmy z této cesty, kterou jsem činil poprvé 
ve ~vém životě. 

V té době byl j~em přidělen od své baterie 
ke štábu II. střel. divise k autooddílu, 
poněvadž zde byl již dříve přidělen co osob~ 
ní šofer gen. Gajdy můj bratr Ludvík a já 
chtěl býti s bratrem pohromadě. Jako laik 
v oboru automobilním, zastával jsem službu 

pomocníka šofera. Osobní auta jsme měli 

pro zatím dvě. U druhého byl šoferem br. 
Muller, který později zemřel v Jekatěrin~ 

burku na tyfus a jeho pomocníkem byl věčně 
v dobré náladě náš »starý táta« br, Koleno. 

Gen. Gajda byl udatným vojákem, nebo~ 
jácným, který častokráte v první bitevní 
čáře s puškou v ruce potíral nepřítele spolu 
,s bratry. Gen. Gajda byl také daleko přís~ 
nější na br. důstojníky, než na prosté vojí~ 
ny, což bylo našimi hochy s povděkem při~ 
jímáno. Byl přísný, ale spravedlivý a' rád 
viděl. když bratři všechno dělali a vystupo~ 
vali jak se říká »štram«, což ovšem bratřím, 
kteří nebyli přivyklí přísnému dobrovolné~ 

mu pořádku nebylo vhod, a tak leckterý 
i gen. Gajdu neměl v lásce. 

V prvních dnech měsíce září naložili jsme 
auta na »platformy« a pro sebe jsme obdrželi 
»těplušku«. Takto zaopatření vyjeli jsme na 
dalekou cestu do Vladivostoku, na kterou 
jsem se velmi těšil, že uvidím opět kus ne~ 
známa, a hlavně, že uvidím moře o kterém 
jsem jako malý kluk měl vždy divné před~ 
stavy. 

Náš štábní vlak byl sestaven pouze z nej~ 
nutnějších vozů, abychom mohli rychle po~ 
kračovati v jízdě a také jsme jeli jako rychlo~ 
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Pouliční ruch. 
Obrázky z Mandžurie. 

vlak. Když jsme přijeli na 1. stanici v Man~ 
džurii, téhož jména, byli jsme přivítáni od 
čínské vojenské po,sádky skutečně jako ví~ 
tězové. Na nádraží stálo asi 24 mužů jako 
čestná stráž a asi 6 jiných vojínů trubačů. 

Tito troubili, myslim, jejich »generálský« po~ 
. ch~d, a podivil jsem se velmi jejich vytrva~ 
losti v troubení. Ovšem naše ucho bylo by 
raději ,slyšelo od našich »kluků« nějaký ten 
»generálský pochod«, než to čínské »áčko«. 
Gen. Gajda přijal hlášení od čínského dů~ 
stojníka, který při tom vypadal nesmírně 

vážně a točil se okolo našeho generála jako 
prkenný panák. Po odbytí přehlidky čestné 
stráže, nastoupili jsme ihned do vozů a za 
Dpětného troubení čínských »fanfár« hnuli 
jsme se dále k východu. Takových přivítání 
měli jsme do Vladivostoku několik. Velmi 
jsem'byl překvapen nápadnou čistotou a vý~ 
stavbou nádraží v Mandžurii. To byl velký 
rozdíl mezi úpravou dráhy v Sibiři a v Man~ 
džurii. Nikde na nádraží nebylo k spatření 
nějakých odpadků, což působilo příjemným 
pohledem. 

Tuším asi 4. září v poledne přijeli jsme na 
stanici »Cicikar« 623 versty na východ od 
stanice Mandžuria. Na této stanici byly 
obrovské zásoby rýže a pšenice, patrně při~ 
pravené pro armádu starého Ruska. Stohy 
pytlů byly pod šfrým nebem a přikryty 

plachtami. Mimoděk vzpomněli jsme si na 
naše drahé doma, jak by jim takové nesmír~ 
né zásoby pomohly od hladu a utrpení ma~ 
tek nad podvýživou svých dítek, příští to 
generace. 
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Prodavači ciJ!aret. 

Bylo vel1l1i zajímavé pozorovati čínské děl~ 
níky, kteří se zručností po upravených scho~ 
dech z pytlů rýže nebo pšenice, nosili pytle 
na tento obrovský stoh, který měl podobu a 
výšku třípatrového domu. Kolem stanice Ci~ 
cikaru jsou nepřehledné lány úrodných polí 
s černou hlubokou ornicí, kterou prý vůbec 
není prozatím potřebí hnojiti, jak mě sdělil 

lámanou ruštinou jeden čínský železniční 
zaměstnanec. 

Po rychlém obědě nastoupili jsme opět 
další cestu k Charbinu od něhož jsme byli 
vzdáleni 253 versty. Vlak uháněl stále svou 
rychlostí, bez zastávky na menších stanicích, 
poněvadž náš velitel chtěl býti pokud možno 
co nejdříve u cíle. Často ,se stalo, že při za~ 
stávce, když naši kuchaři rozdávali oběd, 

náhle náš »kůň« zapískl, a bezohledně, zda 
všichni oběd dO,stali či ne, upaloval ze sta~ 

nice na východ. To byl ovšem »let« v takové 
chvíli, dostati se rychle alespoň do vozu 
i bez oběda, na který jsme pak čekali až do 
večera, než opětně se uráčilo našemu »oři« 
zastaviti. 

Do Cha rb in a přijeli jsme večer, takže ani 
jsme nemohli si prohlédnouti toto čínské ob~ 
chodní město, v němž byly snad zastoupeny 
všechny důležitější státy, které se zajímaly 
o obchod. 

Cesta z Charbina do Vladivostoku uběhla' 
poměrně rychle, poněvadž téměř nikde jsme 
již nestáli a tak tuším 9. září odpol. spatřil 

jsem po prvé přístavní město a moře. Večer 
rozhodli jsme se s bratrem a bry Miillerem 

ta Burjatů označena jsou černými 
c souvisle obydlená území Burjatů 

násilnou kolDuisací ruskou. Tato 
a století 18. změnila podstatně ráz 
lorodého obyvatelstva. Podél trati 
ány továrny, usazovali se ruští 
svými stády byli stále více tlačeni 
Celé toto území je krajem budouc~ 

:.ování a na práci lidských rukou i 
mamená jeviště heroických činů i 
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PŘÍLOHA K DÍLU "CESTAMI ODBOJE" DJL IV. 

MAPA IIŽNÍ ČASTl IRKUTSKÉ GUBERNIE 

A ZABAJKALSKÉ OBLASTI, 

se schematickým znázorněním území obydleného Burjaty. 
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IABAJKAlSKA 
LAST ...... to' ž u 

CHAILAR 

BUCHEbU 

o 

VYSVĚTLENí: 
_____ HRANICE OB'LAJTí "". . BURJATÉ 

........... HRANICE ÚJEZDU -ufiI» H1í1ENCI S RUS-OBYVATELSTVEM A o o 

Na této mapě zakresleno je celé území ma~istrály od Kanska až 
po Vladivostok, a to irkutská gubernie, Zabaj kalí, území obou 
drah, táhnoucích se Amurskou oblastí a Mandžurií a oblasť Při~ 
mořská s Vladivostokem. Ctenáři mohou na této skizze sledovati 
všechna místa, kde zažily největší boje obou skupin, Gajdovy a vla~ 
divostocké, které se probíjely k sobě. Na mapě vyznačena velmi 
dobře celá sibiřská železnice z Kanska až po Irkutsk, odkud pak 
podle Bajkalu táhne se kol jižního jeho cípu pověstná krugobajkalská 
trať se svými tunely, o něž sváděny byly krvavé. boje. Za Citou na 
stanici Karymskaja rozděluje se dráha na dvě hlavní trati. Jedna 

_ ...... ,.. HRANICE RUSKO-MONCOL. QJ:fi SMfšENCI S MONGOL! 

MĚŘíTKO 
12I-r .... '~_o ... 'f .... ~ ... o ;o;.2, • ....I?i..-____ t.l..1s ____ u

L...' 0 __ ' _3...1r_S ___ S.,L?_O __ ~6i5ver.t 

Popis: 
pokr~čuje až do stanice Mandžurie a odtud přes území čínské, na 
pruhu země, který Rusko má pronajatý, pokračuje přes Cicikar a 
Charbin do Vladivostoku. Druhá odbočuje z Karymské širokým 
severovýchodním obloukem přes Něrčínsk, Buchlova Bočkarevo, 
stále podél veletoku Amuru až do Chabarovska, odtud zatáčl se 
prudce k jihu na Nikolsk Ussurijsk a k Vladivostoku. O dráhu 
Nikolsk~Ussurij~k-Chabarovsk sváděla kruté boje československá 
skupina vladivostocká, podporovaná spojenci. Na dráze mandžur~ 
ské bojů nebylo. Konečně na mapě jsou označena i sídla bývalého 
praobyvatelstva kol Bajkalu, mongolských Burjatů. Podle vysvětli~ 

vek v dolejším pravém rohu, sídla Burjatů označena jsou černými 
skvrnami, které jasně ukazují, ja~ souvisle obydlená území Burjatů 
byla roztrhána vnikající mezi ně; násIlnou kolonisací ruskou. Tato 
kolonisace v průběhu 17. století? století 18. změnila podstatně ráz 
celého kraje a způsob života d01lJ.orodého obyvatelstva. Podél trati 
rostla nová ruská města, zřizo~ány továrny, usazovali se ruští 
zemědělci a domorodí Barjaté se svými stády byli stále více tlačeni 
do stepí a do údolí úrodných řek.'CeIé toto území je krajem budouc~ 
nosti a čeká teprve na své zažitI~ování a na práci lidských rukou i 
lidského důmyslu. Pro ná's pak *namená jeviště heroiokých čin,ů i 
slavných dobrodružství. 
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a Kolenem, že se podíváme trochu do vnitř~ 
ního města. 

Procházíme se po mizerném dláždění vla~ 
divostockém a to po »Světlanské«, jediné to 
ulici vladivostocké velkoměstského rázu, 
kdež proudí čilý život a kde možno spatřiti 
různorodé figury, ponejvíce však Japonců a 
Číňanů, kteří většinou se živí obchodem. 
Elektrická dráha není v provozu následkem 
poruchy při bojích o měst~. Velké množství 
automobilů s různými mezinárodními vlajka~ 
mi, převahou japonských, jezdí ulicemi s ne~ 
smírnou rychlostí a bezohledně, jak by to 
nikde jinde veřejni'i správa nedovolila. 

Výstavných budov mimo některých na 
»Světlanské« ulici ve Vladivostoku není, na~ 

vostoku, co asi udělají z tohoto přírodou po~ 
žehnaného přístaviště, při svém napodobo~ 

vacím talentu, s nímž dovedli dokonale při~ 
jmouti celou západní kulturu. Myslím, že 
jejich touha se jim jednou přece podaří. 
Občas bylo viděti i »izvozčíka«, jichž se 

málo Udrželo při kruté krisi drahotní. Nejlépe 
bylo pozorovati jejich bídu na vyhublých 
koních, kteří smutně táhli svou káru po roz~ 
bité .dlažbě. Nevozil .se nikdo kromě speku~ 
lantů, prostitutek a v noci různí námořníci, 
kteří v různých nočních místnostech ve spo~ 
lečno~ti děvčat utráceli svůj žold. 

Restaurační místnosti, pokud se v nich pro~ 
vozovala živnost, byly večer jen spoře osvět~ 
lené svíčkami. Jediná snad kavárna »Koki~ 

Ulice v Charbině. 

opak, když prošli jsme několik přilehlých 

menších ulic, měli jsme dojem, že každé naše 
venkovské městečko jest daleko výstavnější 
a čistější než toto 'stotisícové město. Jak již 
podotknuto, nejhezčí ulice jest »Světlanski'i«, 
ostatní části města jsou málo vý,stavné a ne~ 
urovnané, na svazích kopců a vrchů. Ve 
Vladivostoku jest pěkné museum s bohato).! 
knihovnou Společnosti pro výzkum Amur~ 
ského kraje, meteorologická stanice atd., 
jinak však město. za války spustlo, jako mno~ 
ho jin)'ch měst na Rusi. V přIsfavě jsou vo~ 
jenské doky pro opravu válečných lodí a 
loďárny ovšem také dosti' v zanedbaném 
.stavu. 

Vladivostocký přístav jest poměrně nověj~ 
šího data a několikrát jsem si pomyslel, až 
Japonci jednou zmocní se definitivně Vladi~ 

IV. dll Cestami odboie. 14 

nova«, dostaveníčko to spekulantů a dám
ského polosvěta, byla dlouho do noci hosty 
navštívená, a pak restaurant »Obšče.stven
naja stolovaja« (veřejná jídelna) byl stále 
hojně naplněn hlavně cizinci. Hrál v něm 
výborný maďarský orchestr, sestávající ze 
zajatců. 

Drahota ve všem byla úžasná a sibiřský 

rubl platil čím dál méně, poněvadž japonská 
jena a americký dolar určovaly denně kurs 
rublu. Desítky i padesátky staly se drobným 
platidlem. Stalo se mně několikrát, že kupo~ 
val jsem ráno jistou věc na bazaru a tu samou 
věc odpoledne. Byla však již o 50, ano i o 
75% dražší. Romanovské peníze schraňo~ 

valy se jako zlato, a nebylo vzácnosti, že čín~ 
ský obchodník nechtěl přijímati sibiřské ruble 
a požadoval romanovské, ovšem i ty s jistou 
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výsadou. Jakmile dostal romanovku, ihned ji 
prohlížel. zda nemá uprostřed dírku (při sklá~ 
dání). Byla~li dírka, řekl prostě »choďa ne~ 
chaloší« (pán, není dobrá) a peníz vrátil. 

Takové a podobné svízele s penězi jsme 
měli snad všichni legionáři na Sibiři, však 
později byly i těplušky vylepeny tisícovkami. 

Když unaveni po procházce a prohlídce 
města, vrátili jsme ,se pozdě v noci do své 
těplušky, cítili jsme se daleko spokojenější, 
než v tom rozháraném prostředí přísťavního 
města. Ráno vstávali jsme dosti brzo, poně~ 
vadž bylo nutno na sedmou hodinu připrac 

býti můj, a po řádném poučení, usedl jsem 
k volantu. A teď ty »skoky« začaly. Nejhůře 
bylo pro mne naučiti se řádně a včas vymě~ 
ňovati rychlosti. Výsledek byl, že již po 7. 
hod. ranní jsem samostatně odvážel z ná~ 
draží do štábu br. dr. K. a poručíka D., a 
odpoledne vezl jsem br. generála Gajdu. Pak 
Jsem již pravidelně samostatně vozil přidě
lené mně důstojníky naše i japonské. 

Za krátkpho pobytu ve Vladivostoku na~ 
vštívili jsme japonskou a českqu nemocnici, 
které byly ve vzorném pořádku, a obrněné 
křižníky, jež kotvily v přístavě. Celkem Vla~ 

Celkový pohled n'a Vladivosfok od moře. Foto Památník Odboje. 

viti auta pro br. generála a jiné důstojníky, 
pak již nastal shon po celý den. 

Na třetí den našeho pobytu ve Vladivo~ 
stoku, dostal můj bratr rozkaz od br. gene~ 
rála Gajdy, že náš oddíl bude rozmnožen 
o další dvě osobní auta, která se vezmou 
s sebou na západ. Avšak šofért"t k nim nebylo. 
Můj bratr tedy rozhodl. že já a br. Koleno 
musíme se sami, pokud možno nejdříve na~ 
učiti řídit auto. Pamatuji se, jako by to bylo 
dnes, jak dne 10. září 1918 vzbudil mne bratr 
o. 3. hod. ráno a oznámil mně, že půjdu se 
učit šoférovat, pokud není na ulicích ještě 

frekvence. Připravili jsme náš automobil 
americké značky »Hupmobill«, který měl 
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divostok neučinil na mne ten dojem, jak jsem 
si dříve sliboval. 

Dne 17. září 1918 vyjeli jsme z Vladivo~ 
stoku na západ a pokračovali jsme rychle 
v. jízdě. V Charbině jsme se poněkud déle 
zdrželi, poněvadž br. gen. Gajda byl nucen 
likvidovati stávku železničních zřízenců, která 
vypukla z hospodářských důvodů a hrozila 
přerušením dopravy. Z Charbina vyjeli jsme, 
tuším, 23. IX. a téměř bez delší zastávky při~ 
jeli jsme již za citelné zimy do Irkutska dne 
31. X. 1918. Následující den přehlížel gen. 
Gajda 7. čs. tatranský pluk, hotový k odjezdu 
na západní frontu. Další zastávka byla 
v Kansku u hrobu pluk. Ušakova, a pak 

v Krasnojarsku, kde přehlížel gen. Gajda 
ruský jenisejský kozácký pluk. Odtud jeli 
jsme již přímo do Čeljabinska, v němž bylo 
sídlo štábu českoslov. armádního sboru. 
P~ poradě gen. Gajdy s gen. Syrovým 

bylo rozhodnuto, že štáb jekatěrinburské sku~ 
piny bude v Jekatěrinburku, a tak putovali 
jsme na místo 'svého určení, skončivše nepří~ 
liš pohodlné cestování dne 6. října 1918 ve 
3 hod. ráno. 

x 
o BAJKALU, ZABAJKALí 

A BURJATE(H 
ADOLF ZEMAN 

Zajímavý národ mongolského kmene Bur~ 
jatů, jejž zná každý z ruských legionářů, žije 
hlavně v gubernii irkutské a zabajkalské 
oblasti, mezi nimiž hranici tvoří jezero Bajkal 
a severní část Mongolie. 

Čtenáři dočtli se již dosti zajímavého o 
jezeru Bajkalu v líčení bojů o tunely na kru~ 
gobajkalské ,dráze. Jen několika daty doplňuji 
někdy nepřesné údaje zaměpisné. Plocha baj
kalského jezera obnáší 34.000 čtv. kilometrů, 
čili rovná se asi Holandsku dohromady s Lu~ 
cemburskem. Je širší než ženevské, měříc 

v nejužším místě 32, v nejširším 85 kilometrů. 
Jeho délka jest 640 km. Bajkal jest největším 
sladkovodním jezerem starého světa, největ~ 
ším a nejhlubším horským jezerem vůbec. 
Vědecky změřena jeho hloubka teprve v r. 
1876 a shledána 1373 metrů. Jeho hladina je 
496 m nad mořem, nejhlubší místo dna 904 m 
pod hladinou mořskou. Do jezera vpadá na 
366 říček a potoků, vytéká z něho jediná, 
prudká Angara. Vyplňuje vulkanicky povsta~ 
lou propast mezi horským hřbetem Bajkal~ 
ským a Daurským neboli J ablonnovým. 

Voda Bajkalu je chladná a pitná, zelenavě 
modrá a průzračná. Nejvíce vody přivádí 

řeka Selenga' s přírtokem Kudou, dále v seve~ 
rovýchodním cípu jezera Vrchní Angara, 
nad Selengou ústí do něho Turka a nad ní 
Barguzin. V jižní špici ostrova vtéká do 
jezera menší řeka Sněžňaja a sev. od výtoku 
Angary řeka Goloustnaja. Bajkalské Jezero 
nemá odlivu ani přílivu. Časté větry činí hla~ 
dinu stále pohyblivou a velmi často bouřli~ 
vou. Pl~vba plachetními loďmi byla hodně 
nebezpečná a usnadňovala ji řada majáků na 

, březích. Nejvyšší je t. zv. turkinskij na Tur~ 
kinské hoře. 

Bajkal zamrzá teprve k vánocům, někdy 
v polovici prosince, a rozmrzá teprve v květ-

Burjatská ž-ena v slavnostním úboru. 

nu. Zamrzlý Bajkal tvoří pohádkovitou sce~ 
neriL Vlny tříští s,e o pobřežní skály a za~ 

mrzají ve fantastické formy. Tato velkolepá 
řada zmrzlých vln nazývá se sokui. Dále za~ 
mrzá již jezero v hladkou, třpytivou desku a 
ledem v mělkých místech je vidět dno i život 
na n.ěm. Na zamrzlé hladině je slyšet stále 
nepříjemný praskot a ledová hora často 

praská hlubokými trhlinami. Při březích 
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jezera vystupuje na povrch hladiny podobně 
jako v Kaspickém moři, nafta. Lid nazývá ji 
»mořský vosk« a léčí jí rheumatismus. 

Jediný větší ostrov v Bajkalu je zelený 
ostrov Olchon. 

Podnebí j~ drsné, ale zdravé. Pohoří, 
obklopující jezero, je zřejmě vulkanického 
původu. Jednotlivé hory, jako ve Sljuďance 
a Kultuku, mají formu kráterů a sopečné bal~ 
vany i ložiska ztuhlé lávy, nejsou ničím ne~ 
obyčejným. O sopečném původu svědčí 

hojné horké prameny léčivé vlastnosti. 

Bajkalu je tuleň~něrpa (Phoca ba&calensis), 
menší než tuleň mořský. 
Břehy jezera jsou málo obydleny, poměrně 

nejhustěji obydlen je cíp jižní. Míst, vhod~ 
ných pro zemědělství, je málo, všude jedlové, 
smrkové, cedrové lesy, ořeší; střemcha atd. 
Bohatství kovů, uhlí, atd., dosud nevyužitko~ 
vané, je ohromné. 

Bajkal byl dlouho překážkou pro obchodní 
spojení mezi východem a západem. I ryby 
vozívali dříve do Verchního Udinska. Paro~ 
plavba byla zřízena na jezeře teprve r. 1846. 

Bajkal. 

Bajkalské pohoří je částí Sajanských hor, 
postupujících od Altaje celou irkutskou gu~ 
bernií, a dostupuje výše až 1600 m. Západně 
od Dol. Angary táhne se pohoří Tunka, jižně 
při zálivu Kultuckém nejvyšší hřbet Chamalr~ 
daban, přes 2000 m vysoký, sněhem pokrytý. 

Fauna i květena v okolí jezera je bohatá. 
Medvěd, liška, vlk, vydra, rys, veverka, zajíc, 
hranostaj, tetřev, v severních tundrách i sob, 
vodní ptáci, jsou tu domovem. Rybolovem zá~ 
sobuje Bajkal celý kraj. Miliony lososů táh~ 
nou ročně i proti proudu z Ledového oceánu 
po Jeniseji a Anqaře do jezera. Zvláštností 
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Rybářské a plachetní lodi pluly z Mysové 
do přístavu Listveničná. Tudy ubíral se čaj, 
dovážený karavanami cestou do Kjachty a 
odtud přes Bajkal velkým moskevským trak~ 
tem přes Irkutsk a celou západní Sibiř do 
Evropy. Kolem Bajkalu v horách vedl velký 
poštovní krugobajkalský trakt. 

Celý kraj oživen byl teprve vystavbou 
velké transsibiřské magistrály, památného to 
dějiště bojů ruských legií. Krugobajkalská 
dráha vystavěna teprve počátkem 19. století. 
Ještě za rusko~japonské války nebyla doho~ 
tovena, a možno si představiti obtížnost do~ 

r . "i .. 

pravy vojsk do Mandžurie, neboť dráha šla 
pouze do st. Listveničné a odtud po trajekto" 
rech pťetahovány celé vlaky přes jezero do 
Mysové. V zimě kladeny na zamrzlou hladi~ 
nu koleje. 

Irkutská gubernie měří 62 milionů desjatin 
(1 desjatina = 1.0925 ha ), avšak plocha, 
vhodná k obývání a zemědělské práci, jest 
pouze asi půldruhého milionu desjatin. Celá 
gubernie je pokryta horstvy. Nejnižší a nej~ 
úrodnější částí jsou údolí a roviny řek, z nichi 
největší jest Angara. V bajkalských horách 
pramení z1atonosná Lena a Kirenga. Pře~ 

krásná Angara od ústí Ilima mění své jméno 
na Vrchní Tunguzku a je pohlcována Jenise~ 
jem. Angara již při výtoku je značně široká 
(700 metrů), ale je splavná pouze k Irkutsku. 
Skalisté prahy znemožňují paroplavbu, třebas 
šířka řeky v dolním toku dosahuje až '3 kilo-
metrů. Je 2400 km dlouhá a má celkem 160 
přítoků. . 

Hlavním městem gubernie je Irkutsk, jedno 
z nejhezčích měst Sibiře, Leží na nízkém po~ 
loostrově, utvořeném záhyby Angary a řekou 
Ušakovkou. Mě.sto samo je rozpoloženo na 
pravém břehu Angary, za řekou Ušakovkou 
je předměstí Znamenka a t. zv. dělnická Slo~ 
boda. Poloha Irk.ůtska na Angaře je velmi 
malebná - v létě i v zimě. Nad ná:lražím na , 
levém břehu Angary zved:l se nevysoká 
stráň, na níž přilepeny jsou nízké domky 
Glazgovského předměstí a pěkný sad Zvěz~ 
dočka. Podél stráně se vine železnice k Baj~ 
kalu. - - Spojení s nádražím je udržováno 
jediným pcmtonovým, dřevěným mostem. 
Vzhled města je čistě ruský, domy povětšině 
dřevěné. Ale hlavní ulice Bolšaja je evropsky 
výstavná, čistá, s nádher~ým městským di~ 
vadlem a končí na Angaře krásnými sady, 
v nichž proti budově Musea a University 
týčila se v zeleni socha cara Osvoboditele. 
Na kostelním náměstí ohromných rozměrů je 
pěkná radnice a velkolepá budova Soboru. 
lrkutsk měl 20 chrámů, 1 mešitu tatarskou a 
katolický a luteránský kostel. 

Irkutsk trpěl častým zemětřesením a v roce 
1879 byl zničem požárem. V roce 1897 měl 
51.404 obyvatele, v roce 1912 již 113.288 a 
v roce 1914 - 129.000. Další údaje nelze 
kontrolovati. V době občanské vojny vzrostl 

ii rl'tn? 

Irkutsk na čtvrtmilionové měst" uprchlíky ze 
západn: Sibiře i přistěhovalci z Východu, 
zejména Číňany. Celá gubernie, bohatá pří~ 
rodním bohatstvím živým i nerostným, měla 
v roce 1915 obyvatel 821.800, z toho přes 
100 tisíc Burjatů. 

Zabajkalská oblast leží východně od jezerd 
Bajkalu. Hraničí na jihu s Čínou, na severu 
s oblastí jakutskou a na východě s oblastí 
ani.urskou. Její rozloha rovná se 613.477 km2

, 

tedy je větší než dnešní Německo s Rakous~ 
kem dohromady. Je to náhorní kraj, pro.stou~ 
pený horami Jablonnovým hřbetem od jihu 
k severu. Jeto rozvodí mezi Bajkalem a řekou 
Lenou a Amurem. Nejvyšší hora je Sochondo, 
2456 m vysoká. Podnebí je zde vlhké a 
drsné. Za ním k východu je Zabajkalská či 
Daurská planina. Za Čitou je Něrčínské Ru~ 
dohoří či Daurský hřbet. Na západě vniká 
sem hřbet Sajanský od Bajkalu. Na jihozá~ 
padě táhne se do Mongolska poušť Gobi. 

Vod y zaba jkalské oblasti pa tří k třem 

basenům. Uda ústí do Selengy a tou do 
Bajkalu, do ní vtéká také řeka Čikoj z Ja~ 
blonnových hor a řeka Chilok. Řeka Vitim 
vtéká do Leny a tou do Ledového oceánu. 
Z Jablonného hřbetu teče Jngoda do Ononu, 
pramenícího v Mongolii a tvoří pak rybna~ 
tou řeku Šilku. Ta, spojujíc se s řekou 

Arguné, tvoří pak Amur, který vtéká do Ti~ 
chého oceánu do Ochot.ského moře. Kromě 
těchto řek je v Zaba1jkaH celá řada jezer, 
největší z nich Husí jezero (Gusinnoje 
ozero) významné i v ohledu náboženském, 
ležící na jih od Vrch. Udinska na silnici ve~ 
doucí na Troickosavsk a Kjachtu, hlavní to 
obchodní cestu s Čínou. 

Pro svou vysokou polohu má Zaóajkalské 
podnebí vnitrozemské se všemi charakteri,. 
stickými příznaky: suchosti vzduchu, malou 
vlhkostí a ostrými rozdíly temperatury. Léta 
jsou parná, zima krutá. Sněhu bývá málo. 
V létě bývá na slunci až 500 C, v zimě -400 

C. Na severu je půda ča.sto věčně zamrzlá. 
Rostlinstvo má pouze 5 měsíců příznivou 

temperaturu nad nulou a přece stromy tu 
rostou štíhlé a vegetace je pestrá. Geologie,. 
ké složení je velmi různé. Půda v nížinách 
je hlinitá, prostřední úrodnosti. Květena je 
rázu alpského stejně jako zvířectvo a rovná 
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se irkutským. Polovice kraje je pokryta je~ 

hličnatými a březovými lesy. Z celé plochy 
250 milionů desjatin jen asi 15 milionů je 
oseto. Ostatní kraj je pustá náhorní planina, 
hodící se jen pro kočovnictví. Zemědělsky 
je bohatší než gubernie irkutská. Zeměděl~ 
stvím zaměstnávají se hlavně Rusové přistě~ 
hovald, Burjaté žijí po kočovnicku a chovaJí 
skot. V roce 1897 bylo zde napočítáno půl 
druhého milionu koní. Druhou hlavní obživou 
je lov zvěře v bohatých lesích, hlavně ve~ 
verek. 

Zabajkalský kraj svým bohatstvím rád lá~ 
kal značně zvědavost učenců a je dosti pro~ 
zkoumán. Uhlí, ne sice valné jakosti, nalézá 

mitivní a zaostalý. Do revoluce těžilo se zde 
průměrně 360 pudů zlata ročně, ovšem při~ 
znaných. 

Velké minerální bohatství záleží též v tep~ 
lých sirnatých i sodnatých zřídlech, jichž je 
zde přes 200, vesměs léčivé jakosti. Bohatství 
Zabajkalí je tedy nesmírné a dosud nezužit~ 
kované. Možno proto pochopiti zájem japon~ 
ského a amerického kapitálu o toto území. 

Zabajkalím pokračuje sibiřská železnice 
jako pokračováníkrugobajkalské dráhy, kte~ 
rou již známe. Od stanice Uysové vzdaluje 
se železnice od Bajkalu, přeřezává řeku Se~ 
lengu před Vrch. Udinskem, městem to bu~ 
doucnosti. Leží při splavné Selenze a při dů~ 

Přístav Mysouá s majákem u zimě. Foto Památnílt Odboje. 

se v celé.m téměř kraji. Zeleza je spousta a 
skoro vždy železné rudy provázeny j,sou dra~ 
hými kovy. V Zabajkalí je několik rudných 
středisk, největší v poříčí Šilky a Arguni, 
t. zv. něrčinský okruh. Zlato a stříbro nalézá 
se zde v dosud nezjištěném množství. V le~ 

tech šedesátých bylo objeveno zlato mezi 
Cenou a Vitimem, i jinde v celém Zabajkalí. 

.V poslední době nalezena tu i uranová ruda, 
obsahující radium, dále rtuť a j. Olovo za~ 
čali dolovat na Ononu v r. 1911, ale nechali 
toho. Z jiných nerostů je Zabajkalí bohato 
na sůl, síru a drahé kameny. Zásoby železa 
pouze v něrčinském okruhu byly v roce 1906 
odhadovány geologem Guzněcovým na 10 
milionů pudů. Veškerý horní průmysl je pri~ 
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ležité cestě do Číny přes Kjachtu. V roce 
1917 měl 15.000 obyvatel. Zeleznice pak 
táhne se jihových. obloukem k poříčí Chilo~ 
ku, podle něhož vede do středu Jablonno~ 
vých hor. Ohromnými serpentinami slézá 
tento hřbet, aby se spustila do doliny řeky 
Jngodya projížděla pak hlavním městem celé 
oblasti Čitou. 

Čitá je úhledné město, ležící při vtoku říč~ 
ky Čity do Jngody. Do r. 1851 byla to jen 
kazacká vesnice. Ještě v roce 1870 měla pou~ 
ze 2598 obyvatel. Nyní je to hlavní město, 
sídlo centrálních úřadů a středisko obchodu, 
které v roce 1912 mělo již 70.000 a v 1917 
již 92 tisíce obyvatelů. Bylo sídlem oblastní 
vlády a biskupa. Město vzrostlo ovšem hlav~ 

-
ně výstavbou magistrály. Z. Čity dráha smě~ 
řuje podél Jngody na východ. 

Celá oblasť, ač tak nesmírně bohatá, je 
chudá na obyvatelstvo. Proti na př. 70 mi~ 
lionům obývajícím Německo, má Zabajkalí 
jen 1 milion obyvatel. I kuloturně je Zabaj~ 
kalí pozadu za gubernií irkutskou, nemajíc 
vysokých škol. Celkem má 7 měst. Obyva~ 
telé jsou Rusové, přistěhovalí kazaci, političtí 
vypovězenci, mužíci zejména z Polska a 
Litvy, a Ukrajinci, a hlavně Burjati, živící 
se chovem dobytka po kočovnicku. Proti 
108.867 Burjatům, kteří v roce 1897 napo~ 
čteni byli v gubernii irkutské, bylo v Za~ 
bajkalí jich napočteno 179.481 duší. Všeho 
obyvatelstva mělo Zabajkalí v roce 1905 
přes 971.000. 

Sibiřští Burjati dříve obývali území kolem 
Bajkalu hustou, kompilktní masou a byli 
zde svrchovanými pány a svobodným náro~ 
dem. Příchodem Rusů museli však těmto u~ 
stupovati z úrodných míst a ruská kolonisace 
záhy roztrhala jich souvislá sídla. Podle sou~ 
pisu z r. 1897 bylo všech Burjatů v Sibiři 

dohromady 287.663, z toho 145.795 mužů a 
142.868 žen. V Irkutské gubernii z toho 
počtu žila menší část 108.867 duší. Toto 

Šaman-kouzelník. .1 

rozdělení Burjatů na irkutské a zabajkalské 
nemá však jen číselný význam. Je hluboký 
mravní, sociální i náboženský rozdíl mezi 
oběma. Burjati kkutští jsou většinou šama'~ 
nisty, t. j. věří prostřednictvím šamanů, t. j. 
kněží~kouzelníků v duchy, ale přijímají hojně 
i pravoslaví a buddhismus. Burjati zabajkal~ 
ští jsou však většinou buddhisty. Irkutští 
Burjati jsou usedlí zemědělci a přijímají 

vůbec ruskou západní kulturu, zabajkalští 
zůstávají kočovníky. Burjati irkutští do ne~ 
dávna vymírali a teprve poslední dobou zů~ 
stávají celkem beze ztrát, zabajkalští však 
počtem rostli. Celkem Burjati s Jakuty, jediní 
z domorodců odolávají osudným následkům 
civilisace a rostou, nevymírají, jako ostatní 
sibiřští domorodci. Ve mě.stech je počet Bur~ , 
jatů nepatrný, největší ještě v Irkutsku. Sta~ 
tistika po,sledních let je nespolehlivá. Od roku 
1897 počet Burjatů stoupl a okrouhle jich 
bylo odhadováno přes 330 tisíc duší obojího 
pohlaví. Kromě těchto usedlých Burjatů žije 
ještě několik tisíců snad i desítek tisíců Bur~ 
jatů v přilehlé Mongolii. 
Původ sibiřských Burjatů je opředen le~ 

gendami a bájemi. Burjati jsou původu mon~ 
golského a dostali se do Sibiře asi v době, 

kdy ze západu ruský Jermak se svými ka~ 
zaky probíjel se za Ural a v MongolU i po~ 
tomci kdysi mocného Čingischana válčili 

mezi sebou až dostali se pod vládu Mandžu~ 
rie. Přišedše z Mongolska do těchto krajů, 

vy tísnili odtud dřívější obyvatele Tungusy 
a Jakuty na sever. Burjati dělí se na něko~ 
lik různých a zcela odlišných rodů, z nichž 
každý má svou tradici. Rozdělují se podle 
geografického rozložení svých bydlišť a tak 
dělí se na irkutské, zabajkalské a mongolské, 
a ty opět dělí se na rody pojmenované podle 
řek a údolí, v nichž bydlí. 

Rusové .srazili se podle všeho při dobývání 
Sibiře s Burjaty někdy v roce 1612 až 1628:, 
kdy dostali se až k řece Oce. Tehdy táhly 
kazacké výpravy dvěma proudy k řece Leně'. 
Burjati postavili se na odpor neznámým li~ 
dem, kteří jim začli loupiti majetek a bráti 
ženy. Podle carských rozkazů měli dobyva~ 
telé pouze sbírati »jasak«, t. j. daň, a učini,ti 

z domorodců dobré poddané říše ruské. Ruští 
dobyv.atelé však si vedli ~te-jně jako jiní proti 
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bezbranným domorodcům. V srdcích těchto 
dobyvatelů byla jen to~ha po kořisti. Za nimi 
teprve šli kolonisátoři, jež sem vedla stejně 
touha po obohacení se. Sbírání jasaku obra~ 
celo se v hromadnou loupež. Vojevodové, 
kterým ,svěřena byla správa tvrzí t. zv. 
ostrogů - bohatli. Nářky domorodců nedo~ 
šly k sluchu carovu. 

Burjati stavěli se z počátku na odpor této 
podivné západní kultuře, ale marně. Roku 
1628 Rusové zřizují první t. zv. rybinskij 
ostrog a usazují se zde na pevno. Ruští mu~ 
žíci usazují se na burjatské zemi. Rusové 
pronikají dále až k dnešnímu Irkutsku, kde 
utrpěli porážku od Burjatů. Rusové pak za~ 
čali budovati celý věnec tvrzí. Roku 1647 

. přešli zamrzlý Bajkal a vnikli až do mongol~ 
ské Urgy. V průběhu 60 let 17. století byli 
Burjati podrobeni a přinuceni smířiti se ,se 
svým osudem. Roku 1657 vnikli Rusové až 
do něrčinského kraje. Burjati si zvykli .... 
Ruská kolonisace však začala je olupovat 
o kočovná města. Rostla města obývaná 
Rusy a Burjati se svými stády byli tísněni 

dále do hlubin kraje od velkých obchodních 
silnic. 

Při tom přirozeně Burjaté přicházeli ve 
styk s ruskou kulturou. Irkutští začali si zvy~ 

kat na zemědělství, osvojovali si metody 
osedlého života a začali přijímati i křesťan~ 
ství, ač většina setrvává při pohanském ša~ 
manství. Mísili se s Rusy a ták povstalo plé~ 
mě míšenců »Karymů«. Ale i Rusové přijí~ 

mali některé ry.sy Burjatů, zejména pověry 

šamanské a některá slova mongolská. V Za~ 
bajkalí zachovali si Burjati svůj kočovný ráz. 
Uchování si své rázovitosti děkují zejména 
Buddhismu, jenž přišel k nim v letech 1730-
1740 z Chalchy, kde tibetský lamaismus 
ovládl úplně mongolské Burjaty a přešel pak 
i na Burjaty zabajkalské, odkud vnikal i do 
irkutské gubernie. Přes to inteligence bur~ 
jatská podléhá vlivu ruskému, vlivu té inte~ 
ligence, která sem byla vypovězena, jako na 
př. děkabristé, kteří sem byli vysláni v r. 
1825 po nezdařeném povstání, zejména do 
Čity a na Petrovský závod. 

Až těsně do revoluce zachovali si Burjati 
své rodové zřízení i své obyčejné právo, na 
něž jim Rusové celkem nesahali. Při své ko~ 
lonisaci narazili Rusové na hranici Mandžu~ 
rie na ozbrojený odpor Číňanů i tamějších 
Daurů. Po míru něrčínském s Číňany r. 
1689, kdy Rusové na čas zastavili svůj ná~ 
por k Tichému oceánu, utvořila ruská vláda 
jako na všech svých hranicích kazačí za~ 

Budhistický kláster u Husího jezera. 
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bajkalské vojsko, vyslavši sem nuceně 2 plu~ 
ky irkutských kazaků. Ruská vláda záhy 
ocenila jezdecké umění kočovných Burjatů, 
kteří v sobě také živili plemenné zášti proti 
svým mandžurským utlačovatelům a proto 
zřídila zvláštní zabajkalské burjatské vojsko. 
V roce 1767 měli Burjati vlastní 4 pluky. 
Tyto byly později pře organisovány v ka~ 

zacké pluky za bajkalského kazactva. 
Burjati za války prožívali všecky strasti 

Ruska a revoluce zastihla je nepřipraveny 
jako ostatní obyvatelstvo daleké Sibiře. In~ 
~eligence burjatská, jako ostatně téměř 

všichni příslušníci neruských národností, byla 
v oposici proti carské vládě, většina politic~ 

la se i prací nové sibiřské prozatímní vlády. 
Rovněž v Zabajkalí byli Burjati proti bol~ 
ševikům a pomáhali atamanu' Semenovovi, 
který ,s hrstkou svých věrných zdržoval se 
v přilehlé Mandžurii a i v Mongolii, a činil 

před On on náběhy do Zabaj kalí proti bol~ 
ševikům. Když 31. srpna 1918 spojily se obě 
skupiny čsl. vojska, Gajdova a vladivostoc~ 
ká na stanici Olovjané na řece Ononu, bylo 
i celé Zabajkalí osvobozeno od bolševiků. 
Tehdy Burjati s nelíčenou radostí přijali 

tento fakt a darovali Gajdovi zlatou sošku 
Buddhy. 

Nebozí Burjati netušili tehdy, co přinese 
jim doba příští. V osvobozeném území usadil 

Bcirjafská rodina. Foto Památník Odboje. 

ky byla organisována v sociálně~revol1:lční 
straně. V inteligentních vrstvách sibiřských 
již od 60. let rostla a vznikala myšlenka au~ 
tonomie, t. zv. oblastničestvo, hlásaná hlavně 
Potaninem. Oblastní ci věřili v decentralisaci 
Ruska. I Sibiř měla dostat svou vlastní si~ 

biřskou dumu. Oblastníci zajímali se ovšem 
i o otázky domorodců, a proto jejich ideje 
byly sympatické i Burjatům. Celá' Sibiř a 
s nimi i domorodci hleděli s velkýfuFnadě~ 
jemi k ruské revoluci r. 1917. vývoj revo~ 

luce je ovšem zklamal. 
Za bouřlivých dob revolučních Burjati 

nešli s bolševiky. Po o,svobození Sibiře na~ 
ším vojskem, irkutští Burjati hleděli na nás 
sympaticky a burjatská inteligence súčastni~ 

se v Čitě ataman Semenov, osoba to záhad~ 
ná. Z jeho chování ke Gajdovi bylo možno 
již tehdy vycítiti nekalé cíle. V průběhu další 
hi~torie r. 1918-19 se ukázalo, že Semenov 
byl egoistický dobrodruh a že Burjati dostali 
se do dvojího ohně. Za éry Kolčakovy, jehož 
vláda byla pouze k Bajkalu, irkutští octli 
se pod jeho režimem a v důsledku reakční 
jeho politiky obrátili se pak proti němu. 

Burjati zabajkalští však octli se v »králov~ 
ství« atamana Semenova; který vytvořiv si 
vlastní vojsko z bývalých carských důstoj
níků a žoldáků všech možných národností. 
jal se prováděti svou politiku samostatnou 
proti Kolčakovi. Pod rouškou znovuzřízení 

mongolského státu, navázal styky s Mongolií 
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a byl dokonce jmenován i jejím knížetem. 
V této snaze podporovalo jej i Japonsko 
proti Číně a ke svým cílům anekčním v Pří~ 
moří. Svou domněle mongolofilskou politikou 
získal i část zabajkalských Burjatů, mezi ni~ 
miž vědomí nacionální příbuznosti s Mon~ 
goly a snahy po samostatném státě byly 
dosti silny. Ale Semenov opustil později 
tento patrně podružný cíl a tak Burjaté 
~ctli se proti němu v oposici. Inteligence v 
Ci tě začala s obavami hleděti vstříc budouc~ 
nosti. Jen část n.euvědomělých burjatských 
kozáků sloužila za žold v jeho vojsku a těžce 

stanech, »jurtách«, v nichž žijí ve svých 
»ulusech« (vesnicích) .isou velmi rozšířeny. 
Irkutští Burjaté žijí již v »ulusech«, podob~ 
ných rtiským vesnicím a v domech ze dřeva 
roubených, ba i zděných. 

Burjati mluví různými dialekty, jež jsou 
částí mongolského jazyka. Při psaní užívají 
písma mongolského, ovšem přizpůsobeného 

pro požadavky burjatského jazyka. Osnovou 
mongolského písma je syrijsko~arguiská alfa~ 
beta, kterou MongoloVé znali již za Čingis~ 
chana. Tímto písmem jsou sepsány jejich ná~ 
boženské knihy, písně, letopisy i báje. Mon~ 

Budhističtí kněží {urnové. Foto Památník Odboje. 

později pykala za tuto příchylnost k Seme~ 
novovi. 

Dnes Burjaté mají svou nacionální nezá~ 
vislost v rámci mongolsko~burjatské repů~ 
bliky v S. S. S. R. Burjati jsou typu čistě 
mongolského. Snědé pleti, vysedlých lícních 
kostí, odulých rtů, šikmých očí a černých 
tvrdých vlasů, nejsou zrovna kra,savci. Ale 
naleznou se mezi nimi i typy pravidelných 
rysů, mladá děvčata bývají dokonce hezká. 
Přímo krasavice jsou míšenky s Rusy, t. zv. 
»Karymky«. Jsou mezi Burjaty i praví 
ošklivci, zejména v Zabajkalí. Následky sy~ 
filisu, neštovic, slepota atd. jsou zjevem ob~ 
vyklým. Oční nemoce následkem dýmu ve 
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golské písmo pl se se shora dolů· 'a má ráz 
písma slabikového. Burjatská řeč má však 
mnohem více zvuků než má mongolské pís~ 
mo značek. To činí učení se mongolštině 

velmi těžkým. Učení Rusové i Burjaté sna~ 
žili se proto vynajíti zvláštní burjatské písmo 
nejprve z a!fabety ru.ské, pak z mongolského . 
písma. 

Stará burjatská literatura je tibetská neb 
mongolská, rázu výhradně náboženského, 
buddhistického. Šamanské literatury není. V 
r. 1725 byla zřízena v Irkutsku první mi~ 
sionářská škola, v níž učili se burjatské děti 
rusky a ruské burjatsky. Civilisace dotkla se 
nejprve Burjatů irkutských, kteří přijímali 

pravoslaví a začali posílati děti do škol. Bur~ 
jaté zabajkalští podlehli kultuře východní, 
buddhismu. V roce 1888 bylo již na ruských 
školách národních v irkutské gubernii 2834 
hochů ruských a 418 děvčat, a 570 hocht"l 
burjatských a 21 děvčat. Touha po vzdělání 
mezi Burjaty roste a hoši i děvčata oddávají 
se i studiu středoškolskému a universitnímu. 
Začínají se tisknouti burjatské časopisy a 
knihy a Burjati jsou inženýry, doktory, uči~ 
teli, profesory i úředníky. Ba objevují se 
i básníci jako Bato Dalej Očirov a Dorži 

Banzaraj. Současně roste mezi nimi i touha 
po ho,spodářské soběstačnosti. Burjati zaklá~ 
dali i konsumní a úvěrní spolky a v racio~ 
nálním hospodářství brzy předháněli Rusy. 

Za nových poměrů Burjatům otvírá se ši~ 
roké pole samostatného života a až sovět~ 
ské Rusko překoná svou krisi, jistě nadějný 

tento národ bude kráčeti vstříc novému roz~ 
květu. Kdo by se zajímalo život Burjatů, 
přečti si knihu Adolfa Zemana »V kraji ša~ 
manů a lámů«. Vydal »Památník odboje« 
s četnými ilustracemi. 

x 

PŘED NAŠiM VYSTOUPENíM 
VE VLADIVOSTOKU 

JAN ŠAFRÁNEK 
Naše komanda byla mezi těmi částmi, které 

se na jaře r. 1918 při našem odjezdu z Ruska 
dostaly až do Vladivostoku. 

Cesta tato, která byla plna nebezpečí a ná~ 
str ah, trvala nám z Kijeva plné dva měsíce 
a 'proto, když jsme po tomto dvouměsíčním 
cestování opustili těplušky a nakvartýrovali 
se do kasáren na »Gnilom uglu«, pořádně 
jsme si oddychli a cítili se jako na novém 
světě. 

Ačkoliv kasárna nebyla nijak »dvakrát«, 
přece to bylo lepší nežli v zemljankách a tě~ 
pluškách, dosavadních to našich ubikacích. 

Již cestou jsme byli všichni zvědaví, jak to 
v tom Vladivostoku asi vypadá, jaké je to 
moře a těšili se jako děti. Kdo by si z nás 
někdy býval pomyslil, že uvidí toto město, 
které když člověk doma někdy slyšel vyslovit 
připadalo spíše jako nějaká pohádka nežli 
skutečnost. 

A nyní ta pohádka je opravdu skutečnost, 
ještě pár verst a již tam budem. Vladivostok 
se nám tedy všem líbil a bylo také proč. Již 
svojí krásnou polohou byl nádherný, a což~ 

to moře a záliv a ty »sojuznické kocábky«, 
co tam kotvily, to byly samé nové a nové pro 
nás věci a všechny hezké. 

Ten vnitřní život, ten byl také docela jiný 

nežli v našich bývalých »derevňách« na 
Ukrajině, tady přece snad budeme moci 
mrknout někdy do toho divadla nebo biogra~ 
fu a už jsme to potřebovali, vždyť člověk už 
tak »zbagánatěl«, že se divil všemu a obdi~ 
voval každou sebe menší věc, které by se za 
normálních poměrů ani nevšiml. 

Naše vedení, které jistě vědělo o událostech 
na Magistrále více nežli my, a o tom, proč 
nepřijíždí další naše ešelony do Vladivosto~ 
ku, nás ve výcviku příliš nehonilo a tak těch 
několik neděl, které jsme zde ztrávili, nežil 
jsme proti bolševikům vystoupili, jsme vy~ 
užili také sportovně a pod. 

To bylo nutné, abychom všem těm našim 
»sojuzníkům«, kterých zde bylo hodně, uká~ 
zali, že kromě válčení umíme ještě jiné věci, 
a to stejně dobře. »Vytáhnout« se, na to jsme 
byli vždycky dělaní, a tady byla pěkná pří~ 
ležitost, vždyť my dovedeme ledacos, co Vla~ 
divostok ještě neviděl a neslyšel. 

A také naši posádku, která čítala přes 12 
tisíc mužů, bylo nutno osvětově a sportovně 
udržovat v .dobré náladě, jak říkal jeden bratr 
pekař. 

První takovou pěknou věcí měla býti sokol. 
akademie, kterou pořádali naši společně 

s místními krajany, která však se nekonala, 
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ježto před samým začátkem přestala elek~ 
trika fungovat. Všeobecně se tehdy tvrdilo, 
že nám to dělali bolševici schválně. 

Zajímavé a krajně napínavé bývaly foot
bal10vé zápasy mezi naším 5. plukem a Angli
čany. Footbal1ové mužstvo 5. pluku bylo jed
no z nejlepších, na ně jsme se mohli vždycky 
spolehnout, ale ani Angličani nebyli o nic 
horší a tak to dopadlo tak, že jsme jeden 
zápas vyhráli a jeden prohráli. 

Jaká bývala atmo,sféra a napětí při tako
vém zápase, na který se dívalo tisíce a tisíce 
diváků, to snad ani nejde napsat, to se musí 

nebyla od 14, roku poražena, a teď to »do
stali«, však si hoši potom vypravovali, že 
jejich goalman dostal 14 dní »kasíno« a ne
směl z křižníku ven. 

V největší údiv jsme přivedli Vla.divo
stok naším sokolským cvičením, při kterém 
cvičilo 1100 borců. Ano, tedy až tam na bře
zích Tichého oceánu Čechoslováci si zacvi
čili před takovou divnou směsí diváků, kteří 
byli jako v Jiříkově vidění. 

Dlouho se hledalo vhodné místo pro toto 
cvičení, ale ve Vladivostoku nebyl tak snad
no větší a rovný terén k nalezení. Kromě 

Pohled na ul'adiuosfocký přístav. Foto Památnilt Odboje. 

:ridět . Všichni hráli s sebou, každý radil, 
Jeden kopal druhého, člověku se zdálo,. že by 
bylo nejlépe tam vběhnout a ten míč tam 
prostě hodit do té anglické branky jen, aby
chom to vyhráli. 

Největší řev a randál dělali vždycky Ame
ri~~né, protože oni byli od Angličanů vždycky 
bItI, a proto když jsme druhý zápa,s vyhráli, 
byli jako šílení. Však tenkrát to byl zápas; 
to byla návštěva, samý admirál, konsul, samý 
zlatý límec, našinec se v tom ani nevyznal 
sázky se uzavíraly a radost z porážky Angli~ 
éanů byla veliká. 

Anglická jedenáctka z křižáku »Suffolk« 
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»Hypodromu« nebylo jiného místa, a ten se 
k tomu účelu nehodil, a proto jako vždycky 
sáhlo se k svépomoci. 

Hoši dlouho nehledali, dali se do práce a 
během čtrnácti .dnů udělali z místa, které 
bylo považováno za nejnečistší, kam noha 
vladivostockého občana kromě vojáka nikdy 
nepřišla, krásný park. 

»Hnilý úhel« se jmenoval kout, kde byly 
kasárna 5. pluku, tedy pojmenování již samo 
povídá, jaké to tam a,si bylo. Samá jáma, samý 
kopec, staré haraburdí, plechy, ,smetí, hnijící 
voda a pod., avšak během několika dnů bylo 
všechno k nepoznání. 

Terén srovnaný, upraveny krásné cesty a 
cestičky, každý násep a svah ozdoben, tak 
jako zemljanky bývaly ozdobené, takže brzy 
chodili vladivostočtí do těchto končin na pro
cházky a nepostačili se obdivovat umným 
Čechoslovákům. . 

A stačilo k tomu docela málo: písek, tráva, 
roztlučené cihly, škvára a ovšem dovedné a 
pilné ruce. Na Světlanské ulici u našeho štábu 
dva velké plakáty hlásily, že veliký sokolský 
den Čechoslováků konati se bude 2. června 
v »Gnilom uglu«. Tisíce lidí hrnulo se v ten 
den v tyto končiny, kam jinak by nešli za nic 

na ,světě. 
Cvičiště samo bylo krásně upraveno a 

ozdobeno, takže už tento pohled byl pro di
váka zajímavý a zvláště tady, kde něco po
dobného jaktěživi neviděli. A což když potom 
se cvičilo a následovalo číslo za číslem, jedno 
hezčí nežli druhé, nadšení a ovace neměly 
tehdy konce. Sám jsem tehdy cvičil ve sku
pině 16 s kosami. 

Poslední číslo, prostná 1100 borců, půso
bilo tak mohutně, že bylo sledováno se zata
jeným dechem a všichni se divili, jak je to 
možné bez povelu, bez řečí tak dobře a přesně 

cvičiti. 

Měli jsme radost a byli jsme hrdi na to, 
že to sokolství je naše čisté naše a žádná 
kopie. 

Druhý den Vladivostok nemluvil o ničem. 
nežli o těch Čechoslovácích, jaký je to umný 
národ, noviny byly plny samé chvály. 

Do těchto našich sportovních dnů, kdy 
jsme šířili slávu jména »Čechoslovák« spor
tem, hudbou a pod., přicházely však zprávy, 
které byly méně zajímavé a radostné, zprávy, 
které bolely, a to zprávy ze západního bojiště. 

Na Světlanské ulici byla v jednom obchodě 
za výkladní skříní vyložena mapa západního 
bojiště, a majitel každý den malými praporky 
znázorňoval postup Němců na Paříž. 

Každý den byly před skříní spousty lidí, 
hlavně našich kluků, kteří se zatajeným de
chem a ,sevřenou pěstí pozorovali tento ná
stup. Často tam docházelo k bouřlivým scé
nám, poněvadž i tady bylo dosti různých zá
hadných individuí, která různým poťouchlým 
a chytrým způsobem naznačovala, že to už 
asi bude konec Francie, aby tak mezi námi 

seli neklid a nedůvěru v konečné vítězství 

Dohody. 
Kromě toho již jsme věděli, proč nejezdí 

naše další ešelony do Vladivostoku, že byli 
hoši zákeřně bolševiky přepadeni a že se 
s těmito statečně bijí. A již i zde v samotném 
Vladivostoku byla přepodivná a dusná atmo~ 
sféra, věštící brzkou bouři. 

Zdejší rudoarmějci, kteří se skládali vět
šinou z Němců a Maďarů, (bohužel, i pár 
de.sítek Čechoslováků mezi nimi bylo, ježto 
více platili), se ve Vladivostoku roztahovali 
jako doma a provokovali nás bez přestání. 
Z města se odvážela stále výstroj a výzbroj 
směrem k .Chabarovsku a Nikolsk-Usurij
sku, o tom se ovšem vědělo a naše vedení 
stále jakoby se nechu.melilo. Všichni jsme 
byli vším tím již krajně podrážděni, každý 
věděl, že se schyluje k bouři, tak proč ne 
hned? Nač čekat, či ,snad až se lépe na nás 

připraví? 
My jsme byli s úsudkem brzy hotovi, avšak 

věc nebyla jen tak snadná. 
Vždyť jsme měli pár vintovek dohromady, 

žádnou výzbroj, žádnou výstroj, všeho všudy 
jeden kanon, a ten byl ještě špatný, a to jsme 
my»řadoví« ovšem nevěděli. 

A dále, ve Vladivostoku měli posádky 
všichni »sojuzníci«, byli zde Japonci, se všemi 
se napřed asi muselo jednat, tady to nešlo 
hned tak lehce. Naše vedení také nespalo, 
pracovalo dobře, ovšem nenápa.dně. V pátek 
21. června naše části obsadily všechny sklady 
a pevnost, aby už tomu odvážení yšeho na 
bolševickou frontu byl konec, a tak u všech 
skladišť byly stráže dvoje: naše a ru.ské. 

A tak jako bychom se o vojnu již vůbec 
nezajímali, uspořádalo naše vedení před sa
motným vystoupením ještě lehkoatletické zá
vody mezinárodní, což byl nápad jistě dobrý, 
ježto to budilo dojem u zdejších bolševiků, že 
se o ně vůbec nezajímáme. V těchto závo
dech, které byly skutečně mezinárodní, ježto 
se jich zúčastnila všechna »čeleď«, ve Vladi
vostoku tehdy jsoucí (Rusové, Američané, 
Angličané, Japonci, Číňané, Francouzové a 

, Čechoslováci) musím ještě něco říci. 

»Hypodrom« byl tehdy nabitý, Japonci a 
Číňané přišli v řadovém pořádku pod vede
ním dustojniků, Američan'é s hudbou, naši 
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rovněž, a což té »vrchnosti« bylo tehdy. 
Největší radost a uspokojeni měli tehdy 

Američané, protože jejich největší »,sokové«, 
Angličané, byli pořádně biti, odnesli si pouze 
dvě ceny, kdežto my šest. Ovšem největší zá~ 
sluhu na tom měl náš br. Práger, který jich 
urval nejvíc, a pro kterého rozradostnění 

Američané vběhli do hřiště a za strašného 
řevu a nadšení ho odnášeli na ramenou ven. 

Tenkrát jsme viděli, co dovedou Ameri~ 
čané při sportu, jak dávají na jevo svoji ra~ 
dost; to my bývali učiněná nemluvňata a 
ještě nás naši pořád okřikovali a vyčítali nám, 
že se nedovedeme chovat a d~láme rámus, co 
že prý tomu ř~knou cizinci. 

táhni, neprohraj to«, ale všechno nic platno. 
Kromě toho Američané zase křičeli a pobízeli 
své, ačkoliv jich bylo méně, překřičeli nás a 
za okamžik »Američtí lanaři« táhli naše kluky 
jako koťata. 
Těmito závody jsme ukončili náš několi~ 

kanedělní pobyt ve Vladivostoku, na který 
jistě většina bratrů vzpomíná jako na nějaký 
sen, a několik příštích dnů poté, nám celou 
situaci vyjasnilo úplně. 

Za těch několik neděl, co jsme zde byli 
takto nečinní, na'ši bratři prožívali již hrdin~ 
né a vyčerpávající boje na Volze, a jistě že 
by nás tam bývalo bylo více zapotřebí, nežli 
zde, avšak ta ohromná vzdálenost několika 

<. 

Českoslovenští vo;áci a spo;enci ve Vladivostoku. Foto Památníl{ Odboje. 

Jednu věc však jsme prohráli hanebně, a 
to právě s Američany. Bylo to přetahování 
lanem. Je pravda, urostlí kluci byli z našich 
řad k tomuto bodu vybráni: samá »těžká 
váha« artilerie, ale co to bylo platné, když 
z té kaše mnoho síly nebylo. 

Oči všichni navrch hlavě, díváme se, jak 
se naši chopili lana, potom Američané, a už 
to šlo. Chvilku byla jakás takás rovnováha, 
pojednou však naši povolili a bylo zle. Celí 
zoufalí díváme se na to, každý by tam riLd 
vběhl a pomohl táhnout, ale nešlo to. Ani ty 
zoufalé rady a pobízení nic nepomohly. Kaž~ 
dý tam měl nějakého známého, a radil, jak 
jen mohl. »Vojto, drž, nepovoluj«, »Pepíku, 
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tisíc verst, ty silné bolševické, dobře vyzbro~ 
jené oddíly, ve kterých byli většinou Němci 
a Maďaři, to byly dvě překážky, které nám 
daly nemálo práce, nežli jsme se ,s našimi zá~ 
padními částmi spojili. 

Náš odpočinek se již blížil k svému konci 
a všechno již nasvědčovalo tomu, že hodi~y 
bolševické tyranie a maďarsko~německé 

drzosti jsou sečteny, a také byly. 
Z pátku na sobotu 28. června naše části 

odzbrojily veškeré ,sovětské stráže, stojící u 
skladišť a pod., a u těchto zůstaly pouze 
stráže naše. V sobotní druhý den v 10 hod. 
po.sláno místnímu sovětu ultjmatum, a tento 
byl hned zajat a krátce nato' naše vojska již 

se v'šech stran postupovala rychle do města. 
Bolševici skoro nikde odporu nekladli, 

ježto byli náramně překvapeni, kromě moř~ 
ského štábu, kam utekli Němci a Maďaři 
s našimi rudoarmějci, kteří se zoufale bránili. 
Během několika hodin však se vzdali, střelba 
utichla a v městě nastalo ticho. My jsme ztra~ 
tili 4 mrtvé a asi 20 raněných, ztráty bolše~ 
viků se odhadovaly na 50 mrtvých. 
Večer nastal v městě již pravidelný ruch 

a na veselých tvářích Vladivostočanů bylo 
viděti radost z toho, že ,se zbavili bolševicko~ 
německo~maďarské tyranie. 

Popisovat podrobně, co se dálo po tomto 
našem vystoupení, není úkolem mého článku, 
jistě že to napíše někdo povolanější, a to 

podrobněji a zajímavěji, než snad já. 
Naše části postupovaly po zabrání Vladi~ 

vos toku k Nikolsk~Usurijsku a k Chabarov~ 
sku, aby 'se co nejdříve dostaly k západní sku~ 
pině, od níž jsme byli úplně odříznuti. Naše 
komanda za několik dní opustila rovněž Vla~, 
divostok a odjela do Nikolsk~Usurij.ska, kde 
byl zřízen telegrafní kurs (s počátku pro ne~ 
dostatek aparátů hodně jednoduchý), a kde 
jsme se pilně cvičili, abychom po výcviku 
mohli jako samostatní telegrafisté na Magi~ 
strále pracovat, což se nám plně zdařilo. 

Místo do Francie, obrátili jsme se a jeli 
zpátky do Ruska, z čehož většina z nás měla 
radost, protože jsme ho měli tolik rádi, ačko~ 
liv nám tak málo rozumělo. 

x 
Z VLADIVO..,STOKJJ KRASNO

JARSKY VEZENIM NA URAL 
I=RANTliEK DOBifK 

Začátkem měsíce květ~a r. 1918 byl jsem 
zvolen delegátem pro vojenský sjezd, který 
se měl konati v Omsku a maje již příslušné 
ověřovací listiny v kapse, vyjel jsem spo~ 

lečně s 11 delegáty našeho 8. pluku a 16 de~ 
legáty 5. pluku o 1 hod. odpol. dne 17. květ~ 
na z Vladivostoku. Jedeme ve zvláštním nám 
určeném voze IV. třidy až do Chabarovska, 
kam přijeii jsme 18. V. o 8. hod. večerní a 
kde po přestoupení do zvláštního vozu III. 
třídy čekáme na odjezd až do 11. hod. Třeba 
je již noc, přece 'jen nedám si ujíti příležitost 
shlédnouti ohromný 18obloukový most přes 
řeku Amur. Na tomto mostě pracováno bylo 
přes 3 roky a dokončen byl v r. 1916. Dlouhý 
je 2Yz versty čili 2665 m a stál 13.5 milionu 
rublů. Prostředních pět 'pilířů stojí na pevné 
půdě, na ostrově. Po obou stranách mostu 
zřízeny jsou zvláštní lávky pro pěší chůzi. 

Na nádraží v Chabarovsku dostalo se nám 
do rukou »prošenie«, t. j. žádost o ruské pod~ 
danství 11 Čechů z česko slov. armády, kteří 
přibyvše z Charkova na Ukrajině, »nepřejí 
si jíti ochraňovati francouzské kapitalisty«. 
Raději zůstanou zde, než by společně s celou 
armádou jeli na francouzskou frontu. 

Aby měl čtenář alespoň přibližnou před~ 
stavu o vzdáleno,sti mezi Čeljabinskem na 
Urále a Vladivostokem u Tichého oceánu, 
připojuji tabulku vzdáleností jednotlivých 
tratí tak, jak ve skutečnosti jsou verstami 
označeny: 

Z Čeljabinska do Novo Nikolajevska 
1332 verst. 

Z Novo Nikolajevska do Inn~kentěvské 
1727 verst. 

Z Innokentěvské do Kitajského razjezdu 
1084 verst. 

Z Kitajského razjezdu do Kuengy 204 
verst. 

Z Kuengy do Bočkareva 1255 verst. 

Z Bočkareva do Chabarov,ska 616 verst. 

Z Chabarovska do Nikolska Usurijského 
615 verst: 

Z Nikolska Usurijského do Vladivostoku 
103 verst. 

Celkem tedy 6936 verst, čili 7394 km. Mů~ 
žeme se tedy těšiti na pěknou projížďku celou 
Sibiří. 

Brzy z rána 19. V. jsme ve stanici lnu, 
odkud jedeme dále po velice vlnité amurské 
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dráze, houpajíce se ve vagoně jako na lodi. 
Skoro polovina bratří onemocněla prudkými 
bolestmi hlavy, které jsem já jen slabě po~ 
ciťoval a při vyjití z vozu na čerstvý vzduch 
úplně mne přešly. Zvlnění zdejší dráhy vy~ 
svět1iti možno tím, že násyp tělesa drážního 
proveden je,st na bažinaté půdě roviny, táh~ 
noucí ,se na protažení 200 verst mezi stani~ 
cemi lnem a Kimkauem. Než započalo se 
s nasypáváním země pro trať, bylo nutno 
položiti do bažin vrstvu dlouhých lesních tyčí 
a větví, které se po zatížení násypem do bažin 
zabořily někde více, jinde méně hluboko a 
tak povstaly dlouhé i kratší pro sedliny. Za 
stanicí Kimkauem vjíždíme však již do hor 
(pohoří Malý Chingau), kde dráha mezi 
touto stanicí a st. Arckarou prochází několika 
tunely, z nichž jeden jest velmi dlouhý. Před 
stanicí Oblučjí nachází se dva tunely a za 
stanicí také dva. Dráha zde vede po úbočí 
hor po vysokých skalních násypech. 

Mezi s.tanicemi Zavitaja a Bočkarevo jest 
velice úrodná, dosti obydlená krajina a také 
zde bylo mnohem laciněji než všude jinde. 
Tak na př. oběd v nádražní restauraci stál 
2.50 rub. a skládal se z borču, půl funtu ho~ 
vězího masa, kusu chleba, dvou karbanátků 
s omáčkou a několika brambory. Lahev sla
bého piva stála 60 kopějek. V obchodě stáj 
funt bílého chleba 25 kopějek a bylo ho zde 
všude veliké množství, vejce stálo 15-20 
kopějek kus, kdežto ve Vladivostoku 30 
i více kopějek. 

Příroda v okolí dráhy je všude stejná jako 
ve Vladivostoku. Břízy mají půl až třičtvrti~ 
ny listu, tráva silně pučí, duby také. Neda~ 
leko za nádražím v Bočkarevě teče řeka Tom, 
přes níž pne se dřevěný, 100 sažeň dlouhý 
most a nedaleko něho ční z vody čtyři ka~ 
menné pilíře, připravené pro nový most že
lezný. 

Ve stanici Gondatti, 1122 verst od Kuengy 
jsme dne 21. V. Jízda jest již příjemnější, 

neboť vagony .se již tolik nehoupají. Jest 
teplý den a jedeme stále' tajgou, pěkně se již 
zelenající. Večer projíždíme 960 m dlouhým 
tunelem, nalézajícím se na verstě 776., ne
daleko stanice Keraku, ve výši 680 m nad 
mořem. Ráno druhého dne nacházíme se ve 
stanici Url1ša na verstě 641., z níž dlouhými 
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oklikami přijíždíme do stanice Jemifej Pavlo
vič. Do rána byl dosti silný mrazík, že i voda 
zamrzla. Místy leží ještě sníh a led. Jedeme 
stále pahorkatinou. Ku koupi není k dostání 
skoro nic a když tedy, velice draho. Na 
verstě 310 před stanicí Arteuškou projíždíme 
krátkým tunelem. Pozoruhodné je, že ve 
všech řekách, které míjíme, jest voda barvy 
silného odvaru čaje. Na stanici Bušulej pot~ 
káváme náš sanitní vlak s nemocnými. Před 
stan. Kuengou, na verstě 28. projíždíme opět 
tunelem a za ,stanicí vede již železnice po 
břehu řeky Šilky, která jest již i zde dosti 
široká. Na protějším břehu, kol versty 175. 
ční k nebi vysoké kopce s krásnými skalními 
partiemi, hradním zříceninám podobným. 
Řeku Nerču přejíždíme u stanice Priiskové. 
Na verstě 43. přejíždí vlak po dvouoblouko~ 
vém mostě přes řeku Toloču a jede stále mezi 
skalními útesy, podobnými bajkalským. Před 
,stan. Urulgou hoří lesy a dým zahaluje celé 
okolí tak, že okolní vrchy není vidět. Na Ki
tajském razjezdě, kde odbočuje dráha do 
Mandžurie, potkáváme vlak dobrovolců a 
v Čitě, jíž projíždíme v noci, míjíme vlak 7. 
pluku. 

Ráno 24. V. jsme již ve stanici Jablonné 
na vrcholu Jablonového chrebetu, kde mezi 
razjezdem 53. a Turgutujem na verstě 897. 
projíždíme krátkým tunelem, v r. 1900 po
staveným, význačným tím, že na východní 
straně portálu vytesán jest nápis »K Atlan
tickému oceánu« a na západním portálu 
»K Velikému oceánu«, což připomíná cestu
jícím, že tato dráha jest nejkratším spojením 
těchto dvou velikých oceánů mezi sebou. 
Dále jedeme stále širokým, hustě obydleným 
údolím, obklopeným skalnatými, zalesněnými 
horami. Pozoruji, že jedeme dnes již mnohem 
větší rychlostí nežli ve dny předešlé. Večer 
přijeli jsme do Verchně Udinska, kde ,sděluje 
nám zde ve stanici službu konající náš pra
porčík, že obdržel telegram, podle něhož má 
české vojsko odevzdati ihned všechny zbra
ně. Přejíždějíce na verstě 438. řeku Selengu 
po mostě šesti obloukovém, 256 saž. dlouhém, 
pozorujeme, že jest přísně střežen a také při 
jízdě musili jsme všechny okna i dvéře ve 
vaqonech uzavříti. 

Probouzíme se až ve stanici Tanchoji na 

__ II;IIIiiII-................. ---.... -------...... --...... -----...-------.------'----------\ i: 

břehu jezera Bajkalského. Jak na okolních 
břízách pozorovati, počínají tu teprve slabě 
pučet, na vrcholcích okolních hor leží ještě 
všude sníh a okraj jezera pokryt jest ,slabým 
ledem, přes noc se utvořivším. Dále na jezeře 
viděti tu a tam kus plovoucího ledu. Ve sta~ 
nici Sluďjance rozmlouváme se starým, zde 
již 14 let žijícím Čechem. Všechny tunely 
bajkalské, jichž je tu 39, jsou přísně střeženy 
a na celé dráze Zabajkalské vyhlášeno jest 
stanné právo. 

, Do Irkutska přijel náš vlak o 11. hod. do
poledne. Zde odevzdali jsme všechny cestov
ní doklady k ověření. Zdejší milice vypouští 
a vpouští do vozů cestující, jakož i nás, když 
do druhého vlaku nastupujeme jako někde 

dlouhém, v roce 1898 po staveném a jedeme 
dále širou rovinou. V Nižně Udinsku stojí 
dva vlaky našeho druhého záložního vlaku. 
Poněvadž dnes v noci sebral jednomu z bratří 
nějaký »občan« boty, postavili jsme si ku 
dveřím stráž a nikoho cizího do vozu ne~ 
pouštíme. Dzkým údolím, stále pci svahu, 
sjíždíme ke Krasnojarsku, kamž o 11. hod. 
dopol. dne 27. V. jsme přijeli, minuvše šesti~ 
obloukový nádherný most, 435 sažeň dlouhý, 
pnoucí se přes řeku Jenisej. Nenadáli jsme 
se, že zde naše cestování bude tak náhle 
skončeno, neboť po chvíli bylo nám řečeno, 
že dále jeti nemůžeme, protože u Mariinska 
zuří prý boj mezi Rusy a Čechy; příčiny jsou 
prý neznámy. Jsme touto zprávou nemile 

Zima. 

na celní hranici. Četli jsme ve zdejším němec~ 
kém časopise »W eltrevolution« článek ostře 
proti'naší armádě zahrocený, psaný nějakým 
Kosulikem. Potraviny jsou zde velice drahé; 
na př. oběd v restauraci stojí 5 rublů. Do 
nádraží přijel krásně vyzdobený vlak s naši~ 
mi vojáky a na stanici Innokentěvské stojí 
dva české vlaky krásně, umělecky vyzdobe
né obrazy z naší historie. 

Ve stan. Zima, kam přijeli jsme 26. V., 
jest zase mnohem laciněji a koupiti možno 
všeho dostatek. Projíždíme krajinou horna~ 
tou, porostlou pěkným lesem. Břízy a modří~ 
ny pěkně se již zelenají, ale ne tolik jako ve 
Vladivostoku. Před večerem přejíždíme' řeku 
Birjusu po mostě čtyřobloukověm, 160 saž. 

IV. dll Cestami odboie. 15 

překvapeni a vystupujeme z vozu, abychom 
se prozatím usadili v nedalekém »prodovol~ 
stveném punktě« v »soldatské lavkě«, t, j. 
v kantině, v níž se nyní neprodává. Ještě 
nežli odešli jsme z nádraží, vytratili se nená~ 
padně dva bratří přes Jenisej na východ, aby 
se dostali k našim částem, stojícím ve stan. 
Klukvené a .sdělili jim o našem osudu. Druzí 
dva pak se dohodli, že půjdou jako socialisté 
pro testovati k místnímu sovětu proti našemu 
zadržení. Na večer pak .dostalo se nám ne~ 
očekávaného vysvětlení. Rychlým pochodem 
při kvapila hlídka vojenská, skládající se z 18 
mužů ruských i internacionalistů, obklíčila 

domek, v němž byli' jsme ubytováni a dala 
nám rozkaz, VzÍti si své věci a vyjíti ven, 
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kde byla provedena naše důkladná prohlíd~ 
ka. Nevzali však nikomu ničeho, až na do~ 
pisy, určené »Národní radě«. Po vykonané 
prohlídce seřadili nás »po četyry« a vedli 
přes město do krasnojarské »tjurmy«. Oby~ 
vatelstvo bez zájmu přihlíželo našemu prů~ 
vodu, avšak »austrijšti internacionalisté« 
jistě se radovali. Ve vězení opět nás přepo~ 
čítali a zavedli do prvého poschodí, kde 
umístili nás většinou v jedné cele. Zde sešli 
jsme se s bratry, zde již před námi uvězně~ 
nými, kteří byli u sovětu vyjednávat a kde 
jim bylo řečeno, že býti socialistou, dovede 
prý nyní říci každý. Uloživše se na .dřevěné 
palandy, usnuli jsme brzy a spalo se nám do~ 
cela dobře. Ráno byla »prověrka«. V poledne 
dostali jsme k obědu každý sběračku kapu~ 
stové polévky a zolotník, t. j. asi 5 gramů 
masa. Večer byl čaj a zase »prověrka«. Cel~ 
kem je nás tu zavřeno 34 Cechů, z toho 24 
v naší cele a ostatních lOv cele sousední. 
Zatčeni byli prý jsme na udání jakéhosi sý~ 
kory. 

Dne 29. V. přibyli do našeho poschodí 
dva železničáři, kteří prý pomáhali Cechům 
a jeden důstojník, který jel s námi ve vlaku 
již z Chabarovska .. Dostali jsme k přečtení 
místní noviny, v nichž však kromě prohlá~ 
šení o odzbrojení Čechoslováků není o bojích 
ani řádky. 

Druhého dne přibyl velký přírůstek rus~ 
kých mladíků, prý anarchistů, lidí to vese~ 
lých a odvážných, přinášejících různé, až 
pravdě nepodobné zprávy. Naše sousední 
cely plní se tak, že brzy nebude zde ani 
místa. V noci slyšeti hráti hudbu. 

Dnes poznamenávám do zápisníku již 31. 
květen. Arestovaných stále přibývá, mezi 
nimi mnoho známých tváří z vlaku, v němž 
přijeli jsme do Krasnojarska. Rozšířila se 
zpráva, že do Krasnojarska přijela naše de~ 
lega ce společně s »Centrosibirem« a projíždí 
prý .dále. Mír byl ujednán v lrkutsku a nemá 
se na celé dráze až do Celjabinska žádný 
boj podniknouti až do příjezdu oné delegace. 
V Nižně Udinsku jsou prý našimi arestováni 
předsedové sibiřských sovětů, a bude~li s ni~ 
mi zle nakládáno, bude prý taktéž naloženo 
s námi arestovanými až do »!11asového ra'z~ 

střela«, t. j. beze všeho odstřelit. Clánky 
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v dnešních novinách jsou hrozně štvavé a 
nepravdivé. Na příklad: ve Vladivostoku 
vydali prý Čechoslováci prohlášení (Mírov~ 
ského), za něhož prý se schovávají, aby za~ 
kryli svůj vlastní cíl, t. j. obsazení sibiřské 
dráhy pro anglo~francouzské a jiné ne~ 

smysly. Zmíněné prohlášení bylo vylepeno 
ve Vladivostoku ještě před naším odjezdem 
od českých bolševiků a my jsme se domní~ 
val i plným právem, že se za· tím skrývají 
bolševici ruští. 

O půl jedné hodině v noci z 31. května na 
1. června dostavila se k nám do cely neoče~ 
káva ně delegace, složená ze dvou členů ar~ 
mády československé (Smekal a velitel le~ 

tadlového oddílu) a asi 6 členů rudé armády 
společně s členy sovětů. Náš důstojník ra~ 
dostně nám sděluje, že konflikt bude brzy 
urovnán. Dále se nás tázal, v čem máme ne~ 
dostatek a co bychom si přáli, slibuje, že 
bude o nás postaráno. Mluví k nám rusky, 
aby nevzniklo podezření, že se na něco do~ 
mlouváme. Mezi jiným sděluje, že ti dva 
bratři, kteří od nás odešli z nádraží, ještě 

před zatčením, dostali se šťastně k našim 
částem až do Kanska. Srdečně se s námi 
loučí a praví, že pojedou až do Novo Niko~ 
lajevska, kde je kapitán Gajda, a potom snad 
dále až do Omska k »Národní radě«. Za ni~ 
mi pojede francouzský atašé Vergé a bratr 
Daxner. Podle zpráv ruských delegátů za~ 
vinili srážku s našimi »sovětskija vojska«, 
což i podle jiných zpráv ,se potvrzuje. Dnes 
na vycházce jsme rozděleni na skupiny »úgo~ 
lovných« a politických trestanců. Pro »ga
sety« šel nám do města jeden ze strážníků. 
Poněvadž je dnes 2. června, neděle, při~ 

chází do věznice mnoho návštěvníků. větši~ 
nou ženy, přinášející potraviny a podušky. 
Procházku máme dopoledne i odpoledne. 
strava je stále stejně nedostatečná, avšak ve 
zdejší prodejně možno si přikoupiti. Bílý 
chléb, funt stojí 1.40 rub., salám 3.40 rub. 
funt, listový tabák 2.60 rub .. cigarety 5 kusů 
70 kopějek. V dnešní »gasetě« jsou podrobné 
zprávy o našem konfliktu, avšak mnohem 

. mírnější oproti zprávám prvním. Z toho je 
patrno, že naši jednají rozumně a energicky. 

3. června navštívila nás jakási komise ze 
zdejšího sovětu, aby zvěděla, čeho se nám 

nedostává a co bychom si přáli. Našim přá~ 
ním bylo, abychom dostávali pravidelně no~ 
viny a dále, aby nám podali nějaké vysvět~ 
lení ohledně konfliktu našeho vojska se so~ 
věty. Odpověděli nám, že sami nic nevědí. 
Nato hned druhého dne obdrželi jsme 10 
kusů ruských novin, z nichž se dovídáme, že 
mírová delegace ještě včera vyjednávala a 
v nichž byl od Vergéa telegram, že Citou 
projely naše dva vlaky na východ a proto 
že nemáme se do vnitřních politických bojů 
vměšovat. >.~Tovarišči« přiznávají, že naši ne~ 
chtěli v Kansku připustiti zavedení polních 
soudů. Obvyklá procházka odpolední dnes 
se nekonala. 

Brzy z rána 5. VI. přišel nám »starší« pře~ 
čísti rozkaz, že nad věznicí a celým městem 
vyhlášeno je.st stanné právo a za nějaké pro~ 
vinění že může býti vinník na místě zastře~ 
len. Dnes očekáváme, že nás již vypustí. 
Z novin však poznáváme. že v Mariinsku 
bylo uzavřeno šestidenní příměří, t. j. do půl~ 
noci 9. t. m. Stráž kolem trestnice byla ze~ 
sílena vojáky rudé armády. 

Jsem zvědav na dnešní den, co nám asi 
přinese. Dopoledne jdeme všichni do koupel~ 
ny. k čemuž obdržel každý kostku mýdla. 
velikosti 1 cm3

, a poněvadž prý je jakýsi 
svátek, .dostali jsme všichni dohromady v 
naší cele půl funtu pískového cukru. V no~ 

vinách je opět štvavý článek proti nám. 
v němž je nám vytýkáno. že jsme svým na~ 
cionalismem (třeba jsme sami dělníci a sedlá~ 
ci) tak zbalamuceni, že jdeme pomáhat našim 
utlačovatelům a jiné ještě věci. Clenové so~ 
větu v Kansku, arestovaní našimi, byli prý 
již propuštěni. V zpomene~li pak někdo také 
na nás? 

Dny jsou velice pěkné, slunné a my jsme 
odsouzeni seděti v »chládku«, a kdy to vše 
skončí, nikdo ani netuší. Od nynějška bude~ 
me dostávati na muže 2 zolotniky cukru, tedy 
půl funtu na 24 mužů na celou celu denně. 
Podle >5Raboče~krestjanskoj gasety« nazvali 
naše vojsko na gubernském sjezdu »čecho~ 
slováckými bandami«. Více nepsali o nás 
ničeho. Všichni zajatci~důstojníci z Krasno~ 
jarska a okolí mají se .do tří dnů přihlásiti 

k zápisu pro odjezd »na rodinu«. 
Tak máme dnes 9. června, zase již neděli. 

Návštěvy se opakují, nás však potěšit ne~ 
přijde nikdo. Ze sousední cely měl jeden 
vězeň ve zdejší »cerkvi« svatbu. Na »pro~ 
gulce« byli jsme dopoledne i odpoledne a to 
společně s ruskými vězni. Každý očekává, 
co nastane, jakmile vyprší příměří s Cecho~ 
slováky. V novinách o Ceších I'íší, že, jsou 
chrabří, dobře vycvičeni a proto že s nimi 
bude velice tuhý boj o každou píď ,sibiřské 
dráhy., V Tomsku jest prý sídlo dočasné 
vlády pravých eserů. V Krasnojarském 
újezdě hoří les na délce 50 verst. Dnes o 5. 
hod. odpol. koná se velký »miting«. K ve~ 
čeru vidíme z oken, že »soldati« v plné vý~ 
zbroji chodí i s rodinami na nádraží i z něho. 
Škoda, že nevíme, co se děje ve městě. 

Dnes 10. června přivedli v sousední celu 
zajímavý přírůstek, a sice 24 kozácké důstoj~ 
níky, kteří prý hned v březnu byli arestováni 
v Minusinském újezdě. Jsou to většinou 
mladí, statní lidé a nadšeně se s námi po~ 
zdravují. Jsou ~právy, že příměří jest na 5 
až 6 dní prodlouženo. 

V novinách jsou opět štvavé články proti 
nám. ačkoliv jeden delegát zdejšího komitétu; 
»menševik« Ščerbakov, vřele Cechoslováky 
obhajoval. Ze zdejší věznice podáno sto žá~ 
dosti od »úgolovných« o přijetí do rudé armá~ 
dy. Zádáme, aby dostavil se k nám jeden 
člen komitétu. 

Dne 13. června obdrželi jsme české pro
volání k Cechoslovákům o.d Jenisejského 
ispolnitelného komitétu. Hemží se spoustou 
chyb pravopisných a je ihned zřejmo, že jest 
sepsán nějakým Němcem, který zná trochu 
česky. Což nemají k tomu žádného českého 
internacionála? V novinách jest velice štva~ 
vý článek proti nám. Ráno při prověrce ote~ 
vřel si na nás hubu pomocník komisaře, že 
při každé »prověrce« musíme se všichni po~ 
stavit do řady, jinak že nás posadí v karcer. 

Druhého dne, t. j. 14. VI. noviny nevyšly. 
zato dověděli jsme se, že našimi vojsky ob~ 
sazen byl Omsk a Barnaul, kozáci zase 'že 
vzali Semipalatinsk, a sice ze soboty na ne~ 
děli. Nechceme tomu věřiti, však kdo ví? 

V novinách dočítáme se 15. VL, že prý 
pro úsilovnou dopravu chleba do Ruska »ně~ 
skolko« - trochu nás zadrželi, a my prý 
jsme se proto ihned vzbouřili. Plukovníka 
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Ušakova nazývají Rusko~franko~čechoslová~ 
kem. Dnes odpoledne vypustili z věznice ně~ 
kolik Němců a Rakušanů, jak jsme se do~ 
věděli na rozkaz německé mise, aby do 24 
hodin všichni Němci arestovaní, kromě »ú~ 
golovných« byli propuštěni. Do Krasnojarska 
přijel~ prý če.ská delegace a žádala, aby 
město vydá'no bylo bez boje. Zdejší »ispol~ 
nitelnyj komitet« vystěhoval se z města do 
vojenskému »gorodku«, vzdálenému a.si 2 ver~ 
sty, kde prý má také již »parochod« - par~ 

ník k odplutí pnpraven. Na Mariinské 
frontě mají prý sovětská vojska 4000 mužů, 
aeroplan, děla a dnes prý tam odjede obrně~ 

jarska. Večer přivedli zatčeného dr. Spaněla, 
člena Nár. rady, 

O 3. hod. ráno dne 17. VI. přiveden byl 
do našeho rajonu jakýsi strojvůdce, jenž vy~ 
pravoval, že naše voj.skq obsadila obchvatem 
stanici Kljukvenou, kde podařilo se jim vzíti 
několik vlaků s vojsky sovětskými a jen je~ 
dinému vlaku že podařilo se zavčas odejeti 
a ten přivezl asi 80 raněných vojínů. 
Konečně dočkali jsme se zase novin. Nad 

městem vyhlášeno stanné právo, podle něhož 
po osmé hodině večerní nesměl nikdo na 
ulici. Z v.yjednávání o mír sešlo prý proto, 
že Cechoslováci jednají podle předem ujed~ 

lrklltsk. Foto Památník Odboje, 

ný vlak. Z naší strany prý přešlo 150 C~chů 
na stranu sovětt",. Za frontou českých vojsk 
je prý slyšeti střelbu Z ručnic a výbuchy 

'bomh. Podle zpráv novinář,ských jsou Ma~ 
ďaři na Mariinském i Kanském frontě, třeba 
druhé zprávy zase hlásají, že dosud ještě ne~ 
bylo použito soudruhů Austrijců. 

V novinách, které vyšly 16. VI. potvrzují 
se zprávy, že Omsk obsadili Ceši a že boj 
započal znovu, neboť prý Cechoslováci jed~ 
nají podle dříve již umluveného plánu a do 
Francie že odejeti nechtějí. Jsou poplašné 
zprávy, že naše vojska od Kansk~ nastupují 
a nacházejí se 80 verst Východně Krasno~ 
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naného plánu, aby svrhli sověty a do Fran~ 
cie že nepojedou. Na Mariinském frontě ne~ 
podařilo se Cechům obchvátiti posice sovět
ských vojsk, poněvadž tyto ustoupily daleko 
na dříve již připravené posice. V délce 70 
verst od Mariinska rozrušili ustupující bolše~ 
vici úplně dráhu, vyházeli mosty a ze stanic 
odvezli všechny věci, které by se hodily ne
příteli. Z Kanské fronty nejsou zprávy žádné, 
jen se zdá, že nástup Cechů jest již zastaven. 
Nám se to zdá býti podivným, že nemají 
z fronty žádných zpráv, když imy zde se do
vídáme, že všude u.stupují. Nižně Udinsk. 
podle slov dvou raněných, obsadila prý již 

vojska sovětů z Irkutska a Ceremchova. 
V Celjabinsku jsou prý již boje mezi Cechy 
a vojsky z Ruska (Moskvy) poslanými. 

Ostní zprávy: Od Kanska jsou prý již naši 
na stan. Sorokino, t. j. 52 versty východně 
Krasnojarska. Od Mariinska obsadili prý již 
Ačinsk. Nástup na obou stranách počal ve 
2 hod. v noci 18. t. m. Kolují pověsti, že zdejší 
komitét chtěl ujet se zlatem a j. cennostmi a 
že je arestován. Vezdejší železniční dílně 

byla odpoledne velká schůze »miting«, na 
níž bylo usneseno, vypustiti všechny politic~ 
ké vězně. S oken vidíme na ulici přecházeti 
jednotlivé vojáky a hlídku cestou pušky na~ 
bíjející. Po chvíli šli zase zpět a nesli jakési 
dva veliké obrazy. Tím byl dnešní den za~ 
končen. 

19. červen začíná nám s bouří. Ochladilo 
se a prší. V noci byl prý arestován »komen~ 
dant goroda« Dačinský. V novinách je sen~ 
timentální článek o Ceších a příkaz Markov~ 
ského o tom, že Jejich vojska ustupují a 'na~ 
cházejí ,se v Kamarčagě a v Bogotole. Městu 
Krasnojarsku hrozí prý nebezpečí a proto 
musí se bránit. 

Vzhledem k tomu, že všechny tři okna naší 
cely vedou do ulice, máme vyhlídku na mě~ 
sto i další okolí a také nám neušlo, že mezi 
dělnictvem, jdoucím do dílen i vracejícím se 
z nich, panuje zvláštní vzrušení. V 10 hodin 
vidíme již dělníky ozbrojeny a v půl jede~ 
nácté padly v »mastěrských« první výstřely. 
Po .malé chvíli rozlehla se rána vybuchnuvší~ 
ho granátu a hned nato bylo viděti dělnictvo, 
běžící od dílen, rozvinuli se v řetěz a polo~ 
živše se na zem, zamířili na dílny. Na ulici 
povstal zmatek, povozy letem projížděly, 

ženštiny rychle se poschovávaly a okenice 
v nejbližších domech ihned byly pozavírány. 
Včera pozoroval jsem, že vzdor rozkazu, 
aby okenice byly pozavírány a občané aby 
po osmé hodině večer nevycházeli, byli lidé 
venku až přes 10 hodin a okna vůbec neza~ 
vřeli. Celkem padlo asi 20 ran z pušek, načež 
se vše utišilo. Dělníci seskupili se v hloučky 
a čile mezi sebou rozmlouvali. Po chvíli do~ 
věděli jsme se podrobnosti dnešních událostí. 
Včera prý přijela zvláštní česká delegace, 
žádající obyvatelstvo, aby Krasnojarsk vy~ 
dán byl bez boje. Proto svolán byl na dnešek 

do železničních dílen miting, na nějž pozván 
byl vrchní velitel Markovský, a požádán, aby 
se o tomto požadavku vyslovil. Když prý se 
dlouho nemohl .rozhodnouti, vzkřikl kdosi 
»arestovati ho«, on prý však rychle hodil 
bombu, která vybuchla a v nastalém zmatku 
prchl. Byl~li kdo zraněn, neví se. Podle jed~ 
né ver,se Jest prý Markovský arestován, po~ 
dle druhé raněn do ruky a prý prchl. Domní~ 
vám se, že ujel v tom kočáře, který úžasnou 
rychlostí projel ulicí pod našimi okny. Po 
poledni je všude úplný klid: co bude násle~ 
dovati, kdo ví? Loď, naložena prý 30 pudy 
zlata, moukou a j., ozbrojena kulomety, od~ 
jela dolů k Jenisejsku. 

Před třetí hodinou přijeli k našemu vězení 
čtyři jezdci, volající na naše sousedy »sičas«, 
t. j. ihned a dva z nich se vrátili. Po chvíli 
spatřili jsme »cěp« - řetěz ozbrojených ob~ 
čanů, postupujících přím~ na »tjurmu« a za 
nimi táhla se spousta lidí. Když přiblížili se 
až před samou budovu, rozlehlo se hromové 
»urá« jak z, vězení, tak i z řad postupujících, 
což značilo, že hodina osvobození nastala. 
Po chvilce byli nahoře ve vězení a počalo se 
s propouštěním všech politických věznů, mezi 
nimi došlo i na nás. Když pak procházeli 
jsme branou, nezapomněl si nás starý profous 
ještě jednou přepočítat. Ani jsme se s ním 
nerozloučili. Jakmile vykročili jsme ze brány 
do ulice, přivítalo nás nadšeně množství obe~ 
censtva, nakupivšího se před vchodem. Za 
zvuků písně »Sp~jme dál«, zamířili jsme pří~ 
mo k radnici, kde bylo sídlo vojenského ve~ 
litelství. Zde kypěl již pravý vojenský ruch: 
přicházeli jednotlivci i celé oddíly a byli po~ 
dělováni výzbrojí. Nás radostně všichni uví~ 
tali a překvapeni, vyptávali se, kde jsme se 
tu tak náhle vzali. Zašli jsme do nedalekého 
vojenského skladiště pro výzbroj a cestou již 
potkáváme známého nám z »tjurmy« kozá~ 
ka, městem na koni se prohánějícího. Věru, 
že si notně přispíšil. Ozbrojeni, vrátili jsme 
se nazpět k velitelství, kde byl nám' dán roz~ 
kaz, postaviti stráže ve »vinném ,skladu«, t. j. 
lihovar a sklad lihovin. Ještě ani nebyly 
stráže rozestaveny, když .tu náhle celý uzar~ 
dělý přiběhl náčelník stanice, žádající o po~ 
moc a ochranu mostu přes Jenisej, neboť prý 
na stanici Jeniseji na druhém břehu řeky stojí 
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vlak ozbrojených bolševiků. Ihned jsme vy~ 
razili a na stanici nastoupivše na připravenou 
již lokomotivu, jedeme k mostu. Přes most 
jdeme pěšky a trvá to dosti dlouho, nežli se 
dostaneme na druhou ,stranu, kde stojí obr~ 
něný uhelňák s lokomotivou, pokrytý želez~ 
nými plotnami. Na trati a na svazích st.ojí 
hloučky a hlídky ruské, jak vidno, složené 
ponejvíce ze studentů a úředníků. Zde se 
dovídáme, že na stanici Jenisej, odtud asi 2 
versty vzdálené, stojí' vlak se 150 bolševiky, 
ozbrojenými »vintovkami« a dvěma kulo~ 
mety a že se s nimi vyjednává, aby se vzdali. 
Toto vyjednávání nevede prý však k cíli a 
proto pozvali si nás, abychom svou přítom~ 
ností působili na jich vzdání se. Poněvadž 
schýlilo se zatím již k večeru, bylo telefo~ 
nicky ujednáno, aby od nich přišla delegace, 
označena bílým světlem k ústnímu jednání. 
Když asi kol 11. hod. večer delegace se do~ 
stavila s vůdcem Dubrovinským v čele, dlou~ 
ho se vyjednávalo a nebýti přítomnosti naší, 
nebyli by se vůbec vzdali. Nám však prý oni 
věří a proto ,se vzdají jedině nám, a to s tou 
podmínkou, že po odzbrojení jména nebudou 
se zapisovat, nikdo kromě vůdce nesmí býti 
arestován a celý oddíl o 5. hod. ranní bude 
propuštěn. Když byla smlouva napsána a 
oběma stranami podegsána, počalo již svítati. 
Rozložili jsme se tedy do bojovné posice po 
obou stranách dráhy, připraveni k výstřelu 
a čekali až přijdou na určenou vzdálenost, 
kde se zastaví; napřed půjde velitel a za ním 
po skupinách o 15 mužích budou přicházeti 
ostatní, odevzdají veškerou výzbroj a půjdou 
do týlu. To všechno se také bez obtíží pro~ 
vedlo. Jakmile byli všichni odzbrojeni, seřa~ 
dili ,se a my jako průvodci jsme je obstoupili, 
neboť s ruskými strážemi nechtěli jíti a do~ 
provodili je až na nádraží, odkud všichni byli 
na svobodu propuštěni. Jak si o,sud divně 

'3 námi zahrává: před více než třemi týdny 
doprovázeli nás bolševici do vězení a nyní 
~ase doprovázíme my bolševiky - však na 
svobodu. Po tomto odebrali jsme se znovu 
do vinného skladu na odpočinek, který po~ 
trval celý den. Asi k osmé hodině přijela 
rota úderňáků od Kanska a odpoledne má 
přijet z Tomska »vremennoe pravitelstvo«, 
t. j. prozatímní vláda a Čechoslováci. Dnes 
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opět po dlouhé době dostali jsme pořádný 
oběd, který však nikdo ani celý nesnědl. 

Líčení svých příhod podávám proto v ja~ 
kési deníkové úpravě, poněvadž chci podati 
náladu i děje tak, jak tehdy den za dnem za 
sebou neočekávaně přicházely. V celku ve 
vězen'í nebylo zle, až na tu nedostatečnou 
stravu, která však za peníze dala se doplnit. 
Strážci zacházeli s námi většinou vlídně, ba 
někteří nechávali nám mřížové dvéře po celý 
den otevřeny tak, že mohli jsme kdykoliv 
na chodbu vyjíti. Po propuštění z vězení do~ 
věděl jsem se, že bylo o nás již rozhodnuto, 
abychom byli z vězení vyvedeni a beze všeho 
zastřeleni, k čemuž však pro rychlé vyklizení 
města bolševiky nedošlo. Však také v po~ 
slední době jsme se na něco podobného při~ 
pravovali a podle vykonaných příprav ne~ 
byli bychom se tak lehce dali. Qstní zprávy 
z města i z front ,dovídali jsme se pravidelně 
brzy a vždy téměř s úplnou jistotou a mno~ 
hem přesněji, nežli bylo v novinách. Nejvíce 
a s respektem vyprávělo se tehdy o »gene~ 
rálu« Gajdovi (byl tehdy kapitánem), jak 
to umí na frontě roztáčet a kdy že již ten 
Krasnojarsk osvobodí. 

Dne 21. VI. přiděleni jsme byli všichni 
k 10. rotě 7. pluku. Na nádraží stojí. vlak 
sibiřské národní armády, jejíž vojáci ozna~ 
čeni jsou pásky biIozelenými. Večer koná se 
na nádraží koncert naší hudby a o 11. hod. 
odjíždíme na Kansk. Vydán byl rozkaz o 
mobilisaci všech Čechoslováků, nalézajících 
se na Sibiři, aby bez rozdílu stáří přihlásili 
se všichni do 30. t. m., kdy budou z nich 
utvořeny pracovní družiny. Jedeme stále až 
do Nižně Udinska, od něhož na Východ ve 
vzdálenosti 10 verst nalézá se bojová fronta. 

Ráno 24. VI. počala bolševická artilerie 
obstřelovati město i nádraží v Nižně Udin~ 
sku, avšak beze škody. V lese slyšeti silnou 
střelbu všech zbraní a došla zpráva, že naše 
vojsko jest donuceno k ústupu. Proto ihned 
zalarmováno veškeré mužstvo, nacházející 
se ve vlacích a nařízena přísná poho'tovost. 
Mezi tím, co stojíme připraveni mezi vlaky, 
rozpoutala se večer hrozná bouře se silným 
lijavcem. Bksky nepřetržitě osvětlující nebe 
splývaly v jedno se září požáru na Východě 
se rozpoutavším. Na frontu poslána posila 

d\;ou praporů ruské pěchoty. Do rána bolše~ 
vici ustoupili, vyhodivše železniční mosty. 
Naši postupují za nimi, stále je pronásledu~ 

jíce. 

25.' Vl. . došel z Čeljabinska telegram od 
francouzské vlády, v němž nám děkuje za 
vystoupení proti bolševikům a slibuje, že 
spojenci přijdou nám na pomoc. 

Odpoledne 26. VI. konán byl zde krásný 
pohřeb našich pěti padlých bratří, jehož zú~ 
častnila se jed1?-a rota s plukovní hudbou a 
veliké množství zdejšího obyvatelstva, které 
přineslo spoustu krásných kytic a věnců. 
Hrob jejich nalézá se nad nádražím u lesíka. 
Jako prvý řečník promluvil br. Daxner, jenž 
prosil občany, aby hroby našich padlých 
vždy' opatrovali. Po něm následovala řada 
dalších řečníků Rusů, kteří vybízeli k boji za 
svobodu a proti Němcům. Jeden z řečníků 

pokleknuv, pokřižoval se a hluboce poklonil 
se našim hrdinům; jeho příkladu pak násle~ 
doval o mnoho obecenstva. 

27. června slíbil nám vrchní velitel kapit. 
Gajda, že nás odešle na sjezd. Z Vladivo~ 
stoku přijela mírová delegace ,s podkapitánem 
a třemi střelci, známými to bratry od moji 5. 
roty 8. pluku, a sice br. Pavlík, Bartošík a 
Popek. Ostatních 35 bratří za vůdcovství 
praporčíka Housky a ruští námořníci z Vla~ 
divostoku zůstali na druhé straně za frontou. 
Kapitán Gajda nechce však s nikým vyjed~ 
návat, ačkoliv sověty slibují, že nás i se 
zbraní propustí až do Vladivostoku. V 10 
hodin večer prý odjedeme do Čeljabinska, 
což se však uskutečnilo až o 1. hod. po půlno~ 
ci. Vezeme s sebou ve zvláštním voze sedm 
arestovaných předsedů sovětů do Kanska a 
konáme u nich' cest~u stráž. Někteří delegáti 
zůstali však ještě v Nižně Ud~nsku, poně
vadž se dosud nevrátili z posice a dva prý 
byli zadrženi pro jakési bolševické smýšlení. 
Dohonili ná.s až v Tajze dne 1. července, kde 
jsme na ně až do 1: hodiny odpolední počkali. 
Cestou všude vidíme následky boje o drahu, 
totiž vzorvané mosty a rozbité vagony. 

Vladiuostok. čínské loďky. 
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D BYTI L DI ST KU 
)} VěstlÚk« ze· dne 2. července 1918. 

I=RANTliEK Koti 
Dne 20. června byla uzavřena »Odboč~ 

kou« a ruským sovětem ve Vladivostoku 
smlouva, podle níž vedle Rusů postavena 
i naše ochrana rajonů, v nichž naše vojska 
jsou ubytována, zvláště pak \skladišť zbraní, 
,střeliva a vojenských potřeb. Toto opatření 
bylo nutno učiniti, poněvadž bylo nebezpečí, 
že z nedostatečně chráněných skladů mohou 
býti vzaty zbraně a použity proti nám a také 
proto, aby byly znemožněny zločinné pokusy 
o vyhození skladišť třaskavin. Ze skladišť 
byly vydávány zbraně na základě poukazu 
sovětu, ve smyslu dohody ze dne 20. června. 

Avšak poslední dobou přicházely s pouka~ 
zy sovětů různé osoby a odvážely odtud 
vždy značné množství výzbroje. Dali jsme si 
pozor, kam se to vozí. A bylo zřejmo, že 
místní ,sovět nejen že rozšiřuje své místní síly 
mobilisováním přístavních nakladačů, ale že 
posílá zbraně i do jiných míst, na zbrojení 
Němců a Maďarů proti našim ešelonům, 
pohybujícím se vzadu po sibiřské dráze. Také 
odesílány na sever námi vyprázdněné eše~ 
Iony na »První a Druhou Rječku«. Poně~ 
vadž fronta Semenovova byla již likvidová~ 
na, nemohlo býti pochyby, že všechny ty 
přípravy směřovaly proti nám. 

Pohyb ešelonů našich vojsk v západní 
Sibiři byl ohrožen, a proto bylo povinností 
nás, zde snažiti se jim pomoci. Tuto pomoc 
jsme mohli poskytnouti za těchto předpokla~ 
dů:Ze nebudou ,se z Vladivostoku vyvážeti 
zbraně a vagony pro rudou gardu z Maďarů 
a Němců, a že Vladivostok v případě naší 
výpravy k Irkutsku bude tvořit zabezpečený 
týl. Splnění těchto předpokladů vyžadovalo, 
aby sklady munice a zbraní přešly úplně 
v naši správu, aby ve Vladivostoku nebyly 
rozmnožovány řady rudé armády a vůbec, 
aby bylo znemožněno každé její vystoupení 
proti nám a abychom měli v rukách dráhu' 
a telegraf. 

Naši odpovědní činitelé musili vybrati 
jednu ze dvou cest: Poskytnout pomoc našim 

bratrům na západě při zachování vlády ve 
Vladivostoku ovšem odzbrojené a s pone~ 
cháním nam úplně vojenských skladů, na 
což měl dát sovět souhlas anebo ~ v přípa~ 
dě, že souhlas nebude dán, prosaditi naše 
požadavky vojenskou silou. Proto velitel 
vojsk (generál Diterichs'" ) za souhlasu 
Odbočky nařídil především z pátku na sobo~ 
tu, odzbrojit bez hluku všechny ruské 'stráže 
u skladů v našich rajonech. To se stalo z 28. 
na 29. června tak, že se o tom v městě nikdo 
nedověděl. a všechny sklady vojenské se 
ocitly v našich rukách. Současně rozhodnuto 
v sobotu 29. červha obsadit všechny výšiny, , 
pnoucí se kolem města, v 10 hodin dopoledne 
poslati sovětu ultimatum, v ně.mž se bude žá~ 
dati úplné odzbrojení všech jeho vojenských 
sil (s ponecháním ochrany města 200 lidí), 
jakož i vydání všech zbraní a všech skladů 
v moc naši. V případě souhlasu s těmi pod~ 
mínkami, měla být členům sovětu zaručena 
osobní bezpečnost a ochrana našeho vojska. 
Bude~li odepřeno, vynutit si jich bojem. Kaž~ 
dému pluku byly dány úlohy a k podání ulti~ 
mata byla vypravena 4členná delegace, se~ 

stávající z důstojníků i vojáků, provázená 
plně ozbrojenou setninou. V 10 hodin bylo 
podáno ultimatum a za půl hodiny měla býti 
dána odpověď. 

Po uplynutí lhůty bylo naší delegaci řeče~ 
no, že odpověď nemůže býti dána, poněvadž 
předseda sovětu, Suchan ov, není přítomen, 
ale že provedení požadavku ultimata sovět 
nebude činit překážek. Proto velitel vojska 
nařídil odzbrojit silou všechny vojenské síly 
sovětu. 

Osmý pluk odzbrojil námořníky v kasár~ 
nách sibiřské flotily téměř bez odporu, pouze 
jeden opilý matros začal střílet. Stejně bez 
odporu se vzdala milice a rudá garda v so~ 
větu »Mořském klubu<~ a jinde. Sedmý pluk 
během dopoledne odzbrojil sovětské dělo~ 

*) Moje ~zmí!mika. 

střelectvo, 'odňav jim všechna děla, většinou 
starého systému. Druhý záložní pluk odzbro~ 
jil gardu v kasárnách na Druhé Rječce a 
obsadil kasárenské budovy. Odzbrojení 
v obou případec,h prošlo úplně hladce. 

K dosti silnému odporu sově'tských oddílů 
došlo ve štábu pevnosti, za nádražím, kqe se 
uzavřeli hlavně Maďaři a Němci a čeští 

sběhové, kteří odmítli složit zbraň. Proto za~ 
hájen obstřel přední a zadní budovy, jež se 
všech stran byly obklíčeny. Angličané vy
stavili jeden kulomet na budově svého kon
sula, Japonci u nádraží, naši pak na silnici 
u anglického konsulátu. Na nádraží na střeše 
a uvnitř zaujali posice naši a ruští »fronto
víci«, kteří hned se houfně přidávali k nám. 
V restaurační místnosti na nádraží zřízeno 
bylo. obvaziště. Střelba z ručnic a kulometů 
trvala s ča,stými přestávkami skoro dvě ho~ 
diny, chvílemi byla s obou stran velmi prud~ 
ká. Během tohoto boje vyběhlo. ze »štábu« 
několik rudogv~rdějců, kteří byli ihned odve~ 
deni. K šesté hodině podniknut na přední 
bu.dovu útok bombami. Našim se podařilo 
přiblížit se a vrhnouti do přízemí čtyři bom~ 
by. Tam se nalézala tiskárna, v níž se hned 
vzňal papír. Krátce nato objevil se ve vrch~ 
ním poschodí bílý prapor - »štáb« se vzdal. 
Ale když se naši přiblížili k budov;ě, byla 
mezi ně hozena s okna bomba. Zahájena 
ihned obléhajícími prudká střelba, vrženo 
několik bomb a boj se definitivně v obou 
budovách skončil. Pak bylo slyšet jen ojedi~ 
nělé výstřely po uprchlících. Boje zúčastnily 
se oddíly pátého pluku. , 

Spodní místnosti »štábu« značně byly zpu~ 
stošeny bombami, požárem a ve vrchních 
místnostech vybita byla všechna okna, všude 
stopy kulek. Po dobytí budovy »štábu pev~ 
nosti«, tisíce obyvatelů proudily ulicemi a 
zvědavě prohlíželi místo boje, pozdravovali 
naše hochy a vyslovovali radost nad sv.rže~ 
ním nenáviděné sovětské tyranie. Jinak město 
vzalo okmžitě na se obvyklý ráz, restaurace 
a kavárny opět otevřeny a plny obecenstva. 
»Bílení« bylo u konce. 

V pátek večer 28. června byla poslána 
vše111 spojeneckým konsulům, a to francouz~ 
skému, anglickému, americkému, ja'P0nské~ 
mu i čínskému zpráva o zamýšleném zasáh~ 

Americký vojín u pevnostního děla ve Vladivosloku. 
Foto Památnil, Odboje, 

nutí našich vojsk s krátkým odůvodněním. 
\' důsledku toho spojenecké stráže a hlídky 
v městě byly zesíleny již v noci z pátku na 
sobotu. V sobotu japonští a angličtí námoř~ 
níci obsadili část vnitřního města od »Moř~ 
ského štábu« počínaje, pak nádraží, poštu, a 
část hlavní třídy »Světlanské«. J aponci ně~ 

kolika malými oddíly se zúčastnili obsazení 
výšin nad městem, v některých místech dří~ 
ve, než tam přišli naši, a zůstali tam částečně 

s nimi. 

Při odzbrojování ruských námořníků čtyři 
ruské torpedové čluny vyjely ,do středu zá~ 
livu a postavily se do bitevní linie proti na~ 
šim postupujícím částem. Ale po výstražném 
signálu japonského křižáku »Asachi«, nic 
nepodnikly. Posádky těchto lodí vyslaly pak 
deputaci k veliteli japonského křižáku »Asa~ 
chi«, žádajíce o dovolení k odjezdu do Vladi~ 
vostoku, což odmítnuto. Posádky prostály na 
moři celou noc,' načež v neděli odevzdaly 

zbraně a lodi Japoncům. Zvláštní je, že ame~ 
rický křižník nezúčastnil se ani desantu, ani 
akce s torpedovými čluny. Byl jen klidným 
pozorovatelem. 

Naše ztráty byli č t y ř i mrtví (dva z nich 
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vlastní neopatrností) *) a 25 raněných. Ztrá
ty bolševiků 60-80 mrtvých. Zatčeno a 
z části vyslechnuto několik set osob. 

Vladivostok ani sovětská vláda neměly 
tušení, že v sobotu se bude něco dít. Vše 
bylo dobře utajeno. Ze se něco chystá a že 
se bude něco dít, bolševičtí vůdcové věděli 
ale neznali ani dne, ani hodiny, tušili pouze: 
že to očekávané bude brzy. Proto také osud
ného dne obyvatelé Vladivostoku, jako oby
čejně, chopili se svého díla, otevřeli své 
krámy a dílny jako v každý všední den. 
Když ale po osmé hodině objevily se naše 
vojenské oddíly na hlavní ulici a bojovné 
řetězy počaly se pohybovati kolem města po 
kopcích, obyvatelé hned pochopili, oč jde. 
Krámy se zavíraly, tramvaj přestala jezdit, 
na čínských krámech a domech objevily ,se 
čínské vlajky. Obecenstvo s počátku vykli
dilo ulice, ale pak, když vše šlo hladce, ulice 
zaplnily se národem, davy ztěžovaly naši 
práci, neboť nedbajíce nebezpečí, nakupily 
se hlavně odpoledne kolem námi obléhaného 

*) V zápisniku !později slovo čtyři přeškrtnuto a 
nadepsáno »jeden mrtvý«. 

»štábu pevnosti« proti nádraží. Obyvatelstvo 
naše vojsko nadšeně vítalo a na obličejích 

chodd'l, bylo možno PQzorovati ulehčující 
úsměv radostného překvapení. . 

V neděli bylo město obsazeno silnými hlíd
kami našich. Hned zřízena ruská milice, která 
ještě v neděli začala fungovat. V pondělí 
ochrana města předána této a my jsme ode
šli na stará místa, neboť V neděli i v pondělí 
ve městě i okolí byl úplný klid, život rozvi
nul se úplně normálně. 

Právě v sobotu, když jsme začali »bílit« 
Vladivostok, došel telegram od Masaryka 
z Ameriky. Zní takto: »Pozdravuji srdečně 
naše drahé hochy. Pošlete přesnou zprávu o 
položení našich vojsk. Máte dosti zbraní a 
střeliva? Zádal jsem Čičerina (vláda v Mo
skvě), aby vás volně propustil. Souhlasil 
bych s odzbrojením, zaručí-li vám dokonale 
odejíti bez překážek. Musíte býti přesně 
loyální, ale musíte se dovésti ubrániti proti 
věrolomným útokům. Buďte v úzkém styku 
se spojenci. Hurban přijíŽdí.« . 

Byli jsme už napadeni jinde a chystali se 
napadnouti nás i zde. Ubránili jsme se a tak. 
splnili příkaz vůdce. 

Ussurijsk. 
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B JU IK LSK USURIJSKÉHO 
I=RANTliEK Kotí 

Po dobytí Vladivostoku, podařilo se mno
hým bolševickým předákům, níezi nimi i ně
kterým českým sběhům komunistům (Mirov
ský) prchnouti na sever, do vnitrozemí, a 
tam v prvním větším městě organi,sovati a 
burcovati rudou gardu proti nám. Zelezniční 
uzel, Nikolsk Usurijský, ležící asi 100 verst 
severně od Vladivostoku, v němž se scházely 
dvě trati, jdoucí ze Sibiře, od západu trať 
mandžurské dráhy a od severu od Chaba
rovska pokračování dráhy amurské, hodil se 
jim k odporu velmi dobře. Byly tu dílny a 
topírny nádražní, v nich pak hodně dělnic
tva. Bylo tu v té době hodně vojenských 
zbraní a materiálu z likvidované fronty gro~ 
dekovské, kdež bylo do nedávna rudým 
nutno zápasiti o existenci v Přímoří s bílou 
&rmádou, jejími jádrem byli hlavně kozáci 
usurijští. Strategic'ky byli rovněž ve výhodě, 
neboť město samo, ležící za říčkou v údolí, 
obklopeno je pahorky, které také ihned byly 
jimi obsazeny a opevněny, takže my jsme ani 
netušili, jakou tvrdou pevnost jest nám bráti 
útokem. Kromě toho pokusili se zbořiti veliký 
tunel, který je v horách na poloviční cestě 
mezi Vladivostokem a Nikolskem. Ale to už 
se jim nepovedlo. Stalo se to tak (jak nám 
potom osmáci vyprávěli). Osmý p1uk totiž 
dostal rozkaz po dobytí Vladivostoku, aby 
se jako prvý hnul na sever k Nikolsku. Když 
první jeho čá.sti dorazily k tunelu, zastavily 
se na stanici, která s této strany byla tu vy
budována. Současně na druhé straně za tune
lem stanula lokomotiva s několika vozy, při
hnavší se od Nikolska, z nich pak vyskákali 
bolševici, chystajíce se vyhoditi tunel do po
větří. Obě strany nepřátel o sobě nevěděly. 
Tu pojednou strojvůdce z bolševické lokomo~ 
tivy hlásí, že má málo vody a žádá, aby dříve, ' 
než bude tunel zničen, propustili ho na dru~ 
hou stranu jen se ,strojem, aby tam na stanici 
potřebnou vodu nabral. Bolševici svolili. 
Strojvůdce vodu nabral, ale ovšem padl do 
rukou našich hochů, jimž prozradil, co se 

chystají bolševici provésti. Hoši nemeškali, 
několik jich se skrylo na lokomotivě a hajdy 
k tunelu. Bolševici, nic netušíce, vítali s rado
stí vracející se svou lokomotivu a pustili ji 
mezi sebe. V tom však naši začali palbu, 
padlo několik bomb a tunel byl zachráněn. 
Tím otevřena cesta na dalších 50 verst, až 
k Nikolsku. 

Tam však čekala osmý pluk těžká zkouš
ka. Jak bylo řečeno, nikdo nepomyslil, že by 
bolševici v tak krátkém čase mohli ,sorga
nisovati takový odpor a opevnit takovou 
frontu. Naši se přenáhlili. Domnívali se, že 
i zde to půjde tak hladce, jako to šlo ve Vla
divostoku a u tunelu. Hnali se do boje beze 
vší přípravy, bez artilerie a u srovnání s bol
ševiky takřka s holýma rukama, neboť měli 
sice pušky, ale nábojů moc ne. Našli však 
bolševiky asi 10 verst před Nikolskem zako
pané na výšinách kolem dráhy, vyzbrojené 
množstvím kulometů, artilerií i pancéřovým 
vlakem. Následek toho byl, že bolševici prvý 
nátisk našich odrazili a my utrpěli veliké 
ztráty. Naši musili při ústupu nechati mnoho 
raněných, které bolševici dobíjeli a Maďaři 
hnusně zohavovali. Uřezali jim uši, nosy, . 
přirození, rozbodali a rozbili pažbami. Teprve 
když přišla z Vladivostoku artilerie a pátý 
pluk na pomoc a pokusili jsme se bolševiky 
obejít s boku, nevydrželi, nechali posice posi
cemi a couvli hned asi o 100 verst na sever. 
Bylo to do jisté míry s naší strany nečekané, 
neboť jsme mysleli, že v tak dobrých posi
cích vydrží déle se brániti, a následkem toho 
připravovali jsme se na dlouhý boj. Tím se 
stalo, že zatím co s naší strany se chystaly 
velké operace, bolševici vyhodili před mě
stem most přes říčku, v Nikolsku a na ná
draží všecko sebrali, co nemohli, zničili, a nd 

jsme je mohli skřípnout do obchvatu, z chy
stané smyčky chytře se vyvlékli a vše 
odvezli. Zastavili se 100 verst severněji u 
městečka Spasskoje, kde byly zase 'podobné 
výhodné pro ně posice jako u Nikolska. 

x 
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OD(H L DI ST KU B J 
LSK-USURIJSK 

FRANTIIEK JAKUBIKÝ 
Casně ráno dne 1.· července 1918 osmý 

pluk opouštěl" Vladivostok. Vyšli jsme ráz~ 
ným krokem z námořnických kasáren a ubí~ 
rali se v dobré náladě přes První dále na 
Druhou Rječku, kde jsme zarazili. Odtud 
měli jsme jeti několik verst od bolševiků 
ještě neobsazenou tratí, a že tu pro nás nebyl 
dOlsud přichystán vlak, hleděl ,se zatím vyře~ 
siti důležitý, ale pro náčalstvo též choulo~ 

stivý problém, a to rozdělení stejné zbraně 
jednotlivým rotám. To se mělo státi z těch 
důvodů, protože se u každé roty nacházel 
dvojí druh pušek, a to: Mauserovky - kte~ 
rých dobyli jednotlivci z rot v boji o Vladi~ 
vostok, a berďjanky, které byly rotám dříve 
ve Vlildivostoku rozdány. Zprvu byly v ro~ 
cách odejmuty všechny pušky, které byly 
po.dle druhu pak roztříděny. Bratří z rot se 
tu doslechli, že ta i ta rota dostane »Mausero~ 
vek«, a ta i ta zase »Berďjanek«. Proti tomu~ 
to rozhodnutí se vzepřeli bratři z oněch rot, 
kterým byly berďjanky přiřknuty a žádali, 
aby rozhodováno bylo losem o přidělení 
těchto zbraní jednotlivým rotám. 

Každý z nás, který byl dříve držitelem 
pušky »Mauserovky«, uznal, že musí se tak 
státi, aby každá rota jako bojová jednotka 
měla v boji stejné zbraně, a to z těch důvodů, 
jelikož zásobení roty v boji s municí jednot~ 
nou bude snadnější a nezpůsobí nějakých 

překážek, jako by se jistě stalo při zásobení 
té roty, která by byla v boji s dvojím dru~ 
hem pušek. Bylo tudíž povoleno, losem roz~ 
hodnouti o přídělu pušek rotám. 

Za naši rotu šel jsem vytáhnouti los, který 
rotě přinesl protivné berďjanky, a mne za 
to na kolejnici pěkného hobla. Dobírali si 
mne bratři ještě nějakou dobu za ten můj 
osudný tah. 

Počalo rozdílení zbraní podle vylosování, 
a tu mnohý poškozenec vzpomínal ještě na 
dobytou svou Mause-:ovku, kterou ale již 
zpět nedo,sta1. Přes to však uchopil s radostí 
tu těžkou, jemu podávanou berďjanku, pro 

kterou se zásobil dostatečně potravou, těše 

se opět na okamžik, jak při brzkém střetnutí 
se s bolšány dostane se mu Mauserovka 
zase do rukou. 

Během té doby byl tu již přichystán vlak, 
který nás měl odvézti odtud, těch několik 
verst k razjezdu před Nikolskem. 

Až tam jsme se také vlakem šťastně do~ 
stali, a tu noc nastávající v tomto ešelonku 
probděli. Dále jsme tím vlakem nemohli, 
neboť za razjezdem měli bolševici již frontu, 
na které chtěli ,s námi svésti boj, aby nám 
svou porážku, kterou utrpěli ve Vladivo~ 
stoku, snad oplatili. 

Z ešelonu jsme časně ráno 3. července 
vystoupili a šli odtud bolševikům vstříc. 

S počátku šli jsme stále v pochodovém prou~ 
du, rota za rotou ve čtyřstupech. J akmHe 
jsme však přešli jednu výšinu, s které byl již 
rozhled do širšího okolí, zpozoroval náš, ku~ 
předu valící se proud od Nikolska bolševický 
nabljudatel (pozorovatel). který dával bol~ 
ševickým dělostřelcům přesné údaje o našem 
pohybu. O tom jsme se přesvědčili dosti 
přesnou střelbou jich artilerie v místa, který~ 
mi jsme procházeli a od kterých jsme již zase 
byli cca 300-500 kroků vzdáleni. Bylo 
z toho vidět, že hlášením pozorovatele bylo 
dělostřelcům správně určováno místo, jenže 
se tito ve svém výkonu trochu opožďovali, 
takže šrapnely praskaly 'I místech hodně za 
námi, což bylo naším štěstím. 

S tohoto návrší jsme zpozorovali jejich 
broněvík, který se projížděl po trati stále 
sem a tam, a aby nám ne1:působil nějakých 
ztrát, roztrhli jsme se již a postupovali zvolna 
·kupředu. Jednotlivé roty braly již v postupu 
určitý směr, kterým se hrnuly stále vpřed, 
dokud nedosáhly výhodných míst nebo ne~ 
zpozorovaly bolševiky na blízku. 

Naše rota, docházejíc na výšinu, nacháze~ 
jící se vpravo vzadu od rozjezdu, se rozdě~ 
lila, načež jednotlivé čety odcházely přiká~ 

. zan}'m jim směrem. Malá část jedné čety se 

tu zdržela, aby byla zesílť'na několika bratry 
ze štábu pluku. S doplněl1')U takto četou jsem 
se pustil podle daných mně direktiv ,s výšiny 
této dolů proti vrcholkům, na kterých se měl 
proti nám pohybovati roj bolševiků. Blížíce 
se v tom směru k vozové cestě, zpozorovali 
jsme již na protější výšině postupovati bolše~ 
viky. U této cesty, kde byl malý příkop, 
herý nám skýtal částečně potřebného krytu, 
jsme ulehli a počali proti bolševikům páliti, 
čímž jsme je v dalším postupu zarazili. Přes 
to, že jsme byli od sebe dosud značně vzdá~ 
leni, rozpoutala se tu mezi námi ostrá střelba, 
za které, třebaže mnoho kuliček kolem nás 
svištělo a kolem našich těl dopadalo, nebyl 

na počátku boje vrhli se někteří bratří příliš 
dopředu, a tím se dostali do velice nebezpeč~ 
ných míst, z kterých během boje se nemohli 
již ani kupředu, ani dozadu na některé vý~ 
hodnější místo, kde 'by byli uchráněni od 
neustálé střelby, hnouti. V tato místa nejen 
že pálili bolševici z jejich okopů a posic, ale 
také je silně obstřeloval broněvík, který stále 
projížděl v blízkosti. Střelbou tou způsobili 
bolševici těmto hochům těžká zranění a ne~ 
bylo nám ani možno z těchto míst je k nám 
dO,stati, aby jim mohla býti poskytnuta oše~ 
třením rychlá pomoc. 

V ten den nám bylo v boji nápomocno 
jedno dělo, z kterého vypustili naši dělostřelci 

Vladívoslocká opevnění. Foto Památník Odboje, 

v této četě nikdo zraněn. Bolševici byli proti 
nám ve výhodě tím, že větší část se skrý~ 
vah v lese, odkud z dobrého úkrytu proti 
nám pálili. Tato sku!,ina bolševiků měla 
v úmyslu nás obejíti a tezadu pak nás na~ 
padnouti, což jim však úplně zhatila, tuším, 
12. rota, která jim včas přišla do boku a tam 
odtud je zahnala a dál~ pronásledovala, 

Tím tento úsek byl od nkh očištěn a má 
četa osvobozena, pustila se směrem, kterým 
před tím odešla ostatní část naší roty, aby 
tuto dohonila a její roj pak zesílila. Po dojití· 
v místa, obsazená naší rotou, ulehli jsme 

v řetěz, zde rozložený. 
V těchto místech, jak jsme pak zvěděli, 

pouze jeden granát, který, neexplodovav, 
.'zapíchnul se II samého broněvíku v zemi. 
Dále k střelbě dělo se stalo neschopné. vý~ 
sledek takový nás velmi zarmoutil, 'neboť 
naším přáním bylo, aby aspoň ten broněvík 
byl od našich dělostřelců nějakým pěkně 
poslaným granátem zahnán k čertu, odkud 
'by neměl návratu. Proto nebylo divu, že jsme 
byli tím pobouřeni, nechápajice, že by se 
nemohlo obstarati pořádné dělo, které by tu 

zasáhlo svorně s námi. 

Za to bolševická artilerie nám v ten první 
den naposílala granátů a šrapnelů až dost. 
Bolševici ,si byli dobře vědomi, že nemůžeme 
jim stejným opláceti, proto stále se svým 
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broněvíkem nás ohrožovali. Stálým preJ1z~ 
děním trati opanovával broněvík celou tu 
část fronty a za takových okolností nebylo 
nám možno, posunouti, se kupředu. Mohly 
snad proti broněvíku působiti jen střely z na~ 
šich pušek? Byli bychom se mohli opovážiti 
z nekrytých míst jej Mpadati? Nikoliv! Bylo 
to nemožné, a proto hylo tu třeba kanonku, 
který by několika spr~vnými ranami zahnal 
broněvík, aby se mohl pak podniknouti i útok 
proti bolševikům, v zákopech u trati se skrý~ 
vajících. 

Z těchto důvodů byl náš boj toho dne bez~ 
výsledný a rozumně jednalo naše velení, 
když nařídilo ústup, považujk náš další po
stup za těchto okolností za nebezpečný. 

Ustoupili jsme pozdě večer s tohoto bojiště 
zpět do ešelonu, kde jsme pak noc přespali. 

V tu samou noc sem přijely části pátého 
pluku, které hned odešly na obchvat za 
Nikolsk~Usurijsk, aby tam v týlu nepřítele 
obsadily trať, resp. tuto poškodily a tím za~ 
mezily bolševikům rychlý ústup. 

Náš osmý pluk nastoupil odtud ča.sně ráno 
4. července opět pochod na bojiště v okolí 
rozjezdu před Nikolť,kem. Od toho rozjezdu 
rozešla se rota po čHách v roj, postupujíc 
zvolna kupředu. Za staničními budoVé.lmi 
procházeli jsme hustými strnisky. Nedaleko 
této zastávky jsme šli okolo dvou těžce raně
ných a v krvi ležících bolševiků, o kterých 
jsme se domnívali, že mají poslední hodinku 
sečtenu a že zůstanou za námi neškodnými. 
Popošli jsme však jen malý kousek kupředu, 
zaslechli jsme za sebou šustot, a poohléd
nouce se vzad, spatřili jsme. kteraJr jeden 
z nich se stěžka odvaluje a sahá po pLlšce, 
na které ležel. snad v úmyslu, aby po nás 
střelil. Vrátili jsme se k nim a dali jim za tuto 
lesť, proti ~ám chystanou, to. co právě po~ 
třebovali. 

Postupujíce dále kupředu, zarazili jsme v 
lesíku, kde utvořivše frontu od trati do pra~ . 
va jsme ulehli a přes noc tu zůstali. Velitel 
roty mně tu přidělil půldruhé čety s příkazem. 
abych se řídil dále podle hlášení podáva-
ných rojem. Ta noc byla tichá, jen sem a tam 
hlášení, které procházelo rojem »dej to dál. 
vpravo nemá'me spojení« - nebo - »dej to 
dál. dopředu byla vyslána hlídka« - ru-
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šilo klid. Během této tiché noci jsme si krá~ 
tili čas a zahřívali se rytím země a připravo~ 
váním si malého zákopu. Téže noci kdosi 
vehnal před nás koně. Opět nflstraha, kterou 
nám snad bolševici způsobili, počítajíce. že 
koně tyto budem asi honit, čímž by vznikl 
hluk a oni se dozvědí. v kterých místech se 
asi nacházíme, aby nám v ta místa poslali 
několik šrapnelků. My jsme se však za koň
mi nehonili. ani jich neplašili. é'!-'y klid noční 
tím nebyl rušen a na sebe tím neupozornili. 
Takto nerUšeni v klidu dočkali jsme se sví~ 
tání. za kterého jsme počali zvolna opatrně 
postupovati kupředu. Docházejíce na volné 
prostranství, byli jsme bolšeViky zpozorová~ 
ni a opět po nás začali stříleti. 

Druhého dne, 5 .. července, byla u nás již 
lepší nálada, neboť jsme nebyli již osamo~ 
ceni, slyšíce v roz.poHtaném boji, hned z po~ 
čátku z naší strany od zadu duněti naše dě~ 
la, která statečně bila do bolševických po sic 
i do broněviku. ,Dozvěděli jsme se pak, že 
nám je zapůjčili naši spojenci z Vladivosto~ 
ku z kterési lodě. Střelba z těchto děl nám 
dodávala v boji značnou vzpruhu a neznali 
jsme pak již před námi překážek. 

Dosáhriuvše výšiny. s které bylo možno 
okolí pozorovati. zpozorovali jsme, ~e bolše
vický broněvik jest zahnán v roklinu. odkud 
již si netroufal proti nám kupředu popojíž
děti. 

Doposud stále jsme postupovali, aniž by~ 
chom mohli proti nepříteli zahájiti palbu, což 
bylo dopřáno více ostatním rotám, které bol~ 
ševikům byly blíže a pohybovaly se na rov~ 
nějším prostranství. Při pohybu vpřed měli 
také citelnějších ztrát. Proslýchalo se, že z 
husté houštiny. kterou obcházelo několik ho~ 
chů sedmé roty, vypálefl':1 byla na ně salva 
od ukrytých tam bolševiků. Některé rány 
této salvy smrtelně zranily několik bratrů. 
Ukrytí tam bolševici zaplatili to okamžitě ži~ 
votem, neboť ostatní pomstili své zákeřně 
přepadnuté bratry ... 

Na jiném místě, opět během boje. bylo z 
protější strany česky voláno: »Bratři nestří~ 
lejte! Tu jsme my!« Z naší strany se jich však 
dotazovali, od kterého pluku a roty jsou? 
Odpověď zněla: »od pátého pluku«. Tato 
lesť se však partě Mirovského nezdařila, ne~ 

boť naši předobře znali, že tu z pátého pluku 
na této frontě nikoho není a proto nemeškali 
a· začali do nich silně pražit, čímž jím vznikly 
pěkné ztráty. Na pravém křídle tudíž měli 
dříve příležitost se střetnouti s nepřítelem.. 

Nemajíce před sebou již prokletý broně~ 
vik. kterému bylo těžko vzdorovati, počali 

jsme ponenáhlu postupovati. Vytáčením pra
vého křídla bylo nuceno naše levé křídlo 
mírněji šinouti se vpřed, ba chvílemi i na mí~ 
stě se zdržovati, takže jsme delší dobu měli 
výšinu, kterou bolševická artilerie nepřetr
žitě obstřelovala, obsazenu. Dopadaly sem 
granáty stále na několik kroků za naši po-

dy. Při zabzučení takové jedné střely povídá 
žertem br. Navara: »Zastav se granátku 
u m~e, abych si mohl mou papírosku zapá
liti! « 

Po celou tuto dobu bylo slyšeti vpravo od 
nás stále silnou přestřelku, během které jsme 
konečně na pokyn velitelův začali jednotlivě 
zvolna lézti kupředu, hledíce při tom se vždy 
dobře krýti, aby nás bolš. pozorovatel opět 
snad nespatřil. 

Měl~li kdo z nás se dostati přes úplně 

prázdny prostor, zřídil .si pro sebe umělý 
kryt, a to tak, že uříznuv si kus keře, držel 
ho před sebou a plazil se kupředu, až se dn-

Tržiště v Nikolsku-Ussul'i;ském Foto Památnik Odboje. 

SICI, ne)VICe V místa, v kterýr:h se pohybo~ 
vala povozka, která nám dovážela munici. 
Tato povozka jim byla stálúm terčem a pře~ 
kážkou. Jeden granát dopadl blízko ní, ne
učinil však žádných ztrát, neboť střepina z 
něho nezasáhla ani koně, ani obsluhu. Jen 
výbuchem se koně splašili a s povozem ujíž~ 
děli pak .s kopce dolů. Několik granátů však 
nad našimi hlavami prudce a krátce zabzu~ 
čelo ana malou vzdálenost od nás do země se 
vrylo. Měli jsme tu podívanou. jak takový 
granáte~( dovede zem rozrýti a do výše roz
metati. Při tom všem, kdy se dalo očekávati, 
že některá z těchto střei přece nás snad také 
zasáhne, byli jsme veselé mysli a dobré nála-

stal bezpečně k své četě. Když jsme· byli 
všichni pohromadě, pustili jsme se pomalu 
v roji se stráně dolů. Odsud jsme již mohli 
pozorovati celou rovinu před Nikolskem a 
viděli jsme, kterak daleko vpředu, skoro 
u samých bran Nikolska, utíkají zbytky bol,.. 
ševiků před námi. 

Když jsme došli v nížinu, přecházela půl~ 
rota levou stranu tratě, kdežto druhá půlrota 
zůstala vpravo od této, odkud volným po .. 
hybem vpřed jsme se blížili k Nikolsku, 

Přecházejíce bolševické okopy, viděli jsme 
tu mnoho bolševiků zabitých, ale raněných 
jsme tu nenašli. Na levé straně trati byl na" 
]a<:l1 jeden náš bratr, který byl bolševiky 
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strašně zohaven. Nato na naší pravé straně, 
zase nedaleko jejich okopu, nalezli jsme opět 
jednoho našeho bratra, kterého někteří z nás 
poznali, že to jest známý - učitel - od 4. 
roty. Při spatření tohoto, zatajil se nám dech 
a v oči naše se nám vhrnuly slze lítostí, že 
ubožák takovým zvěrským způsobem, jistě 

že za živa ještě, byl usmrcen. Ležel tu na 
dřevě, maje ruce rozpažené, které mu byly 
k dřevu hřeby přibity, a nebylo toho dosti, 
ještě v obličeji byl řeznými ranami strašně 
zohaven. Takových tu potom po bOji bylo 
nalezeno více, kteří pak byli spojenci ofoto~ 
grafováni za účelem informování veřejnosti 
o řádění a zvěrstvech, páchaných bolševiky 
na Čechoslovácích. Tito bratří byli dozajista 
z těch, kteří předcházející den, jak již dříve 
uvedeno, postoupili v boji příliš v nebez~ 
pečná místa vpřed, kde byvše těžce zraněni, 
v noci pak bolševiky do jich posic byli do~ 
vlečeni a tu bídným způsobem k ,smrti ubiti. 

Po projití celého bojiště, přiblíŽili jsme se 
k městu, do kterého jsme vcházeli s několika 
stran. Procházejíce ulicemi, pátrali jsme po 
bolševicích, kteří nám z města zavčas uprchli. 

Obsadili jl3me n~draží, zajatecký tábor a jiné 
ještě veřejné budovy. Na bojiště byl ihned 
vyslán oddíl ze saniteráků, aby tam posh1e~ 
dal naše ubité bratry. 

Naše rota, prohlédnuvši jí přidělenou čásť 
města, odešla do zajateckého tábora, kde se 
zatímně ubytovala. V tom lágru byla námi 
držena i strážní služba. Zde mezi zajatci při 
pátrání bylo nalezeno několik napomahačů 
bolševických, mezi nimiž byl jeden Čech -
zarputilý bolševik, který také podle výpo~ 
vědi druhých zajatců byl bolševikům v boji 
nápomocen, za kterouž práci byl ovšem br. 
K. z roty odměněn. 

V příštích dnech byli pochováni na hřbi~ 
tově v Nikolsku všichni v boji u Nikolska 
padlí bratří, mezi nimiž byl i můj rodák 
Jenda Kaucký od sedmé roty. 

Zdrželi jsme se několik dní po tomto boji 
v Nikolsk Usurijsku a bratří tu netrpělivě· 

očekávali další postup, kterého se dne 16. 
července přece dočkali. Téhož dne s radostí 
j.sme nastupovali do vlaku, který nás pak 
odvážel v Usurijský kraj. 

x 
BIT A· NEDALEKO MĚSTA 

NIKOLSK USSURIJSKIJ 
FELCAR MATĚJKA 

Boj i š t ě. Posice pro protivníka byly 
velmi příznivé. Byl to předem blízký týl, 
město samo se sklady dělostřeleckého mate~ 
riálu, pušek, nábojů a spíže. Náš týl, Vladi~ 
vostok, byl skoro 300 verst za námi. 

Nad městem stojí osamělý vysoký kopec, 
s něhož byl přehled po celém bojišti. Vyso~ 
ký tovární komín byl druhou znamenitou 
pozorovací stanicí nepřítele. 

Mimo to osamělý vrch nad městem byl 
výbornou posicí pro nepřátelské dělostřele~ 
ctvo. Zelezná dráha, vinoucí se kolem vrchu 
a protínající naše levé křídlo, hodila se mu 
též znamenitě pro útoky třemi bronýrovapý~1 
mi vlaky. 

Postupovali jsme s kopců do údolí a náš 
pohyb mohl nepřítel dobře pozorovati. Po 
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kopcích však mohli jsme se dostati obloukem 
až k městu do boku nepřítele a také jsme ,se 
o to pokusili, bohužel bez artilerie prvý den 
bez úspěchu. 

P I' ů běh boj ů. Prvý den nástupu na 
Nikolsk postupovali jsme od rána a vzdor 
obrněným vlakům a palbě nepřátelského dě~ 

,lostřelectva dostali jsme se značně kupředu. 
I obchvat levého křídla nepřítele, provedený 
5. plukem, se dařil. Bylo však zjevno, že by 
nás vítězný postup stál mnoho ztrát na li~ 
dech, proto ve 12 hodin v poledne nařízen 
byl ústup. Ustoupili jsme i se svými vlaky 
několik kilometrů zpět, zanechavše na bojišti 
v poslední chvíli těžce raněné a zblóudilé od 
rot. To bylo 3. července 1918 ráno. Ztrát 
bylo málo, ale všechny znamenaly naše 

mrtvé, protože rudokvardějcikaždého, koho 
dopadli, byť byl i raněný, nejen ubíjeli, ale 
před smrtí ještě trýznili, mrtvoly pak zohavili. 

Noc prošla pokojně. Zrána mužstvo od~ 
počívalo, teprve po obědě pomalu nastal po~ 
stup k obsazení vykázaných posic. Rudo~ 

kvardějce zastihli jsme již za poslední stanicí 
k městu. Roty rozvinuly ,se v cepy za puseč~ 
ného obstřelu nepřítele. Některé roty, jako 
6., postupovaly příliš rychle a dostaly se do 
křížového ohně. V boji uškodili nám mnoho 
Češi v řadách rudokvardějců, kteří mátli 
naše bratry voláním, aby nestříleli, že jsou 
od 5. pluku. 

sdělujíce s naml svoje dojmy z bojů. Bylo 
zřejmě viděti radost z toho, že nejsme tací, 
jakými nás vymalovali bolševici. 

Lid nabízel nám cigarety, jídlo, čaj a co 
měl vůbec po ruce. Na nádraží pozdravovali 
se ruští lidé jako o slavnosti vzkříšení, 
o slavné Pasce známými slovy: »Ghristos 
voskres« ... 

Uvnitř města pozorovali jsme na tvářích 
jistou zdrženlivost, nedůvěru a bázeň. Jist)' 
starý železnodorožník plakal dojmutím, když 
líčil onu hrůzu, která všechny uchvacovala 
z postupu Čechoslováků ... »Byl jsem v rus~ 
ko--'japonské vojně, zkusil jsem, za svého ži~ 

Zničený most přes řeku Santa ChezlI u Spasskoje. Foto Památnlk Odboje. 

Do večera zmocnili jsme se posic, ze kte~ 
rých jsme vycházeli při útoku prvého dne. 
Noc opět prošla bez střelby. Ráno v 5 hodin 

. dáno bylo vyzvání k boji naší artilerií, která 
nám přijela na pomoc od Vladivostoku. Po~ 
stupovalo se velmi, zvolna, výstřelů z pušek 
a strojních pušek padlo málo. Toho dne 
vlastně dílo svoje vykonala naše artilerie. 
Když umlčela poslední nepřátelské dělo, dali 
jsme se v cepech na pochod v dlouhých roz~ 
vinutých řadách a nezastavili jsme se již až 
v městě samém. 

N á I a d a v m ě,s t ě. Lidé vycházeli nám 
vstříc, seskupovali se s úsměvem kolem nás, 

IV. díl Cestami odboje. 16 

vota vůbec dosti, ale tolik obav a vnitřního 
nepokoje jsem nikdy nezažil, jako tyto dny 
od toho okamžiku, kdy jste vyjeli od »Vtoré 
rječky« (stanice před Vladivostem).« 

Ale lid ve své většině přece jen byl rád, 
že jsme přišli. Tak bába druhý den po obsa~ 
zení města, když jsme hledali po domech 
zbraně, mi děkovala slovy: »Bůh vám odplať, 
že jste nás přišli vysvobodit. Spasivo vám, 
moloďci!« 

V cerkvích (kostelech) bylo popy uspo~ 
řádáno děkování bohu za odvrácení bolše~ 
vického teroru. 

Zivot na ulicích byl v prvé dny chabý. 
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Mnoho lidí se během našeho útoku odstěho~ 
valo ze strachu a teprve ponenáhlu se vra~ 
celi. Ba, byly případy, že lidé zabarikádo~ 
váni, o hladu skrývali se ve svých domech. 

Když se dům takový násilně otevřel a vešlo 
se dovnitř, ozvalo se kdesi pod postelí sku~ 

čení, podobné vytí psa. Za smíchu vytáhli 
naši hoši z pod postele třesoucí se lidskou 

bytost, která ve svém úžasném strachu vzbu~ 
zovala spíše smích, než soucit. 

Z t r á t y. Od 8. pluku podle prvých zpráv 
z vladivostockých časoplsů padli: 3 důstoj~ 

níci, 1 umřel v nemocnici od ran a 29 střelců. 
Raněných bylo: 6 důstojníků a 225 dobro~ 

volců. Mrtvých bolševiků bylo podle časo~ 
pisu »Golos Primorja« z 11. července 1918 

na 600 lidí, podle jiných zpráv na 800 lidí. 
Počet raněných však činil přes 1 000 lidí. 

N á I a d a v n a š i c h řad ách. Od 

»Vtoré rječky« vyjíždělo se ve veselé ná~ 
ladě. Výtečná nálada byla též při nástupu 
ráno 3. července. Když se ukázalo, že mají 
bolševici převahu nejen v počtu lidí, ale i 
v důležitých zbraní (měli 3 bronýrované 
vlaky a asi 10 děl), nálada trochu ochabla, 
ač se šlo stejně stále kupředu a prudce se 
útočilo, jak na bronýrovaný vlak (1. rota), 
tak na strojní pušky a jednotlivé oddíly bol~ 
ševiků, které se ukázaly v blízkosti přední 
linie. Nálada značně stoupla, když přivezena 
vlakem byla děla. Po,stupovalo se opět ve 
výborné náladě, která neklesla ani, když 
v některých rotách nastal ~ hustém křoví a 
působením českých komunistů trochu nepo~ 
řádek. Třetí den ráno postupovalo se jen 
zvolna, nálada byla klidná, každý věděl, že 
se zvítěziti musí. Artilerie pracovala čile a 
rozhodla o konečném vítězství. 

Nikolsk Ussurijskij 15. července 1918. 

x 
U JEV<íE EVKY A U SPASSKOJE 

FEL(AR MATĚJKA 
V Nikolsku Usurijském jsme si přes týden 

odpočívali mezi tím, co 5. pluk táhl dále za 

nepřítelem. 

Chodili jsme na koncerty kapely našeho 
pluku, které - mimochodem řečeno - byly 
pro nás dosti drahé; neboť vstup stanoven 
na 70 kopějek až 1 rubl. Tehdy jsme totiž 
brali 7 rublů měsíčně. Kromě toho navště~ 
vovali jsme místní bio, ač den co den pořá~ 
dány byly v červených, prostranných našich 
kasárnách pro nás americkými přáteli kino~ 
dramatická představení. Mnozí z našich 
chlapců navštěvovali pilně uzounké budoár~ 
ky něžných Japonek. 

Z Nikolska jednoho rána vyjeli jsme 5. 
pluku na pomoc, neboť u stanice Jevgeněvky 
našel protivníka ve výhodné posici. Po obou 
stranách dráhy stály dva vysoké kopce, 
s nichž bolševici ovládali trať železné dráhy. 
Od železnice na západ byly bezedné močály, 
sahající až k velikému jezeru. Na východ 
prostíraly se také širé bažiny. Tak mohlo se 
na nepřítele jen dalekými obchůzkami kolem 
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jezera Chanky a bažin. 5. pluk toho také vy~ 
užitkoval a zkusil obejíti nepřítele dvěma 

prapory a zničiti mu trať. Dva prapory uká~ 
zaly se však na tento úkol slabými. Pro ve~ 
likou vzdálenost nemohlo se udržeti spojení 
mezi částmi. Dva bataliony 5. pluku svůj 

úkol vykonaly, obešly nepřítele, vyhodily 
trať a zažehly dřevěný mostek. Výbuchy 
vylákaly však nepřátelský broněvik, jenž 
zjistiv situaci, vrátil se pro ešelony vojska. 
Řady 5. pluku na padesát kroků položily se 
u trati, což byla malá vzdáleno.st. Ohromná 
přesila nepřátel a dva bronýrované vlaky' 
přiměly oba prapory k ústupu k blízké vsi a 
ještě dále. (Na 200 bylo první den ztrát, 
druhý den začali se rozběhnutí vraceti, přece 
však bylo na 50 mrtvých a raněných.) 

Mezitím hlavní proudy našeho vojska 
stály na svých místech, ač snad mohly pod~ 
niknouti frontální útok. Na místo pronásle~ 
dování, slyšeli jsme 16. července jen několik 
výstřelů našeho broněviku a pak již nastalo 
na bojišti ticho. Důstojníci říkali: »Zdá se, 

Bojiště II Spasskoje. Foto Památník Odboje. 

že nepřítel ustupuje.« Zatím však již ustoupil, 
jakmile uhasil hořící mostík a položil nové 

kolejnice. 
V půl 9. ho.d. večer obdržela XII. rota 8. 

pluku, u níž jsme se právě s lékařem nachá~ 
zeli, rozkaz jíti po železné dráze vpřed kolem 
artilerií rozstříleného strážního domku, přes 
vyhozený most a zmocniti se obou kopců po 

stranách trati. 

Když jsme vystoupili za svítání na oba 
kopce a viděli jsme okopy nepřítele na kop~ 
cích a mezi vrchy, uznali jsme, že po sice ne~ 
přítele byla víc než dobrá a že by naše rota 
k úkolu danému naprosto ne.stačila, kdyby 
nepřítel nebyl utekl. V případě, že by byli 

bolševici s posic neutekli, byla by bývala 
celá rota ztracena, protože na trať měl ne~ 
přítel se všech stran výborný dostřel a úzká, 
jednokolejná trať byla jedinou cestou, po 
které se mohlo vojsko jedině pohybovati, 
neboť podle trati bělala se voda močálů. 

Při boji u Jevgeněvky a Spasskoje byl pří~ 
tomen sám generál Diterichs, který také ope~ 
race řídil. Bez boje pohybovali jsme se po~ 
tom po trati do stanice Jevgeněvky, vzdálené 
od obou zmíněných kopců asi dvě versty. 

Kolem obsazeného nádraží odpočívali jsme 
po celý den. K večeru pak vytáhli jsme na 
další cestu za odstupujícím nepřítelem. 

V Buchedu 15. srpna 1918. 

x 

DŘí AJí(f T AJ<íA 
I=RANTIŠEK SOBOTKA 

Boje vladivostocké skupiny našeho vojska 
na Sibiři mívaly dosti ča.sto též značně dra~ 
matický průběh. Mohou o tom vyprávět kro~ 
niky všech pluků, které prošly Přímořskou 
oblastí v honu za »rudými«. 

Jeden, velmi vzrušující moment, zažila pěší 

rozvědka 5. pluku T. G. Masaryka v čer~ 
venci 1918 za bojů před městečkem Spas~ 

skoje na ussurijské dráze. 
Poněvadž nepřátelské posice, výhodně po~ 

ložené na kopcích před tímto městečkem a 
těžko přístupné pro močály a říčku Santa 
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Cheza, nebylo možno vzíti čelným útokem, 
byly vyslány dva p~apory 5. pluku, první a 
druhý, na »obchvat« hluboko do nepřátelské~ 
ho týlu. 

Byl to podnik odvážný. Nebylo dokona~ 
lých map tohoto kraje, terén velmi nepří~ 

stupný, tajga, močály, křoviny, neznalost 
cest, nemožnost spolehnouti .se na průvodce 
Rusa a jiné těžkosti. 

První četa pěší rozvědky 5. pluku v síle 
35 mužů a 4 jezdců byla vyslána do vesnice 
Višňovky, ležící daleko v boku našeho po~ 
stavení, aby ji obsadila a držela do příchodu 
oněch dvou obchvacujících praporů. 

Vyšli jsme za hustého soumraku asi v 9 
hodin več. Nevěděli jsme přesně cíl své 
cesty. To přece na vojně musí znát vždy jen 
velitel. Byla nařízena opatrnost, ticho, za~ 

bezpečený pochod houstnoucí tmou. Šli jsme 
lesem až do půlnoci. Nic zvláštního se po 
celou tu dobu nestalo. Na okraji lesa jsme 
se rozložili k odpočinku do 2 hodin ráno. 
Skoro jsem ani nezdříml. Byl jsem na stráži 
a po vystřídání jsem též neusnul, neboť tyto 
krajiny jsou zamořeny myriádami komárů, 
kteří se na nás vrhali s lačností divokých 
šelem. 

S jitřním rozbleskem jsme vyrazili dále. 
Cesta nás vedla přes posečené louky a mo~ 
čály, až konečně jsme přišli na tvrdou cestu, 
která se táhla tajgou a neprostupnými křo~ 
vinami jako zkroucený had. 

Bylo krásné, smavé ráno. Nikde se nic ne~ 
hnulo, ačkoliv jsme na každém ohbí cesty 
čekali štěkot nepřátelského kulometu. K šesté 
ráno jsme dorazili do Višňovky. Slušná ves~ 
nička v klínu rozsáhlých lesů. Všechno ze 
dřeva. Kolem dvorků a zahrad vysoké, laťo~ 
vé ploty. Široká ulice celou vesnicí, jako 
když bičem šlehne. Za vesnicí něco polí a 
hned zas houština a houština tajemná, ne~ 
proniknutelná. 

U vchodů do vesnice jsme postavili stráže. 
Nikdo z občanů nesměl odejít. Lidé zvědavě 
vybíhali z chalupy s otázkou: »Kdo to při~ 
šel.« Čechoslováky dosud neviděli. Jen o 
nich slyšeli z bolševických »gazetek« (časo~ 
pisů) jistě krásné věci! 

Hned plno řečí. Je to ruská nemoc. Vy~ 
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právěli nám, jak to dopadá ve vesnici, kdo 
je s námi a kdo proti nám. Největším bolše~ 
vickým agitátorem že je Kuzma Duda, ale 
už uprchl, jak uviděl našeho prvního vojáka. 

Na poledne nám donesli jíst: chléb, mléko 
a slaninu. Jakási kontribuce! Měli jsme toho 
dost. Postarali se o nás. Ale kdož ví, zdali 
to nenosily zrádné ruce, které už zatím tajně 
dopravily zprávu o nás bolševickým vůdcům, 
kteří vytáhli na nás se dvěma rotami vojáků 
a několika kulomety v naději, že nás dostali 
do pasti, ze které se nikdo z nás nevymotá. 

Ke druhé hodině odpolední jsme skutečně 
poznali, že cosi zraje. Vesničané si nás osten~ 
tativněji všímali a stále mezi sebou pošušká
vali. Za nedlouho opravdu z houštin kolem 
vsi začala pekelná hudba pušek a kulometů. 

Obsadili jsme v rychlosti okraj vsi, odkud 
šla největší střelba a jali jsme se odpovídati. 
Bohužel vkrátku už nám nepřítel střílel s dru~ 
hého konce vesnice do boku. Vycítili jsme 
instinktivně, že se kolem nás stahuje smyčka, 
která nás má zadusit. Rychlý ústup! Jen 
bude~li ještě kudy z dědiny utéci? 

Na ten ústup nikdy v životě nezapomenu. 
Divoké skoky přes vysoké ploty zahrad a 
dvorků v dešti kulí, které hluše třaskaly, 

neboť bolševici stříleli »rozryvnými« (vý~ 

bušnými). V tomto neštěstí se ještě ukázali 
naši dobří přátelé ve vesnici. Mnoho mužů 
stálo ve vikýřích svých chalup a odtud do 
nás při ústupu střílelo. 

Rychlostí blesku byli jsme na okraji vesni~ 
ce. Kam teď? Před lesem bažina s několika 
přehozenými kmeny. Přebrodili jsme se tak 
bahnem, zapadajíce do něho po kolena. To 
bylo naše štěstí. Les na této straně byl do~ 
sud volný. Omeškat se o pár minut, byli by 
bolševici zatarasili i tuto cestu a potom -
nědaj boh! 

Klid lesa nám dal první volnější výdech. 
Malinký odpočinek a hned zase dál. Ale 
nebyla ta cesta tajgou tak velmi příjemná. 
Divočina, kopřivy do výšky člověka, zporá~ 
žené kmeny, bahno - vzadu ještě nepřítel. 
Sluníčko nás vedlo. Jinak jsme se nemohli 
orientovat. 

Bohužel jsme se ten den všichni nevrátili. 
Dva bratři dodýchali navždy ve vesnici, do~ 

biti zvířecky bolševiky. Mnozí v lese bloudili 
a vrátili se teprve druhý den. Jedna skupina 
nocovala v lese v chatrčích Korejců, jichž tu 
žije mnoho. Korejci naše hochy vlídně při~ 

vítali a pohostili. Ovšem po .svém. Chlapcům 
však předložená rýže, politá čajem, prý velmi 
nechutnala. Ale byli "rádi, že se tu ve zdraví 
a v bezpečí vyspali po takovém perném dni. 

Zničený most bolševiky u J wfJ.eněvky. Foto Památníl, Odboje. 

KLÁŠTER V PUSTINĚ 
FELtAR MATĚJKA 

Kdysi napsal jsem trojaktovou romantic~ 
kou hru »Mnich«. Na ni jsem vzpomněl, když 
1. srpna 1918 spatřil jsem krásnou a divokou 
přírodu, v níž jako pohádkový zámek stojí 
Svatotrojický klášter. 

Sem umístil bych býval poslední akt své 
truchlohry. Sem, mezi vysoké, divoké hory, 
mezi nimiž bují vysoká zeleň, kde studánky 
»svaté« vody, kde klikatá řeka prodírá se 
,skalami a omývá úpatí vysokých, divokou 
tajgou pokrytých hor, v nichž dosud se pro~ 
hání divoká zvěř, kde posud místa panenské, 
volné přírody, kam jen zřídka kdy zabloudí 

lidská noha. 
Nedaleko kláštera jsou sice dvě VE;!sničky, 

obyvatelstvo jejich však není četné a má 
spád směrem ke dráze. Za řekou rOzihodně 

začíná pohádka, tajemná pohádka divoké 
přírody. 

U tohoto kláštera, jenž stojí pod vrcholem 
dlouhého hřbetu nad ramenem řeky, udály 
se památné události. Zejména to byl vý~ 
zvědný výpad I. roty osmého pluku, jež byla 
ještě zes~lena kulometnými ručnicemi Chau~ 
chat a kulometnou četou I. kulometné roty. 
Část přešla řeku, na 15 verst se vzdálila 
kláštera, ploužila se tajgou, při<blížila se do 
bezprostřední blízkosti nepřátelských děl u 
vesnice Glazovky a vrátila se teprve, když 
Z!jistHa, že nepřítel ve veliké síle ji hledí obe~ 
jíti. Ustup krylo oddělení strojních pušek a 

pušky Chauchat. 

Jak bylo již naznačeno, útočná tato část 
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dostala se k nepřátelským cepům na několik 
kroků. V prvních řadách byli Češi, jejichž 
volání bylo zřetelně slyšeti: »Co byste utíkali, 
vždyť je jich málo. - Češi, kam se tlačíte? 
- Počkejte, osmáci, my vitm ukážeme!« :Reč~ 
níka umlčela rychlopalná francouzská puška. 
Ve vysoké trávě přiblížil se jiný bolševik až 
k samému _střelci, chtěje mu vyrvati zbraň 
z ruky. Poněvadž se spálil o hlaveň, povolil 
opět a v tom již vpustil do něho náš hoch 
řadu kulek. 

Nejšerednější byl přechod přes řeku, kam 
stříleli nepřátelské kulomety, děla i pěchota. 
Přece však z celé roty bylo jen 6 ztrát. Byli 

to tři těžce ranění, prosící bratry, aby je do~ 
razili a jeden, kterýž vběhl daleko do bažiny 
a utopil se. Učitel Teer, hodný, tichý hoch, 
velmi moudrý, dostal tam ránu do břicha a 
do jedné paže. Prosil také, aby jej hoši za~ 
střelili. Tuším, že to byl praporčík Vančura, 
který mu namířil na hlavu revolver, ale v ro~ 
ze chvění netrefil. »Isšo raz!« vydechl Teer, 
přivíraje oči. Teprve po třetí ráně vypustil 
ducha. Praporčík Tincl zastřelen byl již na 
levém břehu řeky právě v tu chvíli, když vy~ 
stoupil již na břeh. Jeho mrtvolu převezli až 
do Spasskoe, kde ji slavnostně pochovali. 

15. srpen 1918. 

x 

JEDEN Z PRVÝ(H HRDINŮ 
NAŠEM PLUKU 

(Z galerie hrdinů,) 

FEL(AR MATĚ.lKA 
Bratra Stanislava Závišku poznal jsem již 

v Baryševce na Ukrajině. Znal jsem ho jako 
. rozšafného, energického, ale skromného 
muže. Pamatuji se dobře na jeho vážný po~ 
hled, na veliké, tmavé jeho oči, na hubenou, 
výraznou tvář. 

Ve Vladivostoku jako místopředseda 

Osvětového kroužku měl jsem příležitost za~ 
hájiti jeho výklad Z českých dějin. Pamatuji 
se, jak jeho přednáška měla nový ráz, nebylo 
to kronikářské líčení dějů s příměsí lyrických 
pasáží, ale bylo to vyhledávání duše českého 
člověka, jeho krásných vlastností, jež brzy 
již v potomní době měly hráti svou úlohu. 
Bez násilí, logicky a lehce vyvozoval z histo~ 
rie nutnost postaviti se proti bolševismu. Bylo 
viděti, že všechny otázky dne promyslil až 
do konce správně a důkladně, nebylo v něm 
žádného kolísání, žádné nejistoty. Líbil se mi 
jeho originelní výklad dějin a měl jsem s ním 
po přednášce o předmětu delší debatu. Slí~ 

bil jsem mu pomoci v kroužku, . aby mohl 
brzy pokračovati ve svých přednáškách, leč 
k tomu již nedošlo. 

Druhý den boje před Nikolskem nařízen 
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byl o polednách ústup, jenž protáhl se do 
pozdního večera . 

Jako byl Záviška na nebezpečném postupu 
první, tak při ústupu zůstával stále vzadu 
mezi těmi, kteří ústup kryli. Tím se stalo, 
že zůstal ležeti bez pomoci, když byl těžce 
raněn. 

Není dosti jasno, jak byl raněn, ale jisto 
je, že bez vlády zůstal ležeti ve křoví a tam 
byl rudokva,rdějci druhý den nalezen. Při 

novém nástupu zajatý bolševik poznal mrtvé~ 
ho Závišku a vyprávěl svému průvodci po~ 
drobnosti smrti hrdinného toho hocha. 

K těžce raněnému, na zemi při vědomí 

klidně ležícímu přistoupilo několik »rudých«, 
když pojednou objevil se tu mezi nimi rudo~ 
kvardějec Čech, který znal Závišku. Nedo~ 
zvěděli jsme se, kdo to byl, ale byl to jeden 
z těch zrádců, kteří nás opustili z různých 
příčin, z nichž nejčastější byla malicherná 
msta důstojníkům pro o.sobní spory. 

Rudý Čech osopil se na Záviš ku jizlivou 
poznámkou: »Aha, ptáčku, chytil ses. Teď 
už se neuzdravíš, buď jist.« 

»Vím, že nejsi jiného schopen, než mě 

zabíti, ale nebojím se smrti, vždyť jsem zů~ 
stal věrně v české armádě a chtěl jíti na fran~ 

couzský front.« 
»Francouzský front! Chacha, a do zajetí 

k Němcům, co?« 
»Myslím, že není n~ mně viděti, že bych 

se byl ve Francii vyhýbal boji, jako jsem se 
mu nevyhýbal ani tady. Ale vy jste byli zba~ 
bělci, kteří jste utekli k bolševikům. Báli jste 
se strašné fr~ncouzské fronty, a tady jste se 
chtěli z~chrániti, leč počitaH jste špatně, 

stejně do boje musíte, protože vás prohlédli.« 
Čech~rudokvardějec zrudnul ve tváři. 

Prudká rána dopadla, ale ruce zrádce se 
zachvěly a pažba svezla se na rameno Zá~ 

viškovo. 

»Však mě bratři pomstí,« mluvil klidně 
dále Záviška. Tak zahyneš, jak mně dáváš 

umřít, to buď jist.« 

Krasnoarmějec zařval zlostí a v tom již 
dopadla druhá rána na hlavu statečného 

hocha. 

A šílenec bil, bil a bil, zuřivě bil, nehledě 
ani, kam bije. 

Poíednou vstřikl o mu cosi vlažného do 

Vojenská ochrana mostu u lí.rajevského rozjezdu. Foto Památníl, Odboje. 

»J eště teď se stavíš? Však ty hnedle 

zmlkneš.« 
Vztekle stiskl kohoutek, ale rána nevyšla, 

neboť pravděpodobně neměl nabito. 
»2e chceš vražditi bezbranného a raně~ 

ného, který se nemůže brániti, je jenom dů~ 
kaz tvé zbabělosti. Však n~ši hoši si to s vá~ 

mi ji-ž spořádaji.« 
Tvář rudokvardějce přímo zmodrala zlostí. 
»2e nebudeš mlčet?« zasyčel, a za nevybí~ 

ravých nadávek bral pušku za hlaveň do 

ruky. 
»Nu, bij, zločinče, bij, ať podáš těmto 

ruským hlupáčktlm příklad hnusné zvrhlosti.« 

lící. Ustal, přejel rukou tvář' a na prstech 

spatřil krev. 
Oči, podlité krví, vytřeštil na bezvládné 

tělo před sebou a zavyl nelidským hlasem. 
Přítomní rudokvardějci, zkamenělí hrůzou. 

odstupovali od něho. 
Vrah poklekl a díval se do zkrvavené 

tváře někdejšího svého brat-ra a zachmu,řené 
oči mrtvého dívaly se ztrnule na něho. 

Vztáhl rámě, jalko by se chtěl skrýti před 
tím pohledem a plazil se odtud s hrůzným 

výrazem v líci. 
Bylo o jednu Kainovu historii více. 

* 
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v č. 47. »Věstníku«, vydávaného ve Vla~ 
divostoku, jakýsi bl'. Jurenka velebí »milo~ 
vaného Stáňu« jako menšinového pracovní~ 
ka v Brně. 

Nekrolog začíná slovy: »Neměl jsi na rů~ 
žích ustláno nikdy«, a ke konci praví: »Stá~ 
ňo náš drahý, ještě necelý tomu měsíc, co 

jsem Tě po prvé spatřil zde u břehu Tichého 
oceánu. Viděl jsem tehdy na Tobě jakousi 
zjevnou radost. že jest Ti popřáno bojovati 
v našich řadách ... Loučím se s Tebou a věz. 
že boj náš spravedlivý dobojujeme až do 

, konce.« 

Berikulskaja, 8. listopad 1919. 

x 

HRDINNY SANITAR 
FELlAR MATĚJKA 

Vybrali tehdy v Baryševce samé do 
stroje *) se nehodící lidi, které zařadili mezi 
sanitu. 

U šesté roty byli to většinou staří lidé, bez 
zvláštního vzdělání a zvláštních vloh a také 
bez zvláštního zápalu pro službu sanitární. 
Nejsvěžeji z nich vyhlížel Šimek, jenž však 
nemohl ,mnoho běhati. Na své nemocné nohy 
naříkal si již na Ukrajině. 

Před nástupem u Nikolska pravil ke mně 
prostě a upřímně. bez žalosti ve hlasu: »Ty 
moje nešťastné nohy! Já vím, že budou někdy 
příčinou mé smrti.« . 

Nemohl jsme mu nijak pomoci, celá sanita 
moje byla fysicky málo cenná. V duchu mrzel 
jsem se na dl'. c., jenž k tak těžké úloze dal 
vybrati »staré a ve stroji nevhodné lidi«. Ke 
cti mých sanitárů musím však doznati, že se 
činili vždy nad svou povinnost. Byl jsem 
s nimi spokojen. 

V bitvě u Nikolska viděl jsem nad jeho 
síly pracovati sanitára Navrátila. který byl 
trochu ctižádostivý. (Když se mu později 
zdálo. že je odstrkován. začal se od Buchedu 
soustavně opíjeti.) Sanitár Vetyška byl ve 
vzpomenuté bitvě raněn do nohy. 

Avšak Šimek proslavil se nade všechny 
jako poctivý a chladnokrevný sanitár. který 
se stal obětí své povinnosti. 

Při ústupu od Nikolska zůstal u raněného 
Tetura, obvázal jej a když viděl blížící se 
rudokvardějce. schoval jej pod mO,stkem, ve~ 

*) StroJový = řadový. 

doucím přes cestu. Potom teprve zvolna dal 
se na ústup, na němž jej očekávala smrt. 
Ač jej zahlédl poslední ustupující .obvazo~ 

vati ještě Tetura, jeho další osudy zastřeny 
jsou rouškou tajemství. Snad byl střelen ze~ 
zadu dobíhajícími jej rudokvardějci. snad 
byl podle jiné verse sražen k zemi kolbou, 
snad zapletl se v bahnisku, kde byl dobit ... 

Je však jisto. že učinil pro raněného druha 
vše. co mohl učiniti, že odešel od něho příliš 
pozdě. než aby ,se mohl spasiti svýma neinoc~ 
nýma nohama rychlým odchodem. ' 

V poctivém vykonání své povinnosti obě
toval život za svého raněného druha. V tom 
jeví se Šimek jako vzácný hrdina a počítám 
si ke cti, že já prvý jsem jej tak nazval. U 
roty přehlédli jeho čin. 

Tetur sice tvrdilI. že vlezl pod mostek sám, 
ale já hned po bitvě jsem slyšel. že Šimek 
raněného ukryl. Škoda, že jsem si nezapa~ 
matoval. kdo mi to tehdy tvrdil. 

Jak jsem Šim~a znal. věřím tomu tak, jak 
jsem to vylíčil. Ze byl Tetur těžce raněn, že 
byl v horečce v nejvážnější chvíli. myslím, 
že tento moment si dobře llezapamatov~l a 
~esprávně jej uvedl. Ovšem Tetur je živ a -
Simek mrtvý. tichý. a kdyby byl i živ, ne~ 
bránil by se a nechtěl by dokázati, že vyko~ 
nal vše, co bylo v jeho silách. 

Chci~li vyzvednouti čin tohoto sanitára. 
činím tak jen proto. že toho plně zasluhuje 
a že by bylo nespravedlivé, přehlédnouti 
hrdinství prostého a skromného toho muže. 

Ber1kuIsIcaja. 3. listopad 1919. 
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BITVA PŘED NIKOLSKEM 
(Vzpomínkové poznámky.) 

FEL(AR MATĚJKA 
Rota vykračovala si zvolna po břehu rokle. 

jako by se ani nstřílelo. Pěkně ve čtyřstupu, 
chyběl jen zpěv. V čele šel velitel roty, 
mladý. klidný sokol. Teprve před hustým 
křovím celá řada rozvinula se v řetěz. Křoví 
vychrlilo proti nim spoustu železa, div 
divoucí však. dosud nikdo nebyl ani raněn. 

»Tři hoši dopředu«. bylo slyšeti povell 
velitele. »Podívejte se. jak to tam vyhlíží!« 

Hoši vyrazili do křovin. 
Mezitím mnozí si již z nedočkavo,sti vy~ 

střelili do hustého křoví před nimi. V tom 
zaznělo nedaleko jasné zvolání: »Mládenci. 
nestřílejte, má jsme pátý pluk!« 

Na tvářích střelců bylo viděti úžas a zma~ 
tek. Cože? Pátý pluk? Kde by se tu vzal, 
vždyť šel na obchvat! 

V té chvíli došla zpráva, že na pravém 
křídle nastupuje nepřátelský řetěz do boku. 

V té chvíli došla zpráva, že na pravém 
křídle nastupuje nepřátelský řetěz do boku. 
Rychle poslali pro rotu, ležící nedaleko 
v reservě, aby zaujala postavení proti nepří~ 
teli, nastupujícímu s boku. Současně vrátili 
se hoši z rozvědky a hlásili: »Vpředu plno 
bolševiků, křičeli na nás, že jsou pátý pluk 
a zatím po nás stříleli. Mají však štítky i 

pětky.« 
»Kupředu!« zaburácel velitel a řetěz se 

vrhl do houští. Bez křiku vyřítili se hoši do~ 
předu, nestříleli, ale bili se - všechna čest! 
V křovinách praskaly ojedinělé výstřely. 
Byla to příšel'11á bitka uprostřed husté zeleně. 
Hoši nedbali štítků a českého volání. Bili 
kolbami, píchali a stříleli klidně. jako by 
odjakživa nic jiného nedělali, než válčili. 
Snad proto bez pardonu každého zjevivšího 
se nepříte~\:: ubil i. že hned na prvém kroku 
do boje jim chtěl ubrati zmužilosti úskok 
někdejších bratří. 

Prvá rota odvážila se v stoje nastupovati 
na bronýrovaný vlak. 

*) »Ceskoslov. deník« ze dne 22. května 1920, 
V1adivostok. 

»Franto, dej to vejš!« bylo jasně slyšeti 
z nepřátelského obrněného vlaku, ale Franta 
neuměl stříleti. Kuličky šustily a pleskaly ve 
vysoké trávě daleko před nimi a milý broně~ 
vik, naloživ rychle spásající se »krásné«, 
vzal před rotou do zaječích. 

* 
To bylo v moment, kdy celá česká linie 

se pohnula při prvém výstřelu z jediného 
našeho děla. Náboj padl přímo před broně~ 
vik, ale neexplodoval. Druhá dělová rána 
rozprskla se před samým ústím děla a naše 
slavné dělostřelectvo utichlo nadobro. Linie. 
ač zůstala bez artilerie a ač hora nad městem 
na ni bez přes tání chrlila šrapnely z deseti 
nepřátelských děl, ještě se posunovala vpřed. 

* 
Po druhém boji, když slunce zapadlo a 

chladné temno ulehlo po zelených kopcích, 
na bojišti byl chaos. Smělí bojovníci udrželi 
se v jednotkách bojových, ale po celém širém 
zabraném území potulovali se jednotlivci a 
menší hloučky jak našich, tak i rudých. Sem 
tam zazněly výstřely narazivších na sebe 
přátelských jednotliVCŮ. 

Sanitár V. přiblížil se k temnému stínu a 
oslovil jej několikrát: »Ty, od které jsi roty?« 
Stín nevydal zvuku. 

J. zastřelil k Nikolsku kráčející. jako by 
z hrobu vstalé, dva námořníky. 

Lékař D. zastaven byl přední stráží a ve~ 
lice se tomu divil. když mu bylo sděleno, že 
zašel před první linii. 

Sanitára T. na smrt polekal střelec V., 
který sám a sám ležel v trávě u cesty, a 
náhle na něho vyběhl s napřaženou zbraní. 

Velitel jednoho praporu ,se dokonce ztratil. 
ale hoši věděli. že nepadl. Dal prý sám plán 
k boji, ale provésti jej musili jiní. 

Dobrovolec Ch. s velikou ranou v noze 
klopýtal v horečce samoten na opačnou 
stranu daleko do neznámého kraje. Do Ni~ 
kolska přijel po mnoha dnech s té strany. 
kam z Nikolska ujeli krasnoarmějci. 
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Na nerovné ploše v krásně vyrovnaném 
řetězu postupovali proti nám v černých svých 
šatech námořníci. Byl to pěkný pohled na 
rychle postupující temnou čáru. Hoši stříleli 

s rozvahou, byloť třeba šetřiti patron. Tonda 
J. právě vystřelil druhou ránu nadarmo. Ne~ 
viděl, že by byl trefil. Ještě dvě rány, a čím 
bude potom stříleti? 

»Eh, proklatě,« zařval. »na ně, bratři!« A 
již vyřítil se dopředu. Za ním, jako by něja~ 
kou silou stržen, celý dlouhý řetěz vyřítil se 
vpřed. . 

Námořníci se zastavili, nestříleli a klidně 
stáli, očekávajíce boj na bajonety. Leč hoši, 
jak se přiblížili na několik kroků, zastavili se 
a z bezprostřední blízkosti stříleli námořníky, 
kteří tu stáli jako rozestavené figurky, roz~ 
kročeni, držíce pušky s na sazenými bodly 
vpřed. 

»Budeme se s vámi bít!« opovržlivě volali 

naši, a celý, krásně vyrovnaný řetěz temných 
silhuet jako by roztával ... 

Při novém nástupu nacházely se četné 
mrtvoly našich umučených. Ani jediný náš 
těžce raněný, jenž při ústupu po prvém boji 
z hustého křoví nebyl vynesen, nezůstal živ 
a na mnohém nalezeny stopy trýznění a mu~ 
čl:!nL 

S rozbitou lebkou ležel u křoví náš známý, 
mladý student 1., jinde na prkně přivázána 
byla zohavená mrtvola učitele N., jinde nale~ 
zena mrtvola našeho vojáka s vyříznutým 
jazykem ... 

Pohled na bestiálně ubité bratry plnil naše 
nitro spravedlivým rozhořčením, rozpaloval 
krev do varu, nervy kalil vocelové Istruny, 
které zpívaly písně pomsty nelítostným vra~ 
hům. 

Po boji bylo nalezeno na půl druha tisíce 
mrtvých bolševiků! 

Sluďanka, 19. únor 1920. 

Telefonní hNdka 5. pluku u Spasskoie. Foto Památník Odboje. 

JAK JSME PŘEDÁVALI Vt(HODNf 
FRONTU JAPON(ŮM 

FRANTliEK Kot'í 

Když po dobytí Nikolska Usurijského 
vzala naše vojska posice bolševiků u »Spas~ 
skoje« (Jevgeněvky), kde podařilo se jim 
z uzavřené smyčky probíti se bojem, ustou~ 
pili tito až k řece Ussuri, která utvořila svým 
tokem a bažinami přirozenou přehra.du proti 
našemu postupu. Zelezniční most přes řeku 
neshodili, aby mohli pouštěti přes něj ,svoje 
panceřáky, jichž měli, jak se později ukázalo, 
asi sedm .. Operace tu byly těžké pro baži~ 
natý terén, a tak bojovala tu hlavně artilerie, 
jíž měli bolševici spousty, přivezše si vše po~ 
třebné z Chabarovska. My pak jsme měli 
jen jeden pancéřový vlak s jedním dělem a 
jednu baterku v kopcích vedle trati. Japon~ 
ská baterie maličkých zákopových děl. kte~ 
rou jsme poslední čas dostali, se tu neosvěd~ 
čila pro krátký donos střel. Bolševici ,stříleli 
dobře, a seznavše brzy svoji převahu, chy~ 
stali se k útoku. Výpady jejich obrněnců 
přes most stávaly se drzejší a náš pancéřák 
ocitl se několikrát ve velkém nebezpečí, že 
bude zničen, ale vždy vyvázl se štěstím. 

O jedné zajímavé příhodě vyprávěl nám na 
stanici jeden bratr od artilerie, který tvrdil, 
že při tom byl: »Kluci, - oni ti bolšáni stří~ 
lejí dobře, to se jim musí nechat. Ale my zas 
máme »kliku«. Každou chvíli nám přeseknou 
kolej, hned před bronírákem nebo za ním. 
Tuhle už j,sme mysleli, že máme po něm. Náš 
bronírák dělal výpad kupředu. V tom přiletí 
snarjad (granát) a bum, zrovna do lokomo~ 
tivy. A víte kam? Přímo do »tópky« (tope~ 
niště, pec) - pJ;orazil stěnu a zrovna do 
ohně. Mašinista s topičem byli nejdřív celí 
zkoprnělí, neboť cítili, že dostali nějakou 
»šupu« do stroje, a čekali nejdříve, že hned 
poletí do povětří. Ale ono nic. Pak otevrou 
pec, vyloví odtud bolšánský pozdrav a marš 
s ní~ ven na násep. A jelo se dál.« - Byl 
to na štěstí granát hluchý, který při dopadu 

nevybuchl. 
Toho času podařilo se Odbočce Nár. rady 

ve Vladivostoku diplomatickým zákrokem 

přiměti spojence k rozhodnutí, poslati do vý~ 
chodní Sibiře jistý počet vojsk, převzíti naši 
frontu ,směrem na Chabarovsk, aby Čecho~ 
slováci, majíce tak zabezpečený východní díl 
své cesty, mohli přes Nikolsk po mandžurské 
dráze vrhnouti se zpět do Sibiře k Irkutsku 
na pomoc ostatním zaskočeným bratřím. Ve 
Vladivostoku se počala vylocl'ovati spojenec~ 
ká koloniální vojska, ale hlavní úkol vzali na 
sebe Japonci. Nebylo divu, že se chytili 
ochotně vhodné příležito,sti. Měli, mají a bu~· 
dou míti vždy zálusk na kus východní Sibiře 
a čekali s dychtivostí na vhodnou záminku, 
pro níž by se tam mohli nacpat. 

Zatím. co Angličané, Američané a Fran~ 
couzi vylodili menší části, počítaje na roty, 
nejvýše pluk, Japonci vyklopili hned kom~ 
pIetní divisi, moderně do posledního knoflíku 
a řemínku vyzbrojenou. Základnou pro svoje 
operace učinili stanici Svjagino s blízkou ves~ 
nicí Duchovskoje. My pak, nevědouce ani 
v okopech, co se za našimi zády připravuje, 
zápasili s jistým úspěchem s bolšány dál. Po~ 
dařilo se nám podminovati trať a vyhoditi 
nepřátelský broněvik do vzduchu, což se 
stalo i druhému, který mu přišel na pomoc. 
Tím jsme úplně zata'rasili trať. 

V tom jednoho dne přišel rozkaz k ústupu. 
Všechny části byly za noci a rána staženy 
na stanici Šmakovku a odvezeny o 20 verst 
zpět na »Krajevský rozjezd«, kde zaujaty 
nové posice vpravo od trati na zalesněných 
pahorcích. Nikdo tomu ne~htěl rozumět, proč 
se ustupuje, když k tomu nebylo vidět pří~ 
činy a když ještě se. nám řeklo, že spojenci 
nám jdou na pomoc. Každý cítil, že za tím 
něco vězí. Neméně museli býti udiveni bolše~ 
vi ci, když zpozorovali náš ústup. Znajíce už 
naši obchvacovací taktiku, nemohli se dlouho 
rozhodnout opustit své posice a jíti za námi, 
bojíce se, aby nevlezli do nějaké léčky. Tři 
neděle to trvalo, než propátrali celý kraj a 
objevili se u Šmakovky, přecházejíce k útoku. 

My, hlavně části pátého pluku, drželi jsme 
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frontu na východ trati, majíce obsazeno 
pásmo lesnatých pahorků a vesnice v těch 
místech jsoucí. Dík ruským kozákům »Kal~ 
mykovcům«, kteří na nejkrajnějším našem 
křídle měli zabrániti tomu, aby nás bolševici 
s této stra,ny neobešli, protáhla se naše fronta 
na 35 verst na východ od trati. Bylo nařízeno 
zaujaté pO,sice jen držet a v případě velké 
přesily bolševiků ustupovat pomalu ke Svja~ 
ginu. Věděli jsme již, že spojenci hodlají pře~ 
vzíti frontu a také některé roty F,rancouzů 
a A'llgličanů směňovaly naše roty na frontě 
v službě. Japonci ještě nebyli se vším hotovi, 
když bolševici, osmělivše se naší nečinností, 

z linie Krajevský rozjezd-Komarovka k Du~ 
chovskémuselu. Tam už se vše hemžilo Žhk 

tými, šikmookými Japončíky, skládaly se 
kanony, munice, koně, lidi, japonský štáb 
kreslil skizzy, posílal jezdecké hlídky do 
okolí a našich posic, aby se orientoval, těsně 
pak kolem vesnice ryty hluboké zákopy. 

Bolševici, pobídnuti svými lehkými úspě~ 
chy, začali 23. srpna všeobecnou ofensivu 
po celé frontě, a to zase počínajíce pravým 
křídlem od Antonovky. Rozhučely se lesy 
kanonádou, praskotem pušek a hrčením ku~ 
lometů. Ukázalo se, že je bolševiků všude 
jako much. Přes to první nátisk jejich odra~ 

Na Amuru u Chaba/'ovska. 
. 

Foto Památnílr Odboje. 

začali útočiti na našem pravém křídle. Ko~ 
záci a naše části musely ustupovat ze zabra~ 
ných vesnic, jejichž obyvatelstvo nám ne~ 
přálo. Ztracena Štěpánovka, Olechovka, pak 
opuštěna Ronovka a 19. srpna byli naši Z1'a~ 
dou obyvatelů obklíčeni v Antonovce tak, 
že se v prvním okamžiku zdálo, že odtud ne~ 
uteče ani noha. Štěstí však jim přálo. Probili 
se téměř všichni z uzavřené podkovy přes 
bažiny a lesy, u,stoupili až k Duchovskému, 
zanechavše tam dva kanony a nějaké kulo~ 
mety. Následkem toho, že naše pravé křídlo 
bylo rozbito, a bylo tu nebezpečí obchvatu; 
ustoupili i Angličané a Francouzi bez boje 
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zen, ale bolševici, seznavše během boje, že 
v jednom místě našich posic je slabě obsa~ 
zené místo (bylo to tam, kde naše části se 
stýkaly s úča,stkem Francouzů), udeřili tam 
všemi silami a prorvali frontu. Následkem 
toho muselo i naše pravé křídlo bez boje 
ustupovati, a to podle rozkazu k vesnici Du~ 
chovskoje. Bolševici, zpiti vítězstvím, jali se 
nás slepě pronásledovati, což se jim stalo 
osudným. Přicházejíce k vesnici, bylo nám 
projíti okopy Japonců, kteří v nich doslova 
byli namačkáni. Ve vesnici v zahradách, na 
dvorech, ve stodolách, po cestě ke Svjaginu, 
všude plno Japonců. Oh, dne,s, bude bolšá~ 

nům horko, říkali jsme si, vidouce to. J;aké 
bylo. Sotva prošly poslední oddíly našich 
japonskými okopy, již v nedalekém lese 
objevily se hlídky bolševiků a začaly hned 
rachotit jejich kulomety proti vesnici. A co 
dělali Japonci, pokud jsme mohli přihlížet? 

Nic. Nechali bolševiky přiblížit se na pár set 
kroků a pak teprve jsme žasli, jak na koman~ 
do spousta záloh Japončíků poklusem vybíhá 
ze zahrad, a dvorů, rozsypávajíce se v bojové 
řetězy, jako na cvičišti, postupují, nestříle

jíce, před vesnici, za nimi pak hned docela 
klidně »piáno« táhnou šest polních kanonů, 
až do zákopů. Byli j,sme udiveni. Bolševici 
jsou na 400-500 kroků od linie a oni tam 
na ně táhnou kanony. V malé chvíli ale viděli 
jsme ten účinek a tanec. Před vesnicí roz~ 
hořel se boj, rozhučely se kulomety. Bolše~ 
vická artilerie přenesla už dávno oheň da~ 
leko za nás na cesty k Svjaginu, hledajíc nás 
tam. V tom však zahučelo mohutně šest 
japonských kanonů a šest šrapnelů, řekněme 
lépe kartáčů, rozervalo se přesně nad liniemi 
postupujících bolševiků. A hned druhá salva, 
a třetí. - Bolševické kulomety umlkly, jako 
když utne, jen od krajevského rozjezdu za~ 
houkla občas těžká houfnice. A zas nová 
salva, nové kartáče. A již se valí vlna Ja~ 

ponců, za vlnou, s na sazenými dlouhými bo~ 
dáky, budícími hrůzu, a vrhá se do proti
útoku. Nastal ohromný zmatek, až dosud v 
nadšených řadách bolševiků, vše 'obrací se 
na ůtěk, rozprchává se do lesů a bažin. Do
chází i na trati k obklíčení a útoku na bolše~ 
vické broněviky, jejichž posádka zoufale se 
bráníc, byla pobita bombami a bodákem. 
Tam také měli Japonci největší ztráty. Bol~ 
ševici byli po raženi na hlavu. 

Druhého dne viděli jsme celé to dílo. Po~ 
stoupili jsme podle trati až k rozbitým bro~ 
něvikům. Všude po polích, lukách, v křovi~ 
nách spousty raněných i mrtvých Japonců i 
bolševiků. Na broněvikách zanecháno všech
no. Jeden těžký kanon, jeden lehký, kulo~ 

mety, spousty munice a třaskavé bavlny, 
kterou u~ívali při těžké houfnici, již měli za
kopánu vedle náspu. Bolševici pak dlouho 
se nevzpamatovali z této porážky,' neboť 

Japonci pronásledovali je daleko za řeku 

Usuri. Náš pátý pluk pobyl v těch místech 
ještě několik dní, aby pak odjel za osmým 
plukem do Mandžurie a dále pak do Sibiře. 
Těch několik dní, ztrávených ve styku 

s Japonci, využili jsme k poznání jich a oni 
nás. Obě strany byly na sebe velice zvědavy, 
a přes to, že jsme si ani za mák nerozuměli, 
dorozumívali jsme se posunky - spojenšti~ 

nou. Při srovnání s nimi připadali jsme si 
jako otrhánkové proti baronům. Jak by nel 
Celé léto už se tu plazíme po kopcích, roklích 
i bažinách, jsme zamazaní, roztrhaní, a celá 
výzbroj je puška a pár nábojů. J apond -
všecko na sobě nové, od hlavy k patě, řemení 
na všem ještě tuhé, při každém pohnutí vrza~ 
jící, všecko lesklé, skvoucí se novotou a do 
všech maličkostí kompletní výzbroj. Vidouce 
pak naši hoši množství nových kanonů, jež 
se ještě přivážely, vzdychali: »Míti tak tohle, 
to by se nám to válčilo.« 

Všechno jsme si na nich zvědavě prohlí~ 
želi, když oni zase zvědavě lezli do našich 
vagonů a při tom hned se vyvinoval směnný 
obchod různých maličkostí. A ku podivu. 
Přes to, že to byla buržujská armáda, ne~ 
pohrdali našimi cigaretami, chlebem, čajem, 
a chodili se bez ostychu stavět do fronty 
k naší kuchyni pro zbylý čaj a zbytky jídel 
(kaše). Patrně jim. to lépe chutnalo a lépe 
se jim to zamlouvalo, než to jejich kuchaření. 
Oni totiž dostávali jen konservy a syrovou 
rýži, což si musel každý jednotlivec upraviti 
sám na svém ohni. A nešlo~li v poli topit, 
byli odkázáni jen na konservy, jichž měli 
hojnost. Nejvíce však z našich věcí je lákal a 
jim chutnal kostkový cukr. Za pár kostek šli 
kraj světa od svých částí, a dávali za ně 
všecko možné. Tabák, cigarety, konservy, 
i kusy z výzbroje, jako polní láhve a různé 
drobnosti, jaké voják v poli má, a může jich 
postrádati. Také bylo zajímavo, že jsme těžko 
je rozeznávali podle tváří. Všichni malých 
postav, šikmých očí, žlutých tváří, jedna tvář 
jako druhá, inu, všichni jako na jedno kopyto. 
Rozloučili jsme se s nimi přátelsky a vesele, 
vezouce si s sebou veselé a příjemné vzpo~ 
mínky na ně. 

x 
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S MíROVOU DELE6A(í 
JOSEF NEUGEBAUER 

Když konečně se dověděla naše východní 
skupina ve Vladivostoku o vystoupení na~ 
šich bratří na západě, byla vyslána mírová 
delegace od Nár. rady do Irkutska. Měl jeti 
jako hlavní zástupce br. Spaček, jelikož však 
onemocněl, jel za něho br. Houska. S míro
vou delegací jelo celkem 36 granátníků od 
5. a 8. pluku, mezi nimi jsem byl i já. Z Vla
divostoku jsme vyjeli v pondělí 17. června, 
svou kuchyň jsme neměli a každý se živil na 
svoji pěst sám. Dostávali jsme denně 3 ruble. 
za něž bylo do.sti těžko se živiti, poněvadž 
v krajinách, kterými jsme projížděli. byla 
velká drahota. Ovšem, když za několik dní 
v Chabarovsku jsme jedli zase teplou stravu 
v hotelu, tak jsme si to vynahradili. Číšník 
se divil, že než přinesl novou mísu s maka
rony, byla předešlá j,iž řádně vyčištěna. 

V neděli 23. VI. dopoledne jsme přijeli do 
Irkutska. Na nádraží bylo vidět ještě stopy 
z posl~dních bOJŮ. Odtud jsme dojeli až na 
stanici Udu, před kterou bylo již bojové 
pásmo a odkud jsme vyslali delegáty směrem. 
kde byla sibiřská armáda a západní skupi
na Čechoslováků. Druhý den uplynul v oče-

kávání našich delegátů, ale marně. V úterý 
jeli jsme o jednu stanici zpět (Chinguj?); až 
dosud se delegáti nevrátili. Večer jsme odtud 
ustoupili, poněvadž naši na druhé straně udě~ 
lal i obchvat na stanici, za námi ležící, 15 verst 
od nás vzdálenou, na straně k Irkutsku. 
Pozdě v noci jsme došli na stanici Chudoje~ 
lanskaja, kde nás čekal již nový vlak. Blízko 
u stanice musel být veliký boj, neboť okolo 
leželo mnoho zabHých, asi 50 lidí, meú nimi 
asi 3 Češi. Některé mrtvoly byly hrozně roz~ 
bity. Až dosud jsme vycházeli s bolševiky 
dosti dobře, od této chvíle však stále nám 
vyhrožovali a posunky znázorňovali, jaká se 
ná'm dostane odměna (v podobě šibenice!). 
Zde nasedli jsme opět do vlaku a jeli zpět do 
Irkutska. Po cestě jsme byli stále jako v kří
žovém ohni; s jedné strany bolševici, hlavně 
Maďaři, a .s druhé Rusové a Čechoslováci. 

Ze stanice Zimy byli od nás opět vysláni 
dva delegáti (br. Brůžek a Haza), které prý 
Gajda arestoval. 

V Irkutsku jsme celou noc skorem oka ne
zamhouřili. Podle jejich chování bylo vidět, 
že nás bolševici chtějí napadnouti, ač to bylo 

»Karpaty« ve Vladivostoku, předměstí proďejné lásky. Foto Památník Odboje. 
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směšné. takovou hrstku lidí. Obklopili nás 
4 ešelony vojska. Ovšem, že i my jsme byli 
připraveni. Každý měl aspoň jeden granát 
pro poslední případ, aby se raději usmrtil 
sám, než by se jim dostal do drápů. Avšak 
nestalo se nic', na čemž měli jis'tě lví podíl 
ruští »továryšči«. Kdyby bylo šlo vše podle 
Němců a Maďarů, rozhodně by ke konfliktu 

bylo došlo. 
V Irkutsku jsme dostali několik čísel ně-

Leták byl datován z 28. června 1918 a po~ 
depsán na něm »Centrální komitét komuni~ 
stických organisací cizinců dělníků v Sibiři«. 
Vytýkalo se nám v něm, že bojujeme proti 
světové revoluci a byli jsme zrazováni, aby~ 
chom nejezdili do Francie a nepomáhali tak 
buržoasní kontrrevoluci. Komunisté ohražo
vali se v letáku tom, že nejsou koupeni Něm~ 
ci, naopak, jsou prý proti německému impe
rialismu. Jsou prý jako my pro svobodu a sa~ 

Tunel před Jablonnovým pohořím. 

meckých novin »Weltrevolution« zdarma, ač 
byla udána cena 20 kopějek, a pak rusky 
psaný leták »Našim čechoslovackym 

braťjam«, který jsem si přeložil do češtiny, 

abych neupadl v podezření u druhých bratří, 
že jsem bolševik, ač stejně br. des. Weis mně 
říkal často při výměně názorů, že jsem bol
ševik, a' sliboval mi, a'ž prý přijedeme do Pra
hy, že první kandelábr na Václéwském ná
městí to bude, na kterém mě oběsí. 

mostatné sebeurčení všech národů. Dále se 
v letáku pravilo, že prý v Čechách je revo
luce a my zatím revoluci v Rusku pomáháme 
dusH, aIe marně. Světová 1:evoluce prý je 
na postupu a za krátko vypukne i v Němec
ku. Na konec byli jsme vyzýváni. abychom 
vstoupili do řad komunistů a bránili ruskou 
revoluci i svobodu našehq národa. 

Stačilo přečísti si jen podpis této prokla
mace, aby jsme jim nedůvěřovali. »Cizinci 
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dělníci« byli vlastně zajatci, zvláště Maďaři, 
kteří se proti nám chovali většinou nepřátel~ 
sky. Našlo se ovšem mezi nimi mnoho ideál~ 
ních bolševiků, zejména NěmciL 

Konečně v neděli 30. června jeli jsme dále 
k Vladivostoku. Pět střelců zůstalo v Irkut·· 
sku, kteří měli čekat na další zprávy. Byli to: 
br. Holub, Hofmann, Hradecký, Korbaš a 
Kopečný. 

3. července přijíždějící vlak od Chabarov~ 
ska před Archarou vyšinul ,se z kolejí, při 

čemž byl 1 člověk zabit a 5 raněno. Před 11. 
hodinou noční jsme přijeli k místu neštěstí 

• 

jsme všichni skorem pušky pronesli pod šine~ 
lem. 

Během 2 dnů jsme dojeli do Nikolajevska 
na Amuru. Totiž stanuli jsme s lodí upro~ 
střed řeky, u jakéhosi ostrůvku. Reka tu 
měla přes 1 km šířky. V řece je ohromné 
množ,ství ryb, o čemž jsme měli příležitost 

se přesvědčiti hned druhý den, když jsme 
viděli několik kop leklých ryb, které rybáři 
naházeli zpět do řeky, poněvadž jim po lovu 
nestačila sůl. aby všechny mohli nasolit. 
Rovněž v okolí je mnoho zvěře, medvědi 

(baribal) roso ma ci, vlci, šakalové, lišky, ve~ 

Hlouček Korejců.' Foto Památní1{ Odboje. 

a museli jsme přesedávat na druhý vlak, 
který nás na druhé straně očekával. 4. čer~ 
vence přijeli jsme do Chabarovska, kde se 
dovídáme, že i naše východní skupina vy~ 
stou pila se zbraní v ruce proti bolševikům. 
Ostatně bylo vidět, že se na to bolševici řád
ně připravují, dodávajíce si odvahy spirtem. 
Na nádraží bylo mnoho opilých. Druhý den 
po našem příjezdu jeli jsme až k přístavu 

na řece Amuru zároveň s našimi sanitárními 
vagony (vel. br. dr. Raše), kde jsme na~ 
sedli na loď »Rybak«. Zvláštní byla naše 
prohlídka, zda nemáme s sebou zbraně. Jak 
asi mohla vypadat, každý si domyslí, když 
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verky (oba druhy naše, i černá), soboli i 
tygři, (mandžurský), sobi, jeleni, kachny, 
bažanti a sluky. Tunguzi si prý krotké med~ 
vědy vykrmují a pak je jedí tak, jako u nás 
vepře. (Maso je prý dobré.) Dva měsíce 

starý medvěd tu stál 100 a kůže ze sobola 
1000 rublů. 

Nevíme, jak dlouho zde budeme stát. 
Každý den se vyjednává s bolševickým zdej~ 
ším sovětem, aby nás odpravil dále, ale až 
doposud bezvýsledně. Krátili jsme si dlou~ 

hou chvíli koupáním se v řece, která tu byla 
místy 5-12 m hluboká, pak s naším »Míšou«, 
medvědem, který rád polykal kouř. Když mu 

však br. Strouhal půjčil jednou dýmku do 
tlamy a »Míša« se o ni spálil. rozbil mu ji 
tak, že br. Strouhal splakal nad výdělkem, 
poněvadž novou si zde, nemohl koupit. 
V Rusku nebyla skorem nikde k dostání. 
Míša pak nesměl nikdy vidět ani rozsvíce~ 
nou svíčku, aby ji hned nerozbil. 

Přece však nadešla doba našeho odchodu, 
a to dne 20. července, kdy jsme nasedli na 
vlečnou loď, která nás vezla 100 verst k lodi 
»Stayropol«, na niž jsme na:sedli, a konečně 
jsme si zvolna vydechli, že jsme z dosahu 
bolševiků. Jel jsem po prvé na moři, ale 
řeknu hned, že to houpání na mě veliký 
dojem neučinilo. To nás spojenci uměli jinak 
pohoupat. Vyjíždíme z Tatarského průlivu 

do Japonského moře kolem ostrova Sacha~ 
linu, kde kolem břehů se prohánělo mnoho 

, delfínů i kosatek. Rybářů zde bylo mnoho. 

I lvouny jsme zde viděli. 24. července jsme 
chytli radiohoupačku,' že prý spojenci vylodí 

ve Vladivostoku 70.000 mužů (to bylo přece, 

houpání?), a v Moskvě, že byl zabit němec~ 
ký velvyslanec hr. Mirbach. Druhý den nato 
jsme měli zase jinou zábavu, když ruský plav~ 
čík v opilství, za cigaretu, kterou mu jeden 
civil dal. aby ho neobtěžoval,' když ji dokou~ 
řil, skočil do moře. Ruský kapitán ho chtěl 
nechat svému osudu, ale na naše naléhání 
mu hodili ochranný pás. Plavčík ho od sebe 
odsunul a plaval bez něj dále. Pak teprve 
.spustili loďku na moře s dvěma muži, která 
ho přivezla zpět. Udělal prý to již několikrát, 
ovšem že od svých ruských druhů dostal za 
tosvtlj díl. Vím, že se mu pak leželo špatně 

. na zádech. Asi 2 bratří dostali mořskou 
nemoc. 

26. července vjíždíme do vladivostockého 
přístavu, kde jsme měli být již den před tím, 
ale pro nastalou mlhu jsme museli čekat až 
do druhého dne. Jeli jsme celkem 6 dní. Každý 
co možno nejrychleji vyhledal svůj oddíl. 
Bylo však mnoho těch, s nimiž jsme se před 
odjezdem rozloučili, ale s kterými jsme se 
více neshledali. 

x 

Z POTULEK EMil R VY(H 
FRANTiŠEK LUPíNEK 

Po Bachmači a různých incidentech v 

Serdobsku a Penze, kdy jsme musili vydati 
část zbraní, zdálo se, že naše cesta bude ne~ 
rušena. Vlak pomalu ,blížil se k matušce 
Volze. Mocná řeka, na níž plovaly ještě ve~ 
liké ledové kry, působila mohutným dojmem. 

Vůkol pak již dýchalo jaro prvními vánky. 
Duší táhly zv~ky Volgy, rodnoj matušky, a 
písně ruských burlaků »Ej uchněm«. 

Konečně jsme stanuli v Samaře. Ze sni~ 
vých myšlenek byl jsem vyrušen rozkazem, 
abych ~'- dostavil k štábu pluku. Tam čekalo 

již třináct bratrů. Rozkaz byl stručný: Po~ 
jedete zpět do Ruska na emisi! Obdrželi jsme 
»bumagy« od Národní rady, abychom posí~ 
lili v revolučním duchu naše lidi, kteří dosud 
váhali. Bumaga se hemžila samou revolucí: 
Národní rada byla vrchním československým 
revolučním orgánem, praporčík Fišer ze za~ 

IV. díl Ceslami odboie. 17 

jateckého odboru zplnomocněným komisa
r~m, br. Vojtíšek pomocníkem komisara, 
emisar revolučním informatorem, krátce, sa
má revoluce. Po vážné radě, abychom byli 
celkem opatrni, zejména, přijdeme~li tam, 
kde bude komisarem zajatec Maďar nebo 
Němec, vydali jsme se se žlutými vojenský~ 
mi bilety na cesty. S bratrem J andíkem za~ 
mířili jsme na Moskvu a Petrohrad. Vlak byl 
vpravdě nabit, ať v klasných vagonech či 

v těpluškách. Svorně tulili se k sobě muži. 
ženy, rudí vojáci, rozcuchané milosrdné 
sestry atd. Někdy zjevil se obrázek (zejmé;' 
na' v noci) k smíchu, jindy odpuzoval. 
Vzduch byl k zalknutí, špíny »dovolno«, se~ 
míška padala za krk, často s hořejších nar 
tekl i rozlitý čaj. Na každém nádraží přišla 
prohlídka. úzkostlivě sledoval jsem tahy v 
obličeji visitujícího kra-snoa,rmějce, nebudu~li 
se mu zdáti podezřelým. 
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Rychle míjely stanice Sizráň, Inza, Ruza~ 
jevka, Rjazaň, Moskva. 

Matuška Moskva! Tam na »Bolšoj Pro~ 
sečnoj« vyspali jsme se u Odbočky Národní 
rady. Poněvadž v místnostech se bratry v té 
rušné době přímo hemžilo (spali i na chod~ 
bách), navrhl bratr Jandík, že bychom ,se 
mohli vyspati v koupelně. A tak královsky 
jsme se uložili ve vanách. Druhý den prohlí~ 
želi jsme Moskvu, která změnila svůj výraz. 
Všude nejistota, zvláštní těkavost a zamlk~ 
lost. Pouze. v čajnách, traktírech a lázních. 

žích. Běženci nuzně protloukali se na vý~ 
chod. Jich cesta byla nekonečná. S rodinou, 
s níž jsem se seznámil, setkal jsem se později 
v Omsku, pak v Kansku. Teprve po našem 
boji u Nižně Udinska a vzetí Irkutska, do~ 
spěla cíle. Na mnohých tvářích běženců zra~ 
čilo se, že osoby, zahalené v ušpiněných a 
róze!dra,ných šatech, prchají v pře·strojení, 

neboť komisar v Petrohradě podezřelým ne~ 
vydal »propustku« k výjezdu z města. Re~ 
voluční doba je neúprosná a nevybíravá, 
v ní trpí vinný s nevinnÝ111. 

Moskva. 

které se plnily dámami, vířil život divoký a 
všední jako šeď vojenských šinelů. 

i Moskvy odjížděl jsem přímo do Volog~ 
dy, kde jsem odevzdal listiny od Národní 
rady francouzské vojenské misi, která se 
evakuovala z Ru.ska a ve Vologdě, pokud 
bylo možno, vyčkávala. Bratr Jandík dojel 
do Petrohradu, kde vládl neobyčejný ruch, 
neboť blížila se německá armáda. Kdo mohl. 
utíkal. Vlaky byly přeplněny běženci. V ná~ 
kladních vagonech bez kamen chvěly se 
zimou ženy, děti. Šťasten byl, kdo se dostal 
do těplušky. Vlaky stály dlouho na nádra~ 

262 

S propustkem měl jsem sám potíž ve Vo~ 
logdě a jiných městech. Ubezpečoval jsem 
vždy komisara svou revolučností, v níž 
utvrzoval ho i můj vzhled, zejména, přišel~li 
jsem k němu po ránu, kdy jsem se zdvihl se 
.svého lůžka na podlaze v čekárně nebo na 
chodbě. A pak ta revoluční bumaga Národní 
rady! Krátce vypadal jsem jak »rabočij Še~ 
virev« a zbavil tak komisara všech pochyb. 

Navštívil jsem několik zajateckých táborů: 
Čerepovec, Šeru a Pečatkino a pak dále po 
trati tábory v Buji, Rosolovu, Selechovu, 
Galiči, Aleksinu, Kologrivu, Manturovu a 

Kotelniči. V Nikolo Polomu projel extrenní 
vlak švédského konsula. V severních guber~ 
niích (Vologodské, Vjatské, Kostromské) 
zůstalo celkem málo zajatců. Mnoho jich 
odešlo do armády, ostatní byli většinou od~ 
vezeni k Permi, v oblast průmysiovou, kde 
bylo laciněji. Porůznu zůstali jen ti, kteří 
dobře seděli v kontorách, v komitétech, do~ 
konce i v rudé armádě. V některých tábo~ 
rech zbyla hr$tka oficírů~austrofih'L Překva~ 
pilo mne proto, když po návratu do vlasti 
uviděl jsem v blízkém městě parádovati štáb~ 
ního kapitána, který do posledního momentu 
zůstával rakouským oficírem a do legie vů~ 
bec nevstoupil. -

Vjatka! Chmurný kraj, chmurná nálada! 
Byl jsem proto rád, když vlak mířil k Permi. 
Tam navštívil jsem českého sládka p. Proko~ 
pa. Vyptav se na okolní průmyslové závody, 
začal jsem agitační činnost v městě a okolí 
(Dobrjance, Verchní .Birži, Mulách, Mulan~ 
ce, Biseru, Kosinských proiskách, Polažné 
atd.). Zašel jsem i do rudé armády, kde za~ 
jatec Čech kuchařil. Byl to dobrý hoch; hlásil 
se ihned do legií. - Zivot v bolševických 
kasárnách skýtal pestrého obrazu. Mezi hla~ 
sy Lotyšů, Maďarů, Poláků a ostatních ná~ 
rodností zaznívala ochraptělá řeč vojaček a 
vřískání garmošky. Tam chtěl buditi hrůzu 
mladíč~k s lentou patron, na jiných narách 
čechral ofinu kavaler v uniformě lajbgulána, 
tam opět ve své >~obmundírovce« shlížel se 
dobrák, který odešel od stánku, poněvadž 
zde tak lehce a volně se žilo a zejména dobře 
platilo. 

V té době přijel do Permi německý kon~ 
sul, aby řídil evakuaci Vilémových zajatců 
po trati Perm-Petrohrad, kteří měli. býti 
odesláni na francouzskou frontu. Současně 
i rakouský hej;tman Bezrauch, zplnomocněný 
vládou (přijel totiž, v té době do Moskvy 
rakouský generál), organisoval v celé obla~ 
sti zajatce, kteří měli odjeti přes Samatru (kde 
byl určensborný punkt) a dále pak přes 
Ukrajinu domů. Nelenili ani čeští komunisté, 
zejména továryšč Vojta z jižních Čech zle 
vystupoval proti naší akci. Na štěstí zůstalo 
jen při jich úmyslech, poněvadž ruské dráhy, 
kdy všude hemžilo se běženci, nestačily na 
podobný provoz a zanedlouho pak vystoupili 

jsme i my. - V Permi vedlo se mi celkem 
dobře. Jedním z komisarů byl soldát, který 
znal naše rozvědčíky. Načalníkem byl ruský 
důstojník, vzor služaky. Sloužil caru, přešel 
k sovětům, i jim slouží. Teskně vždy jen po~ 
vzdychl: »Rossija pogibla«. S Živým zájmem 
sledoval naše hnutí. DobrovoIcům dal bilety 
na dráhu a »kormovia děngy« až do Omska. 

Shlédnuv závody Rjabonovoj log, Votkin~ 
skij a Užebackij, zamířil jsem ke Kunguru. 
Tam dobře pracovali v našem duchu strojník 
Vetengl (měl příbuzného učitele již u první 
divise) a Kaprál. V táboře rozdal jsem mezi 
Čechy letáčky. Varovali mě však, abych 
rychle zmizel, že Maďaři a Němci běželi ža~ 
lovat komisarovi. Proto nepozorovaně jsem 
doběhl na rozjezd za Kungur a vsedl do vla~ 
ku. Po krátké zastávce v Rebdě a Šajtance, 
dojel jsem do Jekatěrinburku, kde úsilovně 
v našem hnutí pracoval Tvrzický a soudce 
Staněk. Druhý den viděl jsem krásnoarmějce, 
odcházející na frontu proti a,tamanu Dutovu. 
Jedn~ četa byla česká. Rozpoutané tlupy re~ 
voluční přerůzných elementů, národností a 
pestré výzbroje, odcházely k nádraží. Za 
nimi táhly se houfy, zejména žen. Oživla 
ulice. Vytáhlý komandír~lstudent na mítingu 
hřímal o kontrarevoluci. Zdálo se však, že 
»továryščům« byl milejší ,dnešek, že to s ni~ 
mi proti Dutovu nevyhraje. 

V domě Ipatěva za prkennou ohradou byl 
vězněn car. Prošel jsem kolem se zvláštním 
dojmem, neboť pád toho, o k.om ještě ne~ 

dávno na Rusi mluvilo se s utajeností v hlase, 
nutil bezděčně k přemýšlení. Ničemnost cár~ 
ského režimu, a v to pak cos přec jen lid~ 
ského, vyvstávaly v mysli.... Zatím pře~ 
chází před ohradou stráž a není radno upou~ 
tati pozornost. -

Z Jekatěrinburku odejel jsem do Něvjan~ 
ska, Kalatinského a Asbestového rudníku, 
Nižního Tagilu a Nižní Šaldy. Tam již byla 
práce těžší, poněvadž tam agitovali pro ru~ 
douarmádu Češi Martin Mareš a Benedikt 
Merkl. Když na př. dva zajatci přihlásili se 
do legií, byli komisarem zajatcem arestováni. 
Mnozí odjížděli na falešné dokumenty, ze~ 

jména polské. Tuto prak si provozoval soudce 
Staněk. Když později jsme vystoupili, poda~ 
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řilo se mu utéci z Jekatěrinburka k nám, vy~ 

dávaje se za Poláka. 

Toulky kol Tagila v nádherné urálské 
krajině, opěvované Maminem Sibirjakem, 
byly odměnou za strasti na emisi. Zapomněl 
jsem, že již kolik neděl jsem pořádně nespal, 
že vězím ve špíně silně podezřelé - vůkol 

bylo tak volno a nádherně. Nerad odjížděl 
jsem k Čeljabinsku. Ale byl právě nejvyšší 
čas. Vjíždím do nádraží a hlel Naši postupují 
na město, za nimi telefonisti vin~u dráty. 
Začalo sibiřské vystoupení známým čeljabin~ 
ským incidentem. Rudí prchají. Šestý pluk 
»Hanácký« s hudbou prochází městem. -

Odpoledne mířím na Samaru. Tam naši 
vše nenápadně »očihují« a začíná to vříti -
chvat před bouří. Jedinou mou snahou a br. 
Jandíka, který také od Petrohradu se již 
vrátil, jest dostati se k vla,stní části. Odjíždí~ 
me nejbližším vlakem na východ. V Isil~Kulu 
v časných hodinách vlak zastavuje - na 
nádraží šíří se zvláštní shon. Hovoří se o Če~ 

choslovácích, jistě se něco stalo. Za hodinu 
vjíždí do nádraží vlak. To jsou naši, jedou od 
Marianovky, kde byli přepadeni. Týden zů~ 
stali jsme u 6. plUKU a pak připojili jsme se 
k učebné komandě (poručík Homola a pra-

x 

porčík Topinka). Po marši čtyřiceti verst 
rozložili jsme se před Marianovkou a začali 
útočiti. Celé půldne jsme postupovali proti 
nepřátelským zákopům. Rudí měli dobře vše 
připraveno a hlavn~ odměřeno. Z lesa ma~ 
ďarský f~hnrich Ligeti snažil se neustále 
vpadnouti nám v bok. Konečně k večeru za 
hromového hurá běželi jsme k nádraží. Část 
2. pluku zatím postupovala s opačné strany. 
Krásnoarmějci vidouce, že těžko uniknou, 
bránili se zoufale, i milosrdná sestra střílela 
zběsile. Zatím v dešti kulí přiblížil se bratr a 
vrhl do vozu bombu. Sténání a proklínání 
ozývalo se nocí. V to pak zaléhal zvuk sirény 
na lokomotivě, u které ,se nejvíce bojovalo. 
Divadlo hrůzné, strašlivé. Bolševici prchají 
do lesa, my za nimi. Nedtíš únavy. Za~atci 
úpěnlivě prosí: »Radi Boga, smiluj sel« My 
jsme zajatců šetřili, hůře bylo, padli~li do , 
rukou kozáků. Postupovali jsme celou noc. 
Druhý den přišla radostná zvěst, že Omsk je 
v našich rukou, komisar Karlov a ostatní 
ujeli na lodi. Tehdy unaveni, lehli jsme na 
cestu a spali spokojeně. Z Omska dostali 
jsme se pak k 7. pluku, k »Tatrancům mnoho~ 
rozumovým« a vítězně »prodvigali« se na 
východ, kde na Bajkále byly slavné chvíle 

našeho 7. pluku. 

ÁSfUP PER P 
LSKIÉ fR 

ZÁPADO
TI 

TOMAN (YRIL 
Po obsazení Jekatěrinburku naším vojskem 

náš III. bat. 3. p. pl. byl ubytován ve městě 
na Sborné ploščadi v kasárnách. Po několika~ 
denním odpočinku odjíždíme dne 3. srpna 
1918 přes Kuzino na stanici Utku. Přijel tam 
i plukovník Vojcechovský. Bavili jsme se 
mezi sebou, právě když přicházel k nám. Již 
z daleka jsme poznali, že je ve veselé náladě 
a že se u~mívá. Vzdali jsme mu čest. Zasta~ 
vil se u nás a bavil se s námi. Mezi jiným 
pravil: »Bratři, teď to půjde lépe, než na Jeka~ 
těrinburk. Nasedneme do ešelonů a pojede~ 
me až do Permu.« A skutečně plukovník 
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Vojcechovský vypracoval válečný plán, 
podle něhož jsme měli jeti co nejrychleji do 
Permu bez ohledu na to, že závody a vesnice 
byly obsazeny oddíly krásnoarmějců. Pra~ 

vil: »V Permu je hlavní bolševický štáb a 
dobudeme~li Perm, oddíly ty pozbudou s ním 
spojení a rozprchnou se samy.« Plán ten byl 
proveden, ale naděje, v něj kladené zklamaly. 
Bolševici, rozehnaní z Jekatěrinburku do 
lesů, se opět soustředili a útočili na město. 
Následkem toho byl nucen plukovník Vojce~ 
chovský stáhnouti značné síly a jíti na pomoc 
ohroženému Jekatěrinburku. Tím jsme ztratili 

rozhodující pro nás úspěch, takže jsme se do 
Permu již nedostali. 
Nezdařený tento nástup započal 4. srpna 

odpoledne. Útočící skupinu, v níž byl obrně~ 
ný vlak, praporčíka Málka, vedl poručík 

Palacký. Za stálých prudkých bójů postu~ 
povali jsme na ,stanici llim. Dne 6. srpna 
obsadili jsme bez boje stanici Uň. Nepřítel 
rozebral výhybky a kolejnice odvezl s sebou, 
takže naši zákopníci měli plné ruce práce, 
aby trať opravili. 7. srpna nastupují naše 
části na st. Kyn, která po prudkém boji byla 
dobyta obchvatným manévrem. Proti nám 
byli tu internacionalisti Maďaři a Němci, 
kteří měli na čepicích rudé stuhy s nápisy 

tra«. Věděl jsem, jak v Trojcku jednomuna~ 
šemu bratru uřízli přirození, a vstrčili do 
úst. Kolik našich lidí již hrozným způso~ 

bem tak umučili. Opodál stálo asi 7 zajatců. 
oddělených od ostatních. Byli tu Maďaři, 
Němci, několik Čechů a 2 Slováci. Jeden 
bratr přiběhl a povídá: »Když vy jste 
bezpoščadní, (nelítostní),' tož my také.« 
Popadl jednoho Maďara a vede ho k saraji 
(kůlna), která stála na 8 dřevěných slou~ 

pech. Bratři jako na povel popadli každý 
jednoho a za chvíli všichni viseli na slou~ 

pech. Zajatí Rusové byli odvedeni. 
Díval jsem se na vše úplně apaticky. Tak 

válka zesuroví člověka. Již se stmívalo a 

U stanice U ň. Foto Památník Odboje. 

»Bezpoščadnyj«. Tito prudce útočili, a naše 
levá část byla nucena ustoupiti. Zanechala 
na posici jednoho raněného bratra, kterého 
bolševici pověsili. Porážku nepřítele doko~ 

nalo neštěstí, jež potkalo 2 vlaky krásnoar~ 
mějcu, přijíždějící nepříteli na pomoc ze st. 
Kumyš. Prvý vlak vyjel z kolejí a lokomotiva 
se převrhla. Za ní sypaly se vagony jako 
krabičky sirek. Druhý vlak marně se snažil 
zastaviti a dostal se až do našich posic. Boj 
byl tak dobojován. Ztráty naše byly 13 
mrtvých a mnoho raněných. Nepřítel měl 

500 mrtvých a 400 zajatých. 12. rota, která 
byla v záloze, běžela na nádraží. Již zdaleka 
jsme slyšeli výkřiky: »Pověsili našeho bra~ 

země páchla krví. Až do té doby jsme žád~ 
nému zajatci neublížili. Když jsme ale viděli; 
že jakmile některý náš bratr padl raněn do 
rukou bolševiků, byl vždy umučen, tu ner
vově rozrušeni a rozzuřeni, začali jsme.se 
říditi husitským »Bijte, zabijte, nikoho ne
živtel« Další dny nastupovali jsme na st. 
Kumyš, a dne 10. srpna obsadili st. Kormo~ 
viště. Za bojů byl zajat a popraven bolše~ 
vický komisař Čech Václav Smrčka. ' 
Poněvadž J ekatěrinburku hrozilo nebez~ 

pečí, úderníci jeli zpět a náš prapor stáhl se 
až do st. llim, kde jsme udržovali pouze ne~ 
přítele v šachu, neustále odrážejíce útoky. 
Dne 26. srpna jsme ustoupili na stanici Utku, 
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kde jedna rota obsadila tamější továrnu. Cel~ 
kem držel tuto po,sici pouze než 3. prapor 
3. pluku s 1 baterií. Bylo nás málo a nepřítel 
v několikanásobné přesile. Náš řetěz na zá~ 
stavách byl 50 kroků od sebe. Nepřítel útočil 
na nás těžkou artilerií z opevněného vlaku, 
kterou však naše děla umlčela. 9. rota měla 
několik mrtvých a J;aněných. Naše rota byla 
beze ztrát. V noci jsme udělali demonstrační 
nástup na nepřítele. Šli jsme vysokým, místy 
hustým lesem, a byla taková tma, že jsme se 
drželi jeden druhého za cípy plášťů, abychom 
se neztratili. Jelikož jsme nemohli navázati 
s 11. rotou ,spojení, vrátili jsme se zpět. 

2 .. září přijely 2 roty 9. p. pl. Byl již nej~ 
vyšší čas. Nebyli bychom zadrželi nápor ne~ 
přítele. Nastupujeme kupředu podél trati. 
Přišli jsme na zákopy, ve kterých nám zane~ 
chali bolševici spoustu novin. Byli jsme vy~ 
střídáni 1. rotou a šli jsme zpět na stanici 
Utku. 5. září byli jsme před přesilo u nuceni 
ustoupiti ze st. Utky a jedeme za řeku Čuso~ 
vou. Dále ustoupit nesmíme. Ztratili bychom 
tak důležitý železniční uzel, stanici Kuzino, 
odkud jde druhá dráha na Perm, přes Kun~ 
gur, na kterémžto úseku bojoval 6. p. pl. 
Kdybychom u,stoupili dále, nepřítel by měl 
možnost napadnouti jej v týlu. V noci přijel 
II. prapor 3. p. pl. a nastupovali jsme znovu 
na Utkynský závod. Kapitán Palacký vyslal 
1., 6., 8. rotu 3. p. pl. a 12. rotu p. pl. nepříteli 
do týlu. 11. a 12. rota měly postupovati fron~ 
tálně na Utkynský závod a upoutati na sebe 
nepřítele. Právě jsme odbočili z trati na polní 
cestu, když přicházela z Kuzina ještě úderná 
rota na pomoc. Kapitán Palacký ji poslal za 
obchvatným oddíle, který vyšel již dříve. 

Udal jim směr, kde jej mají hledati a dodal: 
»Však je tam někde najdete.« Naše 12. rota 
postupovala pak v rozvinuté řadě, za námi 
šla 11. rota s jedním dělem. Nepřítel, když 
poznal, že je obklíčen, utekl po prudkém, ale 
krátkém boji ze závodu. Po,stupovali jsme 
rychle kupředu. Přicházíme do závodu, 
kde nepřítel zanechal mnoho různých věcí. 
Naše 1. četa vzala si tam gramofon, 
který tam bolševici zanechali. Největší 

ztráty měla úderná rota, 18 mrtvých 
a několik raněných. Padl její velitel, pod~ 

poručík Halbich, pro kterého bratři i pla~ 
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kali a zatínali pěsti. Vinu kiadli kapitánu 
Palackému, který od naší části odešel. 
Místo něho naznačil plukovník Vojce~ 

chovský kapitána Němce velitelem úseku. 
Pronásledovali jsme prchajícího nepřítele, 

který utíkal přes Šajtanský závod až ke Ky~ , 
novskému závodu. Obchvatné části se vrá~ 
tily a přišly pozdě v noci do svých eše]onů. 

12. září obsazujeme bez boje zastávku 152. 
Prvně jsme viděli kroužiti ve vzduchu náš 
aeroplán, který obstřel oval z kulometu ne~ 
přátelské posice. Druhý den ráno postupu~ 
jeme na za,stávku 148, ze které po naší dělo~ 
střelecké palbě nepřítel v noci ustoupil. Naši 
telefonisti byli s ním ve spojení, a tak zvě~ 
děli důležité pro nás zprávy. U zastávky 
148. měl nepřítel udělány pěkné zákopy a 
hromadu ostnatého drátu, připraveného na 
drátěné překážky, které nestačil udělat. Také 
vytrhal a odvezl koleje v délce asi 200 metrů, 
takže naše ešelony nem~hly kupředu. Zůstali 
jsme tam až do příjezdu našeho ešelonu. Pěší 
rozvědka odchází na stanici llim, kterou ne~ 
přítel zapálil. Večer přijíždí náš, jakož i 
ostatní ešelony po opravené trati na stanici. 
Dřevěné budovy shořely do základů, jen 
komíny trčely vzhůru. Nepřítel zapálil i 
velké hranice dříví a ohromné hromady dře~ 
věného uhlí vypáleného v milířích. Zár z po~ 
žáru byl tak velký, že ešelony musely odjeti 
zpět asi 1 verstu, a ještě jsme ,se v noci potili. 

Na stanici Wm stáli jsme několik dnů. 
Chodili jsme na jahody, kterých zde bylo 
mnoho. 16. září byla naše rota na zástavě. 
Šli jsme kupředu a před zastávkou 122. vidí~ 
me nepřátelskou hlídku s opevněným vlakem. 
Vystřídala nás 11. rota, my odcházíme do 
ešelonu. Velitel 11. roty vystavil po levé i 
pravé straně stráže po jednom muži, které, 
aby nebyly zpozorovány," byly ukryty za 
keřem. V noci pršelo. Ostatní bratři se 
ukryli před deštěm do prkenné boudy, která 
stála u trati. Nepřítel využil nepohody a šel 
v síle asi 40 mužů poškoditi trať. Nesl si i 
potřebné nástroje k tomu. Bratři na stráži 
stojící myslili, že jsou to naši zákopníci, vra~ 
cející se ze předu, kde sn~d opravovali trať, 
beze všeho je propustili. Ti přišli až k boudě, 
kde byla rota ukryta, otevřeli dveře a na~ 

hlédli do ní. Jakmile spatřili Čechoslováky, 

utekli. Ale i 11. rota se ulekla a utekla také. 
Když však nepřítele nebylo viděti, vrátila se 
na své stanoviště. Naše rota měla pohoto
vost, a proto musela jíti 11. rotě na pomoc. 
Pršelo, tma byla jako v pytli a my klopýtali 
po pražcích, rozespalí a l1adávajíce 11. rotě, 

kupředu. 

17. září obsazujeme bez boje zastávku na 
122. verstě, ze které nepřítel ustoupil. 18. 
září stojíme asi 3 versty od stanice Uň, kde 
naši zákopníci spravují poškozenou trať. 

Když byla trať spravena, postupujeme na 
stanici Uň, ze které právě odjížděl nepřátel~ 
ský opevněný vlak, který po nás střílel z děla. 
Nepřítel ustoupil na stanici Kyn. Dne 21. 

Tonda Šesták. Byli to odvážní hoši. Zvláště 
Tonda Š es t á k byl i veselý společník, na 
kterého se nemohl nikdo hněvat. Leda ku~ 
chaři, když jim chodil do kuchyně na zbytky. 
Byl totiž věčně hladov. Hned první den šla 
tato partie na rozvědku, směrem na Mjahký 
Kyn. 26. září byla znova vyslána rozvědka. 
Šel s ní i praporčík Riedl a šikovatel Gott~ 
valdo Když se vrátila zpět, telefonoval pra~ 
porčík Riedl kapitánu Němcovi na základě 
zjištěné situace, že by bylo nejlépe ihned na~ 
stupovati na nepřítele. Rozvědka totiž přišla 
až na 200 kroků k vesnici Mjahký Kyn a 
spatřila nepřátelskou stráž směrem. k trati. 
Ráno skutečně přichází celý II. prapor a 2 

Spálená stanice llim. Foto Památník Odboje. 

září šla naše 1. četa jako' posila 11. roty 
k vesnici Lomovka. Prší, jen se leje. Před 
půlnocí začala silná nepřátelská střelba. Zá~ 
roveň bylo slyšeti silné výbuchy. Tušíme, že 
krásnoarmějci vyhazují mosty a ustupují. 22. 
září obsazujeme bez boje stanici Kyn. Po 
cestě nacházeli jsme sumky, patrony i bomby. 
Na stanici byly rozházeny letáky a český ko~ 
munistický časopis »Průkopnlk«. Nepřítel 
tamtéž zanechal plnou nádrž petroleje, který " 
nám přišel vhod. Svítili jsme si totiž ve va~ 
gonu lampou. Druhý den měli j,sme nastupo~ 
vati na závod Kyn, avšak nástup byl odlo~ 
žen. 24. září byla u naší 12, roty založena 
rozvědka. Velitel rozvědky byl br. desátník 

roty III. praporu. Kupředu ná,s vede naše 
slavná rozvědka, hned za ní jde plukovní roz~ 
vědka a pak teprve hlavní oddíl. Obě roz~ 
vědky, sotva přišly do lesa; zajaly nepřátel~ 
skou rozvědku v síle 30 mužů. Bratři o tom 
vyprávěli následovně: »Když jsme přišli do 
lesa, spatřili jsme nepřátelskou rozvědku o 
25 mužích. Šli po cestě proti nám jako husy 
jeden za druhým. My ihned ulehli. V tom již 
se přiblížil první »krásný«. Voláme na něj: 
»Továryšč, idi suda«". Ten se zastavil a pak 
bez velkých okolků přišel k nám. Přichází 

druhý, třetí atd., a takovým způsobem přišlo 
všech 25, aniž by věděli, že jsou v zajetí. Za 
nimi však jede ještě jízdní rozvědka n"a ko~ 
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ních. Když přijela blíže, zavolali jsme na ně: 
»Tovaryšči, poskorej«. A tak jsme ještě 4 
jezdce chytili. Nepřítel dává se houfně na 
útěk. Pronásledujeme jej a obsazujeme vcs~ 
nici. Po krátkém boji byl nepřítel z vesnice 
vybit. Zajali jsme asi 120 krásných, ukořistili 
3 kulomety a j. Pak jsme šli zpět na stanici 
Kyn. 

Po obědě jde zesílit naše rota zástavu 11. 
roty. Stáli jsme rozvinuti v řetězu. Z dlouhé 
chvíle sešli jsme ,se 2 až 3 bratři dohromady 
a bavíme se. »Kdy a jak to všechno skončí?«, 
povzdechl si jeden bratr. Br. Vondráček: 
»Deník píše, že - - -«~ »Dej mi pokoj 

Velitel roty praporčík Kudrman zjednal klid 
a pořádek a 7. rota vyrovnala s námi řetěz. 
Postupujeme kupředu proti nepříteli. Ten, 
když pozoroval, že se přibližujeme, utekl. Byl 
již večer, když jsme se vraceli do svých eše~ 
Ionů. Na zástavě zůštala pouze 11. rota. 

29~ září stojí naše rota na zástavě u posled~ 
. ního železničního mostu u stanice K yn. Večer 
za soumraku přivezli zákop ní ci na most 
bečky s dehtem. Do pražců, kterými byl most 
podepřen na místě zbořeného pilíře, vložili 
2 miny. Když se .setmělo, byly bečky z kulo~ 
metů roz,stříleny a miny zapáleny. Most začal 
hořeti a plameny šlehaly vysoko vzhůru 

Na I"ece Kamě. Foto 'Památník Odboje. 

s Deníkem,« skočil mu do řeči br. Zahradník. 
»Taky psal, že sem jedou spojenci, a kde je 
máš?« Jiní vzpomínají na domov nebo na 
padlé bratry. V tom přichází z předu stráž 
a hlásí, že někdo postupuje lesem. Byli to 
bolševici, odění v černé šaty, a jen podle vin~ 
tovek jsme poznali, že k nám nejdou s přátel~ 
ským úmyslem. Nastává prudká př~střelka. 
Přichází nám na pomoc 7. rota. V lese ztra~ 
tila orientaci a šla asi 100 kroků za námi 
podél fronty. Její levé křídlo, jakmile nás 
spatřilo, zahájilo po nás palbu. Mysleli, že 
jsme krásnoarmějci. My zase naopak mysleli, 
že jsme zaskočeni. V naší rotě nastal zm~tek. 
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k obloze. Nepřítel zahájil ihned prudkou 
palbu. Zůstali jsme u mostu tak. dlouho, 
pokud bylo jisto, že nepřítel hořící most více 
neuhasL Nato ustupujeme po obou stranách 
trati, chráníce náš opevněný vlak. Ustoupili 
jsme asi 10 verst od hořícího mostu. Několik 
dnů byl klid. Bylo hlášeno, že nepřítel obsadil 
vesnici Bis, a,si 15 verst od trati vzdálenou. 

. Ves byla obsazena komunisty~internaciona~ 
listy, Maďary, Němci i Čechy. Šli jsme vy~ 
puditi nepřítele z vesnice. Vedl nás jeden 
mužík. Krajina chudá, samý les. II. prapor 
nastupoval frontálně, 5., a 12. rota kurgán~ 
ská se strany nepřítele. Když jsme se přiblí~ 

žili k samé veSlllCl, nepřítel utekl. Bylo tam 
zabito několik Čechů~komunistů. kteří nám 
spílali a při pronásledování chránili ústup 
Maďarů a Němců. Po vypuzení nepřítele 

z vesnice Bis nastal opět několik dní klid. 
Napadl první sníh. Seděli jsme Ýe vytope
ných těpluškách a debatovalo se. Nadávalo 
se na spojence i na Rusy, že tak dlouho ne~ 
chají nás bíti se samotné bez pomoci. Nadá~ 
valo se i na Deník, že nás houpe, a podobně. 
Nebylo divu. Nejsme všichni lidé stejných 
povah. A my byli vyčerpáni tělesně i dušev~ 
ně. Zklamané naděje v pomoc 'spojenců, 

psaní části ruského tisku proti nám. spory 

věk překládá svůj nemocný úd bolestí s místa 
na místo, mysle, že si v bolesti uleví. tak i 
naše nemocné nervy doufaly, že jinde nám 
bude lépe. Kdybychom byli ovšem zdravě a 
logicky myslili, věděli bychom, že je to klam. 
N ebot' bolševická vláda, dík neschopnosti 
ruské vlády a lhostejnosti její o osud sibiř
ského lidu, sorganisovala do té doby silnou, 
disciplinovanou armádu proti nám. Dne 26. 
října skutečně však přijely dva vlaky sibiř~ 
ského ar,mádního sboru s generálem Pepelja
jevem, a' další vojska - pěchota, dělostře~ 

lectvo atd. 
29. října byl zahájen nástup na stanici 

M ěsfské divadlo v Perm ll. Foto Památník Odboje. 

našich bratří s ruskými praporčíky, to vše 
působilo na naše, stálými útrapami zničené 
nervy. Již 3 měsíce jsme na této trati. Po 
celou tu dobu neviděli jsme nic jiného, než 
les a nepřítele. Denně nervově vzrušeni a 
tělesně vyčerpáni. I kozáci tušili, že se děje 
něco v našich myslích. Chodili zamlklí okolo 
nás. Bylo mně jich i líto. To byli jediní a 
upřímní přátelé naši na Sibiři. 

Přišly zprávy, že nás na našem bojovém 
úseku vystřídají ruská vojska. Nedůvěřovali 
jsme s počátku těmto zprávám, ale přece jen 
naši mysl povzbudily. »J en pryč s tohoto 
místa«, táhlo myslí nás všech. Tak jako člo~ 

Kyn. Ponejprv zúčastnila se bojů s námi 
ruská pěchota. Byly vyslány obchvatné 
oddíly s pravé i levé strany, které šly lesem 
do týlu nepřítele. Naše 12. rota 3. p. pl. šla 
po trati jako záloha, a měla za úkol zachrá~ . 
niti železniční mosty před nepřítelem, které 
po našem zapálení znovu postavil. Před námi 
po obou stré;lnách trati šly roty rozvinuty 
v řetěze. Odpoledne po 2. hod. padly vpředu 
první rány. To naše obchvatné části napadly 
nepřítele. Boj zuřil a nepřítel se zoufale brá
nil. Z naší roty byla vyslána rozvědka 

k mostu. Právě odjížděli od mostu nepřátel
ští jezdci, kteří ho zapálili. Naše rota rychle 
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postoupila kupředu. Naše I. a II. četa přebro~ 
dila řeku Bolšoj Kyn. Ledové kry pluly a my 
přecházeli po pás přes řeku. Pronásledovali 
jsme nepřítele, aby druhá část roty mohla 
uhasiti hořící most. Asi 300 kroků od mostu 
zanechal státi nepřítel polní kuchyni, ve které 
bylo náhodou 6 věder. Těmi byl oheň brzy 
uhašen. My šli dále kupředu. Již se stmívalo, 
když boj byl ukončen. Mrzlo, a naše rozmá~ 
čené šaty zmrzly na nás jako rampouch. Ve 
vagoně jsme se převlékli do suchého prádla 
i šatů. Sotva jsme pojedli, šla naše rota před 
stanici K yn na zástavu. V noci mrzlo, jen se 
jiskřilo, a mně boty, prosáklé vodou, zmrzly 
na kosť. Tu noc jsem netrpělivě očekával 
rána. Sebemenší ohníček jsme si nesměli 
udělati, ba ani nohu o nohu klepati, abychom 
se neprozradili nepříteli. Dne 31. října nastu~ 
pujeme na závod Kyn. Byl vyslán obchvatný 

7 

oddíl 9., 10., a ll. rota 3. p. pl., 9. a 12. rota 
Kurganského praporu. Naše 12. rota a něko~ 
lik jiných rot postupovalo s námi frontálně. 
Jakmile padly první rány našeho obchvat~ 
ného oddílu, začal útočiti náš frontální oddíl 
na nepřátelské posice. Nepřítel měl udělány 
kolem závodu překážky z ostnatého drátu. 
Po malé přestřelce přelézáme překážky a 
obsazujeme závod Kyn. Vzdala se nám do 
zajetí celá nepřátelská rota i s velitelem, Cel~ 
kem asi 200 mužů. Dne 1. listopadu jedeme 
v ešelonech přes stanici Kumyš do Kormo~ 
viště. Té~ěř 3 měsíce bojů a strádání nás to 
stálo, než jsme se dostali na místo, které jsme 
poměrně lehko a rychle při prvním nástupu 
na Perm dobyli. 2. listopadu převzali hájení 
fronty definitivně ruské části a my odjíždíme 
přes stanici Kuzino, Berďauš, Ufu do Bele~ 
beje na kazaňskou, frontu. 

x 
BOJ J. PLUKU O' ST 

F. MUDROCH 
NI(I KYN 

Po absazení města Jekatěrinburku nastaly 
3. pluku těžké boje s nepřítelem, J('terý stůj 
co stůj hleděl dostati pro něho tak důležité 
město zpět. 

Velitel našehO' pluku, který s jádrem pluku 
stál na ,sti;lnici Kuzino, dobře věděl a této 
snaze nepřítelO'vě a v disposicích, které 
zvlMtním poslem poslal veliteli města J eka~ 
těrinburku, se také o ní zmiňoval: »Nepřítel 
pokouší se a nástup na Jekatěrinbul'k se se~ 
veru. Proto dříve, než převedeme všechny 
naše síly z Kuzina k Permi, musíme dobře 
zabezpečiti Jeka1:ěrinburk od severu ... « 

A tak pačátkem měsíce srpna dává částem 
3. pluku, které ještě nedávno bojovaly jejich 
sla'vné boje před Jekatěrinburkem, boje u 
Njazepetrovska, Chrom piku, boje a jekatě~ 
rinbur,ské nádraží, boje u Kilslinskéha závo~ 
du, Mank, rozkaz k dalšímu postupu proti ne~ 
příteli. 

Před počátkem nástupu navštívil ještě 
části, stojící na frontě, roty II. praporu naše~ 
ho pluku, stojící na stanici Utkinský závod. 

Bylo 3. srpna. Parné adpoledne. Na stráni 

vedle stanice stáli vojáci, kteří právě nebyli 
na polních strážích. 

K nim přišel velitel pluku a veselý, spoko~ 
jený nad tolika úspěchy těchto vojáků, srdeč~ 
ně s nimi razmlouval. Děkoval jim za jejich 
službu, za jejich nadšení. 

»Nikdy jsem se ve vá.s nezklamal. Věděl 
jsem, že se ve vás nezklamu, když jsem vám 
dával rozkaz k obsazení Čeljabinska. A bylo 
mně tehdy všelijak. Byl jsem připraven na to 
nejhorší, i dokonce na to, že budu museti ode~ 
jHi z pluku a z českého vojska'vůbec. O tom, 
co bude dále, ničeho jsem nevěděl. Znal 
tolkO', čto my zavarim kašu« - tak hovořil 
s vajáky. 

»Město Jekatěrinburk chystá pro nás slav~ 
nost a na ní nás skvěle pohostí. Vyšleme od 
každé roty po třech vojínech. Ostatním prý 
města pošle dárky na frontu. Ovšem; doho~ 
ní~li nás. My možná dávno již budeme v 
Permi hulať ... « 

Druhého dne nato načal nástup, předehra 
k velikému boji o stanici Kyn. 

Začala jej 6. rota, která první se dostala 

do boje s nepřátelskou polní stráží, kterou 
brzy zahnala. Druhého dne dostal se do 
boje s nepřítelem, který před stanicí nim měl 
dvě řady po sic a kromě toho na trati opev~ 
něný vlak, náš III. prapor. Boj byl krátký, 
ale prudký. Naše ll. rota, vy.s,lan~ na ob~ 
chvat nepřátelského křídla spolu s četou 10. 
roty, nepřítele zahnala a tím boj rozhodla. 
Nepřítel na celé frontě ustoupil, takže sta~ 

nice llim byla bez boje obsazena. 
Následujícího dne byla také bez boje obsa~ 

zena dwlší stanice Uň. Nepřítel ustoupil až 
na stanici Kyn, kde se dobře opevnil a kde 
hodlal klásti tvrdý odpor. Nálada jeho vo~ 
jáků byla však ubohá. K veliteli předvoje po~ 

Podle rozkazu velitele pluku, yydaného 
pozdě v noci předešlého dne, měl II. prapor 
3. pluku jako pravý obchvatný proud postu~ 
povati lesem a napadnauti stanici Kyn zpra~ 
va. I. prapor 3. pluku jako levý obchvatný 
praud měl obejíti stanici K yn zleva, poško~ 
diti za stanicí trať a útačiti nepříteli dO' zad. 
5. rota a úderná rata štábního kapitána Záka, 
která ad boje u Trojcka sdílela svůj osud 
společně s 3. plukem, jako střední proud 
měla pamalu pastupovati na stanici Kyn 
frontálně a vzbuditi v nepříteli zdání útoku. 
Náš třetí prapor byl v záloze. 

Ráno, 7. srpna, vystoupil I. prapor. Hu~ 
stým lesem načal obcházet stanici zleva. 

Na obchvalě v 1Il'al'ském pl'alese. Foto Památnlk Odboje. 

slali posla, že prý se vzdají, aby je jen Češi 
obklíčiH, chtějí prý s nimi bajovat proti Něm~ 
cům. Později, po boji, také skutečně byl na~ 
lezen dokument, ve kterém jejich velitel, to~ 
varyš Fridrichsan komisaři Maksimovi hlá'sí: 

»Stanice Kyn. 7. srpna. V 3 hod. 50 min. 
Pluk odpírá jíti do baje, poněvadž nedůvě~ 
řuje disposicím, vydaným štábem lysvenské~ 
ho směru, pak také proto, že prý na stanici 
Kyn není dostatek sil a dostatek záloh.« 

Za takových poměrů u nepřítele, který se 
mohl spoléhati jedině na prapor internacio~ 
nalistů, složený z Němců a Maďarů, začal 
boj a stanici Kyn dne 7. srpna 1918, prvý to 
větší boj 3. pluku pa dobytí Jekatěrinburka. 

V 8 hodin vystoupil II. prapor a hustým le~ 
sem, v němž velmi těžko se orientoval, ubíral 
se ke stanici zprava. V 9 hodin nato vystou~ 
pil střední proud, 5. a úderná rota. Velitel 
tohato proudu, štábní kapitán Zák, ještě ne~ 
vyléčený z ran, které utrpěl v boji na sta~ 
nici Chrom pik, byl na lokomotivě obrněnéhn 
našeho vlaku a odtud řídil boj, který brzy 
nato začal. 

Nejdříve boj výzvědných hlídek. Brzy 
nata nepřítel počal nastupovat. Z jeho linie 
jasně bylo slyšeti povel: »Tovaryši, vor~ 

warts.« Jeho odvaha šla tak daleko, že se 
přiblížil k linii 5. roty až na 20 kroků. Rota 
musela ustoupiti. Ustoupila asi 100 kraků, 
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ulehla na zem a připravila si rychle granáty. 
Situace středního proudu, jehož roty měly 

útočiti až tehdy, kdy ostatní proudy začnou 
~oj, stávala se povážlivou. Štábní kapitán 
Zák, obávaje se nezdaru, hlásil veliteli pluku, 
že bude dobře, »když se III. batalion, který 
je v reservě, pošle kupředu4'. A tak náš třetí 
prapor dočkal se také toho, ze mu bylo možno 
bráti podíl na slavném boji o stanici K)"n. 

Naše 11. rota vyplnila .mezeru mezi úder~ 
nou rotou a tratí. Několik kroků za námi stál 
obrněný ",lak a na jeho lokomotivě štábní 
kapitán Zák. Vlevo od nás byla prudká 
palba. 

Bylo horké ,srpnové odpoledne, ke třetí 
hodině odpolední, když nepřítel načal silný 
nástup. údernou rotu, která byla stále v .obra~ 
ně, donutil k protiútoku. Začal zuřivý boj. 
Po chvíli nástup nepřítele byl zastaven, palba 
ustala a nastal klid. Chýlilo se již k večeru 
a . dosud nebylo nijnkých známek o tom, že 
obchvatné oddíly v%toupily do boje. Stávali 
jsme se netrpělivými. 

Bylo asi 18 hodin, když najednou jsme 
uslyšeli pronikavé pískání lokomotivy ze 
stanice. Hned nato prudkou palbu z pušek 
a kulometů. Kone'Čně známky boje obchvat~ 
ných oddílů. Nepřítel před námi pomalu 
ustupuje. Jdeme za ním. Na stanici přichází~ 
me již po boji. Nepřítel v divokém zmatku 
hledá spásu v blízkých lesích. Radostně vy~ 
pravujeme kamarádům z II. praporu o na~ 
šem boji, o boji s Němci a Maďary, o proti~ 
útoku úderné roty a konečně o našem netrpě> 
livém čekání na výsledek jejich činnosti. 

A s úžasem posloucháme jejich vyprávění 
o obtížném vysi:lujícím pochodu po strmých 
stráních za poledního žáru, o 'pochodu ne~ 
prostupným pralesem, o předčasném útoku, 
provedeném na stanici na velkou vzdálenost. 
o zmatku, který způsobl v rotách zoufalý 
odpor nepřítele, který vida, že I. prapor mu 

zabránil ústup po trati, zoufale a beznaděj~ě 
se bránil, konečně o hrdinném boji 6. a 7. 
roty, po němž nepřítel ve zmatku rozprchl se 
do blízkých ksů. A pak také o všech těch, 
kteří v tomto boji padli. 

Jejich mrtvá těla ležela na stráni vedle sta~ 
nice a připomínala nám všechny ty prošlé 
dny horkých bojů, bojů, které byly svědky 
neutuchajícího nadšení těchto mrtvých hrdi~ 
nů, Bajera, Belzy, Béma, Doležálka, Janury, 
Pěnkavy a všech těchto 22 hrdinů, kteří zde 
bojovali svůj poslední boj. 

Připomínala nám hrdinství všech těch 
slavných bojů na život i na smrt, na něž tak 
bohaty byly osudy střelců pluku Jana Zižky. 

Dlouho jsme si vypravovali o prošlém boji. 
Zatím na stanici přibyli vojáci I. praporu. 
I ti nám měli o čem vypravovati, .o namáha~ 

vém pochodu hustým, neprostupným lesem, 
o poškození trati za stanicí a nato o nepřátel~ 
ském vlaku, plném vojska, jedoucím plnou 
rychlostí k poškozenému mí.stu a vyšinuvším 
se, o dobytí nepřátelského obrněného vlaku, 
který, když najel na poškozené místo trati 
a vyjel z kolejí, tak dlouho střílel ze svých 
děl, kulometů a bombometů, až mu nezbylo 
žádných nábojů, a konečně o rozuteklých 
krásnoarmějcích, hledajících spásu v hustém 
lese. 

Ještě na loži, na prostém, drsném vojen~ 
ském loži jsme si vyprávěli a sdělovali dojmy 
nedávného boje. Boje, který jako všechny ty 
ostatní, dokázal, že hrdinství střelců Jana 
Zižky je stále oním starým hrdin.stvím od 
Zborova, Domamoryč, Hájů Velikých, ne 
snad líbivé hrdinství blanických rytířů, vítě~ 
zících nadpřirozenou nějakou mocí, danou 
odněkud 's nebes, ale hrdinstvím tohoto světa, 
které v těžkých svých bojích na život i na 
smrt musí spoléhati jediné na sebe a musí 
bojovati se všemi nástrahami a škleby života. 

x 

B JUKY A 
SERCiĚJ ŘEHOUNEK 

K útoku na stanici Kyn 7. srpna 1918, sil~ 

ně nepřítelem obsazenou, ,soustředil se celý 
3. pluk a rota úderného praporu. Síly naše 
rozděleny jsou na' tři části. úderná rota 
s pěší rozvědkou jdou do útoku z fronty, 2. 
prapor se strHny pravé, 1. zlevé, 3. je v zá~ 
loze. Náš 1 .. prapor jde na tak zvaný ob~ 
chvat, t. j. má proniknouti do zad nepřítele, 
rozebra,ti koleje, přerušiti telegrafní vedení 
a tím zameziti nepříteli ústup a spojení. O 6. 
hodině .t;anní jdeme kol nekonečné řady vla~ 
ků, je jich zde 17, po pěšině kol kdejí. Na 
82. verstě odbočujeme do lesa, jímž s po~ 
čátku se jde pěkně, za nedlouho přicházíme 
však do pravého pralesa, do něhož zdá se, 
že lidská noha dosud nevkročila. Každých 
několik kroků přelézáme s kořeny vyvrácené 
stromy, které 3-':"-4 nakupeny jsou křížem 
přes sebe. Po pá,s vysoká, bujná tráva, plná 
je krásných květů, přeslička a kapradí dosa~ 
huje výše 1 m, Haly, zvonky a divizny výše 
člověka. Několikráte přecházíme řeku, vo~ 

dou plníme lahve a vysoké svoje boty, v 
nichž nepříjemně žbluňká. Zdá se, že jsme 
zbloudili, neboť teprve o 5. hod. odpolední 
po 8 'hodin pochod~ s malými přestávkami 
dostihujeme tratě na 70. verstě. Jsme 6 verst 
v týlu nepřítele a 12 verst vzdáleni z místa, 
z něhož ráno jsme vyšli. ' 

Hned rozebíráme koleje, přeřezáváme 

dráty telegraf. vedení, tvoříme řetěz a jdeme 
kupředu. Sotva ušli jsme nějakých 50 kroků, 
slyšíme za sebou plnou parou řítiti ,se vlak, 
jehož příjezd vnáší mezi naše neklid a roze~ 
chvěnl. Není také divu. Před námi i za námi 
nepřítel, po obou stranách neproniknutelný 
les a naši vzdáleni celodenním pochodem. Již 
po několika minutách jsou však naše obavy 
rozptýleny .. Vlak. řítící se plnou rychlostí, 
vezl pomoc do stanice, na níž naši podnikli 
již útok, na;ell však na rozdělané koleje, lo~ 
komotiva sjela s náspu a zvrátila se, několik 
prvních vozů se rozbilo a již rozléhá se ža~ 
lostné pískání parní píšťaly, natažené pro~ 
vazem, kterým vozy jsou s lokomotivou spo~ 

jeny. 

Rota, která je zde v záloze, béře si na sta~ 
rost vlak a my, uklidněni, jdeme kupředu. 
Byla~li cesta lesem špatná, není nyní o nic 
lepší. Pr~hy kol tratě, as 100 kroků, jscu 
plny pokácených kmenů, roští a jam, plných 
vody. Pro vysokou trávu není viděti a tak 
co chvíli padáme s pařezů a kmenů do jam, 
abychom hned zase škrábali se namáhavě 

nahoru. • 
S radostí vítám rozkaz velitele roty, abych 

vyslal 2 bratry na trať, odkud bude lepší 
rozhled po trati. Béřu si Tondu Čiháka z 
Vršovic, nebojácného a odvážného hocha 
s sebou a jdu tam sám. Nejdeme dlouho, když 
počíná se proti nám trousiti ojediněle ne~ 
přítel. Podle jich křiku jsou to Maďaři. 
Rychle vyhledávám v paměti něco znalostí 
této líbezné řeči a volám na ně, aby šli k nám 
a položili zbraně. Nechce se jim příliš, několi~ 
kráte pušku položí a zase ji zvednou. Vidí 
nás pouze několik a nebojí se příliš. Náhle 
jeden z nich pokleká za keř a počíná stříleti. 
Kryji se za násep a střílím též. Teprve po 
několikerém výstřelu, kdy on nabíjel, mohl ' 
jsem lépe zamířiti a trefiti. Puška vypadla 
mu z ruky a chytiv se rukama za prsa, klesá 
na záda. Přicházíme k místu, kde trať je se~ 
vřena vysokými náspy, které as po 200 kro.> 
cích jsou přerušeny dosti širokou řekou, přes 
níž vede železný most. Nepřítel přichází nyní 
v hloučcích a po domluvě, ač nerad, odkládá 
pušky a jde do našeho týlu. Když zadní vidí, 
že jim neubližujeme, přicházejí ochotněji. Po 
přejití mostu jdeme dále, když náhle objeví 
se ze zatáčky těpluška vlaku, který odjíždí 
ze stanice, do níž se naši, kteří nepřítele 
z první posice vytlačili, derou. 

Pokoušíme se na trať navaliti pražce. Vlak 
se však blíží a my vidíme ve vozech střílny. 
Vybízím tedy hochy rychle ku krytí. Byl nej~ 
vyšší čas. Sotvaže jsme vyběhli na stráň po 
pravé straně a ulehli, spustil nepřítel prudkou 
palbu z kulometů ve vlaku, který byl již proti 
nám. Ranami ubit byl br. Medek, veselý 
dobrý hoch, který po příjezdu z nějaké cesty 
k pluku po prvé zúčastnil se boje. Po skon~ 
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Z bojů na trati. Foto Památnik Odboje. 

čení střelby zvedáme hlavy, vlak je již za 
mo,st~m a po obou stranách lokomotivy jedou 
dva Jezdci. Béřeme si s Lacinou každý jed~ 
noho na mušku, je to však již daleko a my 
rozechvění smrtí Medkovou, špatně míříme. 
Jeden jezdec je raněn do nohy, za to všaK 
oba koně, třeba nevinní, jsou mrtvi. 

Vlak dojíždí k místu, kde stojí rozbitý vlak 
a zde zastavuje, nemoha dále. Na daný roz~ 
kaz vracíme se, abychom ho vyčistili od ne~ 
přítele. Je již 8 hodin. Do nohou po celoden~ 
nín~ pochodu znavených, chytá mě při pla~ 
zeUl se po břiše k vlaku několik kroků od 
tohoto, křeč. Zatínaje bolestí zuby, snažím 
se nohy natáhnouti. Konečně bolest povoluje 

. a po několika minutách seskakuji s náspu 
k vlaku, následován druhy, kteří mě zatím 
d~,Šli. Bomby v rukách, otvíráme dvéře, nej~ 
d:lve u obrněného vozu, který je silně opev~ 
n~~ a ob.s:zen 18 muži. Vycházejí ven a my 
bereme vuz za vozem. V jednom mezi 20 

muži jsou 3 ženy, všecky ve vojenských ša~ 
tech. Jedna z nich má kalhoty úplně promo
čeny. Mrtvých a raněných je Ve všech vo~ 
zech veliké množství. Ve vlaku byla 3 děla 
a přes 20 kulometů. Po odepnutí zadních 
vozů, které nárazem se vyšinuly, jedeme 
s vlakem ke stanici. Potkáváme však náš 
obrněný vlak, který jede na stráž, musíme 
tedy z vlaku ven a pěšky, jedva nohy vle~ 
kouce, jdeme do našeho, který od stanice je 
14. v řadě. Boj o stanici byl velmi prudký, 
nepřítel bránil se zuřivě a naši musili při 
prvním útoku ustoupiti. Zůstal zde raněný 
úderník, kterého bolševici pověsili. Surovost 
tato tak rozezlila naše, že po vzetí stanice 
navěsili bolševiků plné sloupy. Ztráty ne~ 

přítele, většinou Maďarů a Němců, byly 
veliké, přes 800 zůstalo jich zde mrtvých, za~ 
tím co u nás zabitých bylo 21 a raněných 
přes 50. Mezi jinými byl raněn při srážce 
našich vlaků prap. Koubek. 

x 
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ETO VY ••• f 
JOSEF lOLLAR 

Po ústupu ze stanice Krutichy soustředily 
se veškeré části za mostem na 37. verstě trati 
Jekatěrinburk-Jegoršíno, kde nalézá se pila, 
zvaná »Teplyj Ključ«. úderná rota odjíždí 
do Jekatěrinburku a k ochraně zaujatých 
posic zůstává naše rota (4. rota kurgánského 
praporu) pod mým velením, jelikož velitel 
roty, podpor. Záruba, je nemocen a dlí v Je~ 
katěrinburku, a kromě toho 1 sotna kozáků. 

Kozáci jako vždy v podobných případech 
přiznávají ochotně a jaksi samozřejmě svou 
podřízeno,st československému veli:teli, netá~ 
žíce se, zda jeho hodnost je vyšší či nižší je~ 

jich velitele. 
Prvá půlrota naší roty obstarává strážní 

službu na zástavách, vysunutých před mo~ 
stem, a druhá půlrota využívá odpočinku ke 
generálnímu čištění; zejména zašpiněného 
prádla, které parné srpnové slunce na přilé~ 
hající pasece pomáhá bíliti. Využil jsem rov~ 
něž volné chvíle a připraviv si potřebnou 

,vodu, rozložil jsem se na pasece, přiléhající 
bezprostředně k trati mezi ostatní bratry a 
využívaje znalostí v tomto oboru v zajetí 
ziskaných, pral jsem rovněž své prádlo. 

Po chvíli, právě když jsem byl do své prá~ 
. ce nejpilněji zabrán, přišel velitel kozácké 
sotny, statný, ramenatý sotnik, informovati 
se o všeobecné situaci a vyžádati si svolení, 
aby odpočívající polovina sotny mohla stří~ 

davě odložilti koním sedla. Ptá se po česko~ 
slovenském veliteli a je velice udiven, když 
mu bratři ukazují na mne se slovy: »Vot tam 
běljó stírájet.« Své podivení nijak netají a 
dlouho a:si ještě přemítalo tom, jak je možno, 
aby si československý veliteL kromě starostí 
o svěřený mu oddíL musel i své prádlo sám 

vyprati. 
V následujících dnech přijíždí nám na po~ 

silu 1 rota čsl. omského pochodového pra~ 
poru s 1 důstojníkem, bez poddůstojníků, 
s puška-mi bez patron a rovněž bez veškerých 
zásob. Vyslána byvši na směnu našich zá~ 
stav, ptá 'se již po 2 hodinách, kdy bude smě~ 
něna. Za dva dny na to přijíždí rotný, podp. 
Záruba, a přejímá velení účastku. Rota om~ 

ského pochodového praporu odjíždí zpět do 
Jekatěrinburku a místo ní přijíždí nám na 
posilu pověstná baterie poručíka Krejčiříka, 
2. rota 2. čsl. stř. pluku Jiřího z Poděbrad a 
několik ruských důstojnických rot, jakož i 
nový vrchní velitel účastku, plukovník (po~ 

zdější generál) Ivánov. 
Naše rota, obeznámená již s místním ba~ 

žinatým terénem, je určena za předvoj při 
nastávajícím novém nástupu. Celý četný 

štáb plukovníka Ivánova se všemi věstovými 
nastěhoval se do našeho vlaku, do vagonu 
IV. třídy, který sloužil doposud za útulek 
našemu rotnému a velitelům čet, jakož i slu~ 

. hovi rotného, bodrému Vídeňákovi~dobro~ 
volci Pepíkovi, na jehož jméno si okamžitě 
nevzpomínám. Velitelé čet měli zaviděníhod~ 
nou hodnost »wirklich Infanterist«, tHular 
»ispolňajuščij, dolžnost mladšavo oficera«, 

t. j. důstojnických čekatelů. 
Jelikož postup dopředu jde hladce a z obr~ 

něného vlaku, obsazeného jednou četou naší 
roty, tvořící vlastní předvoj celé bojové sku~ . 
piny plukovníka Ivánova, nedocházejí o ne~ 
příteli nijaké zprávy, usazuje se celý štáb 
pohodlně a debatují s naším rotným o obtíž~ 
nosti terénu a o možno,stech úspěšného ná~ 
stupu proti předpokládanému nepřHeli. Nás, 
velitele čet, bez označení jakékoli hodnosti, 
pokládají ruští důstojníci pravděpodobně za 
věstové a dostavši chuť na čaj, žádají nás, 
abychom jim postavili samovar; při čemž na~ 
bídnutým jim naším cukrem, jehož bylo v ru~ . 
kém zázemí velký nedostatek, nijak nešetří. 

Při posledním ústupu nepatrně námi roz~ 
rušená trať je nyní lehce a rychle uváděna 
do pořádku a vlak náš stále následuje v malé 
vzdálenosti za předvojem na obrněném 
vlaku. . 

Asi 12 verst před stanicí Krutichovou dává 
. plukovník Ivánov příkaz vyložiti Krejčiříko~ 

vu baterii a nařizuje současně, aby veškeré 
pěší části postupovaly dále pěším, bojovým 
pořádkem. Náš' rotný, podpor. Záruba, pro~ 
testuje a odvolávaje se na znalost místního 
terénu, který je pro pěší postup krajně ne~ 
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příznivý, doporučuje postupovati dále ne~ 
změněně pořádkem v ešelonech, býti však 
připravenu k okamžitému zahájení boje. Aby 
svůj návrh náležitě podepřel, nabízí se sám 
jeti s předvojem na obrněném vlaku, poje~ 

dou~li ostatní č{Í.sti ve vzdálenosti 1 versty 
za ním v dosavadním pořádku. Pluk. Ivánov 
souhlasí s tímto návrhem, uznávaje, že by se 
při pěším bojovém postupu svěřené mu části 
v bažinaté sibiřské tajze předčasně vy~ 
čerpaly. 

Po odchodu rotného, plukovník, chtěj~ 
dáti jakýsi nový rozkaz, ptá se, kde je zá~ 
stupce nepřítomného velitele roty. Sedíme 
s Mulínem a Ptáčníkem smačknuti na sedadle 
pod našimi mládeneckými lůžky v poměrně 
chatrných a ne příliš čistých letních obmun~ 
dírovkách. Na plukovníkův dotaz vstávám 
a vzdávaje mu čest, hlásím: »Já budu, gospo~ 
din polkovník.« - Pan plukovník, nevěře 
svému zmku, chvíli na mne pohlíží se široce 
rozevřenýma očima a posléze vyráží ze sebe 
udiveně: »Eto Vy ... 7« Nemůže asi pocho~ 
pit, jak takový roztrhaný umouněnec, bez 
jakéhokoliv označení hodnosti, který mu po~ 
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korně stavěl samovar, může býti zástupcem 
velitele roty. . 

Ostatní důstojníci z jeho štábu jsou neméně 
. udiveni a od té chvíle obrací se na nás vždy 
s oslovením »gospodin poručík« a stále se 
dotazují po našich názorech, jak v tom kte~ 
rém případě postupovati. 

Asi 3 versty od stanice Krutichy podpor. 
Záruba žádá vyslati k posílení předvoje 1 
četu. Předávám velení nad zbývající půlrotou 
Mulínovi, jak byl dů.stoj. čekatel Dvořák 

Josef všeobecně nazýván, a jdu dopředu se 
svojí četou. Dojíždíme s obrněným vlakem 
bez nehod až do bezprostřední blízkosti sta~ 
nice Krutichy, kde opustí naše půlrota bro~ 
něvik a postupuje v bojovém pořádku, roz· 
vinuta v řetěz po obou stranách trati, sledo~ 
vána v malé vzdálenosti obrněným vlakem. 

Stanici nalézáme od »krásných« opuště~ 

nou a dovídáme se od několika dělníků, by~ 
dlících v opuštěných chatách, že kromě 

prchajícího nepřítele z bojů na Teplém Klju~ 
či dne 17. VIII. dojížděli na stanici jen jízdní 
hlídky »krásných« a stanice jinak obsazena 
nebyla. 

Jízdní hlídkv v pralese. Foto Památní!" OdbojE 
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B J U EVJ SK-BI KY 
SERCiĚJ ŘEHOUNEK 

V dějinách 2. roty 3. pluku tato jména zů~ 
stanou navždy smutně zapsána. Z; bojů, kte~ 
rých se tato rota na Urálské frontě zúčast~ 
nila, a bylo jich přes 30, je boj tento se 6 
zabitými a 6 raněnými na třetím místě. 

Boj u Binky spadá do doby, kdy bolševic~ 
ké vojsko bylo značně uceleno a v četných 
bojích utuženo. Bylo tedy nutno proti nim 
vyslati alespoli polovioní počet našich, mělo~ 
li se docíliti příznivého vý:sledku bez velkých 
ztrát. Názor většiny z nás nesdíleli však 
všichni naši velitelé a tak vyslal velitel 
úča.stku, kapitán H. 13. září 1918 odpoledne 
10. rotu 2. pluku, aby obsadila vesnici Binky, 
několik kilometrl! od Něvjanska vzdálenou. 

Podle zpráv, donesených obyvatelstvem, 
bylo ve vsi kolem 800 mužů, měli dvě děla 
a několik kulometů. Stav našich rot po před~ 
cházejících bojích byl značně nízký a tak 
bylo zcela pochopitelno, že 10. rota necítila 
se dosti silnou k danému úkolu a k obsazení 
vsi nedošlo. Když vystřídali jsme 10. rotu 
my, opětoval kapitán H. lmtegoricky rozkaz 
Binky vzíti a tak 14. září před 6. hod. ranní, 
vedeni prap. Kvasničkou v počtu 53 mužů, 
s jedním kulometem, jdeme vyplni·ti těžký 
úkol. Asi 2 km od městečka na lesnatém .ná~ 
vrší stojí naše přední stráž, kozáci, když slyší 
co chceme podniknouti, dívají se na nás udi~ 
veně, nechtějí věřit a upozorliují na obrov~ 
skou přesilu. Ukazují nám přední stráž ne~ 
přítele, asi 1000 kroků od nás vzdálenou, je 
jich 14 a poněvadž noci jsou dosti chladné, 

čile se pohybují. 
Kozáci přejí nám hodně štěstí, jehož, všich~ 

ni cítíme, je nám dnes více než kdy jindy 
třeba, a my rozvinujeme se do řetězu. Já 
s částí mé čety tvořím clonu proti levé naší 
straně, kde u lesa má býti nepřátelská stráž, 
načež vysokou travou a obilím jdeme ku~ 
předu. Od hojné rosy jsme ve chvilce pro~ 
močeni na kůži až po pás. Jde se velmi ob~ 
tíž ně. Nepřátelská stráž, jakmile jsme .se 
přiblížili, rychle ustoupila a tak nerušeně 

docházíme k návrší, porostlému vysokou pše~ 
nicí. Jsme téměř na jeho vrcholu, když náhle 

IV. díl Cestami odboíe. 13 

60-80 kroků před námi vyvstane husty 

řetěz nepřítele. 

Dávám rozkaz, aby bratří, jdoucí za sebou 
jako clona, prodloužili do leva řetěz a p~,dle 
ujednání před nástupem křičím, aby nepl'1tel 
nestřílel a vzdal se. 

Skutečně někteří počali pušky pokládati, 
ozvaly se však hrubé nadávky jejich velitele, 
který v nepromokavém plášti pobíhal za ře~ 
tězem, padl výstřel, druhý a již rozpoutala 
se střelba po celém řetězu. Nepřítel byl ve 
výhodě, že byl na kopci. My jsme byli nu~ 
ceni stříleti ve stoje. Již po prvních ranách 
byl raněn po mé pravé straně bratr Šver~~ 
do ruky. Vyzývám bratra Hosnédla, aby Jej 
obvázal, než ten se k němu však přiblížil, 
klesá Šverma, raněn po druhé na obličej. 
Byl střelen do prsou a mrtev. Nepřítel střílí 
stále zuřivěji. Ze vsi přišla mu ještě posila, 
s levé strany od leva štěká kulomet, jehož 
kule nás na štěstí přeletují. Když vidím, že 
naše pravé křídlo, kde je kulomet, ustupuje, 
dávám rozkaz k ústupu též. S počátku jdeme 
volně, stále střílejíce, když však klesá s vel~ 
kou ranou ve spánku br. Semerád a hned 
nato s prostřelenou hrudí br. Hosnédl a když 
druzí vidí, že raněných i mrtvých přibývá, 
přestávají stříleti a rychle běží zpět. To již 
na pravé straně hrčí kulomet, o němž jsem 
se domníval, že je náš a že nám pomůže. Byl 
to sice náš, ale již v rukou nepřítele, který 

jej obr~til proti nám. 

Ustupuji krok za krokem, střílím stále, 
kryji tak bratry, kteří nesou Hosnédla zpět. 
Brzy jsou však umdleni tak. že nemohou dále 
a pokládají jej na zem. Nemohu toho dobrého 
hocha zde nechati na pospas nepříteli, pro~ 
sím a zapřísáhám, aby mně někdo pomohl. 
Konečně přistupuje br. Juráček, posazujeme. 
H. na pušku a jdeme zpět. Brzy však vidíme, 
že je naše námaha marnou. Oči se mu zaví~ 
tají,. z úst jde řídká pěna, obličej modrá a 
hlava bezvládně klesá. Ukládáme jej za keře, 
aby byl kryt před zraky nepřítele, který jde 
za námi a k smrti znaveni a duševně zničeni, 
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Loď »DraJ!a« na rýžování zlata z říčního písku u Něvjanska. Foto Památník Odboje. 

vlečeme se zpět. Zmocnila se mě úplná 
apatie. Nestřílím vůbec a nedbám kuH létají~ 

cích k~lem, zdá ;se mně dokonce, že př~l bych 
si smrti. Poslední přicházím za kopec, kde 
shromážděn je celý oddíl. Počítáme ztráty, 
které jsou hrozné. Je zde 6 raněných a dru~ 
hých 6 zůstalo tam zabitých, mezi nimi i náš 
velitel br. Kvasnička, který jakoby měl před~ 
tuchu smrti před naším odchodem. 

Po jedné hodině odpoledne jdeme sem 
znovu. Tentokráte však celý prapor a Kulí~ 

kovský s jedním dělem. Kupředu přes silný 
kulometný oheň, při němž z porostu, kterým 

x 

běžíme, padají větvičky jako déšť, jdeme 
rychle ,a beze ztrát. Přecházíme po pás 
vodou přes řeku, tekoucí u samé vsi a ve 
4 hodiny je tato v našich rukou. Z děla, 

s kterým nepřítel vyjel proti nám, ani nevy~ 
střelil a rychle ujížděl zpět. Mimo četné za~ 

jatce vzali jsme 4 kulomety a veliké množství 
polokožichů, Zabití z ranního boje, kromě 

Hosnédla, kterého nepřítel'nenašel, měli ještě 
prostřeleny hlavy a byli obráni. Prap. Kvas~ 
nička byl zut z bot a svléknut z kalhot. ' 

Z odpoledního boje měli jsme pouze 4 lehce 
raněné. 

OPLA(E Ý BfH T 
MILOŠ VíTEK 

Jeden prapor 6. pluku a 3. baterie 1. dělo~ 

střelecké brigády hájily pod velením plukov~ 
níka Krejčího stanici Šalu. (Píšu název tak, 
jak jej Rusové vyslovují.) Rudí ustoupili na 
stanici Vogulku. Posice byla asi uprostřed 
mezi těmito stanicemi. 

Najednou jsme pozorovali zvýšenou čin~ 
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nost rud)'ch. A pak začal jejich nástup. Ku~ 
lomety rachotily a 4 děla, umís~ěná u trati, 
hřměla až do večera. Všichni dělostřelci byli 
tak zaměstnáni, že i četqř - poručiv telefo~ 

nistům, aby povely křičeli tak, aby je mohli 
slyšet návod čí ci u děl - pomáhal donášet 
z vagonu, stojícího na trati, jaščiky (bednič~ 

"fl , 

ky) se šrapnely a granáty. Boj se prodloužil 
až do úplného setmění. Bolševici se nedostali 

ani o krok dále. 
Ale tím jejich úsilí neskončilo. Na novo~ 

permské dráze naši ustoupili. Tím byl odkryt 
náš pravý bok. A mužíci i železničáři přinesli 
zprávy, že bolševici i levé naše křídlo ob~ 

chvacují (obcházejí). 
Aby čtenář pochopil situaci, musím mu říci, 

že dráha z Kuzina do Permi jde hlubokými, 
rozsáhlými le,sy i pralesy. Po obou stranách 
dráhy jsou v šířce asi 10 m stromy vykáceny. 
Na levé straně dráhy je lesní, jen místy 
trochu upravená cesta pro povozy. Po této 
cestě se však velice zřídka jezdilo. Dále byl 

jen les a les. 
Větší stanice na této trati jsou jen Kuzino, 

Šala, Kordon a Kungur. Ale i na těchto sta~ 
nicích je kromě staničních budova nějakého 
obchůdku ne více jak 20 nízkých, dřevěných 
domků, ve kterých bydlí zaměstnanci dráhy. 
Menší stanice, jako Sabik, Sarga a Vogulka 
jsou ještě menší. A staničky, ve kterých za,.. 
,stavují pravidelně jen nákladní vlaky, aby 
uvolnily koleje vlakům osobním, se jmenují 
ra:zjezdy, které nemají jmen, nýbrž jsou 
prostě očíslovány. Jen z velkých stanic od~ 
bočují přes hory a lesy troch~ obstojné cesty 
pro povozy a spojují je buď s uralskými zá~ 
vody (továrnami, doly na uhlí, železnou 
rudu, měděnou rudu), nebo většími vzdále~ 

nými osadami. 
Byli jsme tedy mezi lesy. - A jak jsem již 

řekl, obdrželi jsme zprávu, že rudá vojska 

obcházejí naše boky. 
K večeru následujícího dne byl dán rozkaz 

k ústupu. Děla rychle naložena na vagony 
a jelo se. Projeli jsme stanicí Šalou a zrychle~ 
ným tempem to šlo dále. Pojednou strojvůdce 
dává výstražné znamení. Nerozumíme. Cítí~ 
me jen, že vlak zrychluje tempo na svahu 
trati. Rázem cítíme prudký zpětný náraz a 
naše hlavy, ztrativší rovnováhu, dostávají. 
se do původní polohy odrazem od stěny 

těplušky. A opět, a opět. Co se, děje? Vy
kolejil vlak? či jsme přepadeni? A nebýti 
příliš rychlé jízdy vlaku, byli by jistě mnozí 
z vlaku vyskočili, Tak se to opakovalo ještě 
několikrát všude tam, kde trať měla sklon. 

Teprve, když jsme se zastavili na stanici 

Sabik, dostalo se nám vysvětlení. Jediná 
brzda vlaku na lokomotivě byla při prvém 
zabrzdění stržena. Strojvůdce dal výstrahu 
vlaku, jedoucímu těsně za námi. Poněvadž 
vlak nabýval hrozivé rychlosti, dával stroj~ 
vůdce občas zpětnou páru, aby let zmírnil. 

Ustup byl tedy skvělý a u nás se obešel 
jen několika boulemi na hlavě. Jak rudým se 
jelo, nevím, ale již druhého dne ráno byli na 
razjezdu č. 66. a poslali jsme si naproti ty~ 

kadla. 
A teď přišla řada na rudou armádu, aby 

ukázala, jak umí ustupovat a my jak umíme 

nastupovat. 
Když jsme si oddechli a dostali i po,silu, a 

naši na novopermské se také vzpamatovali 
a nastupovali, chystali jsme se znova na cestu 
do Šaly. Do Šaly jsme měli 38 verst a ze Šaly 
do Vogulky ještě 16 verst. Ale mezi cíle~ 
naší cesty byl razjezd 66. a stanička Sarga. 
Obě byly přeplněny bolševickými vojenský~ 
mi vlaky. Na špičce stál obrněný vlak. 

Dán rozkaz nastupovat čili postupovat. 

"K večeru podjela, dotlačila naše lokomotiva 
dva ploché uhláky, na nichž bylo po jednom 
dělu, tak daleko před razjezd, pokud to jen 
bylo možno. Zatím bratři pěšáci v největší 

ticho,sti vnikli do lesa po obou stranách trati 
a přiblížili se z boků k samé stanici. Podél 
stanice bylo nahromaděno dříví na vytápění 
lokomotiv v obrovských hranicích. Bratři 
dostali se až k těmto hranicím dřeva a bom~ 

bami načali útok. 
Každý si dovede představit tu paniku 

u bolševiků nic netušících. Zadní jejich vlak 
dal se ihned na ústup. Ale měli smůlu. Již asi 
verstu od stanice vykolejily v něm dvě těp~ 
lušky a v úsilovném spěchu byly taženy po 
trati asi půl kilometru. Když seznali, že to 
tak dál nejde, opu,stili vojáci vlak a utekli. 
Kolej byla zatarasena a ústup dalších vlaků 
znemožněn. Nezbylo, než utéci. Jedině obr~ 
něný vlak zdál se míti dosti kuráže a udržo~ 
val naše v uctivé vzdálenosti. Ale když jeho 
posádka viděla, že je osamocena, zapálila 

vnitřní zařízení a snažila se utéci. 
Jeden vůz úplně vyhořel, zničeno ohněm 

jedno lehké dělo a několik kulometů, ale za~ 
chráněna těžká houfnice. Vlaky byly odvle~ 
čeny na stanici Kuzino a trať uvolněna. Po 
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několika dnech byla houfnice přeložena na 
jiný uhlák a poslána nám zpět. 

Velitel baterie br. kapitán Melichar byl 
v obavách, bude~li houfnice řádně při střelbě 
fungovat, když přece byla v hořícím vagoně. 
Chtěl ji tedy vyzkoušet. Ale vystřelit z ní 
granát jen tak zbůhdarma, to mu bylo líto. 
Chtěl ten pozdrav poslat bolševikům. A tak 
k večeru byl vagon s houfnicí přivěšen 

opevněnému vlaku a vyjeli jsme ze Sargy 
k Šale. 

Asi v polovici cesty byl vagon s houfnicí 
odepjat a vlak jel dále. Pohybovali jsme se 
téměř neslyšně vpřed. Při každé zatáčce po~ 

ft 

před námi začne ZlVO. Hlídky jistě po vý~ 
střelu zvýší činnost a obrněný vlak vyjede 
vpřed. Než nic se nehýbe. Ba zdá se, že ticho 
je ještě intensivnější. Po delší chvíli vracíme 
se zpět do Sargy. Houfnice se osvědčila. 

Druhého dne přivedla hlídka ruského vo~ 
jáka. Vracel se chudák pěšky z rakouské 
fronty domů na Sibiř. Vypravoval, že na Šale 
byl v nod velký poplach. Zahřměl výstřel a 
vzápětí explodoval granát na nádraží, těsně 
u výtopny. Rudí chtěli rychle utéci, ale když 
se dál nic nedělo, upokojili se. 

Než nedali jsme jim pokoje. Jedna část pě~ 
choty se dvěma děly připravovF,tla se na ná~ 

V lesích u Kordonu. Foto Památník Odbo~e. 

šinul se chobot děla, aby mohlo býti vystře~ 
leno, kdybychom narazili na nepřátelský 

vlak. Napětí rostlo. Návodčík se chvěl zim~ 
ničně, že jsem se obával předčasného vý~ 
střelu. Instinktivně jsme cítili, že jsme v do~ 
sahu předních hlídek a obrněného vlaku. 
Zastavili jsme a pozorovali napjatě každé 
místo, každý zvuk. 

Mezitím velitel baterie s obsluhou a dů~ 

,stojnickým čekatelem připravovali houfnici 
k výstřelu. Byla nařízena podle náčrtku ne~ 
přesné mapky železničářské na stanici Šalu. 
I vzdálenost jen přibližně odhadnuta. Vsunut 
granát. 

Zaduněl výstřel, jejž hory několikrát opa~ 
kovaly. Zatajil se nám dech. Čekáme, že 
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stup po trati, druhá rovněž se dvěma děly 
vyjela si na pravé křídlo na obchvat. Což 
pěchotě, té se šlo dobře. Ale po úzké vozové 
cestě s děly to šlo pomalu. J ezdoví (dělo~ 

střelci, řídící koně) vynaložili všechno své 
umění, aby osa děla nezachytávala o kmeny 
stromů. 

Právě sestupovala naše kolona po cestě 

s kopce na otevřeném, bezlesém terénu, když 
tu bolševici, .kteří zde na nás čekali, začali 

střelbu z kulometů. Jedno dělo bylo pod 
ostřelem sundáno z předku a zahájilo palbu. 
Pěchota se rozvinula. Bolševické kulomety 
ustávaly v palbě, až přestaly. Rudí utekli do 
Sylvy. 

V tu dobu nastupovali naši i na trati. Dů~ 

2 

stojnický čekatel br. Bajer, který měl pozna~ 
čeny všechny údaje polohy houfnice při po~ 
kusném výstřelu, zahájil z ní palbu z téhož 
místa na Šalu. Granáty zasáhly bolševický 
štáb, nádražní budovu, výtopnu. Bolševici 
před ústupem chtěli zničit vodokačku (parní 
pumpu s reservo arem na vodu ve vysoké 
věži), která zásobovala vodou celou stanici 
a všechny lokomotivy. V tom však padl 
nový granát k samé vodokačce a rudí utekli. 

Naše kolona na pravém křídle vstoupila 
bez boje do Sylvy. Ráno se postupovalo dále. 
Lesy se střídaly s poli a pastvinami. Ale 
brzy museli jsme přes neveliký, ale bahnitý 

dělo vězet. Nahajky začaly své dílo. Koně 
letěli přes bahno, ale do kopce zmírnili chod 
a dělo zůstalo sedět v bahně až po nápravy. 
Všechny pokusy, vytáhnout je z bahna, byly 
marné. Koně vypřaženi a připravena lana. 
Pěchota nás nemohla čekat. Zůstal s námi 
jen malý oddíl pěších. Všichni se uchopili 
s námi lan a pomalu bylo dělo vytaženo na 
sráz. Druhé dělo správně najelo, bahno pře~ 
letělo, ale zůstalo vězet zaháknuto na buku. 
Zatím, co koně drželi dělo na svahu, připev~ 
něna lana, koně vypřaženi a začalo nové 
tahání. Nejedna krůpěj potu skropila tento 

kousek cesty. 

Sylva. Foto Památník Odboje. 

potok. Můstek byl velice primitivní. Přes po~ 
délné <trámy byla položena oblá dřeva bez 
připevnění. Tři páry koní i s předkem děla 
přeběhly, ale těžké dělo shrnulo svými koly 
oblá dřeva a zapadlo do bahna. Zatím, co 
pěchota nás čekala, museli jsme dělo lany 
utáhnout. Totéž se opakovalo s druhým 

dělem. 
Než to nebyl konec svízelů. Jeli jsme podél 

potůčku. Pak cesta pojednou odbočovala 
příkře do lesa. Rozběh byl skoro nemožný, 
neboť před samým stoupáním byla cesta hlu~ 
boko rozbahněna. Po levé straně cesty na 

srázu stál silný buk. 
Rychle přes bahno, aby v něm nezůstalo 

Lidé i koně byli zmořeni. Jelo se pomalu 
do vrchu přes paseku. Velkou překážkou 
v jízdě byly četné pařezy stromů. Jen s častý~ 
mi přestávkami mohlo se postupovat. 

Než trampotám ještě nebylo konce. Sjeli 
jsme s kopce do údolí řeky Sylvy. Podél řeky 
se jelo nádherně. Scenerie se stále měnila, 
že jsme úplně zapomněli na tu trochu ná~ 
ma hy. . 

Najednou se cesta v pravém úhlu stáčela 
k řece. Reka Sylva je asi té šířky jako dolní 
tok řeky Moravy. Břehy jsou vysoké a dole 
na vodě byl pontonový most. Vjezd i výjezd 
s mostu byl tro.chu srovnán, ale byl příkrý. 
Na druhém břehu se cesta opět v pravém 
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úhlu zatáčela. Les sahal až k cestě. Šeřilo se. 
»Dělo až ke stromům. Výnos (první pár 

koní) správně najet, nebo jsme všichni ve 
vodě!«, křičí zvodný (četař). »První a druhý 
pár pomalu na l1wst, ale postraňky napnuty!« 
- Zatáčejí. Srdce prudc~ bije. - »Výbor~ 

ně! A teď nahajky! Řezat! První pi':r na dru~ 
hém břehu čelem až na stromy, nebo strhnete 
dělo s mostu u samého břehu do vody!« -
Jezdový prvého páru nedovedl koně nahnat 
až na stromy a pak zatáčet. Praskot. Hrome, 
už jsme tam. Předek byl na břehu. Dělo cho~ 
botem se zarylo do břehu, konec hlavně 
ležel na mostě, jedno kolo ve vzduchu, druhé 
ve vodě. Popustit na postraňkách, a bylo 
by se převrhlo a strhlo všechny do vody. 

Za velkého vzrušení připevněna lana a 
všichni nasadili všechnu svou sílu. Zdálo se, 
že Máňa (mladá krasavice - kobyla v ko
renném páru - u voje) strhá postrmlky 

sebe. Po velké námaze a úsilí lidí i koní dělo 
vytaženo na břeh. S druhým dělem sjeli 
dobře na most a na druhý břeh vyletěli jako 
ptáci. 

Přestal les a začala znovu mýtina, plná 
pařezů. Cesta hrozná a tma houstla. Koně 
byli zmučeni. Dále nebylo možno jeti. Zůstali 
jsme na mýtině. My bez jídla, koně bez 
krmiva. Z nedalekých bolševických okopů, 
kteří chtěli hájit přechod přes řeku, ale nevy~ 
drželi, doneseno trochu trávy, jíž byly vy~ 
stlány. V krátké době všechno únavou spalo, 
jediný četař bděl, chvěje se pomyšlením, že 
by spící snadno mohli bolševici napadnout 
odněkud z lesa. 

Svítalo, když první dělo vyjelo a za úsvitu 
ostřelovalo ještě ustupující bolševické vlakr 
z Vogulky. 

Tak jsme jim to oplatili. 

x 

KDYŽ DUŠE LU r • 
VLADIMíR BRADÁČ 

•• 
(Na uralských frontách v srpnu 1918.) 

Sedím zamyšlen nad otevřenou knihou při 
malém okénku ruského nákladního vagonu 
(těplušky) a přemýšlím. 

Před málo hodinami skončili jsme opět je~ 
den vítězný boj, zahnali nepřítele a teď od
dáváme se zaslouženému odpočinku. Polo~ 

divoký les Uralu obklopuje naši malou sta~ 
ničku, na které stojí právě náš vlak a za~ 

mezuje přístup prvním paprskům slunečním, 
které se doposud marně prodímjí korunami 
vysokých stromů. Příjemné ticho panuje vů~ 
kol, jen tam v dálce na frontě slyšeti slabý 
ohla:s ojedinělých výstřelů, který se hluchým 
echem donáší až k nám. 

V naší těplušce všechno je.st pohříženo ve 
spánek a na osmahlých lících .nejednoho ze 
spáčů vidím sladký úsměv. To jsou jistě 

vzpomínky na vzdálený domov, které tyto 
úsměvy vzbuzují. A snad jsou to ty úsměvy 
ze spaní mých kamarádů, které mne nutí, 
abych vzpomínal. 

Jsou 4 hodiny ráno. Hustá, neprůhledná 
mlha je rozložena nad celým okolím. Vystu~ 

pujeme z vagonů a řadíme se druh vedle 
druha. Tu a tam zazní smích, nadávka, ve~ 
selý vtip. Zapalují se cigarety. Čekáme dal~ 
ších rozkazů. 

Ani deset minut neuplynulo a již celá řada 
hne se rázným krokem kupředu. Postupujeme 
po trati, skoro těsně jeden za druhým, bez 
hovor.u, každý oddán svým myšlenkám. 
Vpředu naší řady tichounce popojíždí náš 
pancéřový vlak, vyrobený vlastníma rukama 
a dovedností, a před tímto opět, rozvinuti 
v řetěz, kráčí šestnáct našich bratří. 

Hluboký klid urálských lesů rušen jest 
pouze naším krokem a hlukem pancéřového 
vlaku. Jdeme již p'ř~s půl hodiny a po ne~ 
příteli ani památky. Každý z nás se netrpě~ 
livě ohlíží. Doba, dokud nepadne první rána, 
bývá pro nás nejhorší. Zdá se mi, že ani celý 
průběh boje neúčinkuje na naše mysli tak, 

jako tyto chvilky očekávání. Marně se bráníš' 
myšlenkám na domov, na všechno prožité, 
marně zodpovídáš si otázku, zda vyjdeš 
zdráv, raněn aneb snad zůstaneš navždy 
ležeti v těchto lesích. Každý cítíme; že z to~ 
hoto boje vyjdeme opět jako vítězi, my jinak 
neumíme již ani mysleti, každý však dobře 
ví, že toto vítězství musíme též vykoupHi 
krví. A na tvářích všech můžeš čísti ten ve~ 

liký otazník, kdo bude touto obětí? 
Hustá mlha ustupuje prvním paprskům 

slunečním, které ozařují již vrcholky neprů~ 
hledného a hustého lesa. A tam kdes' ve výši 

svištící vzduchem, zpívají píseň o bytí či ne~ 

bytí, rachot se vzmáhá ... 
Za.stavujeme se na chvíli, abychom na~ 

brali sil. Přikrčeni pod náspem trati očeká~ 
váme povelu »kupředu«, který také byl již 
dán a nyní předává jej jen druh druhu, aby 
dospěl až k poslednímu v naší dlouhé řadě. 
Čím více přibližujeme se k nepříteli, tím 
vzrůstá nedočkavost každého z nás. Jiskřivé 
a dopředu zírající pohledy, schýleně jdoucí 
postavy s puškami připravenými k útoku, 
vzrušené obliče,je dávají tušiti jednotnou 
myšlenku nás všech, která proniká duší a 

Na Urale. Foto Památnik Odboje. 

ozval se skřivánek a svou písní, bezstarost~ 
nou a jasnou, zve,selil desítky našich duší ... 

V dálce před námi jest viděti prudký zá~ 
hyb tmti, ke kterému se pomalu již blíží náš 
pancéřový vlak s výzvědnou četou. J eště ně~ 
kolik minut a ohlušující rána z děla dává 
znamení, že jsme u nepřítelc. Trhavé výstřely 
z pušek jsou odpo·vědí a drkotavý zvuk ne~ 
přátelského kulometu začíná k nám posílati 

své první ranní pozdravy ... 
Sestupujeme s náspu od trati, abychom 

byli alespoň částečně chráněni. Les hučí již 
výstřely z pušek a kulometů. Dělové střely. 

vzbuzuje pocit lásky k stejnému cíli. Denní 
haštéřivost mizí a společný cíl jest příčinou 
úplného duševního sblížcní. Tam, kde smrt 
,se dívá upřeně v tvář, tam, kde váhy života 
jsou povážlivě nakloněny. tam není indivi~ 

duelní nenávisti. 
Jen několik málo okamžiků a již hromové 

hurá přehlušuje pekelný rachot střelby, ozý~ 
vá se polo divokým Urálem. odráží se temnou 
ozvěnou o hřebeny hol' a mizí kdes v nezná~ 
mu .. , Dosud shrbené a před střelami se 
ukrývající postavy náhle se vzpřimují a přes 
všechny překážky, sotva dechu popadajíce, 



ženou se vpřed. Klidné tahy obličejů mem 
se v zsinalé, rty pozbývají svého purpurové~ 
ho nádechu, z očí sálá divoký oheň ... Lidé 
proměňují se ve zvířata ... Dlouhé bodáky 
ru,ských pušek zbrocují se krví ... 

Střelba pomalu tichne. Nepřátelská baterie 
jest umlčena. Utok se zdařil a vítězové pro~ 
následují poražené ... Slunce stojí již vysoko 
nad horizontem a svými paprsky prodírá se 
hustými korunami stromů, aby shlédlo to 
krvavé drama, které se pomalu končí. 

Vítězové scházejí se na stanici, která jest 
v jejich rukou. Zase kus dopředu jsme ura~ 
zili, 40 ver,st vyrvali jsme bolševikům. Nyní 
jest třeba klidu a odpočinku a zítra v nový 
boj! Daň jsme zaplatili. Krvavou a těžkou, 

zanechávající mezery v našich již tak pro~ 
řídlých řadách. 5 mrtvých, 12 raněných ... 

Vlaky naše dojíždějí již za námi ze stanice, 
odkud .jsme do boje vyšli. Těšíme se na od~ 
počinek v těpluškách. A po odpočinku, od~ 
poledne, nepřijde~li nic zvláštního, budeme 
strojiti pohřeb. Prostý a jednoduchý. Rakve 
z neohoblovaných prken pojmou těla našich 
bratří a vlak odveze je do Jekatěrinburku, 
kde jim bude vystrojen pohřeb s vojenskými 
poctami. Loučím se již nyní s nimi a přeji 

jim, aby byla jim ruská země lehkou! Prapor 
červenobílý, který jsme pozvedli na počátku 
světové války, hrdě vlaje, hrdě a vítězně, 
neboť dosud porážky neutrpěl. A bude vláti 
a musí! Musí hlásati celému světu, i tam 
doma našemu drahému národu, že jeho ,syno~ 
vé se zbraní v ruce setřásli již jho habsbur~ 
ské a že musí přijíti den, kdy celému národu 
zasvitne slunko ,svobo.dy ... 

x 

ROZVEDK 
MILOŠ VíTEK 

Razjezd čís. 62. Naším cílem je stanice Ša~ 
mary. Nejsme si jaksi jisti. I velitelé se obá~ 
vají bolševického obchvatu na pravém křídle. 

»Martine! Má ihned vyjeti jízdní hlídka 
na pravo od dráhy a snažit se dostat co nej~ 
dále dopředu. Má zjistit, nejsou~li tam bolše~ 
vici, po případě, jak jsou daleko, jak je to 
jen možno. Můžeš si vzít mého koně. Po~ 
jedeš? « 

Nejsme sice dlouho na razjezdě, ale přece 
život plyne jaksi jednotvárně. Náhlé změny a 
vzrušení stávají se nezbytnými. A proto Mar~ 
tin hned odpovídá: »To se ví, že pojedu.« A 
jeho obrazotvornost pracuje. Vždyť je velite~ 
lem rozvědky, může na svou odpovědnost 
dělat, co za dobré uzná. Karabina, nagan 
(ruský vojenský revolver), šikovatelův kůň 
Moric, čtyři chlapci na koních a už se jede. 

Vyrazili z razjezdu na pravo a hnali se ce~ 
stou na mýtinu, která odbočovala do lesů. 

Půda je místy bahnitá. Cesta je skoro stále 
vyložena příčnými, oblými dřevy. Koňům 

se jde zle a Martin v duchu kleje. Na kterého 
čerta tu dělali takovou silnici? Až po chvíli 
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si uvědomuje, že zde káceli stromy a k ,snaz~ 
šímu dopravení dřeva na razjezd takové 
cesty nutně potřebovali. To pak jistě cesta 
končí stejně s mýtinou. A nemýlil se. 

Ale dříve než dojeli konce cesty, vyhoupli 
se na pahrbek a stanuli. Co to? Tady cha~ 
lupy? Nač? - dva vlevo, dva vpravo a 
Martin rovnou k chalupám. Než nebyly to 
chalupy v pravém slova smyslu. Byly to 
lepší kůlny s narami (pryčnami) na ubyto~ 
vání velkého množství lidí. Všechno opuště~ 
né, všecko v nepořádku a neladu. Kuchyň 
bez kotlů. 

»Kluci, tu muselo bývat mnoho lidí a jistě 

dlouho. Ale kde jsou a kdo to byl? Pojeďme 
dál.« 

Mýtina končila u potoka ne příliš široké~' 
ho, ale bahnitého a plného vody. Bylo po 
dešti. A tam končila i cesta. Na druhém 
břehu bylo možno viděti, v kse její pokračo~ 
vání v podobě slušného chodníku. Koňům se 
do vody nechtělo. »Víš co? Martine. Tvůj 
Moric má dlouhé nohy. Vžeň ho nějak do 
vody a budeme vidět, ,jaké to je; nemáme~li 

hledat příhodnější místo.« Moric si dal říci. 

Skokem byl ve vodě a dvěma dalšími na 
břehu. Voda sahala po břicho. 

Po chodníčku se žene Moric dál. proplétá 
se mezi stromy. Najednou zvolní tempo a 
zafuní. Martin se dívá s pocitem odporu. 
»Aby to hrom! Hřbitov! Tady v lesích. Kdy~ 
by tam bylo padesát bolševiků, měl bych jistě 
lepší náladu. Ale hřbitov? - A je pořádný. 
Dvacet? Padesát hrobů? Ne, víc; přes dvě 

stě jich bude!« 
A chodníček vede středem hřbitova a dělí 

se mezi hroby. Vždyť jej vyšlapali lidé, kteří 
nebožtíky sem přinášeli, aby je pohřbili. 
Kříže jsou katolické. Na každém je tabulka 

-
životní končila na tomto uralském hřbitově. 

Jezdci se proplétali mezi stromy již dosti 
dlouho. »Nepojedeme přece lesem jen tak -
bez cesty. Zabloudíme.« »Pojedeme! - Po~ 
jedeme, dokud si budu jist, že 'se vrátíme zas 
ke hřbitovu. Třeba ho ani nebudeme potře~ 
bovat,« povídá Martin. - Již se chtěl vrá~ 
tit, než tu se ,mu zdá, že vid~ lesní cestu. Po~ 
bodne Morice a ve chvíli jsou na cestě. Jde 

paralelně s tratí. 
»To je dobré. Ale musíme si označit místo, 

odkud odbočíme s cesty ke hřbitovu.« -
Důkladně je označili a jeli. Cesta rozbláce~ 
ná, ale přece dosti dohrá. A tak se hnalo pět 
lidí na pěti koních vpřed. První ostře pozo~ 

Samara. Foto Památnlk Odboje. 

s nápisem. Na příklad: Hier ruhet 1<. und 1<. 
Johann Kaiser nebo Ferenc Fekete. 

Ach tak! Tož to na té mýtině pracovali 
Němci a Maďaři. Jistě si zde pobyli hodně 
dlouho. Vždyť mýtina je jistě 4 km dlouhá a 
půl km široká. Snad zde byli i v zimě. Ne~ 
moci - golodnyj tyf (z hladu). jak Rusové 
říkají, možno i cholera a hlavně hlad a ural~ 
ská zima se přičinila, že jich tu tolik leží. A 
teď jim jen vlci a lišky zpívají píseň o kaisru 

Francovi, na něhož byli tak hr di. 
»Museli .jsme zrovna sem vletět? To je 

chuť! Pojeďme raději dál.« Slabá ohrada 
povolila a jeli. Ale chodníček se ztratil. Za~ 
jatci jej dál nepotřebovali. Jejich cestička 

roval cestu vpředu. ostatní pravou a levou 
stranu ksa. Les nebyl příliš hustý. Stále se 

střídal klus s krokem. 
»Martine, vždyť už musíme býti velice 

daleko. A pořád jen les a les. Víš, mně to tu 
.jaksi nevoní. Či mne tak ten hřbitov »nala~ 

di1«? « 
»No víš, dáme si ještě klus a pak se vrá~ 

tíme.« Zatím se vpředu cesta jasní. Po levé 
ruce je les dál. ale po pravé končí. A po 
chvilce zastavují koně na pokraji lesa. 

»Nastojáščí (opravdová) ruská chalupa. 
A tam druhá. - Musíme vědět, co je tam. 
.Nejlepší roV'nou k chalupám. Cvalem na dvůr 
a skokem do chalupy. Šášku (šavli) nebo 
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nagan připra'vit.« - Koně se pod ostruhami 
vzepjali a vyletěli jako šipky z lesa. - A již 
stáli hoši v chatě. Chozajka (hospodyně) 
ztrnula v němém úžasu. 

»Rudoarmějci zděs?« (jsou zde?). 

»Ne, ne, při bohu ne. Nikdo tu není, nikoho 
tu nebylo, nikoho jsme neviděli. Ušetřte nás, 
pro boha.« 

»A kde je tvůj mužík?« 

»Na vojnu šel a dosud se nevrátil.« 

Prohledali rychle místnosti, ale nikoho ne-
našli. Prohlédli i okolí chat. Po levé straně 
se les příkře svažoval. Dolů šuměla voda. 
Jistě je to potok, který již jednou přebrodili. 
Od chalupy vinul ,se po srázu krásný, pískem 
vysypaný chodník. 
»Pojeďme se tam podívat,« povídá Martin. 

»Jeď sám, chceš-li všecko vidět.« 

Moric sbíhal po chodníku' dolů. Kolem 
všude krásný smrkový les. To je přece ne
zvyklá věc. Jako někde v parku! - A již je 
vidět potok a muže, který tam něco kutí. Ně
kolik skoků a muž s úděsem hledí na připra
vený nagan. Ale Martin současně utkví zra
kem na protějším břehu, který rovněž příkře 
se zvedá a otevřeným pohledem sleduje krás
nou pěšinku, která končí v bráně. 

Než vtom již vyslýchá mužíka: »Co je to?« 
»Klášter, skutečný dívčí klášter. Já jsem 

služebný z toho kláštera. Rudoarmějců tu 

není. Nikde nejsou, ani zde nebyli. V e:snice 
je odtud ještě hodně daleko. Nevím, co je 
tam. Nevěříš-li mně, můžeš se otázat v klá
šteře.« 

A již Martin stojí v bráně kláštera. Dívčí 
klášter - voják - dobrodružství - tak to 
rychle letí .jeho hlavou. Hm, voják - ale vo
ják Čechoslovák! Otočí Morice a žene ho 
zpět. 

Zatím hoši se dívají od chalup dál do kraje. 
údolí potoka je porostlé smrkovým lesem. 
Od chat vede lesem krásná alej do pahorka
tého kraje, kde se střídají pole a louky. Ves
nice nevidět; krčí se kdesi za pahorkem. 

Alej se zdála krátká, ale po delší jízdě se 
hoši zastavili a obrátili. Koníci letí. Nedbají 
úzdy, která je nutí do kroku, aby si oddechli. 
Stále jen klulsem, jako by ten razjezd byl je
jich domovem. Bláto stříká, stromy se mihají. 
Martin dumá. - Vytrhne se z myšlenek. Již 
se silně šeří a dosud neodbočují? Snad zna
mení minuli? Ale po chvíli již první volá, že 
se musí odbočit do lesa. 

Odbočují. Projíždějí hřbitovem. Dusot 
koňský tu tak divně zní. - Konečně mýtina. 
Skoro by se chtělo ohlédnouti. 

»Ech, mrtví? Ti jsou chudáci. Leda že by 
bolševik někde číhal. Vždyť možná také 
bude někde hnít a smrdět pod bukem,« myslí 
si Ma-rtin - a Moric se vzepjal pod ostru
hama. 

x 

NA BRONEVIKU 
VA(LAV VALENTA-ALFA 

Na obloze zazářily miliony jasných hvězd. 
Broněvík »Perm 1.«, prohánějící bolševiky na 
trati uralské od stanice Sabiku do Kunguru, 
stál právě u vodokačky ve stanici Šamary. 
Nedávno přijel s lesní zástavy, kde se celý 
den potýkal s bolševickým sokem u rozjezdu 
č. 59. K večeru docházela už voda v paro
vozu, dříví na tendru, a také zásoba granátů 
a šrapnelů se přes den značně ztenčila. 

Večer, mezi osmou a desátou, přijela na zá
stavu směna, broněvík »Perm 1.«, či jak mu 

pěchotinci posměšně říkali - »kypjátok 
gotov«. 

Broněvík Perm I. byl pouhá imitace pan
céřového vlaku. Měl, pravda, v předním i 
v zadním voze po dělu a několika kulome
tech, ale jinak to byl broněvík pro švandu 
králíkům. Lokomotivu ne,měl vůbec pancéřo
vanou, vozy, to byly obyčejné železné ame
rické uhláky, a střechy na nich prkenné, že 
by ani šrapnelovou kuličku nezachytily. Na 
takových a ještě horších broněvících jezdilo 
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se v prvních měsících vojny s bolševiky, ale 
čím dále se bojovalo, tím byly broněvíky do
konalejší a pevnější. Proto Perm I. ve dne 
na frontu nikdy nejezdil, tehdy se v čelo úto
čících stavěl jeho pevnější bratr Perm II., a 
»kypjátok gotov« patroloval jen v týlu po 
trati, aby plašil bolševické hlídky, které by 
se prodraly pralesem za naši první linii a 
pokoušely se nám ničiti trať, Další jeho po
vinností bylo, voziti na frontu snídani, oběd 
a večeři, a večer, nežli se Perm II. zásobil 
vodou, palivem a střelivem, stál před zásta

vou na stráži. 

háky mezi vozy napjaly; nárazníky o sebe 
narazily a z broněvíku se ozvalo zachrastění 
vojenských plechových kotlíků na jídlo a 
věder na vodu, které byly rozvěšeny po háč
cích na vnitřních ocelových stěnách broně

víku. 
Šedá ocelová nestvůra popolezla zvolna 

kupředu, prohýbajíc pod sebou svou vahou 
kolejnice a zanechávajíc za sebou malou sta
ničku, d~mečky výhybkářů, modravým dý
mem zahalený les a temné skály, uzavírající 

malou kotlinku. 
Ocelové domečky »Permu II.« se řítily 

s rachotem do pralesa, ne,souce ve svých 

Stanice Šalja. Foto Památníl( Odboje, 

V půl desáté byla posádka »Permu II. 
s nakládáním hotova. Navečeřela se jen ještě 
a nalezla do břicha železné nestvůry. Vojáci 
se ukládali k spánku na slamníky, které za 
dne odpočívaly strčené někde v koutě vozu. 
Byly to slamníky, ale bez slámy; v broněvíku 
smělo být hořlavých látek co nejméně. 

Za okamžik přišel poručík Trojánek, veli
tel broněvíku, a Perm II. byl připraven k od, 
jezdu. Zebečela trubka telefonního aparátu. 
To poručík dával strojvůdci znamení, že je 
všechno k odjezdu připraveno. Vzápětí na to 
dobrodušná lokomotiva si těžce oddychla, 
pak několikrát prudce vybafla, kotouče 
dýmu, trhla sebou, zabrala, až se spojovací 

útrobách málem půl sta lidí. Zelezný vlk rval 
tmu, bezmocně smutně oddychoval a hučel. 

Vzadu na obzoru naskakovaly temné 
vrcholky hor a lesů. Vojáci nemluví, dřímají. 
Nic jim nevadí, náraz kolo konce kolejnic, 
hřmot poskakujících na stěnách vozu plecho
vých nádob ani kymácení se a poskakování 
broněvíku. Jsou dlouhým denním napětím 
znaveni a vyčerpáni, a proto zachycují 
k spánku každou minutu. Jen dva tři lidé na 
broněvíku bdí. Průvodčí vlaku, topič, a stráž 
u předního děla. Cesta, kudy jedou, je zcela 
bezpečná a v noci se tu nehne ani myš. 

Bratr poručík také nespí a je zcela klidný. 
Blízkost přední linie a setkání s bolševiky už , 
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ho nerozčilují. Je to starý o,střílený kozák. 
Za těch několik měsíců neustálých bojů s bol~ 
ševiky přivykl každému nebezpečí. J el~li do 
nějakého nového boje, říkával, že má asi 
takový pocit, jaký mívá val před válkou 
doma, když jako profesor chodíval v pondělí 
do gymnasia. Toho dne mu učení nikdy valně 
nevonělo, alespoň se nepamatuje, že by se 
byl na ně po nedělním sladkém odpočinku 
těšil, ale že nebylo vyhnutí, šel, protože jíti 
musil. A také teď už mu ty věčné boje a po~ 
týčky tak zevšedněly, že prý se mu vždy zdá, 
jede~li zase do nového boje, že je pondělí a 
on kráčí vyučovat do gymnasia. 

Poručík seděl chvíli na svém velitelsk~m 
místě u malého dřevěného stolečku ,s telefo~ 
nem. Nedělal nic, jen pokuřoval cigaretu za 
cigaretou a bavil se pozorováním bledě~ 
modrých obláčků dýmu, které se mu valily 
z úst a stoupaly ke stropu ocelového vozu. 
O čemsi přemýšlel a vzpomínal. Na bolše~ 
viky, s nimiž snad se časně ráno zase 
popadnou do křížku, nemyslel. Nepotřeboval 
na ně mysliti. Vojáky na broněvíku měl zna~ 
menité, zkušené staré válečníky, stokrát 
křtěné ohněm a olovem a, bdělé jako sokoly. 
Čeho si však u nich nejvíce cenil, byla jejich 
úžasná vynalézavost a strojení nejznameni~ 
tějších lstí. Kolik broněvíků už za těch pár 
měsíců bolševikům rozbili! A jakých jedno~ 
duchých a přece důmyslných lstí k t.omu uží~ 
valil 

Vyjedou na příklad kupředu, podráždí bol~ 
ševiky a dají se s broněvíkem na rychlý útěk. 
Utíkají, jen se jim za patama práší. Ale to jen 
proto, aby bolševický broněvík zlákali k pro~ 
následování. Ráno už si vyhlédli příhodné 
místo, kde se zastaví. Požene~1i se bolševický 
broněvík za nimi, bude muset v těch místech 
stoupati do vrchu, a to nebude možné, aniž 
by nekouřil. A v tom záleží právě celá lest. 
Nepřátelský broněvík se tím prozradí a 
ukáže, kde je. Naši se na to místo několika 
granáty včera zastřelili. Jakmile se tam ne~ . 
šťastník octne, je v pa,sti. Se zdravou kůží 
už pak nikdy neuteče. Stačí několik gra~ 
nátů a loučí se se světem. 

Jindy zase položí naši pod kolejnice gra~ 
nát nebo pětifuntovou bombu. Vjede~li na to 
místo broněvík, bomba exploduje a železný 

netvor je pohřben anebo alespoň tak po~ 
chroumán, že není již k boji způsobilý. Bol~ 
ševici nám sice tyhle presenty opláceli, ale 
tak neuměle, že jsme jim nikdy nenaletěli, 
protože rozhrabané místo, na němž něco 

kutili, bylo možno poznat na verstu daleko. 
Naši byli při práci obezřetnější a počínali si 
tak, že nikdo neměl nejmenšího tušení, že je 
past nalíčena. Na místě, kde se mělo líčit, 
broněvík zastavil a ,strojvůdce vyhrabal kupu 
popele. Potom couvnu!, bratři popel odhra~ 
bali, vložili bombu a zase přihrabali tak 
uměle, že nikdo ničeho nepoznal. Na pěšinku, 
vyšlapanou podél trati, nesměl nikdo nohou 
šlápnout, aby tam nebylo viděti stop a nebylo 
poznat, že jsme tu něco kutili. 

Není však možno denně nepřítele šidit a 
bít, nutno mu také někdy udělati radost, a 
poskytnouti příležitost, aby také on nám 
mohl namlátiti. A my dovedli takovou radost 
bolševikům způsobit, aniž bychom při tom 
sebeméně utrpěli. Dělalo se to následovně: 
V příhodném místě, někde za zátočinou, 
snesli jsme těsně k trati kupu sena a po,sta~ 
vili se s broněvíkem značně dál. Pak jsme 
vyslali hlídku, která číhala na bolševický 
broněvík. Když se blížil, zapálili kupu. Vy~ 
valil se dým, a bolševici, domnívajíce se, že 

. to kouří náš broněvík, spustili po onom místě 
pekelnou .střelbu, zatím co my jsme se za 
lesem spokojeně u,smívali jejich hlouposti, ale 
aby se neřeklo, že se nepereme, bouchali 
jsme vesele Pánu bohu do oken, ale opatrně, 
aspoň půl kilometru od jejich železné chalupy, 
aby viděli, jací jsme mizerní kanoýři. Tím 
jsme jim dodali odvahy i ducha a mohli jim 
některý den nahnouti kvartýr. 

Poručík sedí, poslouchá hlučné oddycho~ 
vání lokomotivy, stejnoměrné a jednotvárné 
narážení kol o konce kolejnic, vzpomíná a 
usmívá se. Právě si vzpomněl na jednu vese~ 
lou příhodu, která se jim přihodila za stanicí 
Šaljou. To byla veliká legrace! 

Jednou ráno, jako obyčejně, vyjeli jsme 
podráždit bolševiky, »zavojovat cizí zemlju«, 
říkalo se na broněvíku. Pouš~ěli j.sme se vždy 
tak daleko, jak to jen šlo, pokud se nenara~ 
zilo na odpor nepřítelův. Někdy to šlo zajet 
pět, jindy až osm, deset i více verst před naše 
přední stráže na nepřátelské území. A na 

Urale, kde máš kolem trati samý les a trať 
samou zátočinu, byly takové výlety po čer~ 
tech nebezpečné a odvážné, protože nevíš, 
odkud se na tebe někdo vysype. Přirozeně, 
že při takovém výletu musila být děla na~ 
bita, oči musel mít každý na vestě, státi při~ 
praven k boji na svém místě a pušku míti 
k výstřelu pohotovou. Strojvůdce jel co noha 
nohu mine, že se broněvík plazil po kolejích 
jako dravá šelma, a .slyšeti ho téměř nebylo. 
Bylo~li třeba, musil na čtyráku zastavit a 
otočit, totiž pustit zpáteční páru a vzít do 
zaječích. Chtěli~li jsme se pustit na obzvlášť 
dalekou rozvědku, musel se ú,častnit podniku 
také továryš »Perm 1.«, »kypjátok gotov«. 

návodčík bratr Knop, že v le.se, vlevo od 
trati, vidí bolševiky. M~jí prý tam na kraji 
lesa zákopy. Je vidět, jak se v nich na slunci 
pohybují, až v záři sluneční obličeje svítí. 

Přišel bratr poručík s triedrem a pozoro~ 
val okraj lesa. Skutečně tam také něco viděl. 
A co by to bylo jin,ého, ne~li bolševici? 

V té době už se do bolševiků hned pn 
prvním shlédnutí nestřílelo. Bylo už tenkrát 
mezi nimi mnoho mužíků mobilisovaných, 
kteří val čili jen z donucení a naskytla~li se 
jim první příležitost, utíkali do zajetí. Užívali 
jsme proto taktiky ve válce s nimi jinak ne~ 

obvyklé. 
Byl~li nepřítel zpozorován, broněvik oka~ 

Návrat ke trati u Kunguru. Foto Památnik Odboje, 

Klusal za námi ve slušné vzdálenosti. Občas 
se vracel, aby nám bolševici nemohli někde 
trať rozebrat a ukrást. 

A tak si jednoho krásného jitra \vyjedeme 
zase zavojovat zemlju. Vyjeli jsme ča.sně, na 
takový podnik bylo nutno si pěkně přivstati. 

Sluníčko právě vycházelo, když jsme ze 
stanice Šalji vyjeli. Hřálo roztomile a prosvě~ 
covalo řídké lesy na mírných sklonech hor 
po naší levé ruce. Všem se ten nebezpečný 
výlet líbil. Dlouho jsme jeli bez nehody. Po 
»bolšánech« nikde ani památky. Nás ten 
klid však přece neukolébal k neostražitosti. 
Když jsme byli už tak málem hodinu na vý~ 
letě a jedeme právě po volném místě, hlásí 

mžitě zastavil a nas parlamentář vylezl na 
plošinu, postrkovanou před prvním dělovým 
vozem (dále povím, k čemu tyto plošiny 
byly), zahvízdal pronikavě na prsty, až se to 
Uralem rozléhalo. Hvízdnutí opakoval to~ 
likrát, dokud na náš broněvík nepřítele ne~ 
upozornil. Pak zakýval čepicí, přiložil ruce 
k ústům a z plna hrdla zavolal: »Továryšči, 
idítě v plen!« Po vyzvání mohlo následovati 
pouze dvojí: Buď proti nám stáli kovaní bol~ 
ševici a odpověděli střelbou. Tehdy bráška 
musil hledět co nejrychleji svoji tělesnou 
schránku ukrýti za pancéři hroněvíku. Byli~li 
to mobilisovaní, poslali vyjednavače, nebo 
šli hned pro větší jistotu všichni okamžitě do 
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zajetí. Podmínky vzdání se byly vždy velmi 
mírné. Mužíci odevzdali u broněvíku prostě 
zbraně a munici. Ostatní jim bylo ponecháno 
a byli posláni s jedním, ve výjimečných pří
padech se dvěma bratry do nejbližší stanice. 
Někdy mU,seli jíti docela sami, k naší zástavě 
na trati, zatím co broněvík jel dále, a nikdy 
se nestalo, že by se byl jediný cestou ztratil. 

Toho dne byl zase několikráte již osvěd~ 
čený způsob vyjednávání opakován. Ale 
ku podivu! Ať dnes bratr Čapský, který uměl 
hvízdat na prsty nejlépe na celém broněvíku, 
hvízdal ze všech sil, a sebepronikavěji, div 
že mu žíly na krku napětímnepopraskaly, 
bolševici z lesa neposílali ani parlamentáře 
ani nezačli střílet. Bylo však viděti neustále, 
jak se mezi stromy pohybují po zemi sem a 
tam světlé skvrny obličej. Tohle se nám ještě 
nikdy nepřihodilo, aby továryši byli takoví 
neteční a nedoslýchaví. Dobrou půlhodinu 

jsme hvízdali, čepicí kývali a křičeli, ale ono 
stále nic, a výsledek nebyl žádný. Konečně 
bratr poručík rozhodl, že se tam půjde podí
vat rozvědka, aby se přesvědčila, co vlastně 
v lese bolševici dělají a kolik jich tam je. Hlá
sili se dobrovolně tři bratři, znamenití roz
vědčíci. Než však vyšli, namířili dělostřelci 

přední dělo na les a také kulometčíci si vzali 
továryše na mušku, abychom je v tom pří
padě, že přivítají naše rozvědčíky ,střelbou, 
zasypali olovem a umožnili bratřím bezpečný 
návrat k broněvíku. 

Rozvědčíci vzali pušky, po třech bombách 
do kapsy a šli. Plížili se opatrně jako kočky. 
Pustili se oklikou, aby nám ve výstřelu ne
překáželi. 

Však nastojte! Rozvědčíci sešli do údolí, 
už vystupují k lesu po mírném svahu, ale 
z lesa se stále jediná ranka neozývá. A světlé 
skvrny - patrně lidské obličeje - pohybují 
se mezi stromy neustále sem a tam a tam a 
sem. Už došli rozvědčíci tak na dvě stě kroků 
k okraji lesa, ale ono stále ještě nic. Teď 
lehli. Však co to? Nekryjí se. Chvíli tak leží. 
Zvedli se a běží skokem do údolí. Za nimi 
však stále nikdo nestřílí, nikdo jich neproná~ 
sleduje. Co se to děje? Bratři jsou na dně 
údolí. Začínají vystupovat po stráni ke trati. 
Jdou pomalu, jako by nemohli. Unaveni 
p'řece být nemohou. Proč tedy nemohou 
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téměř s místa? Vidíme, že se řehtají, až ,se 
ohýbají. Tohle je ale opravdu zvláštní! Čemu 
se jen ti blázni smějí? Bratři opouštějí kulo~ 
mety, pušky i děla, lezou na platformu, vy~ 
skakují z broněvíku a volají na bratry: »Co 
se stalo? Kdo to je v lese?« A z údolí zaznívá 
smíchem trhaná odpověď: 

»Pra - pra - prasata! To tam ryjí v me~ 
chu nějaká prasata!« 

Bratr poručík strká triedr stydlivě do 
pouzdra a mizí v broněvíku. Také Honza 
Čapských je jako by ho horkou vodou po~ 
kropil. Hodinu vyjednávat s prasaty, a zvát 
je do zajetí, no, tohle se nám za celou dobu 
vojny ještě ne,stalo. Dobře ještě, že to nikdo 
cizí neviděl. To by zase měla třetí baterie 
pěknou ostudičku. Ale řekněte sami, mohl za 
to vůbec někdo? Nemohl. Kdo může za to, 
že se prasečí hřbet, svítí-li naň slunce, po
dobá z dálky lidskému obličeji! 

* 
Dnes už si mohu dovolit prozradit vám 

ještě jiný válečný kousek třetí baterie, který 
se nám přihodil na broněvíku rovněž na 
Urale. 

Šouráme se zase jednou ráno kupředu. 
Jedeme tiše jako v bačkorách. Bolševici jsou 
blízko, víme to od rozvědky. Někde tamhle 
v té první zátočině mohly by státi na stráni 
jejIch přední stráže. Nutno jeti velmi opatrně 
a pokud možno nejtišeji. Už jsme u lesa, ale 
nikde nic. Jedeme tedy dále. Přijíždíme pod 
onu stráň. Vtom bratři od předního děla 

šeptem hlásí, že nahoře na hřebeni stojí tři 

bolševici na stráži. Stojí opřeni o stromy, 
obráceni zády ke trati. Patrně spí, že nás ne
zpozorovali ani nezaslechli. Poručík dává 
strojvůdci rozkaz, aby tiše zastavil. Stojíme ... 

Stojí-li broněvík, nepoznáš, kde je předek 
a kde zadek, a těžko tedy říci, s které strany 
přijel a komu patří. Lokomotiva je uprostřed, 
před sebou strká jeden vůz s dělem a jeden 
vůz kulometný; za sebou táhne rovněž jeden 
vůz kulometný a jeden ,s dělem. Dopředu i 
dozadu trčí na trať dělo, a teď se vyznej, 
odkud přijel a kam má namířeno. A s tím 
velitel počítal. Věděl, že zastaví-li, mužíky 
na stráži úplně poplete. Byl ubezpečen, že si 
nevšimnou našeho bílo červeného praporu, na 

lokomotivě vztýčeného, pod nímž jsme stále' 

válčili. 

Bolševická stráž dosud ničeho neví. Nepo

zoruje nás. 
Šikovatel Černý vylezl na platformu a pro

nikavě hvízdl. Stráže sebou trhly, ohlédly se, 
ale nevěděly, co se vlastně děje. Pod strání 
je broněvík. Na platformě stojí voják. Má 
tutéž uniformu, jakou mají oni, hvízdá na 
prsty, rukou na ně kývá a volá ruskou řečí: 
»Zemljačok, idi suda! Idi! Idi!« 

»Tohle musejí být rozhodně naši - tová
ryši!« uvažují mužíci, a poslušni kamarád
ského a zároveň i velitelského hlasu tam toho 

»Zatracení bagáni, pohrabte se přece 

rychleji!« 
Mužíkům zavadila o ucho cizí řeč. Oka" 

mžitě se jim rozjasnilo. Lekli se nesmírně, 
vzhlédli uděšeně k broněvíku. Uviděli na 
lokomotivě český prapor. Vzali nohy na 
ramena a uháněli jako kamzíci po stráni 
vzhůru pryč é\ pryč. A nás ten nečekaný 
obrat v situaci tak nesmírně překvapil, že 
nikomu ani nenapadlo, aby po nich střelil. 

Pěkně se nám to povedlo, znamenitě, jen 
co je pravda! Toho dne už jsme dál nejeli 
a vrátili se. Styděli jsme se za tu svoji neši~ 

kovnost. 

Srážka vlaků v Sabiku. Foto Památník Odboje. 

dole, pohlédnou na sebe a šourají se opatrně 
dolů po stráni k broněvíku. 

Stráň je neschůdná, strmá. Nutno jíti 
zvolna a opatrně, aby se střemhlav nezřítil. 
Voják na platformě je nedočkavý a pobízí je 
k rychlejší chůzi: »Iditě poskorej, továryši, 
anuka, živěje rebjátišky, živěje!« 

Jsou to naši, ,skutečně naši!« bručí si do 
vousů spokojeně mužíci. Chytají se stromů 
a lezou. Už jsou v polovině stráně, za chvíli 

budou u broněvíku. 
Bratru Šenkovi, který je pozoruje, zdá už 

se ta jejich chůze věčností. Zapomněl, kde je, . 
že to nejsou naši, ale bolševici, a křikl na 

ně střílnou česky: 

Jednu velmi rozčilující historii zažili bratři 
na broněvíku »Permu 11.« u rozjezdu č. 69 

na trati za Sabíkem. 
Nebyli jsme tenkrát zase dosti silní, aby~ 

chom si mohli dovolit ofensivu. Pěchota byla 
odvolána na rychlo k Jekatěrinburku, kde se 
znenadání objevily silné bolševické oddíly a 
počaly sotva dobyté mě.sto znovu velmi ne
bezpečně ohrožovati. 

Zůstali jsme na trati s jedinou rotou 6. 
Hanáckého pluku. V takových případech 

ustoupili jsme pokaždé do Sabíku. Tahle sta~ 
nice byla přírodní pevností, která se dala 
chránit s hrstkou lidí. Roty od Jekatěrinburku 
nešly dlouho. Už jsme tu stáli málem celé tři 
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... 
neděle tak sami. Noc co noc vyjížděl broně~ >střed léta, ale toho si nikdo nevšímal. Tak 
vík na dvě; na tři versty před polní stráž - jsme byli zabráni do zajímavého hovoru. 
zástavu, stojící na trati u výše jmenovaného Vtom nám někdo zčista jasna zaklepe 
rozjezdu, a tam vždy do rána hlídal, aby si z venčí na ocelovou stěnu broněvíku. Ťukal 
pěchotinci po celodenní vysilující službě slabě, stydlivě, jako by kotníkem jednoho 
mohli v klidu o.dpočinouti a prospati se. prstu. Všichni jsme klepání slyšeli, ale nikdo 
Večer před západem slunce jsme vždy ze mu nevěnoval pozorno,sti. Mysleli jsme: Šel 

Sabíku vyjížděli. Projeli jsme rozjezdem č. 69 někdo, z našich na potřebu do pralesa a teď 
a pustili se ještě dále několik verst po trati. se vrací. Slyší nás tu rozmlouvat, a jen tak 
směrem ke Kunguru, abychom se přesvědčili, z všiváctví, aby nepřešel mimo, aniž by ne~ 
neděje~li se tu nic podezřelého. Za soumraku pokoušel, zaklepá si. Proto si toho nikdo 
jsme se pak vraceli a zastavili denně na témž nevšímá a hovoří se klidně dále. 
výhodném m~stě před zástavou a rozestavili Než nastojte! Klepání se za okamžik opa~ 
stráže kolem broněvíku. kuje, a ku podivu, zní už rozhodněji, ener~ 

Za celý ten čas, co jsme sem jezdili, se tu gičtěji. Tohle už dopálilo jinak klidného ná~ 
ani myš v noci nehnula. Bolševici byli rádi, vodčíka Honzu Čapského, který právě se 
že je z klidu nerušíme, a nás to rovněž nijak zápalem líčí, jak koncem května bílil s první 
nemrzelo. Smávali jsme se, že bolševici mají baterií Syzraň. Když je v nejlepším, počne ho 
osmihodinovou dobu pracovní i ve válce, někdo klepáním rušit. Návodčík vyskočí, za~ 
protože pravidelně po šesté večer vždy s bo~ bouchá zevnitř pěstí do stěny a oboří se na 
jiště mizeli a nedávali o sobě známek života rušitele pokoje: 
až zase ráno do osmé. To byly tehdy zlaté »Táhni k čertu, bagáne, nebo ti hodím 
časy! A moc fešácká vojna! pětifuntovku na kokos!« 

Tak jsme si na ten pořádek ve válčení Kamarádi Čapského chlácholí, aby na to 
zvykli, že už jsme si nepřipouštěli ani jedno nedbal a dopověděL jak že to tenkrát bylo, 
pomyšlení, že by se to mohlo také ča,sem když se jich pustilo s poručíkem Vaškem 
změnit. Cítili jsme se tu na trati zcela bez~ Šárou dvě stě· a'si s dvaceti puškami do tří 
peční a počínali jsme býti méně a méně ostra~ regimentů Lotyšů a jak je zahnali ze syzraň~ 
žití. Denně jsme stavěli stráže o pár minut ských kasáren až za město a tam rozprášili. 
později. Bratr Čapský si dá konečně říci, když už 

A tahle lehkomyslnost se nám stala jed~ se z venku nikdo neozývá, usedá na zátvor 
noho dne osudnou. Slyšte, co se jednoho dne děla a dokočuje vypravování. Ještě však ne~ 
přihodilo! dopoví ani první větu a zase: buch! buch! 

Táhlo už na devátou, ale šikovatel Huňka buch! zabouchal někdo už jaksi nedočkavě 
neuznal dosud za nutné, rozestaviti stráže. pěstí na stěnu vozu a v zápětí bylo slyšeti 
aby broněvík hlídaly, a na nebezpečí, hro~ nějaké hlučné bručení. 
zící v noci z pralesa, včas upozornily. V tajze »Podívej se na plošinu, bratře Kuchaři, kdo 
bylo, pravda, ještě dosti světla a na trať i do to tam venku pořád blbne a hoď mu něco 
pralesu jsme ještě dosti obstojně viděli. Nikde na hlavu!« křičí už zlosti celý bez sebe Čap~ 
se ani snítka nehnula, ani pták nezakřičel. ský. »To jsem blázen, že mohou někoho 

Sesedli jsme se v předním voze broněvíku takovéhle pitomosti ještě bavit!« 
na bedničky s náboji, na kulomety i na holou Bratra Kuchaře už to proti~né klepání také 
zem, zapálili jsme si cigarety a drželi černou dopaluje. Souká se tedy otvorem u předního 
hodinku. Tajemných příhod k vypravování děla na plošinu, kterou před sebou broněvík 
bylo hojnost. Povídalo se, jak jsme se před neustále postrkuje pro případ, že by proti 
dvěma měsíci probíjeli s penzenskou skupi~ němu pustili bolševici vytopenou lokomotivu, 
nou od Penzy za Ural. zatíženou kamením, apy způsobili srážku, 

Už bylo půl desáté, tři čtvrti na deset, ale nebo lokomotivu s elcrasitovými patronami 
stráže kolem broněvíku stále ještě nestály. na náraznících, aby při srážce vznikla 
Venku už se zatím zešeřilo, třeba bylo pro~ explose. Tehdy se plošina, zatížená kolejni~ 
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cemi, rychle odepne, kola její se založí praž~ 
cem, který je pro ten případ vzadu neustále 
připraven, broněvík rychle couvne a letící 
lokomotiva mu neublíží. 

Venku je už notné šero. Bratr Kuchař sejde 
na kraj plošiny, nahne se, aby viděl k boku 
broněvíku, a div se leknutím ,s vozu nesvalil. 
Těsně u Permu stojí houf statných, po zuby 
ozbrojených chlapíků. Jsou to bolševici. Když 
bratra Kuchaře zahlédli, vykróčil jeden 
z houfu, předstoupil před něho a pokorným 
hlasem prosil: ~)Prosím tě, Čechoslováku, 

vezmi nás do zajetí!« 

šinu pušky a odcházeli za broněvík, aby vy~ 
čkali, až budou odvedeni do Sabíku. 

Celá příhoda skončila velmi slavně. Vzali 
jsme do zajetí sto dvacet lidí bez jediného vý~ 
střelu a bez boje. V Sabíku z toho bylo veliké 
pozdvižení. 

»Dopustili jsme se hrdinného činu«, říkalo 
se na, broněvíku, ale všichni j,sme o příhodě 
mlčeli a s pravdou nikdo nevylezl. Tak 
podnes zůstalo tajemstvím, jak se celá ta věc 

udála. 

Mfavní naučen{ však jsme si z toho přece 

V pivovm'e u českého sládka Prokopa v Permu. Foto Památník Odboje. 

To bylo překvapení. Kdo jaktěživ slyšeL 
že rota bolševiků přijde prosit, aby byla 
vzata do zajetí? Všichni mají pušky, patrony, 
bomby, a táhnou s sebou dva kulomety. Jaké 
neštěstí se mohlo stát, kdyby si fo byli ještě 
v posledním okamžiku rozmy,slili a místo 
klepání hodil každý po jedné bombě pod kola 
vozů, lokomotivy nebo na střechu, a pod~ 

nikli útok. Rázem by se byli zmocnili broně~ 
víku a ani jeden z nás by byl nevyvázl se· 
zdravou kůží. 

V broněvíku bylo, jako by do něho byl 
hrom udeřil. Krve by se v nás byl nedořezaL 
jak jsme se polekali. Každý skočil ke své 
zbrani, ale teď už toho nebylo třeba. Bolše~. 
vici podávali zatím bratru Kuchařovi na plo~ 

IV. díl Geetami odboje. 19 

vzali důkladné, že není nikdy radno před ne~ 
přítelem, i když neútočí, zanedbávati potřeb~ 
né opatrnosti. 

* 
Na střední sibiřské dráze, vedoucí z Ber~ 

ďauše na Lysvenský závod, byly v září 1918 
tuhé boje, a broněvík, hájící tuto trať, byl 
v jedné potyčce pochroumán. Museli jsme 
tam zaskočiti s Permem II. na výpomoc. Bojo~ 
valo se právě o ,stanici Votku. V té stanici 
a v širokém okolí žilo v lesích mnoho uhlířů. 
Pálili v malských pralesích dřevěné uhlí. 
Neustále, v zimě, v létě, se ze zdejších pra~ 
lesů kouřilo. Hořelo tu neustále sta milířů. 

A všechno vyrobené dřevěné uhlí sváželi 
uhlíři na tělegách do stanice Votky, kde 
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měli jekatěrinburští kupci uhlíři veliké sklady 
a těm je prodávali. Nikdy jsem neviděl tak 
ohromné spousty dřevěného uhlí, jako právě 
zde. Po obou stranách kolejí byly navršeny 
obrovské hromady lesklého uhlí. Byly vysoké 
jako panské stodoly. Sta a sta vagonů h6 tu 
bylo, a odtud se vozilo do celého jižního 
stepnatého Ruska a do půl Sibiře. V Rusku 
se mnoho dřevěného uhlí do roka spotřebuje. 
Topí se jím v samovarech, vaří se při něm 
voda na čaj. A v Rusku není rodiny, která 
by neměla alespoň jeden samovar. Kolik 
milionů rodin, tolik milionů samovarů, a 
v těch· už se do rokapěknych pár vagonů 
dřevěného uhlí spálí. 
Bolševikům šlo o to, aby Votku neztratili. 

Drželi se proto neobyčejně statečně. Konečně 
však. nebylo staničce pomoci. Padl závod 
(vesnička s továrničkou) stejného jména a 
oni museli ustoupiti. Abychom je nemohli 
pronásledovati a abychom do ,stanice Votky 
vůbec vjeti nemohli, vymyslili ďábelský plán. 
Zapálili ony ohromné hromady dřevěného 
uhlí. Uhlí se rozžhavilo do zlatova. Záře ze 
stanice byla ohromná, nevídaná a obloha 
zahořela jakoby červánky. 

x 

Bylo nebezpečí, že 'nedostaneme~li se sta~ 
nicí za bolševiky okamžitě, že nám zatím, než. 
oheň pohasne, poboří mosty a zničí trať. A 
tehdy se Perm II. nesmírně vyznamenal. Po 
krátké poradě se posádka rozhodla, že se 
pustí hořící ,stanicí plnou parou a projede 
uprostřed tohoto pekla. Bez dlouhého uvažo~ 
váni odvážný kousek provedli a bez nehody 
z plamenů vyjeli. Qčinek odvážného činu 

byl nečekaný. Bolševici, stojící ve vlacích na 
trati nedaleko za stanicí Votkou, se našeho 
broněvíku, řítícího se na ně z ohnivé dračí 
tlamy, tak polekali, že tu větší část vlaků 

zanechali a jen s několika málo se spasili na 

útěku. 

My pak teprve po činu jsme si uvědomili 
ohromné nebezpečí, do něhož jsme se vrhli. 
Vždyť by bývalo stačilo, aby byli bolševici 
ve stanici jen jedinou kolejnici nebo výhybku 
poškodili. A jaké neštěstí by nás bylo .stihlo! 
Perm II. by se byl uprostřed plamenů vyko~ 
lejil a celou jeho posádku čekala pak smrt 
upečením. Ze se to nestalo, za to jsme děko~ 
vali jen malé důvtipnosti našich nepřátel a 
přemíře jistoty, že se tak šíleného podniku 
přece neodvážíme. 

NA BOJIITI PŘED TA~ILEM 
I=EL(AR MATĚJKA 

V tepech postupovala obchvatná kolona 
od severu podle trati k Tagilu. Mezi řídnou~ 
cími stromy v pravo objevovaly se bílé věže 
tagilských chrámů. 

Je to velmi přívětivý a uklidňující zjev, 
spatříte~li po dvoudenním bloudění po ural~ 
ských pralesíth třeba i v dálce běloučký 

chrám. Je to naděje, že se blíží již čas, kdy 
bude na chvíli plahočení konec. Je to objeve~ 
ní se jasného .slunce po dlouhých dnech za~ 
chmuřené oblohy. Je to fata morgana una~ 
vené a prahnoucí duše po lidském příbytku 
a domácích lidech a utahaného těla, tíhnou-
cího za odpočinkem. Sladká píseň zašumí 
hlavou, ale vtom před námi podle pokraje 
lesa je viděti běžící postavy. 

»Hled'te na ně!« vykřikl velitel dvanácté 

roty, kapitán Slunečko, »Palte po nich!« 
Lesem rozezvučel se hlomozný jásot útoku. 

Rychle hnali se bratři vpřed, střílejíce cestou 
v chůzi. V tom křiku a střelbě uchvátila mě 
zvláštní radost. Všechna únava včerejšího 
a dnešního putování byla ta tam. 
Vyběhl jsem z lesa, přehoupl jsem se přes 

ohradu, v pravo na rohu le,sa zahlédl jsem 
hřbitovní náhrobky. Přede mnou objevilo se 
žluté strniště, druhé to strniště, které jsem za 
šest roků v Rusku a Sibiři spatřil. Na strništi 
bylo viděti řetěz našich, Někteří vkleče stří~ 
leli, jiní ve stoje, a šlo se stále vpř~d. Pole se 
svažovalo mkně k lesu: Nahoře sem tam 
zvedl se jeden nebo dva krásnoarmějci a zve~ 
dali vzhůru ruce na znamení, že se vzdávají. 
Vtom počala prudká střelba nepřítele. Zdr'žel 

jsem se u zastřeleného Maďara, který na po~ 
kraji pole dokonával. Stáli u něho dva na~ 
šinci a hledali dokumenty. Já stál a studoval 
jsem jeho rysy, abych se na jisto přesvěd~ 
čil. že je to Maďar. Bylo nám jaksi velmi pří~ 
jemné, konstatovati zas a znovu, že proti nám 
bojují též Maďaři a po případě Němci. 
Raněný vyvaloval oči, bylo zřejmo,že 

hrozně trpí bolestí a strachem. Odtrhl jsem 

nedaleko leželo někoHk těžce raněných. 

Běžel jsem k nim. U prvého klečel sanitár 
a obvazoval ho. Raněný sebou zmítal v po~ 
sledním tažení. Byl to sanitár Piel od dva~ 
nflcté roty. Jak jsem zjistil, měl prostřelenou 
tepnu vysoko v rozbitém stehně. 

Od něho několik kroků vpravo ležel pod~ 
důstojník téže roty Kořínek, bledý, s dvěma 
ranami od kulek. Počal jsem ho obvazovati. 

Rozstřílený monastýr li Tagilu. Foto Památník Odboje. 

se od ošklivého toho obrazu. Vlevo náš dů~ 
stojník huboval našeho hocha, že chtěl zabíti 
zajatce. 

Chtěl jsem utíkati za naším řetězem, ale 
střelba začala opět tak prudce, že jsem musil 
ulehnouti na břicho a přitisknouti se k hrou~ 
dám. Nad hlavou praskaly šrapnely,. osl4u~ 
jící světla objevovala se vpravo i vlevo. 
Když po čtvrthodině ustala střelba, vstal jsem, 
abych přehlédl bojiště. Vpravo volali po sa~ 
nitě. Tam uviděl jsem našeho lékaře. Vlevo 

Měl ránu v prsou pouze s vchodem. Kromě 
toho měl prostřelené bokem břicho. Dal mně 
mnoho práce, protože byl bez vlády a po~ 

zbýval vědomí. 
Mezitím ubírala se bojištěm zpět k lesu 

spousta zajatýcq. 
»Stůjte!« křičel na ně velitel praporu, kte~ 

rý k nim se strany přicházel. Nezastavovali 
se a rozčilovali praporního velitele. 

Vtom okamžiku zvedl jsem hlavu a uviděl 
jsem vlevo nad zemí okrouhlý oheň - to 
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praskl nedaleko šrapnel. Ku podivu, ránu 
jsem neslyšel, ani jsem ,si neuvědomil, že by 
kolem nás lítaly kusy železa. 

Tlupa zajatců přecházela kolem nás, když 
přímo do ní začaly padati granáty. Ocitli 
jsme se tak uprostřed dělostřeleckého ohně. 

Tlupa spasila se v lese, kamž z,a nimi padaly 
ještě chvíli granáty, posílané s Magnitné 
hory za městem. 

Ještě jsem obvazoval, když jsem pozoroval 
k nám vrávorati prostovlasého člověka. Jak 
se k nám blížil, volal namáhavě: »Bratci, pro~ 
sím vás, obv.ažte měl« 

V přicházejícím poznal jsem krasno~ 

armějce. 

»Hned, jak obváži naše hochy,« těšil jsem 
jej soucitně. Usedl nedaleko nás. 

»Píti mi dejte, holoubci.« 
Sanitáři, přišedší mezitím s nosítky, mu 

podali vody. Na to se utišil a ulehl na bok. 
Obvazoval jsem pak ještě bratra Havla, 

jenž měl střelnou ránu do ramene, v lopatce 
byl východ. Když jsem byl s ním hotov, 
obrátil jsem se k Rusovi, ležícímu na boku. 
Př~stoupil jsem k němu a poodhrnúl jsem mu 
mokrou košili na jeho břichu; 
Měl rozbité břicho od šrapnelu, z vnitřno~ 

stí mu vytékal jejich obsah. Pohlédl jsem na 
jeho tvář, byla to mladá tvář, ale hrozně 
,znetvořená bolestí, že vyhlížela stařecky. 

K vůli několika bratřím, stojícím kolem umí~ 
rajícího sanitára Picla, poručil jsem felčarovi 
Kupcovi, právě přicházejícímu, aby opravil 
převazy umírajícího, přidal vaty a převázal 
ještě s vrchu, aby nepromáčela krev. Mimo 
to dal jsem mu pokyny, kam koncentrovati 
raněné s bojiště, odkud odváženy budou do 
města. Sám jsem spěchal dále. Na svahu 
k městu nakládali na vůz s granáty raněného 
dobrovolce. Přítomným sanitárům jsem roz~ 
kázal, aby ho odnesli do města a potom aby 
vzali s sebou na bojiště každou povozku, kte~ 
rou potkají. 

Na další cestě uviděl jsem povoz, který 
jsem hned okupoval a obrátil k místu, kam 
se měli přinášeti ranění. Byla tam cha jda 
s několika stohy slámy. Nalevo i napravo 
leželo množství raněných rudokvardějců, vo~ 
lajících, abych je vzal na povozku. 

Kolem stohů byla spousta mrtvol. Ruští 

soldati chodili po bojišti a sbírali pušky, ná~ 
boje a podobné věci a snášeli je na hromadu. 

Jistý voják právě vystřelil. 
»Proč ,střílí?« zeptal jsem se. 
»Ale dobíjí těžce raněného krasnoarmějce, 

aby měl dříve trápení konec.« 
Spěchal jsem k místu střelby. 
Těžce raněný rudý, do jehož hlavy právě 

byl voják vystřelil, vzdor tomu, že mu tekl 
mozek z hlavy, nijak nemohl dokonati. Jeho 
tvář byla rudá, ústa otevřena a n,a polovy~ 
sunutém jazyku chvěla se hustá, ruděbílá 

pěna. 

»On je ještě živ!« pronesl náš sanitár, sto~ 
jící opodál. »Dej mu ještě ránu, ať se ne~ 
trápí. « 

Ohlédnu se kolem a vidím, že zraky raně~ 
ných jsou sem upřeny v hrůze. 

»Nikoho nestříletil« pravím rozhodně. 

»Neopovažte se někoho stříleti. Když ,sám 
dokoná, dokoná, ale neubíjejte nikoho. 
Ostatní toho nechápou a domnívají se, že 
ubíjíte každého.« 

Od města stále přijí~děly povozky a od~ 
,vážely raněné, nalezené zbraně a jiné vojen~ 
ské věci. Šel' jsem k městu, abych obstaral 
umísťování raněných, leč na zemi ležící rudo~ 
kvardějci volali na mě, abych je obvázal. 

Tlumoky jejich byly rozházeny po poli, 
věci z nich vyházeny. Spěchal jsem k nejbliž~ 
šímu raněnému krasnoarmějci, abych ho po~ 
těšil ,a obvázal. 

Byl to mladý, hezký hoch, tak devatenácti~ 
letý, měl nohu přeraženou a letomu čtyři 

střelné rány. 
V zdar tomu byl svěží a ,díval se trpělivě 

kolem sebe. Domlouval jsem mu mírně mezi 
obvazováním, protože mě nic moudřejšího 

nenapadlo, proč proti nám střílel. 

»Byl jsem přinucen. Málo jsem střílel, chtěl 
jsem se vzdáti. Jak se vyhojím, brať, vstou~ 
pím do vašich řad.« 

»Není potřebí, můj ubohý hochu.« 

Dal jsem mu pod hlavu jeho rozházené 
věci a přikryl jsem ho pláštěm. 

Musil jsem obvázati ještě druhého ,a třetí~ 
ho, ale vida, že je už šero a že bych se tak 
do města nedostal, musil jsem pouze potěšiti 
ležící slibem, že pošlu na bojiště ruské lidi a 

..... 
zatím, než přijdou, aby je odnesli, obváží je 
naši saniťáci, jak jim nařídím. 

Jak jsem kráčel k městu, pocítil jsem náhle 

nepřemožitelnou únavu, po všem těle, ač ještě 
. tolik práce leželo toho dne přede mnou. 

10. října 1918. 

x 

NAZPĚT K VOLZE 
V A(LAV KAPLICKÝ 

,Byl to slavný den, když jsme se spojili. 
Skupina Penzenská se skupinou Čeljabin~ 
skou. Bylo to právě na svátek Husův, rok 
po slavném vítězství zborovském a stalo se 
to na malé uralské staničce jménem Miňary. 
Všem se nám zdálo, že už je konec veške~ 
rému utrpení, konec ztrát a že začíná veselá 
doba blahobytu za cesty Sibiří do Vladivo~ 
stoku a odtud do Francie. Byl to takový svá~ 
tek, že nám to připadalo jako konec vojny .. . 
Vzpomínalo se na padlé bratry, na raněné .. . 
Někteří dělali bilanci svého penzenského 
tažení tím, že prohlíželi sumky a znovu oce~ 
ňovali ukořistěné bohatství. Jeden pytlík 
cukru, druhý zánovní. boty, třetí soukennou 

bluzu ... 

Dva dni žili jsme takovým opojením. Vla~ 
ky nehýbaly ses 'místa, ačkoli byli jsme už 
netrpěliví. Přijeli jacísi delegáti od Čeljabin~ 
ska, snad to byli delegáti ze ,sjezdu. Mluvili 
s důstojníky, s námi nikoliv. S námi mluvili 
jen bratří, na rtěžjsmenarazili, probíjejíce se 
kupředu. Vyprávěli jsme jim o svým bojích 
a oni nám také o svých bojích. Nevěděli 
jsme, kdo prodělal těžší chvíle, ale každý se 
stejně domníval, že to, co prodělali druzí, 
nebylo nic proti tomu, co jsme prodělali my! 

Dva dny jsme čekali, brzo~li přijde povel: 
Nasedat do těplušek. Jedeme do Čeljabinska. 

Třetího dne přišel povel, ale poněkud 

jiný: 
»Nasedat! Jedeme ,do Ufy ... « 

* 
»Proč jedeme nazpět?« ptali se bratří je~ 

jeden druhého. »Vždyť je zde přece jasný 
rozkaz Masarykův: dostat se třeba po jed~ 
nom do Vladivostoku a odtud do Francie? 
Proč jedeme do Ufy? Nazpětl« 

Nikdo nedovedl odpověděti. 

Bratří se ptali důvěrníka. Ale ten rovněž 
jen krčil rameny. 

Ptali se důstojníků. 
»Musíme založit na Volze protibolševic~ 

kou frontu,« pravili důstojníci. »Protibolše~ 

vická fronta, to je jako protiněmecká frontal« 
»A rozkaz Masarykův?« 
»Spojenci si toho přejí a tedy pravděpo~ 

dobně i Masaryk. Je jedno, bojujeme~li proti 
Němcům ve Francii nebo na Volze! ... « 

* 
Lokomotivy byly odepnuty a připojeny 

na konec vlaků. První stali se posledními, 
jak bylo psáno v bibli a jak se to ukázalo 
v praxi životní po návratu do vlasti ... Vla~ 
ky daly se do pohybu. Jely, tiše a smutně. 

Umlkly písně, ztichly hla,sy.Bratří dali hlavy 
dohromady a rokovali ,o situaci. 

Kdo vlastně bude držet frontu na Volze? 
My, Čechoslováci?A.le kolik nás na to je? 
Třicet tisíc! A kolik je bolševiků? A kdo 
vlastně jde s námi. Mužíci a dělníci nikoli, 
jen ruská vlasteneCká inteligence. A jak s ná~ 
mi jde, to jsme nejlépe viděli v Samaře a Ufě. 
Za celou dobu, kdy jsme je osvobodili, ne~ 
dovedli zorganisovat více jak několik tisíc 
vojáků a jakých ještě! Jejich důstojnická rota 
nevyrovná se ani naší četě! Dobrovolně se 
jim nikdo nehlásí a mobili,sují~li, jaký je to 

materiál! 

Avšak důstojníci říkali: 

»Musíme osvobodit Rusko. Nemůžeme 
přece nechat pobít ruské vlastence, kteří nám 
umožnili se probít ... Nebudeme~li jich chrá~ 
nit, bolševici lehce dobudou jejich měst a za 
jejich životy padá vina na nás. Toho přece 
nelze připustit. Vždyť jsme Slované. A pak 
je zde rozkaz Spojenců, kterému se nemůže~ 
me protivit. Dobudeme~li Moskvy, učiníme 
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pro vítězství Dohody více, než kdybychom 
jeli do Francie, kde je vojska nyní dost. Spo~ 
jenci nám sem pošlou posilu, zbraně. To je 
jisté, že ,sami bychom nevydrželi ... « 

Jelo se do Ufy, kde se jen přenocovalo a 
hned do Čižem a pak na Simbirsk. 

* 
Tak, jako se nyní bojovalo, nebojovalo se 

nikdy před tím, ani potom. Rudého gardistu 
nebylo téměř vidět. Utíkali, sotva se o nás 
doslechli. Naproti tomu Tataři, kteří činili 

hlavní část obyvatelstva vesnic, o něž jsme 
bojovali, byli pohostinní, zvláště když viděli, 
že máme dost peněz. Kotýlky přetékaly mlé-

jiného! Stáváme se nástrojem! Ale to být 
nesmí/« 

44. číslo »Světel a stínů« bylo přijato 

velmi nesympaticky ... 
* 

Dobyli jsme Bugulmy. Sotva vlak vjel do 
nádraží, někteří bratří už byli na peroně. 

Široké rajtky, přeštěknuté fr~nče a frajerské 
čepice. 

Najali jsme drožky a jeli »gulat« po městě. 

* 
V Melekesu na nádraží hraje hudba. Pije 

se pivo. Bratří se smějí, zpívají a veselí se. 
Opřen o kolo našeho vagonu sedí nemoc~ 

Melekes. Foto Památník Odboje. 

kem, smažila se vejce, šlehal se sníh. Stovka 
vajec stála deset rublů a de,setirublovka nebo 
dvacetirublovka neznamenala pro nás téměř 
ničeho. Naše kuchyně stala se najednou pro 
nás zcela zbytečnou. Kdo by jedl z kuchyně 
prosnou kaši, když je možno si dopřát, čeho 
žaludek· ráčí? 

Příjemné bylo také zahrát si v karty. Ča~ 
pary, očko nebo ferbla ... 

Peněz bylo dost a ještě nám zvýšili služné. 
A tehdy přinesl náš rotný časopis tuto 

větu: 

»Přestáváme být bojovníky za ideu a stá~ 
váme se vojáky za peníze. Polovina lidí hraje 
v karty, druhá polovina stará se zase o něco 
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ný a vyhublý mužík, který hltá suchý chléb, 
který jsme mu podali. Týden prý už nejedl. 
Pro boje nemůže se dostat domů. 

»Bratří, smilujte se,« prosí Čechoslováky 
ruský mužík ... 

* 
V zdal se Simbirsk. Zazpívali jsme na uli~ 

cích své písně a krásná děvčata podarovala 
nás květinami a slibovala nám vše ostatní. 
Pohostila nás a pogulala s námi. Ujistila nás, 
že není větších hrdinů nad nás. Byli jsme 
skvěle přijati, jak jen dovedou přijat hosty 
Ru.sové. 

Simbirsk je krásné město a všichni máme 
na ně nejkrásnější vzpomínky. Dalo Rusům 

-
Turgeněva, má krásné parky, je čisté a má 
nejhezčí děvčata. 

Z tohoto Simbirska, kde nás tak nadšeně 
přijali, přihlásilo se do armády dobrovolně 
jen několik důstojníků ... 

* 
Pak přišla Kazaň. Nikdy jsme jí vlastně 

nedobyli. Střed města byl sice náš, ale okra~ 
jiny zůstaly vždy bolševické. A železný kruh 
- jak nám to ve své proklamaci sdělil Troc~ 
kij - stále ,se stahoval těsněji a těsněji ... 

Bylo třeba napínat síly do krajnosti. Ne~ 
spali jsme, nemyli jsme se a nepřezouvali. 
Bylo třeba býti denně na třech místech a od~ 
rážet útoky několikanásobného protivníka. 
Bylo třeba míti železné nervy, třikrát více 
fysických sil. než má obyčejný člověk. Bylo 
třeba věřit více, než může člověk ... 

:Ríkalo se, že Spojenci nám pomohou. Stále 
se mluvilo, že už jedou. Ještě den před vy~ 
klizením Kazaně velitelství dalo vyvěsit vy~ 

hlášky, že Spojenci jsou už před branami ... 
Zatím byl to jeden jediný kanon, který nám 
připadal. jako by byl narychlo vytažen 
z . nějakého musea. :Ríkalo se o něm, že střílí 

za roh! ... 

Praskly nervy a zlomila .se víra ... 

Kazaň padla ... 
* 

Takový byl konec protiněmecké fronty na 
Volze. Po Kazani přišel Simbirsk a pak Sa~ 
mara. Pak už převládal směr: na východ, vy~ 

jádřený písní: 

Spějme dál. 
z~ Urál ... 

Zase jsme uviděli Čižmy, Ufu, Miňary ... 

Nebyli jsme však všichni. Mnoho jich 
chybělo. Zůstali na Volze! 

Kdybychom to byli věděli 6. července 

1918! 

x 

DALŠí BOJE lElKOVY SKUPINY 
JOSEF KONECNÝ 

Po bojích s bolševiky u Lipjag, po dobytí 
Samary, Buzuluku a j., bylo bojováno ještě 
delší čas v Samarské oblasti. V Samaře samé 
ustavila se prozatímní ruská vláda a začala 
organisovati sibiřskou či ruskou národní 
armádu. Docházely nás zprávy o snažných 
prosbách této vlády u našeho v~lení Čečkovy 
povolž,ské skupiny, abychom jich neopouštěli 
a drželi frontu do těch dob, než si opatří 

dostatečně silnou armádu a nás vymění. 
Skutečně v krátkém čase zúčastnili se s námi 
v bojích s bolševiky ruské části v síle něko~ 
lika rot a menší koňské kozácké rozvědky. 
Bohužel, v brzku jsme se přesvědčili, že 
valná část ruské inteligence, ač měla velký 
strach z bolševické nadvlády, dávala před~ 
no st pohodlnému životu, hulání (promená~ 

dám) po městě, koncertům a jiným radován
kám, cítíc se dostatečně bezpečnou za pří

tomnosti Čechoslováků, kteří vedli bezna~ 
dějný zápas s rostoucími den ode dne bol~ 
ševickými silami. V městech, jež námi byla 

dobyta, bylo zříti plno mladých, statných 
lidí, důstojníků, bezstarostně se bavících, bez 
strachu o zítřek. Podivovali jsme ,se této bez~ 
starostno,sti a lhostejnosti ruského člověka .. 

Za těchto bojů v roce 1918 v měsících čer~ 
venci, srpnu a září, byl 4. pluk Prokopa Veli~ 
kého koncentrován na stanici dráhy v Iva~ 
ščenkových závodech, východně od Samary, 
nazvaných zde Malou Moskvou. Odtud 
často vyjížděly menší části, roty i celé pra~ 
pory bratří. Byli usazeni po třech na sel~ 
ských povozkách, sehnaných z okolních dě~ 
din, a jsouce ozbrojeni a opatřeni kovovými 
helmami na hlavách, odjížděli do boje proti 
bolševickým šajkám, kde jich bylo právě 
třeba. Byly horké l~tní dny. Od pohybují~ 
cích se linií povozek vyvstával mrak prachu 
na polních, hlinitých ruských cestách. Při~ 
padali jsme si jako novodobá husitská armá~ 
da, která asi tak podobně z Tábora se roz~ 
jížděla. Nepřítel neznámo kde, všude. Proti 
jedné části jsme jeli, druhá a třetí se snad 
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nenadále objeví po stranách a připraví nám 
kritickou chvíli, jak se často stávalo. Dopo~ 
sud jsme stále vítězili, ale v posledním čase 
jsme byli nuceni někdy ustupovati. Neboť 
bolševická armáda mohutněla, doplňujíc své 
ztráty stálou mobilisací ve všech dědinách a 
dovážejíc proti nám síly se všech stran až 
od Moskvy. Naproti tomu naše řady stále 
řídly a prozatímní ruská vláda v Samaře, až 
na nějaké to sto ozbrojených lidí, nám větší 
pomoci neposkytla,. aniž by dále docílila 
nějakých organisačních výsledků. 

Části 1. a 4. pluku Prokopa Velikého 
odrážely dosud bolševiky vychodně a jiho~ 
východně od Ivaščenkových závodů, ve 

i , 

ním, maje v patách část 1. a čtvrtého pluku, 
postupujících na Nikolajevsk. 

Přiblíživše se na selských povozkách k dě~ 
dině Tavalešce, zpozorovali jsme na pravo 
od nás před touto dědinou na poli v dolině 
dalekonosné dělo, které zde nechaly vpředu 
postupující části. Dělo střílelo směrem ku vsi 
Porubešce, nacházející se na protějš~m břehu 
řeky Irkýzu, ve vzdálenosti asi 4 km od Ta~ 
valešky, která byla na druhé straně řeky. 

Dověděli jsme se, že v okolí Porubešky na~ 
chází se menší čá,st t. zv. Čepajevova bolše~ 
vického »otradu«, proti němuž s naší strany 
dopředu postupujícími částmi byla zde pone~ 
chána nestrojová rota, několik ,desítek mužů 

Baterie na nž,kolajevské frontě. Foto Památnll< Odboje. 

vzdálenosti asi 40 km. Dědiny, jejichž okolí 
bylo jevištěm našich zápasů, jako Ivanovka, 
Ivantějevka, Kameněvka, Orlovka, Husichy, 
Tavaleško, Poruběško a j. utkvěly živě v mé 
paměti. Nejživěji však náš nástup na město 
Nikolajevsk, ležící směrem jihovýchodním 
od Samary ,směrem k Uralsku. Tuším, že to 
bylo koncem měsíce srpna nebo začátkem 
září r. 1918, kdy část 1. pluku společně 

s menší částí 4. pluku svedla v časných hodi~ 
nách ranních boj s nepřítelem u dědiny Ta~ 
valešky. Náš 1. prapor 4. pluku dlel v záloze 
ve vsi Ivanovce, a byl vyslán kupředu, když 
boj byl již rozhodnut. Nepřítel překotně ustu~ 
poval k městu Nikolajevsku, asi 20 km vzdá~ 
lenému od Tavalešky směrem jihovýchod~ 

a ono dalekonosné dělo v polích u Tava~ 
lešky. Ona nestrojová rota měla za úkol za~ 
brániti bolševikům přechod přes most na řece 
Irkýzu u Porubešky. Síly její však byly příliš 
slabé, jak se v brzku ukázalo. 

Naše velení patrně počítalo jen s nepatr~ 
nými silami bolševiků, pročež jim nevěno~ 
valo příliš pozornosti. Ukázalo se však, že 
jde zde o značně silný bolševický oddíl, 
vzro,stlý rychle přibyvšími posilami z okolí 
na 2000 mužů, opatřených děly a mnoha ku~ 
lomety. Proti nim stálo sotva 100 mužů ne~ 
strojové roty. 

Náš 1. prapor projel rychle vsí Tavaleškou 
a jel rychle 'za parného slunečného dne v mra~ 
ku zvedajícího se prachu k Nikolajevsku, 

kam snad již dorazil vítězný 1. pluk. Sotva 
jsme však ujeli asi půl cesty k Nikolajevsku, 
byl dán naší 1. rotě 4. pluku, v níž jsem se 
též nacházel, rozkaz obrátit a jeti zpět na po~ 
sílení nestrojové roty, která bránila Čepaje~ 
vovu oddílu přechod pře.s řeku Irkýz u Po~ 
rubešky, který se tak snažil uzavříti týl našim 
předním částem, té doby již jsoucím v Niko~ 
lajevsku. Bylo velmi na pováženou, nechati 
si tento nepřátelský oddíl v boku asi 20 km 
zpět od Nikolajevska. 

Projeli jsme klidně na povozkách Tavaleš~ 
kou ,a projevše lučina tou nížinou, vyjížděli 
jsme asi 1 km za touto vsí na mírné návrší, 
kde bylo strniště po nedávno sklizeném obilí. 
Sotva jsme vyjeli na vrch, spustila nenadále 
bolševická část střelbu z děl do našich povo~ 
zek. Koně u povozek se ,splašili a rozjeli se 
na všechny strany s křičícími sedláky a sel~ 
kami, kteří nás vezli. Vyskákavše narychlo 
z vozů, rozvinuli jsme se v řetěz na rozkaz 
našeho br.atra praporčíka Halamy a zahrač 
bávali se do země. Napravo od nás k řece 
Irkýzu rozprostírala se lučinatá nížina, po~ 
rostlá hustým vrbovím. Poněvadž toto pro~ 
stranství nebylo námi obsazeno, báli jsme se, 
aby se tudy neprotáhli bolševici a neobešli 
nás s této strany. Byla proto na prozkoumá~ 
ní těchto křovisk vyslána rozvědka asi pěti 
br,atří, na' jichž návrat jsme však marně če~ 
kali. Co se s nimi stalo, není mi známo. 

Blízkost nepřátelské střelby dávala tušiti, 
že se asi nepříteli podařilo zatlačiti nepatrné 
síly nestrojové roty od mostu a vynutiti si 
tak přechod přes řeku. Zanedlouho zpozoro~ 
vali jsme vpředu v polích ve větší vzdáleno~ 
sti směrem od v.si Husich, pohybující se černé 
body, jakoby pasoucího se stáda dobytka. 
Upozornili jsme na to bratr,a praporčíka Ha~ 
lamu. Ačkoliv jsme tušili, že by to mohl býti 
druhý bolševický oddíl, jenž se někde u Hu~ 
sich přes řeku přeplavil, nevěnov,ali jsme mu, 
bohužel, dále pozornosti. Leč naše tušení nás 
nezklamalo. Tento oddíl, který mnozí měli za 
pasoucí se stádo dobytka, dostal se do leva 
od nás nepozorovaně dolinami a obcházel 
naše levé křídlo. Za krátko se vynořil v ne~ 
patrné vzdáleno,sti na levo od nás a zahájil 
po nás svými děly a kulomety střelbu. Sou~ 
časně byla k nám zepředu sehnána od mostu 

bolševickou přesilou naše nestrojová rota. 

Situace naše byla krajně kritická. Nastal 
nepopsatelný chaos a křik jednotlivých bratří, 
chtějících se brániti na místě, zatím co druzí, 
rozumější, viděli jedinou záchranu v nej~ 

rychlejším ústupu k hlavní části v Nikolajev~ 
sku přes dosud volnou ves Tavalešku. K do~ 
vršení všeho zla vynořila se ještě v pravo od 
nás z borových porostlin nepřátelská jízda, 
pádící k Tavalešce, aby je.diný náš možný 
ústup zamezila. Dík našemu čtvrt~mu zvodu 
první roty, který dlel v obci Tavalešce, ne~ 
přítel byl zde však zadržen. Bylo již nejvýš 
na čase, rozhodnouti se, neboť z leva tryskem 
nás objížděli bolševici, střílejíce do nás Z,a 
jízdy ze strojních pušek a z děl. 

Tu, bratr praporčík Halama dal rozkaz 
k rychlému ústupu přes Tavalešku k Niko~ 
lajevsku. Ale i z této vsi jsme byli uvítáni 
střelbou z kulometů, jež prý již dříve měli mu~ 
žíci ve slámě stohů schovány. Jeden z bratří 
naší roty, obávaje se, že ,se dostane do rukou 
bolševiků, hodil pod sebe bombu, která mu 
urvala ruku v zápěstí. Vysvobodil ho kozák, 
který jej naložil na svého koně a běžel při 
něm pěšky. Uhýbali jsme humny, zahra.da~ 
mi, okrajem vsi Tavalešky, pronásledováni 
jsouce stále s pravé strany bolševiky. Na 
levo od nás byla řeka Irkýz. Když jsme běželi 
v stálé střelbě asi 10 km, upu.stili konečně 
bolševici od našeho pronásledování. Jen ještě 
za večera vyslali za námi nákladní automobil 
se strojními puškami. Odpočívali jsme právě 
u jedné dědiny před Nikolajevskem, zatím 
co druzí bratři ve vsi za noci sháněli po~ 
vozky, aby naložili dva unavené bratry. Byl 
to bratr Gabryš a Kováč od 1. roty. Leh~ 
nouce do příkopu, pustili jsme několik salv na 
blížící se auto, které rychle obrátilo a jelo 
zpět. Sehnavše povozky, naložili jsme jme~ 
nované bratry a jeli dále k Nikolajevsku. 

Před samým městem srazili jsme se s jízdní 
rozvědkou, k nám vyslanou, která nám sdě~ 
lila, abychom do města nejezdili, ježto tam 
již jest nepřítel a abychom se dali do prava 
přes pole na nedalekou cestu, po níž již ustu~ 
pují části 1. a 4. pluku z Nikolajevska. 
Vbrzku jsme tam dorazili a nasedli do jedou~ , 
cích povozek k druhým a jeli i druhého dne 
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za částečného deště zpět. Stáhli jsme se do 
dříve již jmenovaných dědin Ivantějevky, 

Ivanovky a j. blíže směrem k Ivaščenkovým 
závodům. Bratři Gabryš, a tuším, i Kov,ač, 
kteří se vezli na obtížených povozkách dále 
za námi, nebyli asi informováni o přítomnosti 
bolševiků v Nikolajevsku a padli jim do 

rukou. Více jsem jich od těch časů neuviděl. 
Tak se stalo, že ještě toho dne po dohytí 
Nikolajevska naše části musely tento rychle 
opustiti. Dějištěm bojů s bolševiky bylo pak 
ještě na delší čas prostranství v okolí dědin 
Ivanovky, Kameněvky a Ivantějevky, jiho
Východně od Ivaščenkových závodů. 

x 

U SI BIRSKA 
JAN JELíNEK 

Po boji u Dymky, západně Bugulmy, od
jeli jsme na východ přes Ufu do Zlatoústu. 
Jako 16členná hlídka zůstali jsme na stanici 
Berďauš. V tu dobu začali nám vypláceti 50 
rublů měsíčního platu. V našem vagoně žije 
Rusk~ z Oděsy, mluví francouzsky, trochu 
německy, je dosti vzdělaná a chodí ve vo
jenském stejnokroji. Má Čechy ráda a o rus
kýeh mluvila s pohrdáním. Bylo zde krásně 
a veselo. Hory, čistý vzduch, dobrá voda a 
obyvatelstvo by nás nosilo na rukou. Jezdi 
Gem denně lokálka z nedaleké stanice »Sat
ka«, kde byly závody. Zprávy docházející z 
bojišť mluví o stálých, velkých našich úspě
ších a my prahneme opět po boji. 

Jednoho dne byl jsem naznačen velitelem 
osmičlenného oddílu, jemuž připadlo za úkol 
popraviti 7 bolševiků a jednoho Němce z 
Berlína. Jmenoval se Bruno Kuklinski. Mezi 
popravenými byl komisař Schelbach, patrně 
také Němec, jenž byl nenáviděn satkinský
mi dělníky. Přiznal se, že nechal za mučiti ně
kolik lidí. Poprava na mne učinila hluboký 
dojem. Dne 3. srpna přišel k nám telegram. 

Vracíme se na Volhu, do Ruska. Do Fran
cie tedy nepojedem, když nás posílají zpět. 
Některých hochů zmocnily se divné předtu
chy. V Zlatou stě se jim líbilo, mnozí se tu i 
zamilovali. Bylo tam pěkně. Stap.ice v ho
rách, město rozložené na břehu velkého je
zera, jež objížděla dráha, s překrásnými pro
menádami v lese. Obyvatelstvo se s námi 
loučilo a přálo nám šťastnou cestu a šťastný 
návrat z boje. Zatím jsme nevěděli, kam je~ 
deme. Mluvilo se, že do Samary či do Sim
birska. Jedeme přes Minjary a odpoledne 
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jsme opět v Ufě. V Čišmách, na spojovací 
trati Samara-Zlato úst a Čišmy-Simbirsk, 
stáli jsme celý večer v neděli. Druhý den jeli 
jsme do Bugulmy, kde byl poplach před bol
ševiky. Týž den byly vyslány hlídky na Me
nelinsk na řece Kamě, asi 150 verst na západ. 
V úterý dne 6. srpna ještě za tmy, svedlo 
nás hrstka, asi 200 i s ruskými dobrovolci, 
vítězný boj proti přesile 2000 bolševiků, kte
ří měli asi 180 mrtvých. My měli 13 mrtvých, 
mezi nimi poručíka Šponara a praporčíka 
Butulu, které jsme druhého dne slavně po
hřbili. 

Pak odjeli jsme dále k Simbirsku na Volze. 
V neděli projeli jsme městem Melekes a týž 
večer jsme za Volho,u v Horní Kinďakovce 
před Simbirskem. Stanice stojí na nepatrném 
návrší, z něhož je vidět na všechny strany k 
Simbirsku. Pod námi tvoří řeka Svijaga, vpa
dající do Volhy, široké močály. 12. srpna 
jsme odjeli v noci za řeku, kde jsme vystou
pili v lese z vlaku a pochodovali až dl) ve
čera ke stanici Ochotničí. Byli jsme jako 

. zástava 2. pluku krále Jiřího z Poděbrad na 
pravém křídle. Ač nás i s důstojníky byla 
jen hrstka, asi 33 lidí, vtrhli jsme do boje s 
takovým nadšením, že jsme se dostali až tě
sně k jícnům dvou bolševických děl. Ustou
pili jsme teprve před palbou vlastních děl, 
jichž pozorovatel myslil. že jsme bolševici. 
Ztráty bolševiků byly hrozné. Když jsme po
zději dobyli vesnice Ivanovky, přiznali se 
bolševici, že ztratili v tom~o boji na 600 lidí. 
Naše ztráty byly nepatrné. Neustálé boje a 
přestřelky trval,y až do 18., kdy nastal klid 
a naskytla se mi příležitost podívati se do 

Simbirska, rodiště ruského dějepisce Karam
sina a Leninova. Nad Volhou rozkládá se 
krásný sad »Věnec«. 

V tu dobu vstoupit jsem do poddůstojniCké 
školy a učím se pilně f,rancouzsky. Každý 
den cvičíme na louce za městem. Bolševici 
jsou v Juze, kam zaletují naše aeroplany. 
S fronty zatím začínají choditi neveselé zprá., 
vy. Pohyb bolševických vojsk směrem k 
Simbirsku mohutní. U Kazaně jsou prý 
úporné boje. Ta'ktéž u Syzraně a u Juzy v na
šem levém boku. Bolševici sou'střeďují stále 
více sil, ale ruská demokracie nic. Vedoucí 
politikové ruští se zatím hádali mezi sebou, 

lesem, stojí na trati a střílí na Ivanovku do 
lesa. Velitel Choljavin nám chyběl; odejel do 
do Samary. My měli statečné lidi, ale nedo
statek zkušených důstOjníků u dělostřelectva. 
Zde z'ačal pak strašný náš boj o Simbirsk 
s ohromnou přesilou, na 16.000 bolševiků 
s 16 děly různých kalibrů a dvěma broněviky. 
Nás mohlo býti s Rusy a Baškyry asi na 600. 
V Simbirsku sice byla »národní ruská ar
~áda«, neschopná však, nevyzbrojená, nevy
cvičená a, jak se později ukázalo, i zbabělá. 
Měli jsme jediný broněvik »Pervyj broni1:o
vanyj pojezd Učreditelnavo sobranija« zvaný 
krátce »Simbirsk«. Artilerii téměř žádnou. 

Simbirsk. Foto Památnili OŮboje. 

důstojníci se přeli o hodnosti bez armády 
a veškerá tíha fronty spo6vala na našich 
bedrách a hrstce hrdinných ruských důstoj
níků či kozáků. Jinak jsme měli na pomoc 
hrstku špatně krmených a »zelených« Ru
sáčků a statečnou sice, ale malou jednotku 
Baškyrů u Syzraně. Ve městě vládl zmatek 
a neklid. Hodně se mluví o zradě. Velitel 
města, podléhající ruskému plukovníku Kap
pelovi, prý Němec, prý nás zradil bolševi

kům. 
Dne 9. září narychlo jsme utv10řili »pra

por« ze 160 lidí a pod vedením praporčíka 
Tomší vyjdi jsme k Ochotničí, kterou již za
brali znovu bolševici. Náš broněvik, jsa kryt 

Krvavý boj trval od 11. září' ráno až do 13. 
září a byl jsem v něm též raněn. 

Ustup ze Simbirska byl hrozný. Ve Ver
chni Ča'sovně stojí vlaky s běženci, kteří nás 
obstupují plni zděšení a vyptávají se, co 
bude dál. Ujišťujeme, že se do Simbirska 
vrátíme, že nám však musejí Rusové a spo
jenci pomoci. Dobré vůle a odvahy že máme 
dosti, ale žádnou oparu v týle. Ze je nutno 
Zlabezpečiti frontu, aby bolševici nemohli 
stále na nás se všech stran dělati nečekané 
výpady. Mimoděk se táži, kde je oněch 70 
slibovaných vlaků ~e spojeneckým vojskem, 
pro něž se vyklízely stanice před Volhou i za 
ní. A teprve nyní roste ve mně podezření a 



tušení, že náš ústup se velmi dobře předVídal. 
Dne 14. září odjíždíme poněkud k výcho

du, ale ne daleko. Nebyly ještě skončeny 
kruté boje v tomto kraji. 

Stojíme na stanici Pogruznaja, kde jsou 
ohromné elevátory a sýpky obilné. Ve vlaku 
je plno běženců, prchajících z místa hrůzy. 
Dne 17. září jdeme na polní hlídky k stanici 
Čerd<ikly, odkud je asi 10 km k Vrchní Ča
sovně. Jsou prý tam bolsevici. Procházíme 
v noci německou vesnicí Miterbach a za'sta
vujeme v malé tatarské vesnici, která v dru
hý den byla bombardována z bolševických 
děl. Granát dopadl vedle minaretu a do ně
kterých chalup. 

Dne 21. nastupujeme znovu proti bolševi
kům a za pomoci Choljavinova broněviku 
j,sme je vybili z Čerdakly. Až do 27. září ně
kolikráte se pokoušíme spolu s Kappelovci 
o znovudobytí Simbirska, ale marně. Přesila 
bolševiků roste a my jsme nuceni ustoupiti 
přes Meleke.s a Bugulmu zpět. Od května 
již stojíme v krutých bojích sami a spojenci 
nám slibují pomoc. Pomoc ta však nepřichází. 
V Ufě jest sice pár Francouzů, ale někteří 
se prý narodili v Podskalí a mluví česky. 

Půjdou prý. na frontu, ale jen s Čechoslováky 
a ne s.Rusy. 

Dojeliijsme do Čišmy a čekáme, kam po
jedeme: na západ nebo na východ? Nádraží 
je zacpáno vojenskými i běženeckými vlaky. 
V noci jsme se hnuli a 'jedeme šílenou rych
lostí k frontě blíž, k frontě blíž. Hoši jsou 
smutni, někteří usinají nepokojným spánkem, 
jiní nemohou usnouti. Přemýšlíme a pochyb
nosti se vkrádají do našich duší. Co dělaií 

spojenci, co ruská národní armáda? Proč se 
obětujeme za Rusko? Máme cestu na východ 
volnou, ale bojíme se, že Rusko, které jsme 
si vzdor jeho chybám tolik zamilovali, padne 
Němcům do klína jako z~alé jablko. Vzpo
mínám, že tadyhle Jsme ujížděli před týdnem 
od Simbirska. 

V noci jsme se dvakráte srazili nedaleko 
Bugulmy'a měli jsme několik raněných. Těch 
srážek se začínáme více báti než bojů. Dojeli 
jsme do Dovlekanova, odpoledne do Aksa
kova, odkud jede odbočka na Belabej a pak 
dále na západ. Potkáváme se s částmi, které 
jedou na východ. Hoši se diví a brání nám 
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jeti dále. Co tam budeme dělat, když oni 
ujíždějí odtamtud? Večer dojíždíme do Ab
dulina, kde stojí srdnatí Baškyři, kteří bránili 
syzr,aňský most. Mnozí přeplavali Volhu, 
1600 m širokou, mnozí utonuli. Most byl vy
hozen na rozkaz jednoho ruského generála. 
Je zde také náš 3. prapor. Hoši ,spěchají na 
Východ a o frontě nechtějí ani slyšet. My 
sice uznáváme bezúčelnost boje, ale někdo 
krýt ústup musí. V neděli odjíždíme dále 
1< Buguruslanu, kde nás očekává tak zvaný 
»Dovlekanovský prapor«, samostatná část 

našeho pluku v Dovlekanově utvořená, kte-, 
rá si dobyla slávu u Stěr1itamaku pod Urá
lem. Hoši jsou rozezleni a chtějí na východ. 
Ve městě je zmatek. Chystáme se k defen
sivě. 

Příštího dne se podle rozkazu shromažďu
jeme u elevatoru. Velitel pluku plukovník 
Petřík promlouvá k nám o naší úloze. Mluví 

" krotce, spíše' prosí, než rozkazuje. Vystupuje 
proti němu střelec Švec, zvolený již předtím 
dovlekanovským praporem, aby prohlásil, že 
nika.m nepůjdou. Mluví pěkně, mluví o ne
lásce a nevděčnosti Rusů, o zklamání spo
jenci. Hoši ho podporují souhlasem a ne 
právě slušnými výkřiky. Hra začíná býti ne
bezpečnou. Třeba že jsme dobrovolci, máme 
přece vojenské zákony. Vida na konec opu
štěnost velitele, ujímám se slova, jsa hrubě a 
nenávistně napadán druhými. Co bude s ná
mi, rozbijeme-Ii se, co s n€lmi udělají Maďaři, 

, dostanou-li nás rozervané, desorganisov,an~ 
do svých rukou? Nemůžeme přece utéci a 
otevříti bolševikům frontu. Navazuje na slib 
plukovníka Petříka, žádám, abychom den 
ode dne odstupovali na východ, až se úplně 
soustředíme k novému odporu pod Ufou na 
řece Bělé. Jsme přece povinni pomoci bratřím. 
Připomínám hochům slavné naše vítězství a 
varuji je před chvilkovou, zbabělou náladou. 

Zakončil jsem, provázen bručením sou
hlasu, i výkřiky a nadávkami. Jedni souhla.sí, 
druzí mně dokonce slibují - smrt. Odjeli 
jsme pak do Pochvistněva, odkud vede úzko
kolejná dráha do cukrovaru v Krotovce. Od 
17. do 23. října byl jsem se 7 bratry jako 
hlídka na stanici Savrucha mezi Pochvistně
vem a Buguruslanem. Napadl sníh. Dne 23. 
byli jsme přepadeni přesilou bolševiků a jen 

Ukořistěná děla 1. plukem u čerdakM. Foto Památnílr Odboje. 

zázrakem podařilo se nám spasiti se, když 
vča.s přijely ke stanici naše vlaky. 

V noci obsadili bolševici 13 verst vzdálený 
Buguruslan a na stanici v Savruše začaly se 
hromaditi vlaky' z Pochvistněva. Byly tam 
pouze troje koleje a našich vlaků bylo 6. Náš 
provisorní broněvik zůstal proti frontě a 
dělostřelci začali ničiti na něm dělo. Bylo 
zle. Přišel rozkaz opustiti vlaky, lokomotivy 
trhá inženýrná rota ekrasitem, hoši zapalují 
vagony. Vzdalujeme se od staničky, ožebr.a
čeni, jako jsme byli na Ukrajině, a opouštíme 
smutně vagony, které nás měly odvézti do 
Vladivostoku. Polská jízda, asi 20 mužů, 
vyjede dopředu - k frontě. Byl to manévr, 
jímž jsme ,se snažili dostat se z obklíčení. 
Ukolem naším bylo, probíti se do boku ne
přitele, dostati se na silnici 30 verst od trati 
a dosíci Troicka, na hl. silnici Samara-Ufa, 
a odtud do Abdulina. 

Mrzlo, a my jsme jen lehce oblečeni. Po 
strastiplném pochodu, za urputných bojů 

s bolševiky, kteří byli všude kolem nás, pro
bili jsme se skutečně až do Troicka. Byl to 
strašný pochod. Proti nám byl 1 pluk krás
ných ze Simbirska, 2 pluky z Buguruslanu, 
1 kur,ský sovětský pluk a dělostřelectvo. Ve 
sněhu a mrazu vlečeme se kupředu přes ne
známé vesnice. Nikdo nechce býti vzadu, 
každý se snaží dopředu. Najednou celé řady 
se zavlní a vše lehá na zem do zavátého 
sněhu, těsně před jednou vesnicí. Instinktivně 

taní běžím též. Co se stalo? Ti první z těch 
nejstatečnějších - na ústupu, narazili téměř 
v samé vesnici na odpočívající bolševickou 
artilerii, jejíž stráže jsou klidné. Ani je nena
padá, že by zde mohli býti Čechoslováci. Jaké 
by to bylo jindy vítězství, ale nyní? Nepře
možitelní kdysi Čechoslováci se začínají báti 
každého stínu. Čelem vzad a oklikou přes 
řeku Kiněl vlečeme se dál. Jsme nuceni cho
diti vesnicí za řekou, z níž na nás střílí. Ve
deni majorem Benešem, vrhá se nás asi 60 
na vesnici, zatím co ostatní se tlačili zbaběle 
k »maklenkám« - rychlopalným, 4Yzcm 
revolverovým dělům, a očekávali výsledek 
boje. Tak klesli slavní vítězové. Ve vesnici 
sebrali jsme povozky pro raněné a přes ves 
Kamennoje dáváme se na pochod dál až do 
Matvějevky. Odtud měli jsme jíti do Abduli
na, o němž jsme předpokládali, že je dosud 
v našich rukou. Polští rozvědčíci přinesli 

však zprávu, že Abdulino je už našimi opu
štěno a byly proto disposice změněny. 

Byli jsme rozstříknuti po celé vsi, a mnozí 
z nás ani nevěděli o změně disposic. A tak 
ještě za noci ve 2 hodiny, když jsme vyjeli 
s naší povozkou k Abdulinu, ostatní již jeli 
k Aksakovu! Po jízdě, plné dobrodružství, a 
po hrozně nebezpečných nástrahách dostali 
j.sme se však přece konečně k 11. pluku na 
stanici Ik. S omrzlýma nohama a ušima byl 
jsem pak dán v Ufě do sanitního vlaku dra 
Staňka. 

* * * 
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OD SI BIRSKA i K UFĚ 
JOSEt: BROŽ 

Po dobytí Simbirska bylo nás naznačeno 
asi 80 k obsazení stanice Ochotničaja, asi 25 
verst od Simbiriska, kde jsme pobyli až do 
28. srpna, kdy jsme byli směněni, a' šli jsme 
opět do svého ešelonu na st. Kíndjakovka. 
Byli jsme hodně unaveni stálými služba:mi. 
29. srpna četli jsme v rozkaze, že náš 1. stře~ 
lecký záložní pluk byl přejmenován na 9. 
pluk Karla Havlíčka Borovského. V tu dobu 
trvaly prudké boje u Nikolajevska, Kazaně 
a jiných volžských bojištích. Zde byl poměrně 
klid, který byl náhle přerušen zprávami, že 
naše 4. rota pojede po řece Volze do města 
Chvalinska. 

Skutečně dne 3. září dopoledne byli jsme 
zavoláni k veliteli 1. praporu, praporčíku 

Benešovi, a ten nám sdělil, že máme jeti do 
Chvalinska - na oddech, kde se má z nás 
formovati nová 4. rota. Vystoupil bratr Nič 
a žádal jménem všech bra,tří, zda bychom ne~ 
mohli zůstat v S~mbirsku. Stěžoval si, že nej~ 
dříve jsme byli 4., pak 5. a teď zase 4. rota, 
že naší rotou všecko se vymete, a že ještě 
dnes před odjezdem máme službu. 

Praporčík Beneš se rozhorčil: »Bratře, já 
tě přerušuji v tvé řeči, poněvadž jest nemíst~ 
ná. Vy můžete málo mluvit, pohleďte na 1. 
pluk u Kazaně, co zkusil a co má ztrát! Mlu~ 
vil jsi za sebe nebo za všechny? Je to nevo~ 
jenské jednání.« Vtom vystoupil bratr Ně~ 
mec, a žádal, aby nemu:sel jeti. »Musíš jeti,« 
odpověděl bratr praporčík Beneš. »J estli po~ 
jedu;« odpověděl Němec, »pušku do ruky ne~ 
vezmu.« »Co mám s tebou dělat?« odvětil 

znovu br. praporčík, »pošlu tě ke štábu 
pluku.« Je zajímavo, že Němec byl velký 
bázlivec, později při ústupu ze Simbirska se 
ztratil a s námi nejel. 

Po poledni vyjeli jsme ve 2 osobních va~ 
gonech k přístavu. Výprava čítala asi 40 lidí. 
V přístavu byli jsme naloděni na dopravní 
parník »V elikoros« a jeli jsme. Večer přijeli 
jsme do města Semgilej a v noci do Stavro~ 
polu. 4. září dojeli jsme do Samary. Zde vy~ 
stoupili j.sme z nákladního parníku a přešli 

do přístavu na osobní parník »Kresťanka«, 

5. září v noci projeli jsme pod mostem u Syz~ 
raně a ráno dojeli jsme do Chvalinska. Všu~ 
de známky posledních bojů, mnoho vyhoře~ 
lých domů, zejména velká budova gymnasia. 
V dáli hřmí d~la. Byli jsme ubytováni v ba~ 
rácích po zajatcích. Zúčastnili jsme se pohřbu 
B. Stuhlíka, jenž padl 3. září. 

Nově zformovaná čtvrtá rota z nových do~ 
brovolníků přijela do Chvalinska a postu~ 

povala s ruskými dobrovolci na Volsk, který 
byl dobyt. Leží 80 verst na jih. Stále dochá~ 
zejí celé houfy ruských zajatců, vracejících se 
z Německa. Nosí s sebou bolševické noviny 
a bolševici je pouštějí přes frontu. Jsou mezi 
nimi jistě i praví bolševici. Do Chva.Iinskn 
přicházejí i části z nikolajevské fronty, odkud 
musely ustoupiti. 9. září vracejí se i naši 
z Volska, kteréž město pro nedostatek sil 
museli také opustiti. Jest jich asi 100 se 3 dů~ 
stojníky. Nyní byla utvořena nová 4 rota, 
doplněná novými dobrovolci. 

Z Chvalinska odjeli jsme do Syzraně a ve 
Chvalinsku zůstala Jen ruská část plukovní~ 
ka Machina. V Syzrani 10. září byl sestaven 
nový ešelon 4. roty a večer odjeli jsme na 
inzenskou frontu. 12. září jsme na stan. Bez~ 
vodovka. 13. září stojí zde ešelony našeho 
9. i 4. pluku a dělostřelectvo a byla vyslána 
výprava odraziti šajky rudých. Je zde také 
vlak 2. Cfskadrony 1. jízdního pluku. Večer 
odjeli jsme zpět na stanici Syzraň. Ráno jeli 
jsme opět na Kuzněck. Dojeli j.sme na stan. 
Novospa'skoe, kde byli jen ruské části, a sice 
3 roty kuzněckého praporu a 1 rota syzraň~ 
ského pluku, četa 13 jezdců a 2 děla s obrně~ 
ným vlakem. Zde jsme zůstali na hlídkách až 
do 22. září, odrážejíce slabé útoky nepřítele. 
V ten den rudí dostali posily a my museli 
ustoupiti do stanice Koptevka, 7 verst do~ 

zadu. Zde dostali jsme něco posil ruské ná~ 
rodní armády a 2 roty Baškirů. 

Za ustavičných šarvátek s bolševiky, kteří 
mezi tím sílili a mohutněli, 'bránili jsme se nej>
prve u Koptevky, pak u Repevky a stanice 
Obrazcovo a ustupovali k Syzrani. 1. října 

hlídali jsme již známý volžský most u Batrak. 

Na simbirské frontě naši ustoupili až ke sta~ 
nici Melekes. Konali jsme hlídku na levém 
břehu Volhy. Dne 2. října došly zprávy, že 
u stanice Ivanščenkovo vpředu jsou poško~ 
zeny mosty, že tam vypuklo povstání v zá~ 

vodě na střelivo a že tam při,trhli i bolševi:ci 
z nikolajevské fronty. Povstání bylo likvido~ 
váno praporem 1. pluku, mosty se opravují 
a doprava děla se jen po jedné koleji. V noci 
začínají přijížděti vojenské i přistěhovalecké 
vlaky s uprchlíky ze Syzraně. Vlak za vla~ 
kem přejíždí volžský most, mezi tím táhne' 
jízda, vozatajstvo atd. po obou stranách 
mostu a zdržují volný pohyb vlaků. 

lo~ky, trval téměř 24 hodin. 1. října byl vy~ 
hozen před stanicí Ešárovkou malý 'most. 
Prbbíjeli jsme'se přes stanici Majtuka na Be~ 
zenčuk. Za touto stanicí všechno šlo jako po~ 
mícháno, jako stádo. Jeden ruský kapitán od 
národní armády udělaheprve mezi námi po~ 
řádek. Důstojníci naši se ztratili, poručík 

Michňák nebyl vůbec k nalezení. 5. října do~ 
stali jsme se znaveni a demoralisováni do 
Ivaščenkova, kde se uvolňuje schválně zata~ 
rasená kolej. 6. října jeli jsme dále na To~ 
mylovo a zůstali jsme státi asi 1 verstu od 
historických pro nás Lipjag. Z posledních 
vystěhovaleckých a ruských vlaků. někteří 

Po Volze do ChvaNnska. Foto Památník Odboje. 

Mezitím na pravém břehu Volhy nastává 
krátky boj. Ruští vojáci po několika výstře~ 
lech rudých opustili posici a otevřeli frontu. 
Ostatní části, mající v týlu Volhu, zakolísaly 
a rychle ustoupily přes most. Na pravém 
břehu vytrvali pouze stateční Baškýři, 2 rus~ 
ké obrněné vlaky a ruská lehká baterie. Rudí 
zahájili palbu z děl a zapálili několik vagonů 
vystěhovaleckého vlaku, což způsobilo pani~ 
ku. Vše chtělo se dostati na levý břeh. Rus~ 
ká baterie chtěla zachrániti obě děla, jedno 
přetáhli přes most, ale druhé uvázlo na mostě, 
čímž byla cesta zatarasena a zamezen ústup 
2 našim obrněným vlakům. 

Boj o most, než byly vyhozeny 2 jeho ob· 

nemohou se dočkati ,jízdy a jdou pěšky podél 
trati. Konečně jedeme do Samary, která byla 
přeplněna a pak na stanici Kině!. 7. října 

k ránu dojeli jsme asi 10 verst před tuto sta~ 
nici. Všechny vlaky stojí, ústup jde pomalu a 
brzdí jej svévolná i nahodilá neštěstí. 8. října 
jedou české vlaky dále, vystěhovalecké a 
ruské z)lstávají vzadu. 

Odpoledne dojeli j,sme až na stanici Kro~ 
tovka. Zde oddíl asi 300 ruských, který se 
sem dostal od severu ze simbirské fronty, 
chtěl poškoditi trať. Byl však místním oby~ , 
vatelstvem vyzrazen a kozáky a srbskou 
jízdou porubáll. Mrtvoly ležely ještě nyní 
blíže trati a v nedalekém lesíku. Teprve nyní 
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bylo. vidět, jak pDvDlžský frDnt byl dDpředu 
vysunut a že se musí sta verst ustupovat, ~by 
byl ale.spDň pDněkud vyrDvnán. 9. října dD~ 
jeli jsme do. PDchvistněva. Navečer byl pluk 
shrDmážděn za stanicí. RDtu předváděl pra~ 
pDrčík Kreutstengl. Zadní neslyšeli jeho. rDZ~ 
kaz a tak někteří měli pušky na levém rame~ 
ně a jiní na řemenu na pravém. Když nás 
viděl pluk. Petřík. řekl KreutstenglDvi: »CD 
to. vedeš za pDslední výzvu?« Cetli nám vý~ 
ňatek z »ČeskDsl. deníku« »Vzkaz z vlasti«. 
Pak měl pluk. Petřík krátkDu řeč, v níž nás 
vyzýval k vytrvalDsti, nakonec pak i k pří~ 
saze, která dDpadla však velice chabě, což 
nejlépe dDkumentDvalD náladu pluku. D1už~ 
no. též zdůrazniti, že v pluku Dbjevily se růz~ 
né nespolehlivé živly, bDlševicky nastrDjené 
a Dstatní, neustálDu, parti,sánskDu vDjnDu, 
byli krajně vysíleni a zdemDralisDváni. 11. 
října byli jsme již v Abdulinu. 
Večer druhý clen přijely sem 2 vlaky na~ 

šehD pluku s 1. a 2. praporem ze simbirské 
frDnty. V jednDm vlaku byly i naše věci, 
které jsme ,tam zanechali, když jsme jeli do. 
Chvalinska. Nálada obDu prapDrů byla stís~ 
něná, nebDť prDdělali hrDzný ústup Dd Sim~ 
birska. 13. října přijel k nám člen OdbDčky 
NárDdní rady, kDmIsař 1. divise, hr. Neubert. 
Byla pDřádána velká schůze u nádraží. Bratr 

Neubert nám krátce vysvětlil situaci na SpD~ 
jeneckých bDjištích. PDdle jeho. sl DV situace 
tam byla výbDrná. SrbDvé dDbyli již Niše a 
mají pDIDvinu Srbska zpět. Bulharsko. uzavře~ 
ID separátní mír a král Ferdinand kDburský 
byl prý vyhnán ze země. Turecko. rDvněž prý 
je před kapitulací a NěmeCko. tDuží po. míru. 
Dále vysvětlil naši situaci v Rusku a zdů~ 
raznil, že nyní nemůže.me Ddjeti, nýbrž za~ 
bezpečiti ústup. Na pDmoc ruské demDkracie 
nebo. spDjencŮ prý pDčítati Dvšem nemůžeme. 
Dále upDzDrňDval na naše pDlitické úspěchy, 
nato, že spDjenci, hlavně kDnservativní An~ 
glie uznává na'še právo. na samDstatnD;st a 
vyzýval nás k vytrvalDsti. 

Po. něm mluvil plnDmDcník OdbDčky ČNR. 
br. dr. SVDbDda, který Dtevřeně přiznal, že 
nikdy nebylo. naše vDjskD tak demD,ralisDvá~ 
no., jako. nyní a rDvněž vyzýval k vytrvalDsti. 
Náš 3. pr.apDr DdkazDval se vystDupiti Dpět 
na frDntu, prDtD byl isem br. Neubert pDslán. 
VelitelI. divise, generál Čeček, činil oSDbně 
DdpDvědným velitele 3. prapDru kap. NDuzá~ 
ka. 3. prap Dr přesto. nevystDupil na frDntu. 
Ke kDnci řeči hr. Neuberta šel za ním sVDb. 
Malač, bývalý rak. důstDjník, který vstDupil 
teprve při našem vy,stDupení do. vDjska a 
který byl pDr. Michňákem nedávno. pDvýšen, 
a Dznámil mu, že se necítí dDsti silným, aby 

Baškyr na Volze. Foto Památník Odboje. 
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déle mDhl vytrvati a že chce - vystDupiti 
z česl. vDjska. Br. Neubert tDtiŽ řekl, aby 
slabDši raději Dd nás odešli. Skutečně Malač 
15. října Ddejel. Do. pDslední chvíle no. sil 
červenobílDu stužku na čepici. Jel do. Omska. 

16. října jeli jsme Dpět blíže k' frDntě na 
stanici AkšeněvD. Nálada některých našich 
rDt je přímo. bDlševická. 17. října jedeme přes 
Buguruslan na TorkvistnevD, pak zase v nDci 

zpět na Buguruslan. Zde jsme kDnali hlídky 
a výzvědy po. dresině na trati. 23. října pře~ 
padli nás rudí na nádraží, ale vlakům našim 
pDdařilD se ujeti. Obrana naše nebyla vůbec 

DrganisDvána, vše ustupDvalD ve zmatku buď 
ve vlacích nebo. po. trati. Ztráty naše byly 
značné a padli mezi jiným ruský student Va~ 
sil SkrylDv; bratr Němec BDhumil, student 
z Těšínska, truhlář bratr Dejmal z JitkDva 
u ChDtěbDře, br. Václav Nič, cukrář z Pra~ 
hy, br. VDlf Dd plukDvní hudby atd. MnDhD 

také stalo. se jich nezvěstnými. 
DDjeli jsme až do. Abdulina již za mrazu 

a nastDupili jsme přes AksakDvD, kde jsme se 
dDzvěděli o. sebevraždě pluk. Švece, dále 
přes Čišmy a AltinD k Ufě. Tím kDnčil se 
náš ústup Dd VDlhy ... 

IK L JE SKE FR 
JOSEf: PAITIKA 

TE 

Druhý prapDr 1. pluku M. J. Husi po. dva~ 
cetidenním pDbyt~ v Samaře, kde se nám 
ČechDsIDvákům každDdenně prDvDlávala ,slá~ 
va do. Dmrzení, Ddebral se 24. srpna 1918 na 
nikolajevskDu frDntu. Ze Samary jsme jeli 
vlakem na zastávku J erikD a' Ddtud na pD~ 
vDzkách do. Maryněvky, kde jsme přenDcD~ 
val i. Nastala pro. nás veliká změna. Opustili 
jsme sVDje ubikace na kDlečkách, kterým 
jsme tak uvykli a nyní zase budeme často. 

nDCDvat pDd širým nebem. nebo. v učcuze~ 
ných chatách mužiků. Pc dvacetidenním 
»hulání« bttdem zase chcdit na hlídky a bít 
se s nepřÚelem, který byl námi pc velkých 
vítězstvích pcdceňcván. Sli jsme nafrDntu 
Ddhodlaně a s nadějí, že za někclik dnů 

budem v Nikclaje"Tsku, tam se spcjíme s rus~ 
kým i částmi, pcrazíme t. zv. Cepajevce (Dd~ 
díl, nazvaný tak pcdle velitele Cepajeva), a 
pak již další nástup bude snadněiší. 

Druhého. dne jsme dcrazili do. NikDlaiev~ 
ska a tam se už kDnala služba a příprava na 

. nástup. Oddíl Cepaieva byl zakDpán u ves~ 
nice Gusichy. Z NikDlajevsky jsme se cde~ 
brali do. Cernavy, kde jsme pDbyli až do. 31. 
srpna do. 3. hDdin ráno.. Mimo. našeho. pra~ 
pcru, kterému velel br. pro Beránek, byla tam 
část cd 9. pluku K. Havlíčka BDrcvskéhD 
s br. pDr. N o. u z á k e m a část 4. pl. Prc~ 
kDpa V elikéhD. Velitelem úseku byl pDdpD~ 

IV. dll Cestami odboje. 20 

ručík VDženílek. Náš prapcr, 5. baterie a dvě 
»maklénky« dcstali jsme za úkDI nastupcvat 
na památné Gusichy. 

31. srpna až do. pcledne byli jsme v ckD~ 
pech, narychlo. zhctDvených, pak nás vymě~ 
ňuje 7. rDta a naše 6., »neprDmckavá«, jde 
na ncc do. Ivancvky. Zítra 1. září nastupu~ 
jeme na Gusichy. Pc dvanácté hDdině v ncci 
seřaďuje se celý náš prap cr a tichým pcchc~ 
dem jdeme směrem ke Gusichám, za námi 
děla a dvě štěbetavé maklénky. »Kluci, ma~ 
klénky jedou s námi, tak to. máme dobrý.« 
Dzve se někdo. z řady. Ce.stcu se vyměnilo. již 
jen někDlik slcv a s napětím se čekalo., kdy 
bude dán povel zaujmouti pcsici. Každý kře~ 
čovitě tiskne svcji pravcslavnou vintcvku c 

cdhcdlaně jde kupředu. Před mal cu pahcr~ 
katinou, na pcvel br. pro Beránka, rczvinu~ 
jeme se v cep. 

Naše 1. četa 6. rcty jest na levém křídle 
prcti nepříteli. Všude jest ticho. - jen tu a 
tam je slyšet slabé zakašlání, předávání rcz~ 
kazů a cinkct výzbrcje. Když vycházíme na 
cbzcr, tu pojedncu slunéčko. pcčne krvavě 

Dsvětlovat vesničku Gusichy a velikou trav~ 
natcu rcvinu, po které jsme měli nastupDvat. 
Ve vesnici bylo. ticho., vše zdálo .se býti pc~ 
hrouženo ve spánek, pcuze skct sPDkcjeně 
se pásl na pastvině před vesnici. Náš řetěz 
rychlým tempem žene se kupředu. Tu pDjed~ 
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nou pozorují bratří v centru, že náš směr není 
správný, a proto se ozve silný hlas br. pro 
Beránka, »levé křídlo kupředu!« Každý z nás 
sám se stará, aby linie byla vyrovnána, a 
proto letíme přímo kupředu, nevyhýbajíce se 
bažinám. Nastává velký ruch na celé frontě. 
Nepřítel zpozoroval náš nástup a vítá nás 
kanonádou. Náš útok je však tak rychlý, že 
není možno, aby se do našeho řetězu zastře
lil. Bez pohromy všichni se ženeme vpřed -. 
Blížíme se k vesnici. Mezitím začala však 
velká střelba, podle čehož jsme poznali, že 
nepřítel je mnohem silnější nás. Máme co dě
kovat slunéčku, že mu svítí tak pronikavě do 
očí, takže špatně hledá cíl. Naše děla i »ma
klénky« s úspěchem podporují náš nástup a 
kulomet »Luisa« se také osvědčil. Nastává 
veliká vřava. Naše hurá rozléhá se po celé 
linii, která se žene kupředu jako lavina. Če
pajevci se však drží - kladou velký odpor. 
Naše řady řídnou a nemáme .ťádnou zálohu. 
Je to trapný okamžik. Nepřátelé odhodlali se 

k protiútoku. 
Naše děla a oblíbené »maklénky« dělají 

pravé divy. Nepřátelská děla pojednou 
utichla. Nastala pro nás příznivá situace. 
Odrážíme nepřítele a donucujeme ho k 

-
ústupu, který zpečetil jeho porážku. 

Pravé naše křídlo vniklo již do vesnice, 
kde sváděn boj mezi jednotlivci a naše levé 
křídlo obsazuje most přes říčku, který byl 
naším dělostřelectvem rozbořen. Čepajevci 
ustupují a zanechali nám dvě děla, mnoho 
kulometů, pušek a jiné výzbroje. Naše ztráty 
byly veliké, na straně nepřátel byly však 
mnohem větší. Pokusili jsme se nepřítele pro
následovat až za řeku, přes kterou j,sme se 
převáželi na lodičce, což stalo se br. Dryjá
kovi osudným. Malá lodička byla námi pře
tížena, převrhla se a br. Dryják, který měl 
na sobě náboje do kulometu, byl těžkou 
váhou stržen ke dnu a více jsme ho nespa

třili. 
Celý oddíl Čepajeva, který se počítal za 

nejudatnější bolševickou část, byl rozprášen, 
a naše vítězství bylo úplné. Dlouho jsme se 
však z něho neradovali. K večeru došly 
smutné zprávy a my museli ustupovat zpět 
do Nikolajevska. V Nikolajevsku j.sme pře
spali a odtud táhli do Bogorodskoje a 4. září 
přes Orlovku do Levinky, kde odehrál se 5. 
září opět velký boj. Tím jsme byli přesvěd
čeni, že nikolajevská fronta tak brzo likvi
dována nebude. 

Matka naříká nad padlým synem, Foto Památník Odbo;e. 
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BOJ U ORLOVKY 
NA POVOLŽJKÉ FRONTĚ 

VLADIMíR PETRAš 

Dne 8. září 1918 časně zrána zaujal 1. pra
por 4. pluku »Prokopa V elikého« posici nad 
vesnicí Orlovkou, vzdálenou několik km od 
řeky Volhy, ale sotvaže tento ,se rozložil, byl 
ihned obstřelován bolševickým. dělostřelec
tvem. Jelikož terén byl v okolí velice nerov
ný a samé hluboké výmoly a rokle, což byla 
velká výhoda pro nepřítele, který jistě toho 
hodlal využíti, byl jsem poslán velitelem roty 
se třemi bratry na pravou stranu naší posice 
na rozvědku, a v případě něčeho podezře
lého, měl býti odeslán jeden z nás, toto ohlá
sit. Po ujítí asi půldruhého km, zpozorovali 
jsme před sebou ve vzdálenosti asi jednoho 
km nepřítele, kterak prochází jednou z roklí, 
maje asi v úmyslu, nás zaskočiti. Byla-li to 

. pěchota, nebo jízda, nemohli jsme ihned zji
stiti, poněvadž jsme viděli vždy jen hlavy 
vojáků. Proto byl odeslán ihned br. Ambrož 
s hlášením o pohybu nepřítele. 

Sotvaže tento odběhl asi 800 kroků, obje
vilo se před námi kolem asi sto nepřátelských 
jezdců a za nimi pěchota. Proti této přesile 
bylo ovšem těžko se brániti, ačkoliv jsme se 
o to několika salvami pokusili, abychom tím 
zastrašili nepřítele. Ovšem bez výsledku. Po
něvadž jízda ,se velice rychle blížila, nezbylo 
nám, nežli se spasiti útěkem. Bylo však již 
pozdě, neboť jsme zahlédli, kterak náš pra
por již ustupuje z vesnice, nemoha vydržeti 
silný nápor několikanásobného nepřítele, 

velmi dobře vyzbrojeného. Náš prapor čítal 

sotva třista mužů, byl od května stále v bo
jích a náhrada za padlé a raněné bratry ne-' 
byla žádná. Vtom přijeli k nám tři uralští 
kozáci, přidělení k naší části, kteří zpozoro
vali asi naši situaci a nabídli ná~, abychom 
si přisedli k nim na koně, že nás odvezou 
k našim. Avšak nepřítel, zpozorovav asi jejich 
počínání, začal po nás tak mocně střílet, že 
kozákům nebylo možno ani na okamžik kop.ě 
zastaviti, a po několika marných pokusech, 
aby nás na koně naložiJi, byli nuceni sami 
ujeti a zi'tstaviti nás svému osudu. 

Byli jsme nuceni tedy dáti se na rychlý 
útěk. Asi sto kroků za námi byla nepřátelská 
jízda, skládající se většinou z maďarských 
zajatců, což bylo možno rozeznati po jejich 
pustých nadávkách, které za námi posílali. 
Zároveň nás salvami obstřelovali, na které 
j.sme v běhu odpovídali a usmrtili dva koně, 
což nám nebylo ovšem nic platno, když jich 
bylo přes sto, a za nimi hned šla pěchota 
s kulométy. Br. Josef Vitásek, hodný, tichý 
hoch z Rataje u Olomouce, který se zúčastnil 
boje u Zborova a byl těžce raněn, což mělo 
pro něho zlé následky, zůstával stále pozadu, 
a to se mu stalo také prvému osudným. Byl 
dopaden nepřátelskou jízdou. Zahlédl jsem 
jen, jak několik nepřátelských jezdců jej 
obstoupilo a šavlemi na něj útpčí. Druzí pádili 
dále za námi, a také za krátko dostihli bratra 
Maňáska od Uher,ského Hradiště, kterého 
stihl tentýž smutný osud. Teď byla řada na 
mně. Byl jsem již se svým osudem usmířen, 
a poněvadž jsem neměl více qechu, viděl jsem 
se úplně ztracen. V tom jsem doběhl k hlu
boké rokli, asi 6 metrů hluboké a asi 13 metrů 
široké s blátivým korytem. Bez rozmýšlení 
jsem do ní vletěl a přímou cestou, hodlal do
stihnouti ustupující prapor, který byl již za 
vesnicí rozvinutý v řetěz a hodlal tak' za
držeti nepřátelský nápor. Jediné oné roklině 
mám co děkovati, že mne nestihl osud, po
dobný mých druhů. Zádný z pronásledují
cích nepřátel nemohl se totiž dostati s koněm 
na druhou stranu rokle, takže byli nuceni po 
několika pokusech jeti podél této asi jeden 
km cesty, kde tato byla úplně mělká. Já, vy
uživ však této okolnosti, ač obstřelován se 
všech stran, vylezl jsem a doběhl šťastně 

k svým, úplně vysílen. Byl to snad pro mne 
nejhorší den za války. Ačkoliv jsem.byl v r. 
1916 v čsl. vojsku a zúčastnil se bojů u Zbo
rova atd., nikdy jsem nebyl v takové situaci, 
abych nemohl svým druhům, ani sobě po
moci. Tenkrát byla lepší smrt vlastní rukou, 
nebo rukou bratra, když nebylo jiné pomoci, 
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což se také v několika případech stalo, nežli 
se dostati do zajetí. Po spojení se svými jsem 
se ihned dověděl. že padl také br. prap. Jiří 
Nohel, učitel od Mor. Ostravy, byv sražen 
šrapnelem s koně, jako velitel praporu. Byl 
to výborný a neohrožený důstojník, pravý 
demokrat, jak v kasárnách, tak na frontě, 

jakého j.sem po padlém br. por. Gajerovi ne~ 
znal. Snad i někdo z bývalých bratrů vzpo~ . 

mene na zápasný prapor v Borispole a v 
Bobrjusku na jaro 1917, kdy nás učil »Mar~ 
selesu« francouzsky, »U boj, u boj«, různé 
jiné písně, které když jsme zazpívali při po~ 
chodu městem, bylo toto celé v nadšení. Cest 
budiž památce těch, kteří obětovali všechno, 
i svůj život, pro znovuzrozený národ česko" 
slovenský. Zemřeli daleko od své vlasti právě 
ve chvíli, kdy splňoval se jejich sen. 

Mapa povolžského ~ uralského bojiště. 

D UFY NA liE 
TKl SK 

v.JAiA 

SK-

I. 

Bylo po těžkých bojích u Simbirska, pn~ 
nesších nám vítězství i porážku. Náš prapor 
stál na stanici Šakša .a já byl vyslán se svojím 
družstvem, abych hlídal blízký most přes 

řeku Ufu. Náhle došel telegram, že mám se 
neprodleně vrátit ku svému praporu. 

Tam dostal jsem další rozkaz, abych ihned 
odjel do Ufy a hlásil se u vrchního velitelství. 
Vše dělo se v největší rychlo.sti. Na d<?bro~ 
družství výpravy, která mne čekala, neza~ 

pomenu do smrti. Sotva jsem vyskočil z vla~ 
ku v Ufě, bylo mi nařízeno, abych se připojil 
ku skupině českých i ruských instruktorů, 
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kteří byli generálem Vojcechovským vysláni 
na sever do města Iževska. Rozkaz zněl: 
Odcestovati ještě téhož dne, účel cesty bude 
vysvětlen během výpravy. - Vojenské roz~ 
kazy bývají už tak stručné a záhadné. 

Byl jsem velmi potěšen, že j.sem mezi čes~ 
kými členy této výpravy uviděl svého dob~ 
rého přítele, šikovatele Zbořila od našeho 

praporu. 
A tak neprodleně vydali jsme se na cestu. 

V stoupili jsme na parník, který měl nás do~ 
praviti do města Birska a odtud měli jsme 
pěšími pochody co nejrychleji spěti k Ižev~ 
sku. Naše delegace skládala se ze tří skupin. 
Byla tu delegace Iževských dělníků, skupina 

, b 

ruských důstojníků a jedna desítka Cechů. 

C~sta lodí nebyla nijak půvabnou. Bylo 
před prvním úderem ruské zimy a parník 
pohyboval se špinavými vodami řeky Bělé, 
jejíž břehy nemohly nás nijak upoutat svojí 
nevalnou romantičností, zejména úž proto, že 
před námi bylo neznámé válečné dobrodruž~ 
ství, k němuž hlavně poutala se naše pozor~ 
no st. Konečně v Birsku konala se válečná 
porada na lodi, kde jsme se dověděli účel 

naší cesty. 
Město Iževsk, cíl naší pouti, je paměti~ 

hodné svojí velikou zbrojovkou, technicky 
vyzbrojenou na výrobu 10.000 pušek za 
jeden den. Tou dobou bylo obklíčeno bolše~ 
vickou armádou ze tří stran. Sověty vrhly 
proti městu celou svoji druhou armádu a 
zřejmě jim záleželo na tom, zmocniti se města 
za každou cenu. Druhá bolševická armáda 
složena byla z čerstvých vojenských sil. zor~ 
ganisov.aných Trockým, opatřena silným dě~ 
lostřelectvem. Mě~ta Iževsk a Votkinsk byla 
těmito vojsky sevřena V kleštích ze severu, 
západu i jihozápadu. Obrana města ležela 
úplně na bedrech iževských dělníků, hlásících 
se ku straně socialistů revolucionářů. Vedení 
bylo naprosto neschopné; obráncům velel 
kapitán J urjev, carský důstojník, původem 
i smýšlením. Byl nedo:statek děl a zejména 
schopných důstojníků a instruktorů. 

V poradě, konané na lodi v Birsku, poru~ 
čík Iževské armády K. vyložil nám situaci 
obrany, jak se jevila v té době, kdy delegace 
opouštěla město. Vojenská situace Iževská 
nebyla nijak růžovou. Tou dobou veliké zá~ 
vody Iževské byly těsně sevřeny, místy od~ 
díly sovětové armády přiblížily se na tři kilo~ 
metry k městu a bombardovaly je silným 
dělostřelectvem. V té těžké chvíli vyslali 
Iževci deputaci ku generálu Vojcechovské~ 
mu, aby vyslal jim pcmoc. A dobrý generál 
poslal: deset instruktorů českých, deset rus~ 
kých,. dvě děla a nějaké náboje. Více ne~ 
mohl. byloť i na ufimské frontě dosti horko 
a lidi i děl naprostý nedostatek. 
Měl jsem po výkladu ruského poručíka ten 

dojem, že osud Iževska je vlastně už zpeče~ 
těn. Ale vojenské rozkazy jsou věci toho 
druhu, které nemohou se vojáky měnit. A 
jeli jsme tedy, jak rychle jen bylo možno. 

: t 

Vojenský materiál naložili jsme v Birsku 
na vozy a celá výprava šinula se dále na 
sever. 
Užasně blátivými trakty i cestami pohy~ 

bovala se linie našich vozů dosti rychle. 
Ochranu povozů tvořili jsme sami, celkem 
asi třicet ozbrojenců. Podle zpráv domorod~ 
ců cesta nebýla nijak bezpečnou, neboť fron~ 
ta válečná byla v těchto místech velmi po~ 
hyblivou. Celá tíha této divné vojny ležela 
na oddílech naverbovaných partisánů. Naše 
unavené pluky bojovaly těžce na .hlavních 
tratích. Mezi jednotlivými úseky fronty byly 
volné prostory, táhnoucí se na desítky kilo~ 
metrů, dovolující nepřátelské jízdě volné zá~ 
jezdy do kraje. Stav cest a traktů tout9 pod~ 
zimní deštivou dobou byl pro.stě hrozný. 
Cesty byly po přechodech jízdy, artilerie i 
obozu rozřezány, zality vodou jako rozlíva~ 
jící se jezera, mosty ztrženy a tak pohyb ku~ 
předu stává se mučivým pro zvířata i lidi. 
Každou chvíli uvidíš obvyklý ruský obrázek: 
malý koník, zabořený po břicho ve v.odě, 
z vozíku z bahna vykukuje jen svršek, ve 
svršku sedí »bába« a vousatý mužík s mru~ 
čivým »jobkováním«. tahá koníčka i vozík 
z bahniska nebo z jámy. 

Proti nám vedou hlouček zajatcův -
»krasnoarmějců«. Jsou v ubohém stavu. Vo~ 
jáci, kteří je brali »do plenu«, svlékli je tak~ 
řka do naha. Jsou bez pláŠťŮ, zabaleni v ja
kýchsi hadrech, rovněž' nohy obaleny jen 
v cáry. - Válka občanská je nepřekonatel~ 
ná v bezohlednosti. - Vesnice, jimiž pro~ 
jíž díme, jsou obydleny většinou Tatary a Ce~ 
remisy. Tataři v těchto končinách jsou dobří 
hospodáři, lepší než těžkopádní Rusové. Pě~ 
stují veliké množství koní, skotu a ovec. Je~ 
jich koně jsou malého vzrůstu, výteční bě~ 
houni, neobyčejně vytrvalí. Běží rychlým 
klusem několik desítek verst bez oddychu; 
jsou velmi otužilí; po celou třeskutou zimu 
žijí buď na volném vzduchu nebo v kolnách 
špatně krytých, neznajíce vůbec teplého 
chléva. 

Při pohledu na tyto běhouny maně vzpo~ 
mínáš starých dob chánů~dobyvatelů, jejichž 
hordy na takovýchto konících projížděly ce~ 
lou východní Evropu a pronikly až k nám 
na Moravu. 
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Dávno pryč jsol,1 doby veliké vojenské 
slávy Tataříků. Dávno tomu už, kdy pohy
bovaly ,se hordy velikého chána Batyje na 
válečném tažení od východu na západ, pro
vázeném potoky lidské krve a pálením měst. 
V té době vojenské slávy tatarské sídlo chá
nů, pokořitelů širé Rusi, bylo v Saraji, bo
hatémměstě u Kaspického moře. Chánové 
proměnili ruské carstvo v tatarský »ulus« ~ 
carstvo chánů - v panství Zlaté Ordy. Na 
malý pokyn Batyje přijížděla v Saraj ruská 
knížata, kdysi svéhlavá a pyšná, aby složila 
mu slib věrnosti, poklonu i dary. Z pouhého 
rozmaru Batyj přikazoval jhn plaziti se před 

jedno z nejpestřejších v ohledu národopis
ném. Ano, přímo pohádkově pestré. Jetu 
taková směsice plemen a národů, jako ,snad 
jen najdeš na Kavkaze. V okolí Birska stý
kali jsme se s Tatary a Čeremisy, z nichž po
slední jsou finského plemene. K témuž ple
meni počítají se Vaťakové, usedlí v okolí 
Sarapulu, Čuvavašové a Mordvínové, roz
troušení po celém území, jakož i Zyrané 
i Permáci. Jsou to národy většinou málopo
četné, ale tuhého jádra. Každý z těchto ná
rodů a nárůdků mluví svým osobitým jazy
kem; vzájemně těžc~_, se dorozumívají, zvlá
ště ženy, připoutan~'více k domácímu životu 

Omsk. Tatarská vesnice. Foto Památník Odboje, 

ním na kolenou, klaněti se idolům a prochá
zeti kolem posvátných ohňů. Od všeho lidu 
vybírali Tataři daně; kdo neplatil, byl krva
vě bit holemi nebo odveden v otroctví do 
Ordy. Konečně kníže Dmitrij Donský rozbil 
tatarské hordy na Kulikově poli. Sláva vo
jenská ukázala se tu jako často jindy velmi 
vrtkavou a nevěrnou také Tatarům. - Bý
valé chánstvo Kazaňské, jehož územím právě 
projíždíme - bylo pokořeno Rusy r. 1552. 

A teď z b.ý.valých nepokojných tatarských 
válečníků a harcovníků stali se mírní sedláci 
a pasáci stád, tiší, plaší a nedůvěřiví. 

Toto území mezi Ufou a řekou Kamou je 

314 

než muži. Mužové i ženy těchto nacií jsou 
většinou drobných, neúhledných tvarů, ženy 
pravidelně předčasně zestárlé, jaksi unavené. 
Krása ženská v západoevropském pojetí 
zřídka se tu vyskytuje. Ačkoliv v našem prů
vodě bylo několik mládenců, mladých a svě
žích, které žádná námaha pochodů nemohla 
připraVit o dobrou náladu a humor, milost
ných dobrodružství cestou nebylo, hlavně 

asi pro tuto nepatrnou přitažlivost žen. J a
kousi výjimku činí z těchto národů Mordví
nové, jejichž ženy vynikají tělesnou statností; 
praví se o nich, že jsou ,málo plodné, ale ten
to nedostatek nahražen je velkou smyslností. 

~ Skoro v každé tatars)<:é nebo čeremiské 
chalupě našli jsme nějakou o.sobu nemocnou 
očním trachomem, někde několik najednou. 

II. 

Dny jsou už velmi krátké; spěchajíce hor
livě k cíli, jsme nuceni jíti nebo jeti kupředu 
i za tmy noční. Pochody byly tak únavné, že 
zejména za tmy byli jsme nuceni usednouti 
na vozy. Mne a šikovatele Zbořila veze starý 
Tatařín, který na vojně n,aučil se velmi 
správně rusky. Je to člověk nadmíru uctivý; 
prosí o trošku tabáku nebo o zápalku, klaní 
se hluboce a oslovuje nás: »Gospoda dobro
titěli «. ' 

V noci, za hluboké tmy, kdy unavený kůň 
klopýtal těžce v blátivé tůni; počal Tatařín 
bolestně naříkat - ano, sténat: »Kam až -
gospoda dobrotitěli - hodláte dnes do
razit?« 

»Do Burajeva!« , 
»Oh - můj kůň je už k smrti unaven. Ne

vydrží! Nedojedu tam už dnes - pro,sím!« 
»Nu - což brachu uděláš! I my jsme una

veni, zmrzlí. Ale je nutno za každou cenu 
uraúti do Burajeva! Víš, vyšší vojenský roz
kaz!« 

»Nu, což - rozkaz, rozkaz, »fi1osofuje« 
Tatařín - rozkazy jsou pro hříšné lidi, kte;:~ 
se jimi trápí. My všichni jsme hříšníky, na
darmo se vzájemně trápíme, zabíjíme proti 
vůli boží - naše duše jsou hříšné. Ale čím 
se gospoda dobrotitěli, uvažte sami, provinil 
můj dobrý kůň, že tak strádá a trpí?« 

Mlčíme! I my nedočkavě hledíme kupředu, 
brzy-li ukáží se ve tmách před námi světla, 
zářící z oken chaloupek ruské nebo tatarské 
vesnice, kde očekával nás č,asto mizerný 
nocleh, ale přece jen příjemné teplo krbu. 

U dveří domu, někdy vlídně, někdy ne-' 
vraživě, uvítal nás Tatařín a uváděl do jizby. 
Tam obyčejně ,se stropů visí celý les vyšíva
ných ručníků a po stěnách lezou mračna čer
ných tarakttnů (rusů). Ručníky jsou chlou
bou hospodyně a tarakáni svatou ochranou 
domu. K těmto zvířatům se chová Tatařín 
a zejména jeho žena se zvláštní úctou a še
trností. Vždy, snímajíc některý ručník, po
zorně otřepá z něho tarakány, aby žádný při 
té operaci nezahynul. 

Chudý Tatařín uhostí polévkou a bram
bory, boha'tší uvaří národní polévku tatar
skou - salmu - v níž plavou kousky sko
pového nebo 'koňského m,asa s brambory, 
předloží koňskou nebo skopovou pečeni a 
napojí čajem a někdy kumisem. Vepřové 
maso zakázal j~sti Mohamed; nečistý je nejen 
Tatarům, ale i Rusům tohoto kraje zajíc. 

Cesta byla únavná a všední. Proto mladší 
část výpravy vymýšlela ráda různé krato
chvíle, mezi nimiž byl hon na zajíce, odpočí
vající nebo běhající v hojném počtu blízko 
cest. Měl~ už touto dobou krásnou bílou srst 
a úlovek býval hojný. Ale potíž byla s pří
pravou jich ku krmi. Když vstupovali hoši 
s touto kořistí do chat, pokaždé bylo to pro
vázeno křikem a bědováním. Nádobí na 
uvaření zajíce žádná hospodyně nepůjčila a 
na nás, pojídače zaječího masa hledělo se asi 
tak, jako my hledíme na žrouty myší a žížal. 

Za to koňské a skopové maso je u Tatarů 
nejoblíbenější krmí. Koně, určené na porážku, 
vypá,sají na nejlepších pastvinách, lépe jsou 
krmeni a jich nepoužívá se ani k tahu ani 
k jízdě. Kůň k jídlu určený je košerován a 
při této operaci musí býti obrácen hlavou 
k východu slunce. 

Okolo Burajeva a Janaulu chovají Tataři 
ohromná stáda ovec zvláštního druhu, s ve
likými tukovými vaky na kyčlích (kurďuk). 
Podobný druh ovce pěstuje se hojně v Tur
kestanu ,a v Syrii. Šťavnaté ocasy jejich byly 
oblíbenou pochoutkou na stolech římským la
bužníků, jak o tom zmiňuje se několik spiso
vatelů, popisujících zvyky římské doby. 

Mezi Tatary našli jsme celkem mnoho 
bídy. Boháčem bývá v dědině obyčejně jen 
mulla (kněz) a jeden dva sedláci. Více bo
háčů najde se v kruzích obchodních ve mě
stech. V příbytku takových uvidíš časem 
komfort v divné ,směsi orientu a západu, 
hojné jsou vzácné koberce a draperie. Na 
vsích říkají boháčům a lidem váženým po 
rusku »kňaz«. Byli j'sme noclehem u tako
vého. Pohostil nás vybraně a slušně. Cho
váš-Ii se diskretně a získáš-li důvěru domá-' 
cího pána, představí ti také svoje ženy, které 
dosud ~ijí v odděleném, jen pánu domu pří
stupném budoaru -- svým tichým, jednotvár-
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ným a celkem jistě m~lo záviděníhodným 
životem. 

Mnohoženství je však už dnes celkem říd~ 
ké. Modernisace a náboženský liberalismus 
uplatňuje se u Tatarů směrem k manželské 
věrnosti a jednoženství. Jestliže dnes t.atar~ 
ská žena vymaňuje se už z pout haremového 
života, je to zásluhou pronikání liberalistic~ 
kých ideí i mezi Tatary. 

Uhodily náhle silné ruské mrazy. Po tvrdé 
cestě uhání naše kolona značnou rychlostí 
kupředu. Dojíždíme do Janaulu, bohaté ta~ 

tarské vesnice, ležící na dráze Sarapul

Krasnoufimsk. 

Na cestě zastihla nás temná noc. Na vý~ 
chodě i na západě blýskavice z děl. Fronta 
válečná je tu neobyčejně chaotická a pohyb~ 
livá, ze západu od Sarapulu komunisté po~ 
stupují, od východu od Krasnoufimska ustu~ 

pují sem. 

III. 

V Janaulu očekávala nás noc velmi ne~ 
klidná. Městečko bylo přeplněno raněnými 
od Iževska. Ti přinesli také nové zprávy. 

Iževský závod a Votkinsk byl ,sovětový~ 
mi vojsky dobyt. Boje a krveprolití tam bylo 
neslýchané. Proudy raněných a uprchlíků 
podobaly se neustálému toku řeky. Tak 
pyšná iževská armáda, čítající více než 
40.000 J,1lUŽů, byla za několik hodin rozbita. 
Její počet rázem klesl na čtvrtinu. 

Nicméně, brzy ráno vydáváme se na další 
cestu směrem severním, ku štábu ustupující 
iževské armády. Náš oboz pohybuje se nyní 
krajinou, kde úrodná pole střídají se s mo~ 
hutnými lesy. Mezi těmito řídce jsou roz~ 
troušeny osady, kde mezi obyvatelstvem pře~ 
vládá opět více živel ruský. 

Mezi Rusy tu usedlými je většina staro~ 
věrců. Jejich příbytkům však pokud možno 
se vyhýbáme pro nepřístupnost, nevlídnost 
a nezakrytou nenávist jich obyvatel k nám 
jinověrcům. Náboženská nesnášenlivost dělá 
lidi velmi nesympatickými. Oni nedovolují 
zakouřit si v jizbě, jinak dosti nečisté a když 
viděli nás poŽívati s velkou chutí zajíce., hle~ 
děli na nás s neobyčejným hnusem. Tito sta~ 

316 

rověrci ruští a Mordvínové považují dokonce 
za těžký hřích i fotografování lidí. Zdá se, 
že stále jen přemýšlejí, jak by si tento život 
zde na zemi udělali hodně protivným. 

Stalo se mi, že jednou po čaji v chatě sta~ 
rověrce zcela mechanicky vyňal jsem z kapsy 
svoji válečnou milenku, totiž čibuk ~ zcela 
klidně vsunul ji do úst. Za kouření ve chvíli 
oddychu nejlépe si odpočineš a pohovoříš si, 
ulevuje obvyklé večerní sdílnosti. Sahám po 
zápalkách do kapsy. Žena »staroobradce«, 
vysoká jako Hercules, hledí na mne zdlouha 
a pátravě. Najednou vyskočí a křičí hy,ste~ 
ricky: »Boj se boha! Zde přece nelze kouřit! 
Což pak nevidíš na zdi ikon božích?« Až 
jsem se ulekl jejího náboženského vzrušení ~ 
zírám zoufale na ty všechny svaté, kteří o~ 
pravdu hledí na mne trochu vyčítavě, že jsem 
chtěl je znesvětit kouřem svojí »lulky«. A 
tak nezbylo mi nic jiného, než ustoupiti této 
spontanní vůli baby a svatých ikon, omluviti 
se a jíti vykouřit svoji milou dýmku míru, 
v tomto případě ne sváru, na dvůr, na mráz 
a vítr a uleviti si kuřáckou žalobou .mlčícím 
hvězdám. Mám za to, že nekuřáci budou 
v této příčině sympatisovati více s babou než 
se mnou. Ale při tom mám aspoň tu útěchu: 
nekuřáci jsou lidé, zasluhující všestranné 
útrpnosti. Bůh nedal jim poznati rozkoše ku~ 
řáckého ráje. - Silně rozvinuto je tu včelař~ 
stvL Kraj zdejší opravdu oplývá medem. 
Všude po zahradách jsou postaveny úle, roz~ 
troušené jednotlivě po celé zahradě. A místy 
na krajích lesů uvidíš je zavěšeny vysoko na 
stromech, přímo na vrcholech vysokých jedlí, 
jako veliké budky pro ptáky. 

Všude po cestách jsou tu patrny stopy ne
dávných bojů: zákopy u říček, stržené mosty, 
opevněná předmostí. Ještě snad v žádné 
vojně nebylo bojiště tak ohromné, jako v této 
občanské válce. Bojištěm byla tu celá ne~ 
smírná Rus. Cestou jdou proti nám nepře~ 
tržité proudy uprchlíků. Kdy vrátí se tito 
lidé ku ,svým krbům? Myslím, že většina 

z nich se nevrátila dosud. Mnozí položili ži~ 
vot za Kolčaka, jiní vlekou svoje údy jako 
běženci nehostinnou cizinou. Líto mi bylo 
zejména mladých dívek a dětí, probírajících 
se mlčky čerstvě na'Padlým sněhem někam 
do neznáma, na jih - k Ufě. 

IV. 

Konečně po desíti denním pochodu dorazili 
jsme do městečka Fok, kde byl štáb druhé 
brigády Iževsko~Votkinské armády. Bylo 
rozhodnuto zůstati ve Fokách a k' hlavnímu 
veliteli měla ihned odejeti delegace, aby do~ 
stala určité rozkazy. Hlavní Jurjevův štáb 
byl ve vesnici, vzdálené od Fók asi 18 verst. 

Deputace odjela hned z jitra druhého dne. 
Byl v ní za Rusy poslanec Bělinkin, člen rus~ 
kého ústavodárného shromáždění, dále pra~ 
porčík Nesmějanov, za nás Cechy stařešina 
šikovatel Zbořil. 

tyto rytíře po všech bojištích i všech frontách. 
Než přijal naši delegaci, byl dokonale pod~ 

nícen vodkou, takže jeho. energie byla bez~ 
mezná. Uvítal deputaci v po se velikého a 
mocného vůdce armády Kamské. 

Po vojenském představení a předložení 

dokumentl' ihned vyložil svůj názor na po~ 
stavení svých vojsk s přímočarou otevřeností 
starého reakcionáře: 

»Obdržel jsem telegram od náčelníka 

štábu, že mi posílají instruktory. Já nepotře~ 
bUji žádných instruktorů, ale nemám dosti 
důstojníků. Nebudu provádět žádné reorga~ 
nisace. Nějakých formací na způsob rusko~ 

Skupžna obyvatelů z tatarské vesnžce. Foto Památnlk Odboje. 

Zbytky slavné Iževsko~ Votkinskéarmády 
byly v ubohém stavu. Ozbrojení občané byli 
v občanském oděvu, jak opustili své dílny a 
krby, aby hájili město, bez plášťů, jichž ne~ 
bylo nikde - a krutá ruská zima byla již tu! 
U jednotlivých rot a oddílů naprostý nedo~ 
statek povozných kuchyní, o zásobování 
těchto vojsk starala se více náhoda, než 
služba, nedostatek vůdců, zkušených v regu~ 
lerním boji byl naprostý. Kapitán Jurjev, 
hlavní velitel těchto vojsk, byl důstojník sta~ 
ré carské armády, zcela běžnéhO druhu. 
Tento druh důstojníků vyznačoval se znač~ 
nou ignorancí, hrubým zacházením s lidmi, 
pitím vína a vodky. Kurtisány doprovázely 

českých pluků si nepřeji. Dal jsem rozkaz těm 
svým iževským bolševikům, že kdo si ne~ 
přeje v mojí armádě sloužit, může jít, kam ho 
srdce táhne. Disciplinu ve vojsku mám 
dobrou. K jejímu zvýšení použil jsem osvěd~ 
čeného prostředku: Mám kolem sebe vybra~ 
nou družinu chlapců, oddaných mi na život 
a na smrt. Na můj pokyn, komu je třeba, 
hubu rozbijL« 

»Prohlásil jsem se jako vrchní velitel také 
diktátorem Příkamského kraje,« - pokra~ 

čuje pyšně Jurjev kapitán. »Měl jsem v úmy~ 
slu provésti v Izěvsku dosti význačné refor~ 
my hospodářské, vojenské a finanční. Chtěl 

jsem dělnictvu v továrnách snížiti mzdy na 
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polovinu a prodloužit pracovní dobu a sou~ 
časně nadiktovati také poloviční ceny život~ 
ních potřeb.« 

Tento výtečník rozu.měl všemu a nic mu 
nebylo nemožného. Svým iževcům, kteří 

rvali se do krve proti moci sovětské, spílal 
bolševiků. »Vám Cechům doporučuji tu zů~ 
státi u mně, nikoliv ovšem jako instrukto~ 

rům, ale jako důstojníkům mojí ruské kam~ 
ské armády!« 

Hle, jak velkolepé dobrodružství se nám 
nabízelo. Náš zástupce skromně namítl, že 
jmenování nás důstojníky může provésti jen 
naše velitelství armádní. 

»Nikoliv,« chvástal se Jurjev. »Jako gene~ 
ralisimus Iževsko~ Votkinské armády a diktá~ 
tor Příkamského kraje mohu vás jmenovati 
ruskými důstojníky okamžitě. Zítra můžete 
už převzíti velení nad prapory a rotami!« 

Náš skromný mluvčí namítal: »V Ufě vy~ 
mezili nám určitý úkol: Zformovat z Iževců 
rusko~če,ský pluk a převzíti v něm velení. Při 
tom zůstáváme součástí československé 

armády. Do ruské armády nemůžeme vstou·' 
pit bez svolení Národní rady.« 

Ke všemu ruští důstojníci prohlásili se so~ 
lidárními s naším mluvčím. 

Došlo k velikému skandálu. Jurjev, který 
páchl vodkou, burácel hněvem: »Nepodřídím 
se nikdy žádné vůli cizáků~Čechů. Přijal 
bych ruku bratrskou, ale ruku· boháče, po~ 
danou .mně jako chudáku, nepřijmu!« Na 
konec v opojení vlastních sl<;>v vyčastoval 

všechny Čechy nadávkami vojenského žánru. 
Naše delegace roztrpčena odchází, V před~ 

síni zastavil ji jeden s písařů štábních a táže 
se ruského praporčíka Nesmějanova: »Nu 
což, bratře, vy tu nezůstanete ,u nás?« 

»Nikoliv,« odvětil striktně praporčík, »ne~ 
toužíme sloužit v armádě diktátora, kde se 
lidem rozbíjejí huby!« 

* 
Na zasněžené pláně a hlu\Joké hvozdy 

ulehla náhle noční tma. Ze zachmuřených· 
oblak se počal sypati sníh. Naše delegace 
tryskem za noční tmy vrací se domů. Sáně 
běží sněhem v hlubokém lese. 

Pojednou za saněmi ozval ,se tlumený 
dusot koní a mužný pokřik: »Stůj!« 

Na padesát ozbrojených jezdců obklopilo 
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rázem saně. Velitel oddílu dává rozkaz 
odzbrojiti naše lidi a prohřašuje: 

»Jménem vrchního velitele vás zatýkám, 
a na jeho rozkaz má býti delegace přivedena 
k němu zpět!« 

Nezbylo než podrobiti se přesile. Dojem, 
jak pochopitelno, byl mocný. Tak za sněžení 
a tmy vracela se delegace pod ochranou sil~ 
ného oddílu do: Jurjevova štábu. 

Hlavní velitel a diktátor přijal je s posup~ 
ným mlčením, v očích blesky. 

Na jeho pokyn vešlo do jeho kanceláře pět 
mužů s nabitými puškami. Na další pokyn 
oddělili našeho šikovatele Zbořila od ostat~ 
ní ch a postavili se kolem něho. 

Jurjev obrací s k adjutantu: »Pište ihned 
rozsudek s.mrti pro tohoto Čecha!« 

Adjutant píše krátký a významný akt! 
Jurjev mlčky přechází, čekaje, aby podepsal 
roz,sudek. 

Tak byl najednou náš dobrý Zbořil sou~ 
zen! Nikdy si jistě nemyslil, že jednou SVU) 

život takto divně ukončí. Na tisíce myšlenek 
žene se jeho hlavou. Odsouzenci, když jim 
je čten rozsudek smrti, myslí velmi rychle. 
Tu stál, v překvapení, beze slov.a, legionář~ 
exulant. Umíra tu muž nejčistšího svědomí, 
statečný voják, prošlý řadou bitev. Kolem 
něho stojí pět nemyslících vojáků divokého 
Jurjeva, ti ho vyvedou do noční tmy a mrazu, 
kamsi postaví jej k plotu, třeskne ,salva a pak 
bude konec - - -

Odsouzenec mlčel, ale konečně zaprotesto~ 
val: »Mám snad býti zastřelen?« 

»Ovšem!« praví lakonicky Jurjev. 
»A co se mi klade za vinu?« 
Jurjev pohlédl naň se strašným opovrže~ 

ním. Pak zavolal písaře, téhož, jenž při 

odchodu naší delegace mluvil s praporčíkem 
Nesmějanovem a ptá se: »Co ti řeklo mojí 
armádě tento člověk?« 

A písař vypovídá osudné svědectví: »P~a~ 
vil, že nevstoupí do armády, kde se lidem 
rozbíjejí huby.« A písař hledí klidně na Zbo~ 
řila. Ale najednou se otočí po o,statních a 
praví: »Pane kapitáne, malé nedorozumění, 
tento výrok vyslovil tentó pán.« A ukazuje 
rukou na Nesmějanova. 

Jurjev počal znovu zuřit: »A - ruský pra~ 
porčík! Jistě socialista! Svině a nic více!« 

A poručil stráži, postavit se k Nesměja~ 
novu a psáti pro něho nový rozsudek smrti. 
Ostatní propustil se strašnými nadávkami, 
které jsou proto strašné, poněvadž je vyslo~ 
vuje uchvatitel moci. 

V. 

Ukončivše takto ,svoje poslání, vracíme se 
znovu na jih, k Ufě, tatarské p1etropoli. 

Kraj přikryl se vrstvou sněhu a my na 
lehounkých saních letíme rychlostí až deset 
kilometrů za hodinu ku svým - »domů!«. 

Přijíždíme do bohaté Aši, okříváme po 

mírně pracují,. v zimě po dvanáct hodin spí 
na peci, někdy chodí navzájem na besedy. 
Pijí vodku, věří popu, a proto také bohu, 
ničeho nečtou a všemu se velice diví. Děti 

rostou tady bez školní výchovy .divoce, jako 
mladé doubky na stráni. Zení se, když do~ 
rostou chlapci osmnácti let a děvčata šest~ 

nácti. Rodí zdravé děti, a jediný problém 
veřejný, který upoutává stále jejich pozor
nost, je zákaz vodky a způsob, jak tuto 
možno si vyrobiti potají z pšenice a chleba. 

Naše výprava se rozmnožila. Připojilo se 
k nám na třicet veselých, mladých chlapců. 

Z uralského kraje. Foto Památník Odboje. 

dojmech a zimě u pece v teplé jizbě. Muží~ 
kov.a hodná žena krmí nás polévkou, vaří 

rybu, připravuje samovar, hostí chutným 
žitným chlebem a medem a na noc přikrývá 
medvědí kožišinou. 

Aša je bohaté hnízdo. Mužíci jsou tu zá~ 
možní, skuteční »kulakové«. Zijíce daleko od 
jakýchkoliv kulturních středisk, zůstávají 

samorostlými mužíky, jako by porostlými 
lišejníky a mechem. Jediná literatura, která 
za poslední desítiletí sem došla, byly kandi~ 
dátní listiny pro volby do všeruského Ú3ta~ 
vodárného shromáždění, volby první a po
slední tohoto druhu. V létě tito klidní lIdé 

Utekli hladem z J urjevovy armády, aby s ná~ 
mi vstoupili v Ufě do rusko~českého pluku. 
Býli z nich potom výborní vojáci. 

Cesta ubíhá rychle. Malí koníčkové běží 
nepřetržitým klusem po sněhu, naše mládež 
zpívá stále válečné nebo milostné popěvky, 
občas zavýskne smích, zejména když saně 
na svahu se převrátí a vážného, vousatého 
vojáka vyklopí do sněhu, což tento provází 
mrzutým, ale neplodným hučením. 

Z Janaulu jedeme na saních mladého, inte~ 
ligentního Tatařína. Je to veselý a hovorný 
hoch. Zpívá stále jakési divné melodie, 
chvilkami zapřádá rozhovor. Mluvíme o ži~ 
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votě zdejšího lidu, o válce, o lidových zvy~ 
cích. Je tvrdý liberál - trpce si stěžuje na 
činnost tatarských mullů (kněží), kteří 

udržují lid v duševní tmě. Mullové první 
zvedli odboj proti revoluci, protože oslabila 
jejich moc. Jakmile došla mezi Tatary zprá~ 
va, že car je sesazen a nastala svoboda, pře~ 
stali tito ihned odváděti desátky, a také 
mnoho kněží, divokých fanatiků, bylo po 
revoluci odstraněno se svých míst. Revoluce 
odstranila také definitivně starý zvyk, zako~ 
řeněný u Tatarů tohoto kraje: stavěti padlá 
děvčata na pranýř hanby, kde obecenstvo 
častovalo je nadávkami a hanobením. Mladá 
generace tatarská osvobozuje se rychle od 
náboženských předsudků. Mládež dosti pilně 
se učí, mezi Tatary procento negramotných 
bylo vždy nižší než u Rusů. 

Většin.a z velikého počtu národů a kmenů, 
usedlých v oblasti mezi Urálem a Volhou, 
hlásí se k islamu. Z vesnic ční k nebi štíhlé 
minarety jich mečet. V okolí Burajeva mezi 
Zyrjany najdeš dosti pohanů, nedůvěřivých 
a plachých, uctívajících různé fetiše. O Ta~ 
tarkách jsme již mluvili. V dané ženy nosí na 
hlavě nevkusnou korunku z koňských žíní, 
svobodná děvčata čelenku, ozdobenou zla~ 

tem, na konci copů pestré pentle a stříbrné 

penízky. Náboženské zvyky a tradice, hlí~ 

dané mully, jsou velmi přísně zachovávány. 
Je zakázáno věřícímu moslemínu nejen jísti 
vepřové maso, kouřit i souložit v příbytku, 
je nařízena přesná trojí modlitba denně a 
časté umývání rukou. Tatařín kouří jen mimo 
příbytek a r.adosti lásky strojí mimo jizbu, 
podle tradičního příkazu na otepi nevymlá~ 
ceného obilí. 

Přišla silná chumelenice. Přesto dlouhá 
řada našich saní rychle vine se kupředu, 
výskot mládeže proniká vzduchem. Také 
Tataři neodolali vš~obecné náladě a zazpí~ 
vali jakousi .svoji nesrozumitelnou národní 
píseň. Přibližujeme se městu Birsku. V úžas~ 
né vánici nevidíš před sebou ani na pět kroků, 
hustá srst zpocených koníků obalena je kru~ 
nýřem sněhu a ledu, na tlamě tvoří se jim 
ledová kůra, kterou kůň neustále olizuje a 
- stále stejným tempem běží a běží, bez 
jakéhokoiiv pobízení. 

V Birsku očekávala nás velká řada no~ 
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vých zvěstí - ohromného dosahu. Bolše~ 
vická fronta posunula ,se o hodně blíže k mě~ 
stu, na několik kilometrů. V Omsku na Sibiři 
reakční kruhy provedly převrat, odstranily 
»Prozatímní vládu« a daly Sibiři nového 
pána, Kolčaka~samovládce. Byl to počátek 
tragického konce svobodné Sibiře i admirála 
Kolčaka samého. Před budovou městské 

dumy tísní se malý hlouček lidí. Zvítězil ve 
mně na chvíli zvědavec nad netečný.m vojá~ 
kem a jdu se také podívat, jaká to zpráva či 
proklamace je tu na příkaz otců města vyle
pena. Čtu, znovu čtu, nevěřím svým očím. 
Jsem starý, dosti otvrdlý voják, ale cítím cosi 
nepohodlného, radostného, v hrdle. Opět čtu: 

»M e z i s poj e n c i a Něm e c k e m 
bylo u z a vře n o pří měř í.« Byl právě 
konec října 1918. 
Kromě vylíčení událo.stí se strany hlavního 

velitele spojeneckých vojsk je tu na vratech 
dumy vyvěšena řada telegramů. Mezi nimi 
jeden, který mluví ke mně krásnou, téměř 

pohádkovou řečí: »V Čes k o s loven s k u 
pro h I á š e n aby I a s a m o s t a t n á r e~ 
pll b I i k a«. 

Tak tady na východě se povážlivě tmí a 
rl.a západě vychází jasná zoře svobody. Náš 
sen, ó němž snili a vypravovali jsme si za dnů 
i nocí, se plní ... Ale jak oslaviti tu v Birsku 
takovou dalekosáhlou událost? Nebylo na to 
času. Musil jsem se spokojiti tím štěstím, že 
jsem mohl svým přátelům, odloučeným od 
světa, jako první posel zvěstovati události 
tak význačného dosahu. Přijali je s klidem, 
jako by se ty všechny věci rozuměly samy 
sebou. Radost ze svobody národa sama -
zastírala jedna starost: Co se tu stane s námi, 
v gigantickém ,souboji dvou diktatur, sově~ 
tové a Kolčakovy? Na západě po čtyřletém 
martyriu vychází národům slunce míru, tu 
na východě roste krvavý mrak nejhroznější 
občanské války do nebývalých rozměrů. 

Ruský studentík, který četl telegramy se 
mnou, obrátil ke mně své modré oči a praví: 
»V pravý čas - hle - ukončili! Za to nám 
Rusům nastává přesvatá povinnost: Bít se 
za nového vladaře admirála Kolčaka nebo za 
bolševiky. A obojí stejně milujeme!« 
Konečně po dvacetidenní jízdě zapomenu~ 

tými, odlehlými kraji vracíme se k magi~ 

strále, po které sem a tam šinou se naše 
ozbrojené ešelony. V dáli před námi rýsují 
se v mracích věže velikého města Ufy. 
Těžko je Evropanu žít bez kultury. Těší~ 

me se, že pročteme opět noviny, pookřejeme 
rozhovorem mezi starými kamarády o no~ 

vých a velikých událostech. A potom? To je 
jasné jako den: Opět na frontu, znovu jako 
šelmy za mrazivých nocí napínati zrak i sluch, 
střílet, útočit i ustupovat, podle toho, jak 
mění se štěstí válečné. 

Přimhuřuji oči: před očima kreslí fantasie 
obrazy jihomoravských vísek, s kvetoucími 
zahradami, jabloně i třešně právě v plném 
rozkvětu, všechno dýchá vůní dálky a nedo~ 
sažitelnosti. Pociťuji, že slova, rodná země 
a vlast, nejsou hasí, je.:li člověk od svých 

milých tolik tisíc verst vzdálen a tak sám. 

Odháním od sebe dotěrnou vzpomínku na 
teplý rodinný krb, na ženu a děti, na ty kve~ 
toucí sady. Přimrzám na voze. Ještě někoH~ 
krát si zabojujem -

Když jsme generálu Vojcechovskému po~ 
dali zprávu o výsledku naší cesty, velic~ se 
rozhněval na Jurjeva. Hrozil mu kárnou 
expedicí, sesazením. Ale na konec mávl 
rukou, procedil zuby krátkou ruskou na~ 
dávku. 

Odešli jsme. Byli jsme zařazeni do rusko
českého pluku v Ufě, s nímž sdíleli jsme jeho 
osudy až do jeho rozpuštění admirálem Kol~ 
čakem. 

Ufa -leden 1919. 

x 

ELIKÉH 
DR TU 

JOSEF KYNCL 
Temná noc. Na černé obloze matně za~ 

svitne ojedinělá hvězdička, aby se hned na 
to skryla za mraky. Mlčící tma kolem. Jen 
neviditelné spousty vod ženou se k moři, 
zpívajíce nepřetržitě svou jednotvárnou me
lodii. Zčeřené vlny ostře šumí, rozráženy 
ostrou přídí a s pleskotem olizují boky par~ 
níku, kde je nemilosrdně tříští lopatky vod~ 
ního kola. Monotonní tlukot motoru šíří se 
temnotou, kde se slévá vodní hladina s pro-
storem v černé tmě. Na nízké palubě mezi 
nářadím schoulené postavy. SpL A tamhle 
na m{'lstku, matně ozářeném lodní lucernou, 
stojí voják; sotva zahlédneš štíhlý bodák 
pušky, o níž se opírá. V dáli se míhá řada 
světel nějakého města. Jakási velká obluda 
je občas zastírá. Co se to žene vzadu? Nikdo 
neodpoví. Jen řeka hučí dál svou zádumčivou 
a velkolepou píseň v temnotách ... 

'ff 

To plují hoši 1. praporu 2. pluku po široké 
Volze na pomoc bratřím. Sotva zahnali ne
přítele od Simbirska k Inze, už spěchají na 
nejsevernější křídlo rozlehlé povolžské fron-

ty, spěchají ke Kazani. Až tam se dostal Ce
choslovák ve svém vítězném rozběhu od 
Urálu, smělým úderem opanoval bývalou 
stolici a - zastavil se. Ale překvapený ne~ 
přítel sbírá horečně síly, obemyká širokým 
rozmachem hrstku odvážlivců .a těsnou hrad~ 
bou svých nejvěrnějších vojáků zahrazuje 
cestu k Moskvě. Nastává urputný zápas 
o město. Obě strany tuší, že veliký boj se 
blíží k vrcholnému bodu. Jde o prestiž sovět~ 
ské vlády, o cesty k Moskvě, o Moskvu, ba 
snad o existenci Sovětů vůbec. 

Bratři u Kazaně potřebují pomoci. Už se 
tam počítá s každým jednotlivcem. Simbirsku 
se uvolnilo, proto honem do Kazaně! Na 
pěkném osobním parníku Amuru a malém 
Krasnovodsku spí klidně vojáci 2. pluku, 
ukolébáni písní mátušky ruských řek. Silným 
lanem táhne Amur vlečnou loď s povozy a 
kuchyněmi. Rychle pluje trojice lodí proti 
proudu k severu a v dáli se ztrácejí poslední 
světla Simbirska. 

'ff 

Hoši, honem vzhůru, už je dávno den! 
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Jaký to pohled! Sirokým korytem rozlévá se 
veletok. Nalevo vysoké, příkré, hluboko roz~ 
brázděné stráně, skoro holé, s řídkými ves~ 
ničkami. Zcela jiný obraz vpravo: ploché, 
písčité břehy, porostlé křovinami, plno 
mrtvých ramen, močáíů, ostrůvkt"l, a dále 
husté, listnaté lesy. Jaké že to vody mohutně 
vpadají zprava do Volhy, tvoříce v ní písči~ 
nYl označené červenými bójemi? To široká 
Kama se spojuje se svojí sestrou pod Bogo~ 
rodskem. 
Kazaňský přístav. Plno lodí různých veli~ 

kostí a typů. Břehy zastaveny rozsáhlými, 
na kilometry se táhnoucími skladištěmi všeli~ 

nerozsypou. Bijí kam,si za ohyb řeky k Čer~ 
vené Horce. S druhé strany si to nenechají 
dlouho líbit; každou chvíli se utopí granát 
v řece, jen se voda rozstříkne, a písčitý ostrů~ 
vek nedaleko nás je také bit. Vysoké sloupy 
písku jako gejsiry tryskají do vzduchu. Věru, 
rudí mají výborný cíl - nahromaděné lodě 

v přístavu! Čekáme, kdy to do' nás vletí. 
Koukáme po těch dělostřelcích. Podivné! 

Všude plno obecenstva se tu plete a přihlíží. 
Pěkné divadlo, ne? Kdypak by si to byli po~ 
myslili, že tu budou mít frontu! Tamhle u ně~ 
jaké houfnice učí dělostřelecký kapitán nové 
dobrovolce obsluze; jako panáci staví se 

Přístav na Volze v Simbirsku. Foto Památnik Odboje. 

jakých společností. Sp0tisty lidí a plno šumu 
kolem. Na některých lodích děla a kulomety, 
chráněné železnými pláty,' balíky Usovaného 
sena, pytli s pískem - aha, vždyť se tu 
válčí! Však co to? Břeskné tóny řízného po~ 
chodu rozléhají se přístavem - to nás slav~ 
nostně vítá hudba 1. pluku s Karamzina, vel~ 
kého osobního parníku, zde zakotveného. 
A hromové »Urá« vpadá do toho. Hoši »od 
prvního« radostně vítají posilu. Bude nám tu 
veseleji! 
Válečný budíček druhého dne: šestipalco~ 

vá. houfnice a dalekonosný kanon práskají 
nám tu pod nosem, div se okna 'v kajutách 
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»čís!a« kolem děla. A za skladištěm hlídají 
vojáci veliké sklady střeliva a nářadí. 

Přicházejí k nám na loď dámy s kasičkami 
- sbírka na Národní armádu dnes po městě. 
Jeto divné, ale dáváme také. Čteme místní 
noviny: chvalozpěvy na Čechy (to už dávno 
známe!), výzvy k občanům pro ochranu mě~ 
sta a k vstupu do armády (uvidíme), rudí 
sem stahují velké síly z Moskvy, »da zdráv~ 
stvujeť Naródnaja Armija!«, smrt srbského 
majora Blagotiče při út~ku na Romanovský 
most, kina, divadlo, jezdecké závody, ka~ 
bare. .. Skutečné pele~mele! 

Rozdělujeme se. Dvě roty půjdou na sever 
s oddílem Káňovým, naše 1. rota na východ 
od Kazaně ~a pravé křídlo. Nu, pořádná 

fronta, ten oblouk od Volhy na západ, pak 
přes ohyb na sever .a dále ke Karajevu až na 
Arské pole - dobrých 17 km! A na to jsme 
tu dva slabé čs. prapory, srbský oddíl a tro~ 
chu dobrovolců z Kazaně! 

Nasedáme do vozů elektrické dráhy. Rudí 
nám poslali pár granátů. Oddíl novobranců 
se v panice rozběhl po nábřeží; dá to práce, 
než je seženou. Město plné lidstva, praporů, 
ohromných plakátů ,s výzvami ke vstupu do 
armády a pod., široké georgijevské stuhy na 
nich i na mnohých prsou mají probuditi 
upadlé sebevědomí a spící vojenskou slávu. 
V parku »grandióznoje gulanije« při hudbě, 
pestré toilety dam, alegorické vozy, zástupy 
lidí, mávajících nám na ·pozdrav. Nádherné 
široké třídy a bulváry, moderní budovy škol 
a ústavů - věru, krásné město! 

Nadšení a vesetí na všech stranách - to 
bude nových vojáků! - »Poslyš, Vildo, není 
to všechno jen hořící sláma?« ... 

* 
Je 21. srpna. Po Arském traktu se zvolna 

pohybuje na východ oddíl, mající prodloužiti 
a chrániti pravé křídlo velkého oblouku fron~ 
ty kabaňské. Je to tak zvaný Arský .směr. 
Oddíl, sestavený z 1. roty 2. pluku, 11. roty 
a poloviny 9. roty 1. pluku, několika kulo~ 
metů a ruské čety polních děl, vede prap. F. 
Vpředu se zajišťujeme obrněllým automo~ 

bilem. 
Procházíme Klyki a Samosyrovou, odkud 

selky nesou do Kazaně mléko. Od Samosy~ 
rovy vystupujeme na táhlý kopec a odpočí~ 
váme u 10. versty, Je asi 10 hodin. 

Střelba z pušek kdesi vpředu v údolí nás 
vyburcovala. Aha, panceřák už asi narazil! 
V několika minutách se oddíl rozčleňuje: 

1. rota vlevo, ostatní vpr.avo od silnice. Tvo~ 
říme hned útočné řetězy a postupujeme podél 
silnice. Děla zaujímají .stanoviště. 
Půda se rychle sklání. Levé křídlo dostává 

se k hluboké strži, zarostlé lískovými keři. 

Musíme se rozděliti. Dole se zabělaly domky 
- vesnice Zvanka. Rudí, sedící v porostech 
a skrytí na polích za obilními panáky před 
vesnicí, začínají po nás pořádně kropit z ku~ 

lometů. Nastává silná oboustranná přestřel~ 
ka, do níž brzy zasahují obě děla. Střílejí 

dobře: po každé explosi rozbíhají se šedé po~ 
stavy pryč od ·zasaženého místa. V obranné 
linii rudých stojí větrný mlýn, dobrý zamě~ 
řovací bod. S návrší nad vsí střílejí po nás 
nějací jezdci. 

Za neustálé střelby ženou se naše řetězy 
dolů. Střelba rudých utichá; pravé křídlo je 
obcházelo, ,ale utekli ještě včas. Naše skupi~ 
na, odtržená strží od ostatních, dochází na 
zalesněnou, příkrou stráň nad Zvankou, za~ 
staví se a pozoruje nepřítele, který se .sou~ 
střeďuje u Prijutovy. Je asi 13 hodin. 

Podle došlého rozkazu stahujeme se do 
Kaščakova. Ustrašené obyvatelstvo vychází 
ze svých domků. Chová se k nám dosti ne~ 
tečně. A hle, tu vedou krasnoarmějce, raně
ného do ruky. Starší člověk. Je vysílen a 
prosí prap. F.: »Gospodin práporščik, raz~ 

strělitě že meňa sejčas! V sjo rávno nada 
zomreť!« - »My něrazstrělvájem plěnnych.« 
Dostává odpověď a je ošetřen. Vzali jsme 
ještě 2 milosrdné sestry, 3 kulomety a po
vozku; jinak rudí, jichž bylo asi 400, včas 
zmizeli i s raněnými na severovýchod. My 
máme 3 raněné. A také jsme »zahrali« náš 
vlastní obrněný automobil - bez obsluhy! 
Oni totiž jeli bezstarostně ke vsi a narazili 
na polní stráž červených, která je uvítala 
střelbou. Polekaný šofer nebyl stavu vůz 
obrátit, a druhý, nákladní automobil s beč~ 
kou benzinu mu zatarasil cestu. Všichni ještě 
šťastně utekli, zanechavše oba vozy osudu. 

Pod ochranou polních ,stráží přenocovali 
jsme ve volostné úpravě na rozházených 
aktech. Kdesi na severozápadě se ještě večer 
bojovalo. A nám na posilu přijel ještě Jeden 
obrněný automobil. 

* 
Postupujeme zajištěným oochodem dále 

na N. Sčigalěvu. Pěkný rozběh do prázdna. 
Došli jsme do velké vsi Sči!1alěva v hlubokém 
údolí. Ale ten náš postup se nám zdá dost 
hazardní. Zleva je stále slyšet střelbu a nad 
námi zašuměl granát. Hoši se pořád ohlížeji 
a zřejmě se mnohým ten spěch nelíbL Ve vsi 
nám nějaký občan prozradil. že čer~ení ob
sadili Cebaksy (6' ver,st na szo od Kaščako~ 
va), zatlačivše Oddíl nár. armády. No, to 
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nám lezou pěkně do zad! A hle, jakýsi posel 
na motocyklu letí k nám. Je to povážlivé: 
červení postupují. už od Čebaks na Samosy~ 
rovu! 

Než bys dvacet napočítal, už si to šineme 
zpět a hezky rychle. Boční hlídky vpravo 
ochraňují bok v nebezpečném směru. Kluci 
mají špatnou náladu, špačkují a mají veli(é 
oči; v každé bábě na poli vidí hned krasno~ 
armějce. - »A proto jsme tolik ráno pospí~ 
chali?!« -------, Nuže, situace byla dost divoká: 
sotva jsme prošli Kaščakovo, a odpočívá~e 
v (\Vozu u 13. versty, slyšíme ,l!třelbn a pozo~ 
rujeme, že asi 50 nepřátelských jezdců střílí 
z údolí do vesnice, chtějíce se přesvědčit. 

pražit z kulometů. Dělostřelci nedbají, střílejí 
dál, až nás baterie rudých namakala a všech~ 
ny přinutila hledati lepší díry. Seběhli jsme 
rychle pod svah do hlubokého silničního 
úvozu nad Samosyrovou. Červení 1/e stáhli 
kamsi do lesa, ale dělostřelci .se spolu prali 
až do tmy. Nepřetržitý hukot děl ozýval se 
po celé frontě od krajního levého křídla, a 
na sever od Kazaně hořela vesnice; veliká 
rudá závěsa visela příšerně nad bojištěm, za~ 
halujícím se v tmu. Tam kdesi bojuje náš 
prapor a Káňův oddíl. 

Citelný chlad noční roztřásl kosti. NakoneC' 
se stahujeme do vsi a zalézáme do chalup, 
vzbouřivše Rusy, Tatary a Mordvíny, kteří 

Zilanfouský klášfer Kazaň. Foto Památníl, Odboje. 

jlsme~li tam či ne. Rl'lz, dva - a už stojí 
jedno dělo k palbě; pár šrapnelů přímou »ná~ 
vodkou« rozprášilo jezdce na všechny strany. 
Ujížděli jako zběsilí. 

Jdeme dále k Samosyrové. U 7. versty nám 
boční hlídky dávají znamení: vpravo na ná~ 
vrší u Bělakinského lesa, sotv.a půl druhé 
versty od nás, dlouhé řetězy a zástupy voj~ 
ska, postupující skoro rovnoběžně s námi na 
ve.s Kostantinovku. Spatřili nás také, a teď 
koukáme chvíli na sebe. Zřejmě nevědí, na 
čem jsou... Jeto situace: obě strany tu 
svorně táhnou v jednom směru podle sebe! 

ZaJléháme rychle do příkopů a ve 2-3 
minutách už posílají obě děla šrapnely i gra~ 
náty překvapeným červeným, kteří teprve 
teď pochopili. Rozprchli se a za chvíli začali 
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hned staví samovar. Jak ten horký čaj mile 
zahřívá! Spíme hned, jen polní stráže okolo 
vsi a u děl bdí. 

Poučení z tohoto dne: tady to tak zhurta 
nepůjde, fronta se tu pořád hýbe a všelijak 
obrací. Jednou my, pak oni! ... 

* 
Ráno to duní a rachotí na všech stranách. 

Pod ostřelem z děl zaujímáme postavení po~ 
dél silníce čelem k severu a Bělakinskému 
lesu, zahnuvše· pravé křídlo od 8 a půl versty 
k jihu. U lesa se rudí zakopávají. Okukujeme 
Kazaň. Kdesi od dělostř. ké\sáren bije nějaká 
houfnice po B~lakinskem'lesu a po výšinách 
na sever od Konstantinovky. Naše děla se 
přidávají k všeobecnému koncertu. A okolo 
10. hod. už se na nás za,se rudí hrnou, tento~ 
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kráte od východu, podél traktu. Továryši od 
lesa je podporují, řežou po nás z baterie i 
z kulometů. Qtočicích je silná rota s několika 
kulomety. Naše rota tvoří rychle řetěz přímo 
podél silnice a 11. rota prodlužuje pravé 
křídlo, hrozíc červené obchvátit. Po nedlou~ 
hé přestřelce nepřítel zahnán ke Kaščakovu 
a nechal tu 1 mrtvého a součástky výzbroje. 
Nepronásledujeme, vracíme se na původní 
místa, ale zesilujeme pozorování na východ. 

Panický útěk levého křídla nakazil rudé 
u lesa; také sou;středěná palba několika na~ 
šich děl se jim asi nelíbila. Začali také prcha~ 
ti po hloučcích k Čebaksům. Děla se roz~ 
štěkala ještě víc. Pozorujeme, jak šlehají pla~ 
meny z jejich hlavní až kdesi u Arských ka~ 
sáren. Rudí si to ženou pryč, hloučky jsou už 
nad Bělankinou a Čebaksy a nemohou se za~ 
stavit. Našich dělostřelců se zmocnila bitevní 
horečka, vyjíždějí na silnici a přímou palbou 
práskají po každém opozdilém jednotlivci, 
nelitujíce nábojů. Kapitán »jebká« a nadává 
»sukiných synů« ubohému krasnoarmějci, 

po němž bezvýsledně pustili asi patnáct gra~ 
nátů než kdesi zmizel. 

Střelba znenáhla utichla. Velitelé se radí. 
Objevuje se u nás několik Srbů, důstojníci 

i vojáci. Jeden z nich širokým gestem vyzývá 
nás kupředu, jaků by tu byl velitelem. Mají 
prý oddíl ve vsi. Nuž, milý pobratimci, my 
povzbuzení nepotřebujeme, ale ono to tady 
už s tím honěním sem i. tam pomalu ztrácí 
smysl! 

V 15 hodin dává prap. F. rozkaz pocho~ 
dovati dále po silnici. Jeho neurčitý rozkaz 
a chování nelíbí se druhým velitelům, myslí~ 
cím si asi, že by se mohl opakovat ten tanec 
z druhého dne. Došlo k prudké a nechutné 
kontroversi mezi ním a velitelem 11. roty. 
Hoši se jen ušklebují: nač to skrývat, to zkra~ 
chované tažení nepřidalo veliteli oddílu obli~ 
by, tím spíše, že naše stravování je prabídné 
a není viděti o to starosti. K tomu ná,s ještě 
brášci od jedenácté podpichují poznámkami 
o našem, prý neschopném veliteli, zřejmě 
v tom podporováni netaktním a neprozřetel~ 
ným vystupováním svého velitele, pranic se 
neohlížejícího na ně a na Rusy. Po tomto 
trapném výstupu se přece jen pochodovalo. 
Od křižovatky u 10. versty zahýbáme po vo~ 
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zovce na szo k Čebak'sům. ;Vpředu naše rota, 
pak děla, za nimi 11. rota. Vlevo od nás po~ 
stupoval oddíl ze Srbů .a novobranců v po~ 
chodových tvarech. Všichni jsme šli dost 
mrzutě s malou důvěrou v účelnost našeho 
postupu. 

Prolézáme po polích a stráních, hlubokými 
průrvami a stržemi v hlinité půdě, zhusta za~ 
rostlými lískovými keři, plnými oříšků. Četné 
jámy od granátů svědčí, že dělostřelci správ~ 
ně stříleli po červených, když tito utíkali 
údolím k Čebaksům. Celý oddíl se stáhl do 
",si, ležící v hlubokém údolí říčky Kinděrky 
- hotová léčka! Byla už obsazena předními 
hlídkami Rusů. Aniž by dal jakkoliv obhléd~ 
nouti terén a zajistil se postavením stráží na 
vysokých, velmi příkrých stráních nad vsí, 
nařídil velitel oddílu hledati byty na nocleh. 
Hoši byli nervo.sní, každý čul, že to zase 
dobře nedopadne. Jacísi dva zajatci v rak. 
uniformách, Češi, pracující tu u mužíků, nám 
říkají, že oddíl rudých proti nám je složen 
ze všech možných národností (»internacio~ 

nalisté«) a velitelem je prý Čech, nějaký Je~ 
línek. Posloucháme, ale po~ád se rozhlížíme. 
Překvapení přišlo dřív, než jsme se nadáli. 
Vlevo ze zadu od Bělakinského lesa se ozva~ 
la prudká střelba z ručnic i kulometů. V ně~ 
kolika minutách vyběhli jsme ze vsi nahoru 
na stráň k větrnému mlýnu. K lesu poslány 
hlídky. Střelba utichla. Co se stalo? Dva od~ 
díly národní armády se potkaly v lese a za~ 
čaly do ,sebe řezat. Ale to nás zachránilo od 
velkých ztrát. Pozoruji bedlivě okolí a hned 
upoutává mou pozornost jakási temná masa, 
valící se od východu, sotva 2 versty od nás 
na vesnici. Dlouhé útočné vlny červených! 
A tam, že to jsou děla! Už se šeří, ale lze je 
dobře rozeznati. Hlásím hned veliteli, co vi~ 
dím, ale už - »trach, trach!«- čtyřikrát! 

Šrapnely se trhají nad námi. A v zápětí nová 
salva. Kuličky jen pleskají do brambor a 
strniště. Jasné záblesky v šeru označují umí~ 
stění děl - střílí to rychlou palbou celá ba~ 
terie. Jako když do vrabců střelí - celý od
díl se rozbíhá po polích a bez rozkazů u,stu~ 
puje k lesíku a na jih. Jak by ne, vždyť nám 
perou do zad a tu není jediného krytu! Rudí 
se asi chechtali - stříleli zuřivě. Měli to 
dobré cíle! Naše 2 děla, pracně vytažená 
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v poslední chvíli z údolí, pokouší se odporo~ 
vati a několika granáty umlčují na okamžik 
rudé. Ale zde nelze prodlévat, v minutě za~ 
přahají a chvatně táhnou děla za ustupující 
pěchotou. Nový příval střel od rudých. Prap. 
F. se ani nepokusil uvésti oddíl do pořádku, 
bylo to marné. Snažíme se s prap. Dufkem a 
několika hochy zjednati pořádek. Ale naše 
volání i nadávky nic nepomáhají. Jdeme po~ 
slední. Štěstí, že rychle nastoupivší tma za~ 

Stáhli jsme se do vsi na nocleh. Vlažnou a 
smradlavou špínu, které ruští kuchaři říkali 
supa, nikdo nejedl. Naplnili j.sme žaludky 
kotlíkem čaje a selským chlebem. Při tom se 
debatovalo a špačkovalo na velitele až do 
omrzení. Hoši od 11. roty už tvrdili, že je 
postaráno, aby byl zaměněn. 

* 
A zase si jdeme sednout k silnici do svých 

děr. Je poměrně ticho. Běženci z Čebaks tvrdí, 

Mapka povolžsko-kazaňské fronty. 

bránila nepříteli využíti tak výhodné situace! 
Mohli nás tam hodně po šramotit! 

Hezky dlouho to trvalo, než jsme se shle~ 
dali u silnice nad Samosyrovou. Všeobecné 
nadávání, úštěpky a jizlivé poznámky uvítaly 
velitele oddílu. Bylo to odporné, ale suďte ty 
kluky! Ještě, že jsme z té pasti takto vylezli; 
sedět tam dole v Čebaksích na návsi, to by 
byl blázinec, až by nám tam rudí za chvíli 
začli se strání beztrestně pražit z kulometů! 
lnu, ono zajištění je vždy dobré a nutné! ..• 
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že červení mají posice na stráních nad vsí, 
a do dědiny posílají jen hlídky a nákupčíky. 
Stojím s malou skupinou na krajním pravém 
křídle jako polní stráž. Pozorujeme daleko~ 
hledem až k Bogorodskoje - nikde nic. Za 
velitele oddílu je určen por. Hrůza. 

Naše levé křídlo u silnice »posílily« dvě 
,slabé roty mobilisovanych hošíků. Neumějí 
vzít pušku do ruky. Vytáhli je od maminky, 
oblékli do »mundíru«, dali pušky a patrony 
a hajda na frontu! Ti nám tu budou platni! 

Třesou se při každém výstřelu, bojí se své 
vlastní rány, a jen utíkat. Někteří jsou i Ze 
Samo syrové. Jejich tupý, ulekaný, dětský 

pohled vzbuzuje jen útrpnost. Zakopávají se 
na strnišťatech nad vesnicí čelem k severo~ 
východu. 

A zase se rudí pokoušeli postoupiti přes 
Konstantinovku. Silná palba z děl a z kulo~ 
metů je zahnala k lesu, kde se opevňují. Až 
večer to utichlo. Nás tu škádlí nějací jezdci 
palbou od silnice; pak toho také nechali. 

Je to zima v noci, ,až zuby cvakají! A jaká 
radost: naše kuchyně nám přivezla horkou 
polévku a čaj, které uvolnily zkřehlé klouby. 
Přijel z Amuru hospodář Adámek s chlebem, 
cukrem, máslem i machorkou. Pravé hody 
po několikadenním postě. 

* 
Jak že to dále vypadalo u nás, v Arském 

směru? - Nuže, seděli jsme tam až do konce 
srpna. Střídali jsme, se s 11. rotou v posici 
i na »odpočinku« ve vsi. Dali jsme si zatím 
s rudými pokoj, jen jsme ,se vzájemně střehli. 
Oni si ryli zákopy v okolí lesa i u silnice na 
výšině 902; my zase nad Samosyrovou. 
S výšiny 902 si častěji vzpomněli a posílali 
nám ocelové včely na pozdrav, což se nelí~ 
bilo naší stráži, skryté u 9. versty za hroma~ 
dou dřevěných plůtků (proti sněhům); tak 
jim odplácela stejno~ mincí. V noci zjišťuje~ 
me hlídkami, co továryši dělají: leží tam jako 
my v primitivních zákopech. Stráži 11. roty 
se poštěstilo: postřelili ve dne jízdní hlídce 
dva koně i vojáky a dostali pěkná sedla. My 
isme také mohli chytiti jakési dva bolševické 
velitele, kteří si to za bílého dne dosti bez~ 
starostně šlapali přímo k nám, prohlížejíce si 
terén binoklem. Jen jsme se třásli radostí, 
jak nám lezou do rukou. Chytíme je pěkně 
bez rámusu! Došli na 100 kroků. Ale někteří 
nedočkavci se prozradili, vystrčivše hlavy ze 
zaplUtků, a když se odvážlivci zarazili ,a za~ 
čali obracet, spustilo pár ztřeštěnců po nich 
nepořádnou palbu. Ti vzali rychle do zaje~ 

čích a zmizeli v nedaleké strži, jen se po nich 
zaprášilo. Jeden byl při tom raněn do nohy, 
ale přece utekl. To bylo zlosti, výčitek a po:'
směšků na nedočkavce, kteří všechno po~ 

kazili. 
Rudí přenesli své hlavní úsilí z,ase na pra~ 

vý břeh a na sever od města. Vlastně nápor 
od Východu byl pro ně nejsnazší, jenže se tu 
příliš vzdalovali od své osy a základny. 
Každý den zuřil boj na levém křídle a ve 
středu oblouku. Rámus si v ničem nezadal 
v bitevní vřavě na »skutečných« frontách. 
Nescházelo ani nejmodernějších bojových 
prostředků: několik letadel den jak den ma~ 
nevrovalo nad městem a okolím, házelo 
bomby a beztrestně se vracelo ke svým, ob~ 
klopeno bílými' obláčky šrapnelů: S naší 
strany ani jeden aeroplan, ač jich v městě 
bylo několik. 

Ten oddych ve v,si nebyl k závidění. Rudí 
tam posílali víc granátů než na posici; po ulič~ 
kách létaly třísky z granátů ,a šrapnelové 
kuličky bubnovaly po střechách jako krupo~ 
bití k velké legraci hochů a úžasu obyvatelů. 
Nedali jsme se však vyrušiti ze svého pohodlí, 
vyzuli si boty a také jsme se vyšpláchali 
v začouzené »báni« na zahradě, připomína, 
jící kozí chlívek, mezitím co šrapnelové ku~ 
ličky pleskaly do hlávek zelí a do brambor. 
Našemu mužíkovi práskly dva granáty do 
stavení, jeden mu rozházel sklep ve dvoře, 
druhý vletěl pod krávu do chléva, kde zůstal 
ležet - neroztrhl se. Nadějná vesnická mlá~ 
dež si z toho rámusu moc nedělala, běhala 
po vsi a měla ukrutnou rado,st, jak bolševické 
granáty pěkně rozhazují v zahradách kapu~ 
stu. V tom ohledu se musili jejich starší bratři~ 
novobranci schovat. 

Z okolních dědin sehnáno pár set občanů, 
kteří v noci ryjí zákopy a staví překážky nad 
vesnicí. Nás ubývá, několik hochů se pořád~ 
ně nachladilo a musili na loď. V každé rotě 
je sotva 70 lidí. Táhneme za tři; dělám tedy 
četaře, velitele stráže, závodčího, občas také 
spojku, a co je potřeba. 

Když jsme zjistili, že levé křídlo rudých 
končí u silnice mezi 9. a 10. verstou, dostali 
jsme chuť, jim to tam »vybílit« a sbalit je 
zezadu. Štvali jsme k tomu velitele a pořád 
jsme se radili s prap. Dufkem, jak to prove~ 
dem. 30. srpna se celý oddíl přemisťoval za 
tím účelem na jihovýchod, ale četu k naší 
velké zlosti určili za ochranu děl u 7. versty. 
V 10 hodin začala silná dělostřelecká pří~ 
prava. K útoku však z neznámé mi příčinv 

nedošlo. oddíl se odpoledne vrátil. Až druhý 
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den, 31. srpna, po 2hodinové vystupňované 
dělostřelecké přípravě vyrazila v 7 hodin 
pěchota, mezi ní 11. rota, od Konstantinovky 
na Bělakinský les a na Aki. My jsme zůstali 
na místě jako ochrana pravého křídla. Ne~ 
přítel začal brzy utíkat a naši prudkým úto~ 
kem vzali les i Aki. V 9 hodin boj utichl. Roz~ 
bití bolševici prchali údolím Kinděrky a po 
okolních návrších. V lese naši chytili asi 20 
zajatců, samé internacionalisty, ani jednoho 
Rusa. Celkem bylo vzato asi 60 zajatců, 

mrtvých měli rudí ještě více. 11. rota má prý 
3 mrtvé a 10 raněných. 

Druhého dne dostala 1. rota nového ve~ 
litele, prap. Binku. A v noci jsme opustili 
Arský úsek. Přes Kazaň se rota stěhovala 
na povozkách do Karajeva. Ulice města jako 
vymřelé, okna zabedněna, jen místy milicio~ 
nér s puškou přecházel po nevlídné, pusté 
ulici. V Karajevu j.sme se však jen vyspali. 
Už druhého dne dopoledne jsme se přesu~ 
nuli do kasáren u velké kazaňské prachárny. 

* 
Moje četa ,stojí na předních strážích v roz~ 

košném lesním zákoutí. Vystřídali jsme 3. 
rotu 1. pluku. Je to u silnice, vedoucí samými 
lesy od prachárny na severozápad kOsi~ 
novu. Asi 4 versty od prachárny v borovém 
lese u dvou jezírek stojí velká myslivna a 
opodál několik pěkných vil. Myslivna byla 
zpustošena. Les je místy velmi hustý a táhne 
se odtud na několik kilometrů. Tudy jde fron~ 
ta, ale těžko ji najdeš. Od silnice k řece přes 
Cervenou Horku stojí řídce nějaké ruské 
části, ale napravo už jsou jen polní stráže 
a hlídky, roztroušené po lesích ,směrem 

k Suché Rěkě. Cítíme se tu dost nejistě. Se 
štábem je z myslivny telefonické spojeni. 

V noci tma, že by ji krájeti mohl. Zavá~ 
dím z myslivny stráže hustým lesem k vilám 
na okraj velké mýtiny. Prohlédl jsem si ve 
dne dobře pěšinku, okoukl každý keř, ale co 
je to platné, když nevidíme ani na špičku 
nosu. Těch 500 kroků od myslivny k stano~ 
višti stráže jdeme dobré půl hodiny. V ne~ 
proniknutelné tmě hledám pěšinku mezi 
hustými keři jen šlapadly, zkoušeje tvrdost 
půdy, a táhnu za sebou zástup hochů, drží~ 
cích se navzájem za opasek, jinak by se mi 
jistě ztratili. Zpět vedu vystřídanou stráž 
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právě tak. Hoši, to by to dopadlo při něja~ 
kém poplachu, možná, že bychom se navzá~ 
jem postříleli! Beztak se někde pobláznili a 
celou hodinu řvala celá fronta před námi 
v levo u Cervené Horky, odkud byly slyšet 
i ruční granáty. Sem tam zelenavá raketa 
vzlétla nad lesy. A pak zase ticho, ticho tí,s~ 

nivé. 

V poledne nás vystřídává 2. četa a my si 
jdeme do kasáren odpočinout. 

* 
Celá rota je zaměstnána rozdílením cukru 

a čaje. Hospodář už ráno zase odejel pro 
zásoby do města. Ale co to? Od předměstí, 
vlastně od Porochové Slobodky slyšíme vý~ 
střely z pušek. Také někde u prachárny se 
střílí. Nečekáme dlouho - kdosi přináší 

zprávy: několik set dělníků se vzbouřilo, pře~ 
mluvili nějaké novobrance, všichni ,se ozbro~ 
jili a po krátkém mitingu táhnou na prachár~ 
nu. Prý se chtějí prodrat ke »svým«. -
»Pěkné nadělení! Fronta vpředu i vzadu! 
To že už by měl být konec ... ?« napadlo mě, 
jak rychle házím na sebe pas s náboji a vy~ 
bíháms ostatními ven. Střelba neustává. 
Tvoříme řetěz směrem k Slobodce a zaléhá~ 
me. Jakási individua střílí po nás z prvních 
domků. Cekáme, co z toho bude. Nad osadou 
se objevují obláčky z vysoko časovaných 

šrapnelů - to dělostřelci z pevnosti kropí po 
ulicích, kde tuší povstalce. »To je ale střelba 
pro kočku!« smějí se hoši v šibeničním hu~ 
moru. Ale ten smích nejde všem od srdce. 
Je to zatraceně zapletená situace! Smráká 
se, střelba utichá a my vcházíme do ulic, kde 
v dáli rachotí už obrněná auta, rozhánějíce 
povstalce. Ti se rozutekli a část je schytána 
jízdními hlídkami. Prohlížíme všechna sta~ 

vení, hledajíce vzbouřence a zbraně. Až o 
ptHnod se vracíme do kasáren. Po celou tu 
dobu bylo na vlastní frontě úplné ticho. Hoši, 
tam v myslivně, kdybyste věděli, že už to 
hoři i za zády, to by vám tam pěkně nebylo! 

S Kazani už je to tedy »nahnuté«. Musí 
padnout, dnes či zítra. Jedni tomu chtějí a 
druzí, jichž je více, nemohou se odtrhnout od 
pohodlného života ruského měšťáka, vzít 
pušku a jít bránit rodné město a kraj. A 25a 
tyto lidi, za toto město se tu máme bít?! .. 

Ráno přijíždí Adámek se zásob.ami. Ne~ 
bylo mu pěkně, vlezl s povozkou zrovna do 
míst, kde se včera povstalci srocovali. Scho~ 
vaný v jakémsi domku, přetrval tu krátkou 
revoltu. - »Měli tě tak, Adámku, chytit -
to by 1. rota neměla co jíst! A ty bys už 'nikdy 
nerozděloval cukr, čaj a machorku!« 

Po lesích se rozjíždějí hlídky, chytajíce 
rozeběhlé novobrance. Každou chvíli někoho 
vedou; našel se i kulomet a mnoho pušek, 
pohozených v borovince. Prap. Binkovi při~ 

, vedli nějakého mladého dělníka, prý jednoho 

Nár. mda jako prozatímní vláda de facto; 
slibují nám pomoc, která už jde, Japonce, 
výzbroj z Ameriky - - -. »Hoši, vy tomu 
věříte? Ta pomoc jde ale nějak dlouho! 
Vždyť nás tím jen houpají!« ..• 

Večer potvrdil zlé zprávy z pravého 
břehu. Naši to tam neudrží. V 21 hodin 
~edáme na vozy a jedeme na pomoc. Je nás 
už jen 65, ale mnoho znamená 6 kulometů. 
Od Ustije jdeme ještě asi 4 km pěšky podle 
břehu a sedáme na dva malé parníky. Kotví 
tu Amur, Karamzin i jiné lodi. Tkho a tma 

Museum a pomník Alexandra II. v Kazani. Foto Památník Odboje. 

z původců povstání. Očekává, že bude hned 
poveden k zastřelení. Kd)"Ž s ním zacházíme 
lidsky a oznamujeme mu, že půjde k ruské 
vyšetřovací komisi, kde se jeho vina vyšetří, 
cO,si tepléh~ zasvítilo mu v očích: »Vy meňa 
něrazstrelajetě? Těper to ja sovsjem drugimi 
glazami smatru na vas, Cechoslovakóv!« ... 

V poledne jdeme zase vystřídat četu na 
předních strážích. Noc míjí klidně, ale ráno 
bouří to po celé frontě. Rozštěkaly se de~ 
sítky, ba stovky kulometů, rozeřvala se děla, 
a pekelná muzika trvala do 9. hodin. Kdesi 
na pravém břehu prý je to s našimi horší a 
horší; Rudí se už zase proko~sali až k řece, 
prý u Nižního Uslonu. 

Po delší přestávce dO,stáváme náš Deník. 
Zprávy dobré, závěrky optimistické: Ma~ 
saryk schválil naše vystoupení, jsme uznáni 
spojenci jako vojsko samostatného státu a 

kolem, lodi jsou skoro prázdné, jen kdesi u 
Nižního Uslonu veliká zář - hoří tam ně~ 
jaká ba1'Ža. Převezli nás do malého přístavu 
pod Vrchním Uslonem. V husté tmě namá~ 
havě lezeme uličkami do vrchu a zaléháme 
v jednom domě v plné pohotovosti. Jsou tři 

hodiny. Usínáme tvrdě. Nahoře občas z.aště~ 
kají kulomety. 

* 
Ráno 6. zarl. Obvyklý budíček - fronta 

se probudila. Vybíháme. Obyvatelé také 
pozorují ten »spektákl«. Tři letadla už krouží 
nad přístavem, obklopena obláčky trhajících 
se šrapnelů, z nichž si zjevně mnoho nedě~ 
lají. Na písčině vytryskne občas ,jaký,si vodo~ 
trysk, aby v zápětí zapadl - to házejí bomby 
a dělostřelci jim pomáhají. U Cerverié Horky 
větší ruch: jasně vidíme, jak rudí postupují 
na Arakčino, zasypávajíce vesnici a okolní 
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písčiny granáty. Hoří několik domů. Od Ka~ 
zaně vyjíždí obrněný vlak a rudí hned pře~ 
nášejí palbu na něj. V lese nad vsí a kdesi 
v místech u myslivny běsní kulomety. Boj 
trvá asi 2 hodiny, pak to utichne. Obě strany 
zřejmě sedí tam, kde byly. Držíme se ještě! 

Okolo ll. hodiny za drobného deště vy~ 
stupujeme po ,svahu nahoru. Stále otáčíme 
hlavy. Jaký to pohled! Volha, přístav, Kazaň 
a celé širé okolí jako na dlani. Až tenhle 
vrch rudí dostanou, ti nám v městě zatopí! 
- Zastavujeme se u hřbitůvku, skoro na 
samém vrcholu. Za chvíli přicházejí dvě slabé 
roty novobranců. Ulekane dětské obličeje 

zrovna prosí, aby mohly jít zpátky k mamin~ 
ce. V očích němá otázka »Proč?« - Chlapci, 
co tu budem s vámi dělat? 

Rozhlížíme se. Hle, tam dole v levo jsou 
dvě děla, ještě dále asi verstu od nás motá 
se klubko lidí kolem druhé čety lehkých děl. 
Vpředu v Pečišti a na návrších jsou přední 
stráže; stojí tam hoši od 2. roty 1. pluku a na 
silnici ruská »zástava«. Jsme přiděleni v pra~ 
vomoc ruského pluk. Rodzeviče, velitele 
úseku; jinak tu velí Kutlvašr. Celkem je tu 
asi 150 Cechoslováků, přibližně stejně llCivo~ 
branců a lehká baterie. Ovzduší přímo nabito 
nejistotou, všichni pořád okukUjí Volhu a 
nikomu se to tu příliš nelíbí. 

Už nám červení posílají pozdravy z děl. 

Rozčleňujeme se pod vrcholem. Levá četa 
děl občas vystřelí nazdařbůh nějaký šrapnel 
po lesíku u silnice na Bujinsk. Palba nepřít,ele 
se 5tupňuje a novobranci jdou obsadit jakési 
polozasypané jamky na návrší. Slzy, nářek, 
pláč - hoši, s tím bolševiky nezaženeme! Je 
nám jich věru líto. »Ale nedívejte se tak po 
nás, 'my za to nemůžeme, že vás vytáhli od 

maminky!« 
Po poledni střelba umlká. Nikde nic. Pode~ 

zřelé ticho na planině. Velitelé obcházejí 
posici. Přijíždí ještě četa rychlopalných děl. 

Však co to? Na návrší nad Pečišči se 
objevilo několik postav - hlídky nepřítele. 
Začíná tam nepravidelná střelba. Za hlíd~ 

kami, jako by ze země vyrostly, vylézají nad 
obzor nové' a nové řady, a za pár minut 
vidíme nepřehledné útočné vlny rudých, 
zvolna se pohybujících proti nám. Od Volhy 
až daleko v levo přes simbirskou silnici 
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-
táhnou se jejich linie; všude, kam oko po~ 
hlédne, vylézají červení jako mravenci a stále 
jich přibývá. Za prvními vlnami se objevují 
druhé, třetí, čtvrté... A znovu se na nás 
sypou granáty - to připravují útok. Odha~ 
dujeme, že dobře 2000 červených chce nás 
sraziti do Volhy. Nepříjemný pocit po těle! 

Utíkají naše polní stráže. Začíná silná 
kulometná palba. Naši kulometníci zaujali už 
svá stanoviště. Mají hodně střeliva - však 
ho bude potřeba! Tu i tam utíkají postavy 
dozadu. To novobranci prchají. I dělostřelci 
pobíhají zmateně kole.m děl a nemají se k 
.střelbě; zřejmě chtějí t.aké z.mizet. 

Pluk. Rodzevič, vida masy rudých, ztrácí 
hlavu, odevzdává velení prap. Binkovi a 
odchází. Ten žádá dělovou palbu, ale děla 
mlčí. Naše četa s prap. Dufkem vybíhá v dešti 
střel nahoru mezi ruské novobrance. Naše 
kulomety už také zahovořily smrtonosnou 
řečí. Rychlopalná děla se konečně zmohla a 
střílí granáty; už je ale pozdě, rudí jsou pro 
ně v hluchém prostoru a náboje udeří do 
silnice mezi nás. Ostatní dělostřelci nás zba~ 
běle opouštějí. Velitel baterie je zachvácen 
strachem: »Spásajs, kto možeš!« křičí šíleně 
a strhuje všechny své podřízené. Ve velikém 
chvatu zapřáhnou a uhánějí dolů. Zmizela 
i četa rychlopalek - jsme tu tedy s.ami .. , 

Za šílené palby kulometů a detonací gra~ 
nátů z hrubých děl a za silného deště hrnou 
se na nás červení jako kobylky, pomalu, ale 
vytrvale - snad ani nedbají naší střelby. 

Nevíme, máme~li stříleti po nich, nebo po utí~ 
kajících Rusech. Vítr žene déšť db očí, nelze 

řádně mířit 

Vážná, ba snad ztracená situace! Hoši zou~ 
fale otáčejí hlavy dolů k Volze. Co dělat, 

vždyť je nás směšná hrstka proti přívalu 
rudých; k tomu obě české roty jsou od sebe 
značně daleko. A červení lezou a lezou, už 
jsou sotva 200 kroků od silnice. Jejich kulo~ 
mety, rozestavené stupňovitě na protějším 

svahu, vyplivují tisíce střel, nedovolujíce 
hlavy pozdvihnouti. Mechanicky.a tupě stří~ 
lejí hoši, nešetří ce nábojů. Vytrvat - toť 

jediné možné východisko. Kam také ustoupit, 
do řeky? - Co je to? Sotva rozeznatelné 
křiky od silnice. »Urá! Urá! «, skoro zanika~ 
jící v té vřavě. Tam, za silnicí, se zdvihá 

hrstka postav a vyráží proti nepříteli - to 
naše 2 čety ze zálohy dělají protiútok. Jaké 
šílenství, jaká úžasná drzost! Ale není času! 
My napravo strhujeme aspoň ke křiku zbylé 
novobrance a nejprudší palbou podporujeme 
odvážné bmtry. Rozžhavené součástky kulo~ 
metu vedle mě ostře syčí, ochlazovány 
deštěm, střelec už má celé ruce popálené a 
v pekelném rámusu není slova slyšeti. 

»Podívej se, jak utíkají!« křičí mi do ucha 
kulometník. A skutečně! Cervení u silnice, 
snad ohromeni drzostí té hrstky, utíkají; 
ostatní řady kolísají, trhají se, a za chvíli už 
se to všechno hrne zpět, strženo skupinou od 
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střelecké a kulometné přípravy. Stráně se jen 
hemží zálohami. Ale naši kulometníci, slepí 
a hluší k nepřátelské palbě, nedají oddechu 
Maximkám, jež se utápějí v hromadách vy~ 
,střílených nábojnic. Touto palbou rudí zasta~ 
veni asi na 100 kroků a zakopali se na sva~ 
zich. I tento útok se jim tedy nepodařil. 

A teď až do noci zuřila jen děla s kulomety. 
S naší strany ovšem se děla neozývala. Ale 
naše palba nebyla přesná; slunko, pomalu se 
schylující k obzoru, nás ozařovalo. a oslepo~ 
valo, kdežto červení měli v nás výborné cíle, 
jak jsme leželi ozářeni na holém hřbetu. Za~ 
čalo se nedostávati patron. 

Lodě s kořistí z Kazaně v Samaře. Foto Památník OdbojE 

silnice. Rudí prchají, hromadí se v úžlabi~ 

nách, ,stržích a lískových křovinách. Celá 
naše linie jako by se zdvihla; střílí ve všech 
polohách a šílenou palbou ničí hloučky ne~ 
přátel. Na přímé pronásledování ovšem ani 
pomyšlení, bylo by to jistou a marnou záhu~ 
bou. - Z oblak se znova lije jak z konví. 
Hoši, promočení na kůži, obalení blátem, ale 
rozjaření úspěchem, střílejí jako diví. Není 
možno řídit tuto zuřivou palbu, která ustává, 
až když se rudí skryli v úžlabinách a v obla~ 
cích par, jež se po ustavším dešti zvedly a 
zahalily údolí i protější stráně. 

Netrvá to však dlouho a červení obnovují 
útok s ještě větším elánem za zesílené dělo~ 

Chci se zakopat, ale pod drnem je kamení. 
Ztráty se množí. Z mé čety se v posledním 
tažení ,svíjí Břinda, zasažený do hlavy; na 
kulomet, postavený vedle mě, ~oustřeďuje 
svou palbu několik nepřátelských; už je 
druhý z obsluhy raněn. Na levém křídle má 
naše rota 1 zabitého a 7 těžce raněných -
proč nám to sem po řetězu oznamujete?! No~ 
vobranců je pořád méně a méně; těžko určo~ 
'vat, kteří z nich se střelili do ruky sami, ně~ 
kteří to udělali docela veřejně. Mrtvých mají 
také dost. 

Přibíhá ke mně Bezděk pro patrony, jež 
nám hoši z leva hodili. »Lehni si, zasáhnou 
tě!« - Nedbá, v stoje si naplňuje sumky. 
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Natahuji paži, abych ho strhnul k zemi, ale 
už padá jako snop bez hlesu s proraženou 
lebkou - mrtev! »Bratře, proč jsi mě nepo
slechl!« - Z 20 lidí mé čety zbyla polovina. 

Bez dělostřelectva, bez pomoci Rusů a za 
nejhorších podmínek držely dvě české roty 
posici uslonskou až do půlnoci proti ohromné 
přesile. Nebylo nás víc jak 130. Chladná noc 
snesla se nad bojištěm; hoši se třásli v pro
močeném oděvu a pobíhali po silnici, nedba
jíce střelby rudých, jež trvala i v noci. 

Po půlnoci přišel rozkaz stáhnouti se do 
přístavu. Nahoře zůstalo jen pár hochů, kteří 
klamali nepřítele, značkujíee celou linii. Sami 
se přihlásili. Kdo ocení tuto obětavost a vel~ 
kou mravní sílu po předchozích událostech? 
- Tehdy bolševici zajatce bez milosti po~ 
pravovalil 

U přístavu dělo a plno materiálu, jež tu 
Rusové zanechali. Na jakýchsi dvou přepl~ 
něných lodích jsme se po .delší zmatené 
plavbě sem tam přepravili na druhý břeh 
před vsí Kukuškinou. Už svítalo. Několik 

raněných Rusů se plazilo po čtyřech k městu. 
Nikdo se o ubožáky nestaral, jejich druhové 
se na ně netečně dívali. . . . 

»Kde jsou naše lodě?« - byla otázka, 
kterou jsi četl v očích všech hochů. Neboť 
lodě - toť útočiště a záchrana, toť jaká,si 
jistota, že i za nejhorší situace dostaneme se 
od Kazaně pryč. - »Pryč od Kazaně, vždyť 
je to všechno marno!« - Ale parníky už 
odjely, stěží proklouznuvše pastí u Nižního 
Uslonu. - Jdeme do. Kukuškiny, tam je 
sucho, teplo a samovar v chalupách ... ! 

* 
Vrací se posel od štábu. Je 8 ho.din. Prap. 

Binka a velitel 2. roty dávají rozkaz jíti 
k městu, kde máme obsaditi přístav. Chvíli 
ticho, hoši jsou zaraženi. - »J akže, zpátky 
ke Kazani? - Ne, tam nemůžeme jít, je to 
zbytečné a - my tam nepůjdem! Vždyť 

krásní už mají Kazaň! Nepolezeme jim do' 
ru-kou! Štáb nic neví a nic nedovede, jen nás 
posílat do záhuby!« ... Domněnky, provo~ 

kační výkřiky, velké oči. Nic nepomáhá vy~ 
světlování, domluvy a zapřisahání důstojníků 
(ne všech!) a několika rozvážných vojáků; 
ani fakt, že u prachárny jsou ještě naši bratři, 
které tam přece nemůžeme ponechat, ne~ 
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pohne zatvrzelci. - Máme slzy v očích. -
»Tož hoši, jsou~li naši ještě vpředu ,nesmíme 
je opustit!« - a pár bratří se sbírá, jde přímo 
k městu, neohlížejíc se, co udělají ostatní. A 
ku podivu: ostatní po krátkém zaváhání se 
jeden po druhém přidávají, svorně do jed~ 
noho dohánějí ty vpředu a bez jediného slova 
odmluvy jdou obě roty k přístavu, kde už je 
vítá palba rudých z Verchního Uslonu ... 

To že jsou včerejší obránci V. Uslonu? -
Divíš se, bratře? Což nechápeš? To přece 
nemůže překvapit. Nevyhnutelný přelom na~ 
stal! Hořká, ale logická skutečno.stl Vojsko 
je fysicky vyčerpáno, zklamáno v důvěře 
v Rusy a jeho mravní síla hluboce rozrušena! 
Pár jednotlivců se lvím srdcem, ocelovými 
nervy a nezničitelnou morálkou to. nezmění 
ani neudrží. A kdo že to způsobil?

K a z a ň! Kdo vidí, vi a chápe, tomu toto 
jediné slovo postačí! ... 

* 
Už druhý den držíme s 2. rotou Ustije a 

přístav. Není tu hnutí: granáty, vrhané 
z hrubých i těžkých děl z posic za V. Uslo
nem, ničí okolní budovy, rozrývají planinu, 
rovnou jako stůl, způsobují paniku v Kazani. 
Od rána do noci hřmí celá fronta kanonádou, 
lesklí kovoví ptáci neustále bzučí nad hla
vami a vrhají bomby, na Kazaňce snad už 
stovky kulometů vyplivují ,smrt v desítkách 
tisíců střel, a železný kruh se stahuje víc a 
více. Celou noc zlověstně září rudé záplavy 
na všech stranách, hoří přístav, hoří budovy 
v předměstích i na periferii, už šlehají pla~ 
meny blízko prachárny a jednoho večera 

ohromný sloup ohně a dunivý rachot uka~ 
zuje, že některá kobka s pyroxilinem vyletěla 
do vzduchu. Rudí vyhrožují nejstrašnější 

pomstou. Smrt, zkáza a strach cení zuby na 
nešťastné město ... 

Z města trou,sí se k přístavu hloučky 

jakýchsi civilistů. Na ramenou pušky, v kapse 
,svrchníku náboje a v rukou uzlíčky s jídlem. 
Některé doprovází uplakaná žena. Jsou to 
v posledním okamžiku sebraní úředníci, kup~ 
číci a živnostníci, kteří mají zachrániti město, 
když to nedovedli uboií hošíci, zmobilisovaní 
v okolních dědinách. Jdou resignovaně a 
stále se ustr.ašeně ptají, nejsou-li rudí na 
blízku. Na pušku se neumějí ani podívat. Pb~ 

vídají nám, že vojně nerozumějí, ještě prý by 
snad mohli psát v kanceláři nebo pomáhat 
ve skladištích jako odborníci. - Vy že máte 
zachránit Kazaň? To jsou ovšem už neomyl~ 
né symptomy katastrofy! - Přichází k nám 
několik vojáků ze železničního praporu s dů~ 
stojníkem a chtějí, abychom je vz.ali k sobě, 
že u Isvých pro nepořádek a nejistotu nemo~ 
hou vy~ržet. - »Jak je v městě?« - ptáme 
se jich. - »Tam nadějútsa na Boga!« -
To je tedy konec! 

Půjčují nám místní noviny. Čteš a nevíš, 
máš~li se hořce smát nebo sprostě nadávat. 
Hle, doslova: »Položení Kazaně pevné. Nové 
prapory Čechoslováků přicházejí na pomoc.« 
- »Japonci už projeli Citu.« - »Nikdy ne~ 
bylo položení města tak pevné, jako dnes!« 
- Nu, dost! Tohle že se ještě dnes předkládá 
obyvatelstvu?! Což jsou ve štábu blázni, nebo 
si z Kazaňců tropí šašky? Je to pitomost, 
anebo bídáctví? Takovými' těšínskými jablíč~ 
ky chce Stěpano~ uhájit město? Jaký div, že 
pak jaký.si profesor tam také píše: »Já pevně 
věřím, že Čechoslováci mají blíže do Moskvy, 
než rudí do Kazaně!« - Krvavá ironie, či 

fraška? - Hoši, rozhořčeni, ulevují si nevy~ 
bíravými, ale přiléhavými slovy ... 

A boj zuří s rostoucí silou. Každým oka~ 
mžikem ubývá Kazani sil. Červení se zřejmě 
nemohou dočkat vstupu do města, jehož vze~ 
tím úžasně stoupne prestiž sovětské vlády. 
Bude to tučné sousto pro bolševickou armá~ 
dul Celý den baterie všech kalibrů ostřelují 
Kazaň, třemi hlavními směry se .sypou gra~ 
náty na město. Naše dělostřelectvo jen slabě 
odpovídá. Červení bijí po nás i z kanonerek, 
drze přijíždějících skoro do přístavu. Hoří už 
ve vnitřním městě, hoří přístav, hustý černý 
dým vychází ze zapáleného basinu s naftou. 
Kdesi na Kazaňce i na Arských polích do
chází už dech. obraně města ... 

* 
Třetí, poslední den. Je 9. září. Červení si 

přivstali. V 7 hodin vysazují z lodí a,si 200 
vojáků v černých kabátcích za .silného ostřelu 
celého břehu z posic pozemních i z kanone
rek. Postupují od přístavu na město. Stráže 
nár. armády v přístavu se v panice rozbíhají. 
Rychle se tvoří řetěz z naší a z části 9. roty 
1. pluku a naše kulomety si béřou rudé n,a 

mušku. Po krátké a silné přestřelce, do lllZ 

zasáhlo i dělostřelectvo z pevnosti, nepřítel 
ustoupil k lodím a ujel. Vedle mě raněn byl 
do nohy kap. Kutlvašr. Za odvetu nás pak 
rudí zuřivě zasypávají granáty. Vědí, kde 
jsme. Jeden náboj proráží basin s naftou, 
vlétne do skupiny sedících kulometníků, uráží 
br. Holanovi nohu pod břichem .a zarývá se 
do země, neroztrhnuv se. Proud černé nafty 
postříkal ohromené kulometníky. - »Já to, 
hoši, vydržím, jen mě obvažte!« - Ach, milý 
náš bratře, nevydržel' s to! .. 

Přichází k ná,m pluk. Švec a děkuje naší 
rotě za Vrchní Uslon. Jeho vážný obličej při 
rozmluvě s prap. Binkou hovoří dost vý~ 
mluvně! A odpoledne nové překvapení: malý 
parníček rudých směle projíždí přístavem a 
nedbaje naší střelby s bř~hu, bez pohromy 
mizí k N. Uslonu. Ruská děla a stráže v pří
stavu spaly. 

Za požárů na všech stranách usínáme 
v domku u silnice. A o 1 hodině nás služba 
budí. Za chvíli jdeme tiše k městu. Každý už 
ví, co to znamená ... Město neosvětleno, ale 
mnoho lidí bdí: vykukují z oken, vybíhají na 
ulici - ustrašení, chápající. Soustřeďujeme 

se v tmavé ulici. - »Kuda idětě, gospoda, 
radi Boga?« - Co máme říci? - »Nas smě
níli.« - »Kdybys radši mlčel! Myslíš, že ti 
věří? Podívej se, jak se už ze všech koutů 
trousí s ranci!« , 

Po půlnoci opouštíme Kazaň. Sotva jsme 
vyšli z města, už se nemůžeme hnouti. Po 
silnici na Lajšev daleko nad GorIci jediný 
proud, rozlévající se široko po obou .stranách, 
kde cesta nestačí: pěchota, povozky, dělo~ 
střelectvo, občané, jdoucí pěšky s ranci 
v rukách i na zádech, nebo jedoucí na všech 
možných vozidlech, muži, ženy, starci, pla~ 
čící a ospalé děti, celé rodiny, boháči i chu
dina, dělníci, železničáři, profesoři, činovníci, 
kupci, popi - vše v jedné směsici a nepo~ 
řádku zahražuje silnici, že není hnutí. Jako 
hlemýžď se pohybuje tento proud. Divíš se, 
kde se vzalo tolik vojáků v Kazani, vždyť na 
frontě jsi je neviděl. A vzadu ještě plné ulice, 
kde se lidé v panice rvou, jen aby je předvoj 
červených tu nezastihl; tu nemá proud místo, 
kam by se rozlil. A což vy, dělníci, se stopami 
uhlí, mouru, železa a olejů na šatech, a před~ 
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městská chudino, před kým to utíkáte? Přece 
snad ne před vojsky »raboče~krestjanskoj« 
vlády!? -- Zasmušilé tváře, marně hledáš 
veselejší pohled. A přece necítíš lítosti nad 
těmito lidmi, nezaslouživšími si jiného údělu. 
Nebýti těch nebohých dětí, starců a žen -
skoro bys jim to přál. Tací jsme lidé! A ani 
stopy po stesku. a zlosti u našich hochů, tak 
obvyklých, kdykoliv jsme ustupovali! Osud 
Kazaně nám věru už dávno netísnil srdce! ... 
Před Stolbišči se připojujeme k našemu 

praporu. Zatím se proud trochu uspořádal. 
Odpočíváme. Vesnice .je přeplněna. A do 
toho zlověstný hukot motorů nahoře: tři 

sovětská letadla. A už sviští bomby. Qžasný 
zmatek a chaos! Nespořádaná střelba z kulo~ 
metů po letadlech -- bezvýsledná. Bomba 
zabíjí dva místní sedláky, pracující u stohu .. 

Po dvoudenním pochodu naloďujeme se 
v Lajševě na Kamě na náš Amur. Malý pří~ 
stav přeplněn loďmi, zhusta opatřenými 

k obr.aně proti letadlům a všelijak chráně~ 
nými proti střelbě. Snad celá flotila z Kazaně 
se tu shro.máždila. Kam se odtud pustíte? -
Brzy odrážíme a po hodinové plavbě jsme 
na Volze; pak dále po proudu k Simbirsku. 
Usínáme únavou. Ráno -- jaké překvapení 
-- plujeme proti proudu a ve 14 hodin jsme 
znova v Lajševě. Co že se stalo? -- Nic více, 
než že Simbirsk už mají červení a ústup po 
Volze je nám znemo~něn ... 

x 

Dlollhé porady. Konečně v noci ze 14. na 
15. září vyloďujeme se v malém přístavu u 
Staré Majny, asi 40 verst před Simbirskem. 
Loučíme se s milým· Amurem a se všemi 
loďmi, které nám byly bezpečným útočištěm, 
zvláště 'našim nemocným a raněným. Chtějí 
odplouti před rudými někam na střední Kamu 
za Čistopol. »Ale což když i tam vám zata~ 
rasí cestu?!« -- »Nu, budeme tedy vozit 
potom je, bolševiky!«, odpovídá se záhad~ 
ným a resignovaným úsměvem bodrý velitel... 

Skončena kazaňská epopeja! Nastávají 
nám svízelné ústupové boje podél Bugulmin~ 
ské dráhy ..• 

* 
K a z a ň -- vrchol slávy, vrchol vítězného 

rozběhu bílo červených k Moskvě, poslední 
úsilí o širokou frontu protiněmeckou na 
Volze, heroické a zoufalé vzepětí sil po hra~ 
nice možnosti -- a na konec pře lom fysic~ 
kých i mravních ,sil -- je za námi! Ano, od 
nynějška se už budeme jen bránit a ustupo~ 
v,at. A naděje, víra v nové, obrozené, demo~ 
kratické Rusko, které m y pomůžeme vybu~ 
dovat, utrpěla velikou ránu, ba zdá se, že je 
neodvratně pryč a odnáší s sebou poslední 
důvody, jež kdysi -- jak je tomu nedávno! 
-- rozhodly mezi Francií a Volhou ... 

Takový je epilog velikého kazaňského 

dramatu .. ! 

ZE SIBIŘE KE K I ÚSTUP 
P LZE 
JOSEF KO.HAK 

Po celé řadě úporných bojů a obchvatných 
manévrů na dráze ve směru Omsk--Tjumeň, 
odjíždějí oddíly a vozorota 2. pluku Jiřího z 
Poděbrad na krátký odpočinek do Omska. 

Z povinnosti k prvému našemu padlému 
br. prap. Ryplovi na této frontě, chci se krát~ 
ce zmíniti o jeho hrdinném konci, a to hlav~ 
ně proto, že nikde dosud, co bylo psáno o 
našich bojích v těchto místech, nebylo zmín~ 
ky o pádu tohoto oblíbeného důstojníka a 

334 

pouze kronika 2. pluku činí sucho.u zmínku 
v seznamech padlých, že padl u Kruté Rječ~ 
ky. -,--- Chci se krátce zmíniti o průběhu boje, 
neboť rozepisovati se široce, nemělo by cel~ 
kem významu,· poněvadž boje tyto byly na 
všech frontách stejného charakteru, založeny 
po většině na nezbytných obchvatech, jichž 
úspěch závisel ovšem ne tak na síle protivní~ 
ka, jako na jeho ostr.ažitosti a bojovém na~ 
dšení. 

------------------------~-----~~~---~~~~----"~----~------------------------- 1 

Na stanici Karalyskoje vystoupily oddíly 
a vozorota 2. pluku, jimž velel podpor. Káňa, 
z vlaku a v zápětí byly pokropeny šrapnely 
nepřítele, obstřelujícího stanici z obrněného 
vlaku. Teprve když náš broněvik vyjel v ú~ 
: strety nepříteli, tento se vzdálil. . 

Okolo půlnoci přijeli sedláci s povozy a 
posedav na ně, náš oddíl plukovní milice pod 
velením hrdinného prap. Pitnera, jako před~ 
voj vypravil se kupředu. Před námi jela četa 
kozáckých jezdců a asi po hodinové přestáv~ 
ce následovala za námi hlavní trupa, a to ne~ 
strojová rota, telefonní oddíl s 2 kulomety 
»Kolta«. 

S prvým zásvitem dne projeli jsme prvou 
vesnicí na své cestě a rychle projížděli jsme 
rozsáhlou rovnou plání, na jejímž konci stro~ 
moví a stohy dávaly tušiti vesnici. Když od~ 
díl náš přiblížil se na dostřel k vesnici a četa 
kozáků chtěla vjeti již do prvních domků, o~ 
zvaly se z vesnice první výstřely. Seskákali 
jsme rychle s povozek a v bojovém řetěze po~ 
stupovali k vesnici. Mezi sedláky, jedoucími 
s povozy, nastal zmatek a tito zběsile ujíždě~ 
li zpět a mnohým z nás odvezli s sebou plá
ště a tlumoky. Před vesnicí v dlouhém pří~ 
kopě náš oddíl zalehl a počal obstřel vesnice, 
odkud nyní ozvala se i děla, která nás v naší 
posici začala povážlivě znepokojovati. 

V kritické této situaci přijela hlavní trupa 
na povozkách a v tomto postavení byla po~ 
kropena kulomety nepřítele, ale beze všeho 
zmatku v pořádku ,se rozvinuvši, postupovala 
a prodloužila náš řetěz. 

Postupovati do vesnice za těchto podmí~ 
nek, kdy terén byl jako stůl rovný a ve ves~ 
nici byly výhodně ukryté posice nepřítele, 

bylo riskantní a proto povolána ze stanice 
posila, která tam ponechána na frontální ná~ 
stup, kdežto skupina naše určena k obchvatu 
nepřítele. Ze jsme nepadli na tohoto již zde, 
bylo pro 'nás překvapením. Bylo z toho jasno, 
že nepřítel chtěl provésti obchvat sám a že se 
zde střetly dva tytéž úmysly. 

Mezitím protivník, jsa výhodně kryt ves~ 
nicí, umístil svoje kulomety na vesnické sto~ 
hy a chalupy a začal nás silně přesnou svojí 
střelbou znepokojovati. Vedle mne ležící br. 
Basl byl raněn do prsou a pomáhající mu 
prap. Rypl, zasažen do hlavy, klesá mrtev. 

Omsk, Pravoslavný. sobor. 

Trpíme vedrem a žízní, vzmáhá se v nás ne~ 
trpělivost a ozývají se hlasy pro nástup na 
vesnici, čemuž se však velitel vzpírá, obá:
vaje se těžkých ztrát. Po polednách vynořují 
se za námi· po obou stranách řetězy vojsk. 
Trápí nás nejistota a obavy, není~li to snad 
nepřítel. V zápětí však ozve se v našem týlu 
dělostřelba a prvé granáty dopadají do ves
nice. Není pochyby, jsou to naši! Je charak
teristické, jaký vliv má na pěchotu dělostře
lectvo a jak dovede povznést jeho bojovou 
náladu. Známá tato věc znovu potvrdila svoji 
pravdu. Střelba nepřítele počíná slábnouti a 
vrháme se k vesnici, opuštěné od nepřítele a 
ode všech obyvatel. Nepřítel prchá směrem 
k Omutínské, a cesta jeho útěku vroubena je 
rozbitými vozy a odhazovanou přítěží. Odpo~ 
číváme ve vesnici a v opuštěných chalupách, 
posilňujeme se mlékem nebo :se vaří čaj. 

Odpoledne vydáváme se na další proná~ 
sledování nepřítele. V nejbližším městečku 
nasedáme opět do povozů, narychlo sehna~ 
ných a odjíždíme dále za nepřítelem. Večer 
vrací se povozy zpět a my těžce probíráme 
se tmou a neschůdnými lesy, dokončiti svůj 
úkol. Trápí nás úžasná spousta komárů, jichž 
celé roje zdvihají se z vysoké trávy a krve
žíznivě vrhají se na nás tak, že nemá člověk 
ani chvíli klidu a je nucen neustále tuto havěť 
mačkat a odhánět. 

K ránu přijíždí ze stanice kozácká hlídka 
se zprávou, že nepřítel spěšně stanici opustil 
a naše vlaky ž~ nás tam již očekávají. Odchá~ 
zíme tudíž na stanici Omutínskou do svých 
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vlaků, kde nás čeká oběd a kýžený odpoči~ 
nek. Ještě před večerem pohřbíváme prap. 
Rypla u nádraží ve skupině několika stromů. 
Prostý vojenský pohřeb za účasti našich vo~ 
jáků, jichž »Kde domovmůj« smutně, zní a 
rozplývá se po okolních lesích, až ruský 
baťuška pop řekne po,slední svoje amen. 

Druhého dne odjíždějí naše vlaky dále za 
nepřítelem, následují boje u Vagaje, Jaluto~ 
rovska, až posléze pádem Tjumeně končí naše 
akce na této dráze a my odjíždíme k Omsku. 

Odpočinku v Omsku bylo plně využito 
družnými zábavami, vycházkami do města a 
koupelí v blízkém lrtyši,po níž se to večer 
tolik pěkně povídalo a vyprávělo, až pře~ 
kvapivší první svítání učinilo přítrž našim 
besedá,m. Neboť zde v tuto dobu noc sotva 
existuje, pouze šero, které krátce po půlnoci 
ustoupí opět dnu. 

Po krátkém odpočinku v Omsku vracíme 
se všecky tři vlaky 2. pluku zpét na západ, 
odkud ještě nedávno jsme tolik pospíchali 
k Vladivostoku, a odtud v myšlenkách do 
Francie a snad domů. Směšná vzdálenost pro 
porovnání ohromných dálav sibiřských stepí 
a lesů. 

Zast,avujeme k dennímu pobytu v Kurgáně, 
kde místním obyv,atelstvem na důkaz vděč~ 
nos ti za osvobození města byla připojena 

stuha na plukovní náš prapor. Míjíme Čelja~ 
binsk, krásný Urál a na stanici Čižmy odbo~ 
čujeme na dráhu k Bugulmě a dále k Simbir~ 
sku, kde konečně zastavujeme. Dále na západ 
slyšeti dělostřelbu, to naše části čLstí okolí, 
nebo sn,ad odrážejí útok rudých. 

Opouštíme vlaky a odcházíme k nedale~ 
kému přístavu a naloďujeme se do útrob 
velké volžské parolodi »Methodij« a menší 
»Amur«, které majestátně pohupují se na 
vlnách Volhy. Za zvuků lodních sirén odpou~ 
távají se lodě od simbirského břehu. UbY'tu~ 
jeme se na lodích s různými pocity, ve kte~ 
rých je jistě dost nedůvěry v bezpečnost, 
neboť jsme vojáci národa, jemuž osudem ne~ 
bylo dopřáno kromě našich říček ani více 
vody viděti, a pro takového pozemního vo~ 
jáka, kdy vojančení přestává býti hrou, je to 
půda pod nohama nepříliš záviděníhodná. 

Avšak během plavby mizí ponenáhlu tíseň 
a z lodí zaznívá a odráží se od vysokého les~ 
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natého břehu známá píseň, opěvující velebný 
veletok: »Volga, Volga, máť rodnája«. 

Druhého dne vidí,me již věže kazaňského 
Kremlu a lodě přistávají v přístavu, naplně~ 
ném loďmi všech možných typů a určení. 

Jsou zde honosné osobní parníky, jako Ka~ 
ramzin, na němž nachází se štáb 'naší operu~ 
jící zde armády, potom pěkná loď »Vasilij 
Lapšin«, pak bezpočet nákladních lodic, 
z nichž některé, opatřeny děly, proměněny 

tak v bojovou flotilu, a které stále odjíždějí' 
a přijíždějí, střežíce záhyb Volhy okolo tak 
zv. Verchního Uslonu, který určitě skrývá 
nepřátelské lodice, jež odtud podnikají vý~ 
padya obstřelují z děl přístav. Bývá to chvil~ 
kový zmatek mezi lodním personálem, když 
nedaleko lodi vytrysknuvší sloup vody svěd~ 
čí, že granát dopadl nedaleko. Proti naší lod~ 
na břehu hrozivě stojí dvě dalekonosná děla, 
obrácená jícny proti proudu, připravená likvi~ 
dovati snad přílišnou někdy Ismělost nepřítele. 
Na denním pořádku jsou nálety nepřátel~ 
ských letadel: někdy proletí klidně, jindy 
shazují bomby na přístav a město, nebo pro~ 
klamace, v nichž obyvatelstvu se vyhrožuje, 
a toto se varuje před účastí na ozbrojeném 
hnutí proti bolševikům. 
Uspěšná naše akce dobytím Kazaně pro 

nedostatek ,sil nadobro ustrnula a není divu, 
že rudí, vytušivše dobře tuto naši slabinu, a 
přivážejíce stále nové posily ppd Kazaň, stá
vali se troufalejší. Dalo se předpokládati, že 
podniknou všecko, aby ovládli znovu Kazaň 
a oddálili tak nebezpečí, které se začalo po~ 
vážlivě blížiti Moskvě. 

Oddíl por. Káni odchází za město do ves~ 
nic Karajeva a Suché Rječky a za nedlouho 
dále do tylu rudých, maje za úkol zničiti Ale~ 
xandrovský most přes Volhu a tím likvido
vati tento břeh od nepřítele. Vydáváme se 
s prap. Riegrem za naším oddílem, vezouce 
mu zásoby chleba a konserv. Jelikož jsme 
oddíl v Suché Rječce již nezastihli, vydáváme 
se na další cestu do naznačené nám vesnice 
Kluči, opatřivše ve vesnici potřebné povozy. 
Přidaly se k nám cestou milosrdné ,sestry 
s dvěma povozy, které rovněž spěly za ob~ 
chvatným »otrjadem« a které nám byly ce~ 
stou spíše na obtíž. Před večerem dostihli 
jsme otrjadu ve zmíněné vesnici a dali jsme 

se ihned na zpáteční cestu. Na radu mužíků, 
kteří s námi jeli s povozy, dali jsme se jinou 
cestou, sice prý vzdálenější, ale lepší a schůd~ 
nější. Protože jsme pociťovali už hlad, v n~j~ 
bližší vesnici poručili jsme si v jedné chatě 
uvařiti čaj, což se stalo se strany majitelky 
neochotně a teprve po výhrůžce. Vraceli jsme 
se docela bezstarostně zpět, nemajíce ani 
zdání, že nacházíme se v týlu rudých, jichž 
hlídky co chvíli tudy projížděly. Teprve 
v další vesnici byla nám nápadnou udivenost 
vesničanů, když jsme klidně projížděli jejich 
vesnicí, až ze školní budovy oknem upozornil 

se, bezpečné s vědomím, že Čechoslováci jej 
ochraňují, začalo jeviti nepokoj a k přístavu 
se trousili dobře živení Kazanci, hledající, 
která loď by je odvezla do bezpečí. Ze Če~ 
choslovákům je třeba pomoci, říkal každý, 
ale dodal: »J ak to, že bych to měl býti právě 
já?« Důsledek toho byl, že město Kazaň do~ 
vedlo postaviti za ten čas do pole nepatrný 
hlouček dobrovolců a něco mobilisovaných 
dětí, kteří při prvním výstřelu se rozutekli. 
Mezi tím bolševici přivezli ke Kazani značné 
síly, které se odhadUjí na 40.000 a vedli ná~ 
por se všech stran. 

Parník Methodii v Kazani. Foto Památník Odboje. 

nás opatrně učitel na nebezpečí, že prý jsou 
rudí ve vesnici. 

Připravili jsme se na všecky možnosti a' 
dali pokynutí mužíkům k rychlé jízdě. Tito 
nedali se pobízeti a za chvilku zmizeli jsme 
v blízkém lesu a ve tmě. V Suché Rječce 
v sanitárním punktě poskytli nám potřebný 
odpočinek a druhý den vrátili jsme se Zpět 
na loď. 

Potom následoval ústup našeho oddílu 
zpět do Suché Rječky, který jsa obkroužen 
nepřítelem, jenom zázrakem unikl a hned 
na to vítězný boj našich u jmenované vesnice, 
který oddálil pád Kazaně. 

N a levém břehu Volhy obsadili bolševici 
Nižní Uslon, čímž znemožnili nám ú~tup po 
Volze, ale krátce na to vybiti odsud Kape~ 
levci, ustoupili zpět. Nicméně sHuace stá~ 

v~la se stále hrozivější. Už i město ještě před 
několika dny úplně bez,starostné a veselící 

Plukovník Kapel se svým samarským 
otrjádem byl zatlačen a Nižní Uslon znovu 

ovládli rudí. Na Vrchním Uslonu střelba 

se vůčihledě přibližovala, což bylo známkou, 
že naši, jsouce tísněni ohromnou pře,silou, 
ustupují. V pří stavě rovněž Se vzmáhal ne~ 
pokoj, až konečně pluk. Švecem byl dán roz~ 
kaz k ústupu. S »Karamzinu« stěhuje se štáb 
do města a s ním i hudba prvního pluku, aby 
pěšky ustupovaly s vojsky. V pří stavě pano~ 
vala úplná bezradnost, vojáci naši unaveni, 
vrací se na lodě, ale vidouce obsazený Nižní 
Uslon rudými a tím zamezený ústup po 
Volze, vrací se do města k částem. Teprve 
v podvečer přichází rozkaz, aby lodě pokusily 
se o projezd a udáno pořadí, jakým mají 
plouti. Velení na lodi ujímá se podprap. Pech, 
který rozdělil službu, přineseny balíky pro~ 
vazů a pytlů, jimiž obložen motor ,a kormidlo, 
čímž se chtělo zabrániti možnému poškození 

337 



střelbou. Na střeše umístěny dva kulomety' 
a dole v lodních vratech rychlopalné dělo. 

Takto připraveni, očekávali jsme toužebně 
večera, neboť dělové granáty ,střílející ne~ 

přátelské artilerie, začaly se trhati v pode~ 
zřelé vzdálenosti od přístavu. Na Nižním 
Usloně vzplanula vysokým plamenem barža, 
kterou asi rudí úmyslně zapálili, aby osvětlo~ 
vali Volhu. Nervosita na lodi byla veliká, 
dostáváme záchranné pásy, největší zmatek 
dělají ženy a děti lodního personálu, které se 
shromažďují za obložený motor a strachem 
pláčou. 

Pořad odjezdu lodí zahájil »Karamzin«, 
potom ,měla následovati loď naše a další 
osobní lodě, za nimi nákladní a ústup uzaví~ 
raly bojové lodice. K vůli bezpečí, spojena 
loď naš,e bokem s lodí »Vasilij Lapšín«, aby 
v případě poškození jedné, mohla posádka 
přeběhnouti na loď druhou. 

Konečně přiblížil se tolik očekávaný večer 
a zaujímám službu nahoře v budce kormidel~ 
níka, »Karamzin« odpoutává se od břehu a 
směřuje kNižnímu Uslonu, na dohled ná~ 
sleduje loď naše. S napětím sledujeme »Ka~ 
ramzin«, který ve tmách plnou parou brázdí 
Volhu, Když dospěl před Nižní Uslon v mí~ 

stech, kde osvětlovala řeku barža, začala 
prudká kulometná a pušková střelba. »Ka~ 
ramzin« však uniká ,a rychle pluje dále. 

Přichází řada na nás, V místech, jako 
u lodě předešlé, rozpoutala se ostrá střelba, 
a sice z tak blízka, že jsme u kormidla myslelí, 
že to střílí naši kulometčíci na střeše lodě. 

Míjíme rovněž obstřelované pásmo a vjiždí~ 
me do bezpečí a na lodi rozsvícena světla, 

Jásot žen a dětí nemá konce, všecko se raduje 
a objímá a hledány stopy ob střelu. Několik 
rozbitých oken a provrtaných částí lodi bylo 
vše, co bylo nalezeno. 

Druhý den dochází nás rozkaz, odplouti 
s loďmi na řeku Kamu a v přístavě Lajševo 
očekávati naše vojska, ustupující od Kazaně. 
Ty konečně přicházejí a s nimi tisíce běžen~ 
ců z Kazaně, které v nákladních lodích pře~ 
vážejí do blízké Čestopole. 

Vracíme se zpět do Simbirska, ale cestou 
potkáváme štáb pluk, Kapela, který přináší 
zprávu o pádu Simbir,ska. Plujeme zpět do 
Lajševa a odtud druhého dne do Staré 
Mayny, kde přecházíme v pravomoc pluk. 
Kapela, velitele Simbirské fronty. 
Lodě vrací se do Lajševa a odtud po řece 

Bělé do Ufy. 

x 

IERTŮ LÝN 
JotKA HOLUB 

Boje o Kazaň a o její udržení byly úporné 
a vysilující. Nebylo minuty oddechu a ztráty 
(zabití, ranění, nemocní) byly značné. V zá~ 
pisu mám: 3. srpna odjíždíme (2. rota 1. plu~ 
ku) na parníku Karamzin ze Simbirska na 
Kazaň. Bodáků 138. Doplnění v Kazani 12' 
Čechy, dobrovolci ze srbského praporu, kte~ 
rý byl ve městě žalařován. 7. září při ústupu 
od Kazaně naše rota čítá 80 bodáků. 

Za měsíc bojů o Kazaň 70 vyřazených, a 
to v době, kdy ruské' noviny se divily, že ne~ 
máme ztrát, jací jsme divotvorci a nezra~ 

nHelní! Do této doby zapadá tato událost: 

Na pravém břehu Volhy u Kazaně rozklá~ 
dá se ruská »děrevuška« Pečišče. Pravý břeh 
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je vysoký, zvláště v těchto místech tvoří roz~ 
brázděné strmé kopce k Volze příkře se sva~ 
žující. Pod jedním z nich u paty úplně kolmé 
stěny, na jejímž vrcholu byl pěkný, ale za~ 
nedbaný sad, stojí mlýn Okonišnikova. Pěk~ 
né to zákoutí u šplouchajících vln velebné 
Volhy stalo se zahrádkou čertovou. 

Mlýn je moderní, kamenný, tak divně se 
vyjímající mezi chudými doškovými chatami. 
Do něho 19. srpna nastěhovala se po mno~ 
hý ch zklamáních a bojích naše rota, značně 
vysílená a unavená. Zaujala místnosti po bý~ 
valé veselé mlynářské chase. Při příchodu 

i nám bylo veselo, neb jsme předpokládali, 
že dostaneme zasloužený odpočinek. Rado~ 

vali jsme se, že konečně naše části budou 
směněny ruskými, které se v zázemí formo~ 
valy. Jak osvěžíme, bude i koupání ve Volze! 
A v předtuše dnů klidných začali jsme se 
zařizovati po domácku. Na palandách upra~ 
vili jsme si lože. To bude pohová, že opět 
jednou pod střechou své zmlácené údy po~ 
hodIně uvelebíme. A zatím! Směna nepřijde. 
Musíme sami zaujmouti posice. A tak 25 

Vykopali jsme si okůpky. Bylo ve žních -
obilí stálo v panákách. Tři až pět aeroplánů 
bývalo našimi každodenními, málo vítanými 
hosty a jimi posílané pozdravy nebyly právě 
příjemnými. Proto své 'kryty jsme přikryli 
mandeli. Když bylo tolik panáků v polích, 
těžko říci, v kterých jsme ukryti! Za námi za 
kopcem stála naše baterie a ve mlýně 2 děla. 
Proti nám baterií několik. i děla těžká, která 

Mečela Azimova v Kazani. Foto Památnik Odboje. 

mužů odchází 3 versty vpřed na »zástavy«. , 
Ostatní služba a stráže v dědině a ochr,ana 
k dělům, jejichž jícny vykukovaly za jmeno~ 
vanou kolmou stěnou a chránily mlýn od 
Volhy. Těch několik, co zbylo, měli pohoto~ 
vost. A tak nikdo nemohl se svléknouti( zouti 
a spaní tak málo. Předtucha naše opět zkla~ 
mala. Nebudeme ani chvíli spáti pod stře~ 

chou, nebudeme v suchu, přijde déšť, i ten 
nepříjemný z kapek olověných - smrtících. 

Na zástavě nesměl se za dne nikdo hnouti 
(vyměňovali jsme ,se v noci), neboť nepřá~ 
telský pozorovatel s před námi se vypínají~ 
cího táhlého kopce každý pohyb zpozoroval. 

krásně uměla rozrývati svah kopce nad ves~ 
nicí. Za tu dobu snad několikrát jeho hlínu 
obrátily. 

Zástava s~hala pravým křídlem na kopec 
nad Volhou. Rozestaveni jsme řídce, místy 
byly mezery přes 200 kroků. K tomu ke vše~ 
mu .sousední část (Rusové) byla rozložena 
2 versty stranou. Vznikla tím neobsazená 
prostora - údolí - kterým procházely naše 
hlídky o 2 mužích. Služba 'čím dál úmornější, 
až naše síly dočkaly se úplného vyčerpání. 
A úkol tak těžký I Proti mnohonásobné, ób~ 
rovské přesile držeti posice za každou cenu, 
dokud nepřijde doplnění nebo směna, tak 
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často čekaná. Smích a vtipy přestávaly. Ne~ 
přátelské lodě po Volze konaly časté náběhy, 
přestřelka s nimi bývala téměř každodenní. 
Nejživěji na mysli všem účastníkům tane noc 
na 30. srpna, od kteréhož dne jsme přezvali 
mlýn na čertův. 

Za hluboké tmy :sedm nepřátelských lodí, 
z nichž dvě byly obrněné (kanonérky), dalo 
se nésti mohutným tokem Volhy, aby neslyš~ 
ně bez hluku podjely. Ozbrojeny byly děly 
a kulomety. Záměr jejich se dařil. Naší zá~ 
stavou nebyly pozorovány, aniž slyšeny. 
Jedna z lodí proplula až do přístavu uslon~ 
ského, který byl až za přístavem kazaňským. 
V kazaňském zapálila loď a způsobila střel~ 
bou paniku. Dobře asi námořníci, kteří měli 
střežiti vodní tok, hlídali, že nevěděli o drzém 
vetřelci. Prý byli ve městě! 

Ostatní lodice rozestavily se v polokruhu 
před mlýnem, který jim byl :solí v očích a 
Latyši, kteří byli na nich obsluhou, spustili 
pekelnou palbu ze všeho, co měli k disposici; 
Předpokládali jsme, že se chtějí nám v týlu 
vyloditi. Veškerá ,spojení byla přerušena, 

i s naší zástavou. Byli jsme bezradni. Jen ně~ 
kolik, kteří jsou právě přiděleni službou ve 
mlýně, máme jej chránIti. Z blízkosti něko~ 
lika desítek kroků výstřely z děl, oheň a 
vzryv téměř současně, což působí hrozně a 
ohlušuje. Vše je slito v jediný nepřetržitý 
mocný rachot a burácející ozvěna mezi :ska~ 
lami ještě vše zvyšuje. Do nízkých dunivých 
ran děl mísí se vysoký, ďábelský řehot de~ 
sítek kulometů. My na břehu za hromadami 
narovnaného dříví střílíme snad pouze z pu~ 
du po sebezáchově z pušek a jediného kulo~ 
metu. Cíl rýsoval se na hladině vodní jako 
temní netvorové se šlehajícími, ohnivými, 
krvavými jazyky. V této šílené atmosféře 

plno poplašných zvěstí. Prý se vyloďují, ji~ 

jsou veliké síly vyloděny v tylu a p. Proto 
je poslána 2. četa za nejprudší palby po bře~ 
hu k Uslonu. Je úplná tma. Dosud žijeme? 
Oči jsou čímsi zatíženy, těžko se otvírají. -
Ráno jsme teprve poznali, že to bylo od pra~ 
chu ze zdiva, kťerým jsme celí posypáni. 
Kuličky z kulometů ho vyčvechtaly v cihel~ 

ném zdivu. Poprášen je celý rozsáhlý dvůr 
mlýna. I pušky máme tímto červenavým pra~ 
chem natřeny, takže vypadají jak rezavé. 
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Po boji, asi hodinovém - těžko za toho 
napětí určit dobu...:..... lodě odjíždějí. Když 
projížděly kolém jícnů děl ve mlýně umístě~ 
ných, dobře mířenými ranami dostaly hono~ 
rář za svoji námahu a noční strašení. Na lo~ 
dích ozval se křik. Dobře tedy, naši míří.· 

Jedna z lodic chtěla se osudným střelám vy~ 
hnouti, zabočila více k protějšímu břehu a 
uvázla v mělčině. Pískala, asi o pomoc. Když 
přijížděly k ní ku pomoci dvě lodě, ve stra
chu se nepoznaly ,a počaly do sebe bíti z ku~ 
lometů k naší nehorázné radosti. Potom přece 
společně všechny odjely. Pochybovali jsme, 
že aspoň jediná z lodí, které nájezd podnikly, 
má zdravou kůži, že všichni, na nich se na
lézající, jsou živi a zdrávi. Ráno ,ještě po 
Volze plovaly soudky, prkna a kusy bavlny. 
Z balíků bavlny na osobních parnících byla 
na palubě utvořena hradba, která nepropu
stila střel. 

Avšak i mlýn byl pěkně pošramocen. Ne
byl k poznání! Okna spojena ve veliká okna 
výkladní, hrdý nápis »Melnica Okonišniko~ 
va« nikdo nezasvěcený nepřečte. Zůstaly 

z něho jakési prapodivné hieroglyfy. Co nám 
bylo nejpodivnější a zároveň nejradostnější 
- neměli jsme ztrát. Bylo pouze několik od~ 
řenin. Jak je to možno, přijíti z pekel? Doda" 
tečně j,sme si vše vysvětlili. Střely z kulome" 
nů šly přibližně do výše prvního patra. Tam 
nejvíce bylo zdivo kuličkami vyhloubeno. 
Rány z děl málokteré padly do mlýna (však 
i ty stačily) a ostatní šly do skalní stěny nad 
mlýnem. Střelci zapomněli ,asi, že jsou na lodi 
výše než břeh a nesklonili hlavní. Tak náš 
prostý rozum to rozřešil. 
Lodě již nikdy blízko nepřijely a obstře~ 

lovaly vždy mlýn ze slušné vzdálenosti. 
Rány, často dobře mířené, dokonávaly dílo 
zkázy. Vyhořela sýpka a z mlýna stávalo se 
řešeto čím dál řidčí. Čekali jsme stále, až se 
nám svalí vysoký, pyšný komín na hlavu. 
Ale ten vzpupně, nepříteli na vzdor, pnul se 
k nebe,sům. 

Gnava duševní rostla, nervy stále podro~ 
bené ohromné zkoušce, byly napínány do 
krajnosti. Nebylo téměř dne, aby někdo z na~ 
šich drahých se zsinalou tváří nedával s bo~ 
hem nám a své dálné otčině. I velitel naší 
roty, br. praporčík Fišer, opouští své hochy, 

kteří ho měli rádi. Granát (též ve mlýně) 
urval mu hoření část lebky. Odchází jeden 
za druhým. V hrudi bolest, smutno v duších, 
k smrti vyčerpáni, neznáme východiska. 
Unaveni tělesně - vyčerpáni duševně. Cítili 
jsme se osamoceni. Národní armády nikde 
nevidět, veškerá tíha na našich bedrách. Po 
sílané ruské oddíly byly slabé a nespolehlivé. 
Kolovaly stále zprávy o spojencích. Jen vy" 
držte, než přijdou! A tak stále v mandelíč~ 
kách čekáme, vystaveni střelbě a nepohodě, 
bez svlékání, na směnu. 

Vydrželi jsme. Přišel den ústupu 6. září. 

Ruské zmobilisované části, bez řádného vý~ 
cviku, poslané na frontu; po náporu na ně 
učiněném se rozprchly. Nevěděli jsme, že 
jsme na pravém břehu odříznuti, že ústup na 

Nižní Uslon je zamezen jeho z,abráním. Rádi 
jsme se loučili s Čertovým mlýnem, ve kte~ 
rém jsme zanechali kuchyň S obědem i děla. 
Nebylo vyhnutí. Osmdesát trosečníků na 
pravém břehu Volhy proti tisícům. V duši 
dobrovolce děje se přelom? Stále vítězící a 
dnes ustupuje a je to počátek dlouhého ústu~ 
pu s ustavičnými boji. A nebolí to y duši jak 
tenkráte při ústupu tarnopolském před Něm~ 
ci, kdy každý krok zpět rval mu cosi drahého 
ze. srdce, kdy chtělo se mu vpřed a věřil, že 
vpřed se půjde? Dnes nebolí. Rádi jsme se 
loučili ,s Čertovým mlýnem, který způsobil 
tolik hořkostí a bolestí. Rádi jsme jej opou~ 
štěli, třeba jsme nevěděli, jak se dostaneme 
odtud na druhý břeh Volhy, a jak odtud vy~ 
vázneme se zdravou kůží. 

x 

'POSLEDN( DNI KAZANĚ 
"'AROSLAV FINGL 

Když se zdálo, že po úspěšných bojích u 
Simbirska nebude hroziti této frontě vážněj~ 
šího nebezpečí, obdržely operující tam roty 
2. pluku rozkaz odejeti na ohroženou kazaň~ 
skou frontu, kterou do té doby nadlidskou 
téměř silou hájily slabé oddíly 1. pluku. 

16. srpna 1918 odejel ze Simbirska na lodi 
»Methodij« první oddíl 2. pluku. Byla to sku~ 
pina poručíka Káni, složená z telefonního 
oddílu, vozoroty, strážní roty ,a jízdního vý~ 
zvědného oddílu. Tato skupina ihned po pří~ 
jezdu do Kazaně byla zároveň s 12. rotou 
1. pluku, menším kozáckým oddílem a četou 
naší 2. české baterie poslána na obchvatný 
pochod přes vesnice Karavajevo a Suchuju 
Rječku k Romanovskému mostu, jehož doby~ 
tím měla způsobiti odtržení rudých oddílů 

na levém břehu Volhy. 
Druhou skupinou byl náš oddíl, slbžený 

z 1., 2. a 4. roty 2. pluku, doplněný kulo~ 
metným a výzvědným oddílem. Skupina tato; 
jíž velel major Hasal, o.dejela k večeru 20. 
srpna na lodi »Amur« ze Simbirska. 

Byl chladný, sychravý večer; studený vítr 
vlnil kalnou hladinu řeky a vtíral se i do 
kajut. kde jsme byli dosti útulně ubytováni. 

IV. ~tI C""tami odboje. 21 

Náš »Amur«, veliký říční parník, táhnoucí 
za sebou nákladní loď, na níž byli naloženi 
koně, prodíral ,se tiše proti proudu, vyhýbaje 
se opatrně peřejím při pravém břehu veletoku. 

Noc byla krásná, světlá, jako bývají noci 
jen v severní Rusi. 

Ani se nám nechtělo spát. Pozorujíce lesk~ 
noucí se vlny, připadali jsme si jako Razinovi 
kozáci, a také již jako bychom byli umluveni, 
rozlehly se kajutami první sloky nejrusštější 
písně: 

» - - - Volga, Volga, máť radnaja, 
Volga, russkaja rěka - --« 

Než jsme se nadáli, bylo již ráno, hásné 
a slunečné jitro.' 

Pravý, sluncem ozářený břeh Volhy, který 
jsme měli po levé straně, tvořily většinou 

strmé, skalnaté stráně, místy zalesněné, často 
úplně holé, rozlézající se daleko do koryta 
řeky, která v těch místech ztrácí svůj tichý 
chod a s hlukem rozbíjí své vlny o ohromné 
balvany. Levý volžský břeh už je docela jiný, 
takový typicky ruský, s vrbovím, zálivy a 
nepřehlednou rovinou', posetou vesni'čkami, 
obklopenými ovocným stromovím a ohraže~ 
nými proutěným plotem. Pouze před ústím 
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řeky Kamy objeví ,se poněkud strmější hli~ 

nitý břeh, ale již zakrátko zase nastanou 
lučiny se spokojeně pasoucím se dobytkem, 
ukazují se zelené kopule vesnických cerkví a 
široké lány zrajícího obili. 

Taková je cesta po Volze ze Simbirska 
do Kazaně. 

Cestou jsme potkali několik našich ozbro~ 
jených lodí, které patrně konaly výzvědnou 
službu. Byly to menší parníky, na jejichž 
palubách mezi balíky lisovaného sena byla 
ukryta děla a kulomety, Balíky sena posky~ 
tovaly posádce lodi bezpečný kryt před kulo~ 
metnou palbou. 

Po přijezdu do kazaňského přístavu j;sme 
měli přiležitost oceniti činnost těchto lodic. 
které den ze dne chránily vjezd do přístavu, 
a často v nerovném boji proti bolševkkým 
obrněným dělovým člunům, které prý rudí 
na Volhu přitáhli až z Finského zálivu, tyto 
statečně proháněly. 

Každého rána na širokém prostranství 
řeky, mezi vysokými sloupy vody, způsobe,. 
nými explosí granátů, manévrovaly obě flo~ 
tily, a jejích boji přihlíželo se zájmem množ~ 
ství kazaňských Tatarů, kteří s křikem sle~ 
dovalí každý vý.stře1. Takový dělostřelecký 
souboj lodí poskytoval čarokrásný pohled. 

Do Kazaně jsme přibyli večer 21. srpna a 
ráno 22. srpna, na rozkaz ruského pluk. Stě~ 
panova, který velel kazaňské frontě, jsme 
vyšli přes město kolem staré pevnosti do 
Karavajeva. Tam jsme přespali na holé zemi 
a táno 23. srpna j,sme se odebrali k osadě 
Výselky. První rota našeho pluku, kterou 
vedl por. Franěk, byla však již před tímspo~ 
lečně s 9. a 11. rotou 1. pluku poslána na 
Arské pole při jekatěrinburské žel. dráze, kde 
se připravoval nástup. 

Byli jsme zesíleni 4. rotou 1. pluku, něko~ 
lika děly naší 2. baterie a menším oddílem 
ruské lidové \ armády, kteréžto části do té 
chvíle chránily tento úsek. 

Naší.m úkolem bylo, dobýti vesnici Osi~ 
novo, která ležela před námi, a již už dříve 
měly naše oddíly obsazenu. K tomu účelu 
byla do prava vyslána obchvatná kolona, 
složená ze 4. roty a 2 čet 2. roty 2. pluku, 
,se kterými jsem byl i já. 4. rotě velel poručík 
Kolář, naší půlrotě poručík Vetejška. 

Chvíli jsme se prodírali lesíkem, majíce 
v úmyslu pokud možno nejdále zajíti nepříteli 
v týl, ale byvše vyrušeni výstřely nepřátel~ 
ské jízdní hlídky, byli jsme nuceni vyjíti 
z lesa a obrátiti se do leva na rozsáhlou rovi~ 
nu, odkud jsme zahájili otevřený útok na 

-- silnice. 

_._._.-vozové nebo 
polní cesty. 

okolim. 

(,) lesy (parce(y). 

vzdálenost více než jedné versty. Utok byl 
dosti rychlý, neboť již za necelou hodinu jsme 
se zmocnili vesnice. Největší odpor bolševici 
kladli za vesnicí, kde nás uvítali křížovou 
palbou kulometů. Přes to však, a také snad i 
proto, že do vesnice stále ještě bila naše 2. 
baterka, pronásledovali jsme nepřítele až 
k vesnici Tura. Odtud jsme se však vrátili 
a po příchodu druhé poloviny naší skupiny 
a oddílu lidové armády opevnili jsme se před 
Osinovem, kde nám jakousi ochranu posky~ 
tovaly i mandele obili. 

Druhého dne se ruský o.ddíl odebral obsa~ 
diti lesík u Hlubokého jezera na nejjižnější 
části našeho úseku, a tím byla naše posíce 
protažena v půlkruhu od Osinova až před 
stanici Krasnaja Gorka, kterou ovládali bol~ 
ševici. 

Když jsme si vykopali zákopy a rozhlédli 
se po posici, nemohli jsme neviděti, že na 
obsazení tohoto úseku by nás musilo býti 
aspoň čtyřikráte více. Jednotlivá družstva 
byla od sebe na 100 metrů, roty na versty 
vzdáleny, ~ protože jsme nebyli jisti před 
útokem. bděli j.sme celé noci. . 

Rudí byli opevněni před lesem u vesnice 
Tury a klamali nás podezřelým klidem. Zato 
naše 2. baterka nedala si pokoje, dokud bol~ 
ševikům nezapálila vesnici za zády. Tito se 
však ihned revanchovali a po dvoudenní 
kanonádě zapálili nám zápalnými granáty 
Osinovo, a kryti dýmem a mlhou, podnikli 
27. srpna o 4. hodině ranní útok na naše 
posice. 

Právě jsem byl zavádět stráže na jižním 
úseku naší fronty, kam naše 2 čety 2. roty 
večer přešly, když na pravo od nás jsem 
uslyšel bolševické »ula~la~la, ula~la~la!« 

Poručík Binka, který právě velel naší půl~ 
rotě, chtěl nastupujícím vpadnouti do boku, 
neboť na nás bolševici přímo neútočili. Bylo 
však již pozdě. Bolše.yici využili nechráněné 
mezery v dolíku mezi 4. rotou, 1. a 4. rotou 
2. pluku a. vnikli do Osinova, roztrhnuvše 
naši skupinu na dva díly, které zůstaly bez 
orientace. Majíce bolševiky těsně za sebou. 
spojili jsme se s druhou polovinou naší roty. 
a kryti v úžlabině, jakých tam bylo plno, hle
dali jsme spojení s ostatními našimi oddíly. 

Na nádraží u Osinova jsme zahlédli řetěz 

,.. 

vojáků, které jsme pokládali za-naše a s rado~ 
stí jsme k nim běželi. Byli jsme však přivítáni 
kulometnou sprchou, a čím více jsme mávali 
čepicemi a křičeli: »Volové, nestřílejte, to 
jsme my!«, tím .více nás kulomet kropil. -
Teprve potom jsme poznali, že jsou to bolše~ 
vici, a začali jsme se krýt a bránit. Za chvíli, 
když jsme měli již několik raněných, přijel 
roklinou jezdec s rozkazem, abychom ustou~ 
pili, neboť i od nás odtržená 4. rota, která 
prý podnikla zdařilý protiútok, ustupuje zpet 
k Výselkám. 

Zahájili jsme tedy ústup a po poledni jsme 
se opevnili na výšině za osadou Výselky, 
kde se s námi druhého dne spojil i Káňův 
oddíl, který na zpátečním pochodu od Roma~ 
novského mostu u Suché Rječky úplně rozbil 
nepřátelskou obchvatnou kolonu, kterou nám 
bolševici vypravili do týlu. 

Nyní j.sme byli silnější, ale měli jsme také 
i úsek větši. li Volhy stál oddíl rus. kapitána 
Zembalova, ke kterému měla nejblíže stojící 
naše 2. rota 6 verst lesem, dále stála 4. rota 
1. pl., 4. r. 2. p1., a Káňův oddíl. Mezi jed~ 
no tlivými oddíly udržovaly spojení pěší a 
jízdní rozvědky. 

Pohoda byla mizerná, pršelo, a my jsme 
již týden nespali, neboť na službu jsme se 
musili měniti několikrát za den. Nálada byla 
již špatná. »Houpáni« všemi od desátníka 
nahoru, »houpali« jsme se navzájem, že co 
nevidět přijdou »sojuzníci«. 

Na rozvědky jsme nejčastěji chodili lesem 
k Hlubokému jezeru, kde stál oddíl kapitána 
Zembalova společně s mobilisovanými novo~ 
branci, většinou Mordvíny a Baškýry. Kapi~ 
tán Zembalov byl chrabrý voják a jeho dů~ 
stojnické družině nebylo hany, ale mobiliso~ 
vaní novobranci vojskem vůbec nebyli. Při 
jedné rozvědce, které jsem se zúčastnil s prap. 
Chmelařem, přiblížili jsme se k těmto lidem 
právě v době boje. Nebyl to snad ani boj, 
pouze několik kulometů zařehtalo v lese, ale 
na mobilisované vojáky to působilo hrozně. 
Odhodili pušky a uděšeni vyřítili se proti 
nám a zmizeli v lese. Na zpáteční naší cestě 
lesem nás pak znepokojovaly časté ojedinělé 
výstřely; šli jsme tedy směrem, kde rány za~ 
znívaly, a naskytla se nám divná podívaná: 
mladí, ustra~eni vojáčkové si navzájem pro~ 
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Kulomet 1. pl. na Arském Ipotí r. 1918. Foto Památník Odboje. 

střelovali lýtka a dlaně, aby se vyhnuli dal~ 
ším hořkostem vojenského života. Co jsme 
měli s nimi dělat? Někteří bratří jim chtěli 

natlouci, jiní je chtěli předati ruskému vojen~ 
shmu ,soudu, který by je byl jistě odsoudil 
k smrti, ale převládl u nás soucit s nešťast~ 
níky a nechali jsme je tedy na pokoji. Vždyť 
nemohli míti na na'šem díle většího zájmu, 
nežli bohatí obyvatelé ohromného města, 

kteří za celý měsíc nedovedli postavIti k svojí 
obraně ani pořádných pár praporů vojska. 

Zato místní dělnictvo nezahálelo. Povzbu~ 
zeno přítomností několika dělnických pluků 
na straně nepřítele, se kterými patrně tajní 
stoupenci bolševiků vešli ve spojení, vzbou~ 
řilo se dělnictvo na Prachovém závodě, sto~ 
jícím tě,sně za levým křídlem našeho úseku, 
a společně s částí mobilisovaných vojáků 1. 
kazaňského pluku snažilo se spojiti s rudou 

armádou. 
Vzpoura byla likvidována 3. září 1. rotou 

našeho pluku, která den předtím se vrátila 
z Arského pole a obsadila kasárny za tímto 

nebezpečným úsekem. 
Dělníci i vojáci byli pochytáni a odzbro~ 

jeni. 
PEes to však situace byla pro nás hrozná. 

Kazaň byla ohrožena se všech stran. Ohrom~ 
né přesily nepřítele sestávaly z nebezpečných 
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odpůrců, neboť proti nám nestály již neorga~ 
nisované tlupyuobrodruhů, ale a'rmáda pev~ 
ná, složená větším dílem z nadšených a obě
tavých dobrovolníků dělnických pluků, kteří, 
povzbuzováni přítomností Trockého, viděli 

v našem boji smrtelné ohrožení vymožeností 

revoluce. 
A proti této armádě stálo několik vybitý.cb 

a vysílených rot našich vojáků, rozestave~ 

ných na třech frontách, které se podobaly 
předním strážím, za nimiž v nedaleké Kazani 
úplně bezstarostně, nestarajíc se o zítřek, 

odpočívalo a veselilo se obyvatelstvo města. 
přeplněného ru,skými důstojníky, jimž důstoj' 
nická uniforma poskytovala vítanou příleži, 
tost k hýření, milostným dobrodružstvím a 
okrádání státu. 

Naši hoši častokráte usuzovali, že ruští dů~ 
stoj ní ci jsou buď velicí hrdinové, nebo nej~ 
horší zbabělci. A měli pravdu, aspoň v Ka~ 

zani jinak nebylo. 
Za těchto okolností byl pád Kazaně neod~ 

vratný. Každá srážka nás stála několik živo~ 
tů, ranění odcházeli, roty se zmenšovaly, 
únava byla ohromná, všude to praskalo, a 
pluk. Švec, který velel našiin českým vojskům 
a později celé frontě, nestačil přehazovati 

roty s fronty na frontu. 
6. září byl vzdán i vrch Vrchní Uslon na 

pravém břehu Volhy, který do poslední 
chvíle hájila narychlo tam povolaná naše 1. 
rota, a téhož dne i na našem úseku musili 
jsme ustoupiti až k Prachovej Slobodce a že~ 
lezniční trati, neboť bolševici pronikli na na~ 
šem levém křídle až k Prachovému závodu, 
který opanovali. 

V noci na 7. září nás konečně vyměnila 
narychlo sehnaná ruská kazaňská posádka. 

První klidnější noc po čtrnáctidenních ne~ 
přetržitých bojích jsme ztrávili v budově 

kazaňského učitelského ústavu na Gruzinské 
ulici, kde nás obyvatelstvo zahrnovalo růz~ 
nými dárky, jablky, vejci, cigaretami a ma~ 
chorkou. Připadalo nám to tak, jako by nám 
zbabělí Kazaňáci říkali: »Tumáte, Čechoslo .. 
váci, jablka a machorku, vot vám papirosky, 
a jděte se za,se za nás mlátit, my budeme 
zatím chodit do kaváren .a ve dne spát!« 

N a den 8. září 1918 Kazaň dlouho neza~ 
pomene. To už bylo ve městě boží dopuštění. 
Bolševické střely bOřily střechy domů, na 
ulicích lítaly cihly a padalo sklo z oken. 
Chodci ,se zděšeně kryli do průjezdů domů a 
na dlažbě sténalo a krvácelo množství raně~ 
ných chodců. Byly to ženy, gymnasistky, vy~ 
cházející ze školy, děti - nevinný národ -

Druhého dne jsem byl vyslán s jakýmsi 
vzkazem k našemu vozatajstvu, které ve ves~ 
nici Horkách za jižním cípem města (stálo 
připraveno k odjezdu. Večer na zpáteční 

cestě městem, když jsem se krčil ke zdím 
domů, chráně se tak před padajícími střepi~ 
na mi granátů a skla, byl jsem zatažen dvěma 
ruský'mi dívkami do přepychového dO,mu. 
Puzen zvědavostí, nebránil jsem se příliš a 
stanul jsem za chvilku v nádherně zařízeném 
bytě, obývaném mými průvodkyněmi. 

»Opustíte město?«, byla první slova, která 
jsem od nich ,slyšel. 

A mezitím, co se mne vyptávaly na vše 
možné a nemožné, stavěly přede mne na stůl 
různá jídla a nápoje, jakých jsem od počátku 
války viděl po prvé. 

Byly to dvě sestry, jedna vdaná, druhá 
svobodná. První měla muže důstojníkem 

v donské Denikinově armádě, druhá měla 
jen otce, který byl lékařem, a toho ještě bo,l~ 
ševici drželi kdesi v žaláři. 

»Opustíte město?«, opakovaly stále svoji 
otázku. »Kdy odejdete? - Můžeme s vámi?« 

Co Jsem jim mohl říci, já, desátník česko~ 
slovenského vojska? 

»Snad!«, řekl. jsem, a mezitím, co stály 
nehybně, ztrnule na mne pohlížejíce, krmil 
jsem se předloženými jídly. 

Obyvatelstvo vnitřního města bylo zachvá~ 
ceno hrůzou před blížícími se bolševiky. Poví~ 
dalo se, že komisaři dají svým vojákům dva 
dny volnost, dělati si ve městě, co budou 
chtíti, jak se již dříve v různých městech 

stávalo, a zvláště ženy a mladé dívky měly 
obavy před násilnostmi rudých vojáků. Proto 
také obě ženy jevily takový zájem o náš 
odchod, a touhu, odejíti s námi. 

Dole v přízemí bydlel lékař, který kdysi 
dobrovolně působil v lazare tě lidové armády, 
a i ten za krátko přišel. Prý je již připraven, 
ale neví, kam se má obrátit - kde rudí ještě 
nejsou. A ke mně, prostému vojáčkovi, se 
obracelo radu. 

Venku na ulicích pra,skaly granáty, a já, 
sám bezradný, uklidňoval obě zoufalé ženy, 
odhodlán na jejich prosby setrvati u nich do 
rána. 

Doktor mezitím odešel s tlumokem pryč -
prý se uvidí, co se dá dělat. Již se nevrátil. 

Seděli jsme mlčky, přémýšlejíce každý o 
,svých starostech; já, abych se neztratil svým 
bratřím, ony, zajisté, o svém osudu. 

Bylo již po půlnoci, když vytrhla nás ze 
zadumání ohlušující rána. Skočil jsem k oknu, 
z něhož se sypalo sklo, ,a vidím zřícenou stře~ 
chu protějšího domu, slyším padání cihel -
a na konci ulice jsem zahlédl naše poslední 
čety. 

»Pojďte za námi, ale rychle! Opouštíme 
město!« zvolal jsem do sousedního pokoje, 
kam se před e~plosí obě ženy utekly, a sebra'V 
pušku, běžel j,sem za -svými. 

Často na tento příběh vzpomínám, a vždy 
si v duši vyčítám, že nejednal jsem dosti 
rytířsky. Ale kolik lidí by bylo na mém místě 
jednalo jinak? 
Měl jsem nejvyšší čas. Bolševici večer pro~ 

razili na několika místech frontu, hájenou ne~ 
spolehlivými vojáky, z nichž mnozí přešli 

k nepříteli, a naše roty vyklizovaly město. 
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Odcházely jedinou volnou cestou přes ves~ 
nici Horky. 

A s námi opouštěly město tisíce civilních 
obyvatelů. Na desítky ver,st táhly se zástupy 
lidstva; měšťané i dělníci, ženy prosté i dámy, 
které nás poslední dny hostily, narychlo 
oblečeny, s ranečkem nejnutnějších věcí a 
mnohé i s dětmi - všichni prchali před hroz~ 
ným nepřítelem, o jehož zvěrstvech se šířily 
legendy. 

V poledne 10. září jsme došli do vesnice 
Salmykovo. Vesnice představovala ohromný 
tábor, kde převládali běženci. Zvláště nás 
udivil .značný počet odstupujícího rUiského 
vojska, které se v době našich bojů nečinně 
povalovalo v kasárnách. O polovinu zoufa~ 
lých běženců jsme se museli starati a děliti se 
s. nimi i o oběd. Činili jsme to rádi, a zvláště 
já měl radost, když jsem mezi zachráněnými 
našel i obě své známé. 

Bolševici, obávajíce se našich nástrah, 
dosud do Kazaně nevstoupili, ale pronásle~ 
dovali nás ,svými aeroplany, které vrhaly 
bomby. Zvláštní náhodou bomby zabily 

pouze dvě nebo tři vesnické ženy. Jinak však 
způsobily nevídanou paniku. 

Více starostí působila evakuace našich 
lodí, neboť bolševici měli již obsazena všech~ 
na návrší (Nižnij i VJ:chnij Uslon), která 
uzavírala kazaňský přístav. Avšak i tu po;. 
mohla odvaha hrdinného ruského kapitána, 
který za noční tmy projel s celou flotilou 
bolševikům přímo pod nosem. 

11. září na rozkaz pluk. Švece odešel náš 
oddíl do přístavu Laiševa, odkud 13. září 

vyjel na lodích »Amur« a »Methodij« smě~ 
rem k Simbirsku. Cestou jsme se však dově~ 
děli, že i Simbir,sk dobyli bolševici. Oznamo~ 
vali nám to Kappelovci z lodi, kterou j,sme u 
přístavu Tetjušina potkali. 

Byli j'sme tedy v pěkné louži. Vrátili jsme 
se proto do Laiševa a druhého dne opět jsme 
se plavili po řece Kamě do přístavu Staraja 
Majna, odkud jsme šli vstříc novým a těž~ 

kým bojům na Volgo~bugulminské dráze, 
které si znovu vyžádaly nových a těžkých 

obětí na životech našich bratří~ 

x 

VZPOMíNKA NA ÚSTUP OD VOLHY 
RUDOLf: CiESL 

Je teskno vzpomínati na nas ústup z Po~ 
volží, který konal se za zvláště těžkých okol~ 
ností, za naprostého nepochopení, ba nená~ 
visti ruských lidí. Malý ruský člověk, žijící 
ve městě a vesnici, strádáním a bídou uštva~ 
ný, ztratil ono pochopení, které měl s počátku 
pro náš boj. To byla první příčina, proč ocitli 
jsme se v po.stavení málo záviděníhodném. 
Ono velké nadšení, kterým jsme byli vítáni 
při prvním náporu, osvobozujíce města a ves~ 
nice, zmizelo, místo něho nastoupila u rus~ 

ký ch lidí únava a lhostejnost. 

A nebylo tomu se co diviti. Nemohli a ne~ 
byli jsme těmi, kteří by na ráz a na vždy 
osvobodili ruský národ, nebyli a nemohli 
jsme býti těmi, kteří by zbavili ruský lid 
všech zlořádů, které po sobě zanechal carský 
rdim. Doba čtyřměsíčních těžkých bojů do~ 

vedla vy:střebati síly československých do~ 

brovolců, dovedla naprosto zlhostejnět a 
odvrátit od nás malého ruského člověka, na 
kterého jsme se nejvíce spoléhali. 

V čem toho býla příčina? Vždyť dělník, 
mužík, železniční zřízenec byli první. kteří 

chopili se zbraně a postavili se v naše řady. 
Byli to naši nejupřímnější a nejvěrnější 

přátelé, kteří pro nás vykonali každou služ~ 
bu, dávajíce nám vše, co dáti mohli. Naproti 
tomu ruská inteligence a zejména ruské dů~ 
stojnictvo z devadesáti procent lhostejně při~ 
hlíželo ke v:šem událostem, omezujíce se na 
oslavné řeči o hrdinných Čechoslovácích a 
na pořádání slavností ve prospěch raněných. 
Vzpomínám, že v Samaře při vyhlášení do~ 
brovolného vstupu do ruské armády, přihlá~ 
silo se několik desítek z přítomných tam ně~ 

kolika tisíc důstojníků. Zato bylo je viděti na 
promenádách města, »gulali« v plném lesku 
staré carské uniformy, vyšňořené pogony, 
řády na prsou, kokardami na čapkách, ba 
i na holínkách. V <';asopise 4. pluku »Ruch« 
byl o nich tento epigram: 

Aby »forma« ruských vůdců 
byla stará bez výjimky, 
připichli si - div se světe ... ! 
kokardy i na -;- holinky. 

Kazaň padla, odcházíme ze Simbirska, 
ustupujeme na levý břeh Volhy s těžkými 
pro nás z'trátami. Vydávají se proklamace 

obětmi. Nadlidské vypětí sil, všechno strá~ 

dání našich vojsk je ztraceno v nivec, rozbíjí 
se o naprostou apatii a politickou lhostejnost 
ruské inteligence k osudu svého národa. 

Armáda má však ještě jednu naději. Slibuje 
se pomoc spojenců. - Věří se! Zpráv:a při~ 
chází za zprávou, že spojenecká vojska jsou 
již na cestě. - Čeká se! - Dni a týdny ply~ 
nou v marném očekávání a pomoc nepři~ 

chází. Vojska vzmáhá se netrpělivost a z této 
nervosnost. Ruský lid je proti nám popuzo~ 
ván bolševickými letáky, v týlu armády se 
organisují povstání. Fysické síly vojsk jsou 

Na slanici v Aksakovu. Foto P§lmátnik Odboje. 

k ruskému národu, v nichž je vyzýván, aby 
se chopil zbraně a pomohl hrdinným Čecho~ 
slovákům odraziti blížící se nebezpečí; vy:
jednává se s ruskými politiky v Samaře, Ufě 
a na Sibiři. A odpověď? - - Nabyté eva
ku.ační vlaky ruskou buržoasií a důstojni~ 

ctvem. To když vidí ruský mužík, odchází 
i on. K tomu ještě přistupují politické spory 
mezi vládami sibiřskou a samarskou, a my 
zůstáváme na frontě sami, s několika jen 
drobnými ruskými oddíly, které nám přes 

všechno svoje snažení nemohou situaci uleh~ 
čiti. 

Události ty odrážejí se i v řadách naší 
armády. Všechny úspěchy prvních vítězných 
bojů jsou ztraceny, ustupujeme krok za kro~ 
kem, opouštíme vše, co bylo dobyto tolika 

vyhnány k nejvyššímu vypětí. V tomto stavu 
je udržována armáda rozkazy, že tuto proti~ 
německou frontu musíme udržet až do pří~ 

chodu spojeneckých vojsk. Tato nálada je 
podporována také psaní~ »Česko,slovenské~ 
ho deníku«. Spojenci však nejedou a vojsko 
ztrácí na své bojovnosti. Gnavu a nervosnost 
je viděti na tváři každého vojáka. Tu přichá~ 
zí zase nová zpráva. - Japonská vojska jsou 
již v Krasnojarsku a jedou nám pomoci. -
Ale nedojeli. - Dále, než do východní Si~ 
biře se Japonci pro rivalitu spojenců nedo~ 
stali. 

Poslední naděje zmizela a osud povolžské 
fronty je tím zpečetěn. Opouštíme pravý 
břeh Volhy a Alexandrov,ský most. Vlaky 
se volně pohybují k Samaře. Před sebou 
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máme vytrhané železniční koleje. Zvolna a 
za stálých šarvátek s menšímy oddíly bolše~ 
viků pohybujeme se kupředu. Vyšinuté vla~ 
ky, rozmlácené vagony a nenávistné pohledy 
vesnických obyvatel jsou smutnou stafáží 

tohotp ústupu. 

Přijíždíme do Samary. Město se vyklizuje. 
Ačkoliv je vyhlášena mobilisace ku pomoci 
Čechoslovákům, aby Samara byla udržena 
- první do odjíždějících vlaků nastupují 
ruští důstojníci, aby opustili ohrožené město. 
Za této ,situace opouští náš čtvrtý pluk město. 
V ariergardu zůstává 9. pluk. V dáli slyší~ 
me střelbu pušek a rachot kulometů. To 9. 
pluk svádí' tuhé půtky s pronásledujícími jej 

I 
bolševickými vojsky. 

Ustup provádí se y naprostém pořádku a 
vojsko nezitrácí ani s~ůj humor. Objevila se 
najednou písnička, ve které neznámý autor 
(možná, že autoři) chce zesměšniti všechny 
ty zprávy o pomoci spojenců. A všemu tomu 
říká houpání. Písnička se ujala a zněla takto: 

Stále n!ás houp.ají tam u těch ,stolů, 
o závod lítáme nahoru - dolů. 

Pěkně se vám to tam do výše zvedá, 
jenže se každý z nás houpati nedá. 

Nás už to houpání pomalu mrzí, 
myslíme, houpačka praskne vám brzy. 

Jen vy nás pánové přestaňte houpat, 
nebo se můžete překrásně zkoupat. 

Nám vždy jen s pravdou ven, křičí už 
pluky, 

houpačky ty patří pro malé kluky. 

Podplukovník Medek články nám psával, 
ale jako s dětmi často si hrával. 

Samara musí se tak dlouho držet, 
pokud my nebudem tam všichni ležet. 

Stále ná~ říkají, že prý už' jedou, 
divise Japonců v čele s Kudelou. 

Čeček v Samaře brambory ztratil, * ) 
devátý Havlíčkův ,se pro ně vrátil. 

Však již tam nedojel, musel jít pěšky, 
krkavci vzali jim šalony všecky. 

*) Narážka na jmenování gen. Čečka čestným 
krestjaninem Samarské gubernie. 

348 

MM 

Čečkova země v Samaře leží 
A Čeček na východ poskorej běží. 

Zkrátka je toho dost, houpaj' jak můžou, 
píšou a těšej' nás s pomocí cizou. 

Teď něco na konec' o našem stavu; 
budem mít z houpaček .šedivou hlavu. 

Za této nálady a po různých zastávkách 
stanul nM čtvrtý pluk na stanicích Aksakovo 
a Belebeje. Odtud měli jsme býti spolu s 1. 

plukem vysláni znovu do boje proti blížícím 
se bolševikům. 

Tu však dochází k přelomu smýšlení, až 
dosud hrdinsky bojujících částí. Vojsko 
odpírá vyplniti rozkaz vystoupit z vagonů 
a ubytovat se v zajateckém táboře v Bele~ 

beji. Vojáci cítí se bezpečnější ve vlacích, či, 
jak říkali, »na kolečkách«, a nechtějí tyto 
opustiti. A zde bych chtěl říci našim histo~ 
rikům a kritikům, kteří docda jednoduše, bez 
zkoumání příčin, svalují vinu pro neupo~ 
slechnutí rozkazu na podvratnou činnost ne~ 
odpovědných »štváčů« a demagogů, toto: na 
tom stavu, ve kterém se části nacházely, a 
té ,situaci neměli viny žádné »podvratné 
živly« ani »demagogové«, prostě proto -
že jich nebylo. 

Armáda, která až dosud z vlastní svojí 
vůle bojovala a umírala za velikou ideu osvo~ 
bození, bráníc svoji existenci, jsouc napade~ 
na, opřela se zde vyplniti rozkaz čistě z lid~ 
ského pudu - sebezachování. Tato armáda 
do poslední chvíle vyrovnaná a disciplino~ 

vaná, vidouc beznadějnost dalších bojů, kdy 
všechno kole.m ní se připravuje k strašlivému 
požáru občanské války, volá po odchodu 
z fronty, bojíc se o svoji jednotu a ceHstvost. 
Fysická touha po odpočinku, volání po prav~ 
dě, jaký že je cíl našeho dalšího setrvání 
v Rusku, všechno to zklamání v pomoci spo~ 
jenců, byly vedle jiných příčin, tím činite, 

lem, který podlomil ducha a bojovnost po':' 
volžské skupiny. 

Byl to výkřik lítosti zklamané duše česko, 
slovenského vojáka nad vším tím chaosem, 
který kolem sebe viděl. Sel s počátku s ra~ 
dostí do bojů, dociluje 've svém nadšení 
úspěchů předčí cích veškero očekávání. Před 
několika měsíci byl vítán a oslavován jako 
osvoboditel - dnes odchází s bojiště opuštěn 

Výbuch tlranátu ve Volze. Foto Památnik Odbo.ie. 

a nenáviděn. Nepochopen ruským lidem, ne" 
pochopen ani svými. Když fysicky a nervově 
vyčerpán klesá pod tíhou svých povinností, 
nemá pro ~ěho nikdo povzbuzujícího slova 
- ale rozkazy" protestuje~li - vmete se 
jemu ve tvář slovo demagog~bolševik. 

Na tomto nd'ťastném ústupu našich vojsk 
není vina jenom na straně ruských lidí -

x 

ale také z valné míry na chybách našeho 
vedení. 

Vedle nes četných obětí na životech našich 
bratří, padlých za bojů na této nešťastné 

frontě, vyžádal si osud ještě obět poslední -
bratra plukovníka Svece. Touto velikou a 
bolestnou žertvou končil ústup českosloven" 
,sk}'ch vojsk z neblahé povolžské fronty. 

KONE( FRONTY NA VOLZE 
V ACLAV KAPLICKÝ 

Kazaň byla pro naše části kulminačním 

bodem. Od ní nastal neustálý sestup, mravně 
i vojensky. Ukazovalo se stále jasněji a jas" 
něji, že naše předpoklady nebyly správné. 
Povolž,ská fronta se hroutila. Demokratickou 
vládu v Samaře. se nepodařilo vybudovat 
vůbec. Přesvědčit mužíky a dělníky, že náš 
pořádek je lepší než bolševický se rovněž' 
nepodařilo. Vojensky byly naše ztráty teprve 
veliké. Roty prořídly a nebyly nikým dopl" 
něny. Z velikého fysického vyčerpání kaž" 
dému se chtělo spíše odpočinku než nových 
bojů. 

Když. po kazaňském ústupu šťastně jsme 

dostihli stanice Nurlat, kde byly připraveny 
naše vagony, bylo nám jako Robinsonovi, 
když uviděl blížící se loď. NebOť nikdo necí~ 
til se nikde bezpečněji, než ve vlaku »na ko~ 
lečkách«. Byla z toho taková radost, že nás 
ani zvláště nedojala zpráva o obsazení krás" 
ného Simbir,ska bolševiky. 

Radost byla tím větší, že se zjistilo, že 
plukovní hospodář ukrývá ve svém skladišti 
mnoho likérů a kořalek, na které jsme si 
dělali přirozeně ihned právo. Kromě toho 
vyskytlo se někde kouzelné slovo »oddych«, 
které se rozšířilo po všech těpluškách a za, 
tvrzele se udržovalo ve všech myslích. 

* 
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Vlak pádil rychlostí 100 km za hodinu. 

»Kam t.ak rychle1« ptal se jeden druhého. 

»Na oddych!?« odpovídali někteří, ale 
z očí se jim dívala starost a nedůvěra, neboť 
takhle rychle že by se jelo na odpočinek? 

Stanice se střídaly tak rychle, jako by to 
bylo v biografu a nikoli ve skutečnosti. 

Melekes, Buguruslan, Bugulma, Kandri ... 

»Teď přijdou Čišmy, potom Ufa, pak Čel~ 
jabinsk a potom Sibiř,« pravil kdosi, vida 
v duchu před sebou bohatou, úrodnou zemi, 
kde pečené husy, kuřata a bílé housky stojí 
pouze několik kopějek ... 

Čišmy jsou železničním uzlem, odkud vede 
trať na Simbirsk, Ufu a Samaru. Předpoklá~ 
dalo se, že se pojede na východ, na Ufu. 
Zatím však v Čišmách lokomotiva byla od 
vlaku odepjata. Za chvíli přijela lokomotiva 
nová, která byla připojena na konec vlaku a 
za několik minut rozjel se náš vlak zase 
rychlíkovou rychlostí, jenom že místo na Ufu 
- na Samaru. 

* 
Padla Kazaň, padl Simbirsk; z velkých 

měst zůstala na Volze v našich rukách ,jen 

Samara. 
»Jedete do Samary. Na svatého Václava 

bude tam veliká ,slavnost, které se musíte 
zúčastnit,« říkali důstojníci. 

Na všech stranách fronty to praskalo, a 
my že bychom jeli na parádu? ... 

* 
Avšak skutečně! Časně z rána přijeli jsme 

do Samary a o 9. hodině stály už roty v plné 
parádě na peroně. Následoval pochod mě~ 
stem. Hudba hrála, lidé se na nás dívali uza~ 
vřenými okny, Rusové i Češi mluvili tisíc~ 
kráte již slyšená slova o bratrství Čechů a 
Rusů, o demokracii a o hrůze bolševického 

pekla. 
K obědu byly švestkové knedlíky a večer 

se šlo »gulat« do města. Někteří zašli do 
divadla - po prvé zase po několika letech 
- většina šla pít vodku nebo k děvčatům. 

V noci ozvala se pojednou za městem 

prudká střelba. 
Nastal poplach. 
Co se st.alo? 
Nic zvláštního. Ruští mobilisovaní nováčci 

odjížděli na frontu. Aby neměli mnoho ná~ 
bojů, vystříleli je hned za Samarou ... 

* 
Ráno dozvěděli jsme se zprávy, které ne~ 

byly právě nejveselejší. Nic na tom nezměnil 
flašinet, který vytrvale vyhrával před vagoný 
tesklivý valčík »Na sopkách Mandžurie«. 

Na nikolajevské frontě bylo opravdu zle. 
Náš druhý prapor byl ve škaredé situaci. 

Kdosi přišel se zprávou, že půjdeme na 
frontu. Včerejší paráda byla jen demonstrací, 
aby e'3e zalekly bolševické živly v Samaře, a 
aby se místnímu obyvatelstvu dodala od~ 
vaha ... 

V těpluškách to začalo hučet. 
»Zase na frontu? Ještě jsme si neodpoči~ 

nuli od Kazaně! Co si to vlastně Odbočka 
Národní rady myslí? Ať jdou zase jednou 
ulejváci! ... « 

Sešel se meeting. Rozhořčené řeči. Vý~ 

sledkem bylo zvolení deputace, která byla 
vyslána k plukovníku Švecovi, aby se infor~ 
movala. 

Švec nebyl v nejlepší náladě. 
»Chápu to, ale co mohu dělat? Rozkaz je 

rozkaz. Může jej změnit jen Odbočka. Je zde 
její zástupce, doktor Najbert, promluvte si 
s ním,« pravil Švec. 

Deputace šla tedy k Najbertovi. 

Přijal ji mile, pohovořil s ní, sdělil, že J1Z 

v podobném duchu psal několik dop~sů 

Odbočce, slíbil, že bude telegrafovat znovu 
do J ekatěrinburku a žádal, aby se mu vše 
předložilo ještě jednou písemně. 

Resoluce tedy byla sepsána, podepsána 
rotnými důvěrníky, vydána jako zvláštní vy
dání časopisu 9. roty »Světla a stíny« a pře~ 
dána dra Najber,tovi. 
Večer byl vŠ.ak nový meeting. Svolal jej 

sám plukovník Švec. Mluvil velmi pohnutě: 
»J eště tentokrát, bratří, musíte jít na fron~ 

tu. Potom vám zaručuji svým čestným slo~ 

. vem, že půjdete na oddych. Přece nyní nene~ 
cháte 2. prapor v bryndě. Mně přece věříte 
a uděláte to k vůli .... « 

Jednání nebylo dlouhé. Vojáci slíbili, že 
ještě tentokráte na fróntu půjdou jednak 
proto, že Šveci věř( jednak proto, že opravdu 
nelze nechat 2. prapor na pospas bolševikům. 

* 

Druhého dne hnuly se haše vlaky přes 
samarský most, o nějž jsme z jara tak úporně 
bojovali ... Vlak se zastavil na kterési menší 
staničce a hned bylo započato s vykládáním. 
Nejdříve kuchyně, pak kulomety a na konec 
my. Bojovného ducha však nikde nebylo. 
Mnozí bratří se hlásili nemocnými. Důstoj~ 
níci poukazovali na vojenskou povinnost a 
důvěrníci na slib, daný plukovníku Švecovi. 

Bez boje obsadili jsme první vesnici. Stalo 

k boji a telefonisté kladli dráty od nás ke 
kostelu, kde se nacházel velitel. 

Poručík, který velel našemu oddílu, kukát~ 
kem přehlížel obzor, ničeho však neviděl. 
Pojednou však zadíval se upřeně na jedno 
místo. 

»J sou to, nebo to nejsou?« pravil. 
Všichni, kdož byli na blízku, dívali se tím~ 

též směrem. Na obzoru bylo vidět malinké, 
černé tečky, veliké jako špendlíkové hla~ 

Samara. I!'oto Památník Odboje, 

se tak v noci. Venkované dívali se na nás 
nevraživě a ničeho nechtěli prozradit, ačkoli 

'bylo jisté,' že bolševici byli ve vesnici ještě 
před několika hodinami. Ve vesniCi byli 
vlastně jen ženy, děti a starci, mužské oby~ 
vatelstvo všechno zmizelo. 

Nečinně trávili jsme dopoledne druhého 
dne. Právě, když se začal rozdávati oběd, 
třeskly nad vesnicí tři šrapnely. Nastal zma~ 
tek. Velitel vylezl na kostelní věž a díval se 
po obzoru. Teprve po dlouhé době byl dán 
rozkaz k zaujetí posic na okraji vesnice. 

Šlo se neochotně, těžce a bez zájmu. Zatím 
padlo do vesnice několik granátů. Nikoho 
však nebylo vidět ani na obzoru ani ve vsi. 
Slunce hřálo, ani jako by nebyl podzim. ' 

Lehli jsme si několik kroků za posle.dními 
domky vesnice; kulomety byly připraveny 

vičky. Bylo jich mnoho, tři čtvrtiny kruhu 
celého obzoru ... 

»To jsou oni,« řekl jeden bratr. 

Nastalo ticho. Bylo dusno k zalknutí. 
Černé tečky neustále rostly; už byly větší než 
zrnko hrachu ... 'Už byly jako sirky ... 

A najednou se každému zatajil dech: na 
obzoru vyrůstaly - nové tečky, druhá 
linie ... 

Dusno se stupňovalo. 
»Třetí linie! ... řekl kdosi tiše. 

*' 
Kulometčíci začali pakovat své krámy. 
»Co to děláte?« vzkřikl na ně velitel. 
»Co děláme? Pakujeme. Cožpak tady ne~ 

cháme bouchačky bolšánům?« pravil četař 

od kulometu. 
»Kdo ti dal rozkaz?« 
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Kulometčíci ~eochotně práci zast,avili. 
První linie bolševiků byla již blízko. V slu

nečním jasu bylo vidět, jak se jim blýskají 
hlavně pušek. Zarachotily výstřely granátů. 
Explodovaly někde ve vesnici. Telefonisté 
stáčeli dráty. 

»Připravit se. Dobře mířit,« komandoval 
velitel. 
»Vždyť to nemá smysl! Je jich jako much 

a nás je tu asi sedm ... « 
»Utecme, dokud je čas ... « 
»Když nám rozf1áknou mO,st, neuteče ani 

jeden ... « i,~ ; 
Někteří vstávali. Kulome:tčíci znova z,ačali 

pakovat. 
»Nikdo se ani nehne, dokUd nedám roz~ 

kaz,« křičel důstojník. 
»Tak si tady zůstaň sám: my jdeme ... « 
Byl už opravdu nejvyšší čas. Začaly štěkat 

nepřátelské kulomety, bila artilerie. 
Nohy nebyly dost rychlé ... 

* 
Z tohoto boje bylo u některých rot až 80% 

desertérů. Zbytek snažil se zadržet postup 

x 

nastupující rudé armády, aby se mohla vy~ 
klidit Samara. 

* 
Ruští generálové, činovníci, jejich ženy a 

milenky měli pro sebe celé vagony. Stěhovali 
se psi, kočky, obrazy i staré bačkory. Pro 
vojsko byl katastrofální nedost,atek vagonů. 

Od Samary až do Kinělu po obou kolejích 
stály vlaky uprchlíků. Jako kdyby se stěho
val cirkus. V jednom vagoně tanečnice ze 
samarského divadla si upravovala toiletu, 
v druhém mladá gymnasistka krmila kanárka 
a v třetím bývalý důstojník, zdravý a silný, 
pokoušel se rozdělat v kamínkách oheň ... 

Hladoví, nevyspalí a sesláblí, táhli jsme 
podél této nekonečné řady vagonů. Srdce 
nás bolela, naplňovala je zášť. Chtělo se od~ 
počinout. Aspoň pět dní odpočinku! 

Místo toho však přišel rozkaz: 
»III. prapor 1. pluku bude krýt ústup jako 

zadní voj ... « 
To byl vla.stně úvod k Aksakovu, kde se 

zastřelil plukovník Švec. ' 
Bylo to nad naše i jeho síly! 

NA BELEBEJSKÉ FRONTĚ 
TOMAN (YRIL . 

Po třech měsících těžkých bojů a útrap na 
západo~urálské trati (Lysvenském úseku) 
byl dne 1. Hstopadu 1918 náš 3. pěší pluk, 
jakož i části 12. pěšího pluku a Kurganský 
prapor směněn ruskými pluky nové sibiřské 
armády generála Pepeljajeva. Současně jsme 
se dozvěděli, že pojedeme na pomoc našim 
částem, bojujícím na belebejské frontě. Těšili 
jsme se, že pojedeme přes Jekatěrinburk a 
Čeljabinsk, kde se nám dostane několik dní 
zaslouženého odpočinku. Proto když jsme 
přijeli na stanici Kuzino a bylo nám sděleno,' 
že nepojedeme pře.s Jekatěrinburk, nýbrž přes 
Berďauš, protestovali jsme. 5. a 7. rota 3. p. 
pluku dokonce odepřely .jeti a vystoupily 
z vagonů. Teprve po dlouhé domluvě a vy~ 
světlování nastoupily roty opět do vozů, 
avšak do J ekatěrinburku byla vyslána dele~ 
gace se žádostí o několik dní odpočinku. 
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Zádosti naší bylo vyhověno. V Ufě, do které 
jsme přijeli 6. listopadu, jsme dva dny odpo~ 
čívali. Stál tam ešelon štábu I. divise. Druhý 
den četli jsme na dveřích jeho vagonu radio
telegrafickou zprávu o převratu 28. října 

doma v Čechách. 
Zpráva ta byla nejasná a kusá. Chtěli jsme 

věděti více. Sháněli jsme zprávy od bratrů 
ze štábního ešelonu, a ti nám nemohli říci 

více, než to, co jsme již četli. Celkem jsme 
přijali zprávu tu klidně. Nebylo ani takového 
nadšení, jako když j.sme se dověděli, že padl 
Omsk. Tehdy hřímalo z vagonů nadšené 
»Nazdáár!!!«. Naše nervy byly již stálým 
napětím strhány. Cítili jsme jen tichou radost 
a vnitřní uspokojení. 8. listopadu odjíždíme 
z Ufy přes Aksakovo na stanici Belebej. 10. 
listopadu odcházíme z ešelonů na městečko 
J elan, asi 20 verst od Belebeje vzdáleného. 

Přešli jsme ještě několik tatarských vesnic 
a v jedné z nich jsme přenocovali. Tataři mají 
baráky dřevěné jako Rusové. Vesnice j.sou 
ohraženy proutěným' plotem. Nemohli jsme 
se nikde domluviti. Rusky uměl jediné 
obchodník a bývalí vojáci. Druhého dne ráno 
šli jsme kupředu. Byla velká mlha, že na ně~ 
kolik roků nebylo viděti. Jdeme do táhlého 
kopce a přibližujeme se k nepříteli. Když 
jsme přišli na samý vrch, zastavili jsme se a 
důstojníci konali poradu. Mlha se pomalu 

nulo ve vlnách řeky Ik. Pozdě večer vrátili 
jsme se do vesnice, kde jsme přenocovali. 

Druhý den jsme jeli na povozkách do 
Nižně~Troického závodu. Bylo 15. listopadu, 
a náš I. a III. prapor 3. p. pl. Cl baterie Kuli~ 
kovského šla obchvatem do týlu nepřítele, 

Postupovali jsme kupředu bez překážky. 

Vlevo od nas bylo slyšeti dunění děl a ra~ 
chot pušek. Frontálně na nepřítele, který byl 
v síle asi 8000 mužů, nastupoval úderný pra~ 
por a prapor 9. p. pl. Od severovýchodu na~ 

Trojích. Foto Památník Odboje. 

rozptyluje. V tom začali nám hvízdat kulky 
kolem uší. Ulehli jsme. Kapitán Kulikovský 
začal ihned z děl páliti po nepříteli. Rozvinuli 
jsme se v řetěz II zahájili palbu. Nepřítel ve 
zmatku prchá, nepřátelská artilerie střílí však 
po ná.s granáty, které dopadají daleko za 
námi. Přešli jsme dvě vesnice. Pojednou jsme 
pozorovali, že nepřítel přechází do protiútoku. 
Postupoval v několika hustých, vyrovnaných 
řadách. Když viděl, že postupujeme stále 
kupředu, dal se na zmatený útěk. 

Na svém ústupu utrpěl nepřítel velké 
ztráty. Utíkal po cestě, pa jejíž pravé straně 
byl vysoký kopec a po levé řeka Ik. Vpředu 
za mostem, po kterém chtěl přecházeti, oče~ 
kával ho již náš II. prapor v záloze, a zahájil 
naň palbu. Mnoho nepřátel bylo zabito a uto~ 

stup oval na nepřítele generál Kappel se svým 
vojskem. Asi po 8 hod. pochodu obsadili 
jsme ves Karamely, okolo níž sváděny tuhé 
potyčky. Do Nižně~ Troického závodu jsme 
přišli o 5. hod. ranní. Unaveni a vysíleni, 
rychle j.sme usínali. Za ten den a noc jsme 
urazili více jak 60 verst v plné výzbroji. Když 
jsem se probudil, cítil jsem. že mám horečku. 
Dostal jsem zápal plicních hrotů. Přijel k nám 
zvěstový od velitele části a hlásil nám, že 
máme »dňovku«. Toho dne útočily všechny 
naše části, i generál Kappel se svým vojskem 
na nepřítele, a na hlavu ho porazili. Odpo
ledne odcházíme do Verchně Troického zá
vodu, kde jsme očekávali příchod našich 
částí. 

Druhý ,den 17. listopadu pronásledovali 
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jsme nepřítele až do vsi Tumbarly Potapovo. 
19. listopadu odcházíme z Tumbarly Potapova 
do Belebeje, odkud j.sme měli jeti do Ufy na 
odpočinek. Mrzlo, sněŽilo a vítr pronikal až 
do kostí. Ačkoliv byly povozky pro nemocné, 
při takovém počasí rozhodl jsem se jíti pěšky. 
Do Belebeje se šlo bez pořádku. Jedni si zre~ 
kvirovali ve vesnicích povozky a jeli, jiní 
pospíchali pěšky, druzí jim nepostačili. Ne
bylo discipliny. Já nemohl zdravým postačiti 
a potácel jsem se sám, poslední. Kdyby mě 
nebyl vzal artělčík od 11. roty, který se někde 
zdržel, na sáně, nebyl bych se do Belebeje 
dostal. V Belebeji jsme čekali dva dny na 
příjezd našich ešelonů. Dověděli jsme se, že 
Kolčak udělal převrat a zavedl diktaturu. 
Ležel jsem ve vagoně, zmítán horečkou, a br. 
Koutník mě balil do studených obkladi'l. 
Slyšel jsem, jak bratři odsuzují převrat a na~ 
dávají na Kolčaka. V noci jsme vyjeli z Bele~ 
beje a klidně usnuli, domnívajíce se, že jede~ 
me do Ufy, jak nám bylo dříve sděleno. Ráno 
jsme se probudili a místo v Ufě stáli jsme na 

stanici Rjabaš u Abdulina. 
Mrzlo, sněžilo a vítr foukal, že by člověk 

ani psa nevyhnal. Asi o 9. hod. ranní obchá~ 
zel dežůrný vagony a hlásil: »rota nastoupit«. 
Celý III. prapor měl obsaditi ve,snici Para~ 
faevku, asi 7 verst od stanice vzdálenou. Byl 
jsem v duchu rád, že jsem nemocen a nemu~ 
sím do toho psího počasí. Avšak bratřím se 
též nechtělo. Nadávali, že nás houpou a 
usnesli se, že z ešelonu nevyjdou. Hlásili se 
všichninemocni a br. dr. Má I e k je všechny 
uznal. Nařídil jim, že musí býti 48 hodin 
v teple a řádně se vypotit. Velitel III. pra~ 
poru br. major Hajda dal rozkaz, aby loko~ 
motivy odjely na jinou stanici. Doufal, že tím 
bratry přinutí k povolnosti. Přišel i br. nad~ 
poručík Miklík a pravil: »Bratři, vy nechcete 
pomoci svým bratřím a chcete je nechat za
hynouti7« Tu bratři pravili: »Pusťte nás k te~ 
lefonu, my ,se s nimi domluvíme. Jestli jsou 
skutečně v nebezpečí, půjdeme.« Po telefo
nické rozmluvě s bratry od jiných praporů 
pak hlásili: »Pomoci nepotřebují, sami se 
odpoutají od nepřítele a ujedou.« Dále jsme 
se dohodli, že v Ufě z ešelonů nevystoupíme. 
Odvezli by nám ešelony, sibiřská vojska bol~ 
ševiky neudrží a budeme nuceni bíti se 
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znovu. Bratři žádali velitele praporu, aby 
ihned přijely lokomotivy a nás odvezly. Ten 
však pravil, že napřed projedou naší stanicí 
ešelony 2. p. pl., ,a pak teprve pojedeme my. 
Bratři se radili, že až přijedou ešelony 2. p. 
pl., odepnou jim lokomotivy a třeba násilím 
odjedeme. Rozvaha však zvHězila a neudě~ 
lali to. 

Odpoledne přijela lokomotiva, kterou ně~ 
kteří bratři obsadili a nařídili, aby náš ešelon 
odtáhla do Ufy. Velitel praporu, když spatřil, 
co se děje, vstoupil na koleje a zvolal: »Bratři, 
jen přes mou mrtvolu.« Vtom však lokomo~ 
tiva zapískala, dala se do pohybu, br. major 
uskočil, vskočil do vagonu a jel s námi. Jelo 
se klidně a málokterému bratru v tu chvíli 
napadlo, že je to vzpoura.' Oni instinktivně 
myslili, že jejich jednání je správné. My byli 
tehdy vojáci a současně politikové. Spojenci 
nás zklamali tím, že slibovanou pomoc vo~ 
jenskou, o které vytrvale psal »Čsl. deník«, 
nám neposlali a těch několik praporů, co tam 
přijelo, dělalo v týlu reklamu. My bojovali 
proti bolševikům sami s malými oddíly rus~ 
kých nadšenců pro demokracii, a zatím se 
Kolčak stal diktátorem. My jsme slíbili v pro~ 
voláni, podepsaným národními i soc. demo~ 
kratickými politickými pracovníky již před 
válkou, že nikdy nedopustíme, pokud v Rus~ 
ku budeme, samoděržaví nebo diktaturu. Pro~ 
volání to jsem četl v Jekatěrinburku. »Čsl. 
deník« ,se tehdy proti tomu neozval, ba i 
ONR. mlčela. My prostí dobrovolci jsme to 
podepsali ve svých srdcích. Kdybychom 
i byli bojovali dále za diktaturu Kolčakovu, 
byla by za půl roku naše armáda úplně zni~ 

čena. 

Asi o desáté hodině večerní jsme na jedné 
stanici zastavili. Opět bylo žádáno, kdo chce 
dobrovolně jíti proti bolševikům. Z celého 
ešelonu vystoupilo asi 9 br,atří. Kam je od~ 
vezli, a co dělali s 9 bratry, je mně neznámo. 
Do Ufy jsme přijeli 25. listopadu. Plukovník 
Vojcechovský oznámil v rozkaze, že to, co 
jsme provedli, je vzpoura, ale omlouvá nás to, 
že jsme nemocni, proto jsme nemohli rozkaz 
vyplniti. Dal nám ještě týden na zotavenou. 
Z Ufy jsme odjeli na stanici Iglino, kde jsme 
stáli přes 14 dní. Mezi tou dobou jsem se 
uzdravil a dostal jsem od br. lékaře několik 
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drií na zotavenou. V den odjezdu ze stanice 
Iglina byla naše rota na stráži. Večer jsme 
měli odjeti do Čeljabinska. Br. četař Hanuš 
po příchodu roty mně pravil: »Tomane, mám 
postaviti stráž u ešelonu a bratři jsou una~ 
veni.« Šel jsem. Ráno jsem měl opět horečku. 
Z nařízení br. lékaře musel jsem n,a okolo~ 
dek. *) 25. prosince jsme přijeli do Čeljabin~ 
ska, kde jsem byl předán do tamější nemoc~ 

nice. 7. ledna 1919 odjel jsem s transportem 
raněných a nemocných z Čeljabinska do Vla~ 
divostoku. Naposled jsem viděl rotu v Jeka~ 
těrinburku, kde jsme měli zastávku. Po celý 
měsíc trvající cestě p,řijel konečně náš tran~ 
sport 13. února do Vladivostoku, 'kde jsem 
byl předán do americké nemocnice na Rus~ 
kém ostrově na léčení: Tím konči moje zá~ 
pisky o tom, co jsem zažil v Rusku. 

x 

Z BOJŮ 7. PLUKU 
U MOLEBSKÉHO ZÁVODU 

DR •. A. ŠEvtíK 
Ani nás, »sedmáky«, nijak zvlášť nepře~ v území s' rozvětvenými komunikacemi, se 

kvapilo, když jsme po vytouženém proražení mezitím vyvinula docela pravidelná polní a 
cesty n,a východ a po spojení se s vladivo~ posiční válka jako na jiných frontách. Bylo 
stockou skupinou v Olovjanné (blízko bojovat o nepatrné vesnice, o různé takové 
Mandžurie) nejeli daje na východ do Vla~ »Bagánovy« a »Blbákovy«, jak se naši vojáci 
divostolcu a do Francie, nýbrž na západ - vyjadřovali, při čemž nebylo přehledu o celé 
na Ural. Bylo tehdy (začátkem září 1918) ~ akci a nevědělo se, co je vedle vpravo a 
takové opojení z dosažených úspěchů, že vlevo, zdali nebudeme najednou zaskočeni. 
celkem všichni věřili, že jsme daleko užiteč~ Na takovou polní a posiční válku bylo nás 
nější v Rusku, že můžeme Rusko zase vrátit 'zřejmě příliš málo. A zatím, co přesily sovět~ 
spojencům a postavit znova protiněmeckou ské armády 'proti nám rychle vzrůstaly,orga~ 
východní frontu. Poněvadž jsme se na sověty nisace ruské národ'ní armády pokračovala 
dívali jako na spojence - třeba mimovolné velice pomalu, a o spojencích se stále jen 
- Němců, tedy bylo ovšem především nutno psalo příslovečné »už jedou«, ve skutečnosti 
dobojovat ten boj proti sovětům. A věřili se však z toho konec konců vyklubalo něko~ 
jsme tehdy, že jej dobojujeme vítězně, že pod lik rot koloniálních vojsk, které ovšem na 
naším náporem se uvnitř zhroutí. Věřilo se frontu nešly, nýbrž se staraly jen o utracení 
dokonce, že vstoupíme vítězně do Moskvy... svých tučných platů hluboko v týlu (zázemí). 
Valný podíl na této ,sugesci mělo nepochybně Vyvagonovali jsme se 18. října ráno na 
také ruské okolí. V Irkutsku, kde jsme se razjezdu č. 61 za stanicí Šamary a pocho~ 
zdrželi asi lOdní na odpočinku, n~m dávali dovali jsme odtud do Molebského závodu, 
známí Rusové dokonce adresy svých zná~' kde jsme měli přenocovat. před dosazením do 
mých v Moskvě, abychom je po vzetí Moskvy linie. Už tu se objevil rozdíl oproti dřívějším 
vyhledali a vyřídili od nich pozdravy. Sám tažením. Molebský závod, dosti rozlehlé mě~ 
mám ještě takové adresy. . . stečko, vystavené na způsob dělnické kolo~ 

Ale když jsme se v polovici října 1918 octli nie, byl plný nejrůznějších vojenských částí, 
na uralské frontě, přesvědčili jsme se brzy, které tam už byly ubytovány. Naši vojáci,' 
že »ono se řekne, semenec, ale zobat ho« .. , ,kteří byli zvyklí na plánovité rozkazy i v ta~ 
Byla to už docela jiná fronta než na Sibiři, kových maliokostech, jako je ubytování, byli 
kde jsme ,se v ešelonní válce omezovali na nemile překvapeni, když místo přesného vy~ 
úzký pruh magistrály a na obchvaty. Tady, kázání rayonů jednotlivým rotám bylo prostě 

řečeno, aby si každá rota našla »kvartýr« 
sama. To znamenalo, že každý velitel čety *) Ošetřovna. 
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byl nucen hledat přístřeší pro svoji četu, což 
ovšem nebyla snadná věc, poněvadž jsme na~ 
cházeli baráky všude obsazeny. U naší 5. 
roty se nám podařilo ubytovati dvě čety jen 
po půlhodinovém čekání; ale ostatní byli při~ 
rozeně čím dál tím netrpělivější a konečně se 
rozešli po skupinách i jednotlivě hledat pří~ 
střeší na svou pěst, takže když se .asi po ho~ 
dině vrátil br. prap. Kuběna, velitel 4. čgty, 

aby odvec;ll svoji četu do baráků, které ko~ 
nečně našel, nebylo na místě už nikoho, a 

lesem dále s levého boku. Za neustálé střelby 
z pušek, kulometů a děl jsme stále čekali. kdy 
přijde povel ke zteči. Vlevo od nás se ozý
valo do rachotu s~řelby občas »kupředu«, 

»kupředu«, ale pak se to najednou znH~nilo 
ve zmatený křik a volání »zpH, zpět!« První 
prapor zakolísal a začal ustupovat. Mám do
jem, že to nebyly povely důstojníků, nýbrž 
volání jednotlivců, kteří asi narazili na ne
přítele, couvli a strhli s ,sebou celý pr.apor. 
Otok se nezdařil ... První prapor zaujal za1?e 

Na molebské frantě. Foto Památn[J{ Odboje. 

marné bylo jeho hledání v noci. Velice ho to 
mrzelo, neboť ráno, když o 5. hod. byl roz
kaz nastoupit k dalšímu pochodu, nemohl 
svoji četu, roztroušenou jednotlivě po bará
cích s jinými částmi. dlouho sehnati dohro
mady a musil slyšeti reptání vojáků na nepo
řádek, který sám zavinil a kterým byl při své 
svědomitosti velice dotčen. Za pochodu byl 
tak deprimován, že mluvil o rozvratu armá
dy, o složení šarže, o zastřelení se a pod. 

Postupovali jsme asi 13 verst proti Tatar
ské Byrmě, před kterou se v lese rozvinul 
prudký boj, podporovaný dělostřelectvem. 
Naše 5. rota byla ve středu úseku u cesty a 
obstřelovala nepřátelské posice na kraji lesa 
frontálně, zatím co 1. prapor postupoval 
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linii na stejné výši s naší rotou či· ještě dále 
vzadu. Střelba pokračovala s obou stran. 
zvláště se strany nepřátelske, i' v noci. Asi 
o 11. hod. přišla řetězem zpráva, že padl br. 
prap. Kuběna, který večer se svou četou 
prodloužil pravé křídlo. Tato zpráva mnou 
hluboce otřásla nejen proto, že to byl můj 
nejlepší kamarád, s kterým jsem bydlel v eše
Ionu v jednom kupé, ale i proto, že jsem si 
připomněl jeho deprimovanou náladu za po
chodu a napadlo mne, zdali snad neskončil 
sebevraždou. Tato domněnka se ve mně ze
sílila, když ho sanitáři přinesli ke mně (byl 
jsem zrovna u cesty), neboť jsme na celém 
těle nemohli najíti žádné rány. Teprve za 
několik dní jsem se dověděl, že podle kon~ 

statování lékaře na obvazišti byl střelen do 
levého ramene (kde byla jen kapička krve), 
že kulka projela srdcem a' zůsta:la vězeti 

v těle. Vojáci pak, kteří byli bezprostředně 
vedle něho, vypravovali, že jak se kleče na~ 
hýbal kupředu, aby pozoroval nepřátelskou 
posici, najednou klesl bez hlesu mrtev k zemi. 
Nedočkal .se tedy tento jemný, poctivý a ne~ 
náročný bratr (v civilu učitel) blízkého už 
dne osvobození svého národa ... Nepomohl 
mu ani obrázek, který mu (jako mně) dalo 
jedno hezké 101eté děvčátko jako talisman 
v Irkutsku, když jsme se loučili s rodinou, u 
které jsme za svého odpočinku bydleli ... 

O půlnoci jsme se stáhli asi 4 versty zpět 
a druhý den k večeru ještě další 2 versty 
zpět na výhodnější posici v otevřeném terénu, 
kde jsme se zakopali. Nálada, po ústupu ne~ 
valná, se ještě zhoršila deštěm, který nás 
docela promočil a který nám za noci nedovo~ 
loval ani si zdřimnout. Třetího dne zase celý 
den i noc pršelo, čtvrté'110 dne pak se ráno 
ochladilo, uhodil mráz a místo. deště začal 
padat sníh. Poněvadž nepřítel nevyvíjel žádné 
zvláštní činnosti, chodili jsme ve skupinách 
postupně asi 1 km dozadu za zákopy, kde 
jsme v jakési rokli rozdělali oheií a při něm 
se sušili. Sušení toto odnesly u četných vo
jáků boty, které se připálily, scvrkly a pak 
rozpadly. . 

Téhož dne (22. října) nás vystřídali naši 
od 5. pluku a my jsme nastoupili pochod 
zpět do Molebského závodu. Palatky (stany j. 
kterými jsme měli přikryty svoje zákopy 
(vlastně jen jamky) proti dešti a sněhu, mra~ 
zem tak ztuhly, že jsme je musili táhnouti 
napjaté za sebou a teprve u ohně v rokli nám 
rozmrzly. Po pochodu asi dvouhodinovém 
jsme došli do Molebského závodu, kde teprve 
jsme se mohli pořádně ohřát a osušit. V zpo
mínám, že nikdy mi nechutnal čaj tak, jako 
tehdy v Molebském závodě po tom vymrznutí 
na mokro. .. Jak málo stačilo člověku ke 
spokojenosti! ... 

Z Molebského závodu· jsme 24. října po
chodovali do Osinovky, kde jsme přenoco
vali v seně pod nějakou kůlnou ,( snad to byl 
ovčín), a 25. října ráno o 3. hod. jsme postu-

. povali dále asi 10 verst na Lebeděvku (Lebe~ 
ďata), a tam jsme zaujali posíce před vesnicí 

IV. díl Cestami odboje. 23 

na okraji lesa nad údolím,' kterým protéká 
vesnicí Lebeděvkou nějaká říčka, a za kterým 
na protilehlé stráni byla posice nepřátelská. 
Rudoarmějci však podle všeho spali většinou 
ve vesnici, neboť jsme viděli, jak po srážce 
našich hlídek s jejich hlídkami lezli husím po
chodem z vesnice do stráně na posici. Podle 
všeho bychom je byli rychlým úderem na 
vesnici překvapili a snad se i zmocnili jejich 
posice na protilehlém kopci. Ale tady, jak 
bylo vidět, byla už jiná taktika, která nechtěla 
hazardovat, jako se to dělalo dříve. Tak se 
rozvinul pravidell1Ý boj mezi oběma strá
němi přes údolí, přes střechy vesnice. Boj 
byl prudký, střelba z pušek, kulometů i děl 
téměř neustávala, ale to vše při takovém 
terénu nemohlo věc rozhodnout. Nepřítel měl 
posib výhodnější (alespoň pro obranu) a 
jeho artilerie byla velice dobře zastřelena do 
našich posic, zvláště na našem levém křídle, 
kde také bylo nejvíce našich ztrát. K večeru 
(ke 4. hod. odpol.) toto křídlo, kde byla 7. a 
8. rota, zakolísalo a začalo ustupovati, poně
vadž prý se objevil nepřítel s boku a bylo 
nebezpečí obchvatu. Ani prý nestačili vzíti 
s sebou všechny raněné a mrtvé. Dostali jsme 
tudíž také my rozkaz k Ú'ltupu a s námi ještě 
nějaká ruská rota mariinského pluku, která 
byla na našem pravém křídle. Jejich velitel 
nemohl pochopiti, jak my Češi můžeme také 
couvati, a když jsme už byli v lese, zapřisa~ 
1:al velitele naší skupiny, abychom vydrželi, 
a dokonce se chtěl zastřelit, ačkoliv prý ne
chal svoji rotu zatím v linii. Ale nepomohlo 
nic, byl rozkaz zpět, a tak šel s námi zpět. 
Zdali se pak vrátil pro' svou rotu nebo jí 
\Tzkázal. aby se stáhla zpět, či zdali byla ve 
skutečnosti už na pochodu, nevím. 

Sli jsme zase přes Osinovku do Molebské
ho závodu, kam Jsme dorazili po půlnoci. 
Bylo nás však z celé roty jen 32, ostatní zů
stali buď vysílením nebo pro špatné boty 
vzadu a teprve postupně docházeli za námi. 
Podobně to dopadalo i druhý den, kdy jsme 
pochodovali do Vyselku (Išimskaja), a třetí 

den, kdy jsme táhli na Ruskou Byrmu, kterou 
jsme přes to obsadili, neboť nepřítel mezitím 
po zdařilé boční operaci našeho 8. pluku od 
trati vyklidil celou linii podél zmíněné už 
říčky (Lebeděvka, Gary atd.). Tuto linii jsme 
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pak procházeli 28. října na razjezd č. 59, kam 
jsme dorazili v noci a kde jsme se utábořili 
za chalupami při ohních. Netušili jsme, jaký 
významný historický den jsme právě pro~ 

x 

žili ... Pro nás znamenal v tom momentu jen 
návrat ke trati, po které jsme 29. října odjeli 
přes Kordon na razjezd č. 61 a odtud pak 
ve svém ešeloně dále dozadu na »oddych~< ... 

SOJÚZNí(1 JiŽ JDOU 
v. MEDŘI(KÝ 

Koncem měsíce prosince 18. roku lokomo~ 
tiva, zarostlá jíním a ověšená ledovými 
rampouchy, při,táhla řadu vagonů, zatěžka~ 

ných lesklými děly, tažnými zvířaty (muly) 
a plně obsazenými francouzskými vojáky, do 
stanice Rájevky. Třeskutý mráz drze doráží 
na neotužilé vojsko a proto Francouzi, za~ 
baleni jsou až po paty do těžkých kožichů, 
jichž neodkládají ani při tě~ké práci, jako jest 
vykládání mulů a děl z yagonů. Zvířata s pře~ 
mrzlýma nohama)Shazována jsou z vagonů, 
tetelí se zimou a padají do sypkého promrzlé~ 

ho sněhu. 

Po této úmorné práci zapřaženy jsou muly 
do děl po čtyřech párech a za řevu a bití jsou 
poháněny k tahu . .{<ola děl líně otáčejí se ve 
zmrzlém sněhu v n~dréiží, kde přece sníh ještě 
je poněku.d ušlapán, ale hůře bylo několik 
kroků za nádražím. Tam nepomohlo spílání 
ani bití, kola děl, zarytá po osu ve sněhu, jen 
s velkou námahou vojska vytažena a děla do~ 
pravena zpět na nádraží, znovu naložena i 
s muly do vagonů. Tak se zmírajícím dnem 
odjela nám zase zpět dávno očekávanA po~ 

moc. 

Naše I. lehká baterie »Jan3 Žižky«, pod~ 
porovaná če.skoruským plukem, osaměla na 
bojišti zasněžené ruské pláně, a zadržovala 
hoÍševickou armádu v útoku. 

Sekerami vysekány za děrevúou v zmrzlé 
zemi jamky pro chobot a připravujeme se 
k palbě. A již, na protějším návrší objevuje 

se nepřítel. 

Zahajujeme palbu z šesti děl. Střely létají 
přes děrevúu a slaměné chaty, zapadané sně~ 
hem, jak by se krčily strachem před zkázou. 

Za hřmění děl náš kapitán S p o I a v b o k 
"elí »v perjo.d« a s jedním dělem v šíleném 
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trysku ubírá se dopředu za prchající ruskou 
armádou, Vojíni této zahazují vše přebyteč~ 
né, i pláště, jen aby mohli zachránit holé 

životy. 
Konečně kapitán se vrací. My jsme nuceni 

však opustiti posici a jíti zpět, jelikož bolše~ 
vici obloukem nás obcházeli. Po několika 
kilometrech opět hřmí naše děla, ale ne na 
dlouho, neboť Rusové rychlým tempem nás 

chtějí z.askočiti. 

Dík našim dobře ošetřovaným koním, jimž 
nejsou překážkou sněhové závěje, dorážíme 

postupně do Ufy. 
Město rozprostírá se na kopci q děla naše 

rozložili jsme k palbě na náměstí, odkud jest 
daleký rozhled, Chvíle ticha použili jsme 
k náboru povozek k dopravě válečného ma~ 
teriálu. Sebrali jsme asi 60 koní se .saněmi a 
jich majiteli. Večer byli jsme nuceni opustiti 
město, poněvadž nám hrozilo nebezpečí, že 
před námi zabere nepřítel železnici, která 
v těchto místech povážlivě zahýbala k ne~ 
příteli, čímž by nám znemožnili .další ústup, 

Jedeme s příkrého kopce jeden za druhým, 
Saně klouzají s boku na bok, kácí se, obsah 
vysypán, a znovu jej nakládáme, což zdržuje 
náš ústup, Řada ruských lidí, kteří raději nám 
nechali saně i s koúmi, utekla, a my sami 
jsme nuceni obsluhovat tyto povozy. Koníci, 
špatně obsluhovaní, padají a jsou ponecháni 
na místě na pospas vranám, kter)'ch jest zde 

celá hejna. 
Jest hvězdná noc a jest slyšet jen skřípot 

kol děl a šum saní. My, zabaleni v krátké 
kožichy, s válenkami na nohou, bez opratí 
a biče, řídíme každý několik koní. Každou 
chvíli musíme si promnouti oči, neboť dech 
náš, srážející se v jíní, usazuje se na očních 
řasách, takže při mrknutí srůstají. 

.-~----------------~~~--~=-~--~--~----~~--------~----~~--~-------------.. ~~ 

Ra;evka. Foto Památník Odbo.ie. 

Kolem půlnoci vjíždíme .do vesnice a těšíme 
se každý na sebekra:tší oddech. Koně z děl 

jsou vypřaženi a umístěni v kůlnách a ostatní, 
pro něž není místa, ponecháni na návsi, kde 
jsou krmeni. Burcujeme ospalé vesničany a 
občerstvujeme se čajem, 

Jest Štědrý večer, vzpomínáme svých dra~ 
hých, ač vzdáleni několik tisíc kilometrů, 

přece jsme mezi nimi. Blahé rozjímání přeru~ 
šeno jest ranou z děla, vypálenou za námi 
z Ufy. Rána stíhá ránu a v zvyklosti této 
válečné písně přehlížíme i napomínání velitele 
českoruského pluku »začem nezapragajetě?«, 
který ujíždí na těleze dále. 
Konečně dává náš velitel rozkaz »z a p r a~ 

g a ť«. Kulomet na konci vesnice vrčí svou 
píseú, rány bolševických děl ruší svatost noci 
a naši hoši za zpěvu národní hymny »Kde 

domov mUJ« připraveni jsou k odjezdu. 
Umlkla píseú, pookřála duše, máme jít dále 

v neznámo. 
Ale kudy? Cesty nikde, vše srovnáno sně~ 

hem. Ruský mužík. který jest najat jako zna~ 
lec kraje, jest naším vůdcem. 

Jako had vine se naše část za hřmění děl 
a rachotu pušek. Koníci, jako by znali naši 
touhu, kráčejí projetou drahou jeden za dru~ 
hým, ač každou chvíli jest třeba některého 
zvednout na nohy, což se vždy nepodařilo, 
a bedny .s municí dány na jiné saně. 
Konečně před námi objeví se nám světlo 

a po bližším prozkoumání poznáváme, že je 
to stanice. Z levého boku setkáváme se s če~ 
tou statečných kozáků a na stanici samé set~ 
káváme se s celou svěží divisÍ Kolčakovou, 
která do bojů dosud vůbec nezasáhla. 

x 
OHLAS KOLlAK VA PŘEVRATU A 

TN STI NAJí VLASTI 
VE V JSKU 

SAMOST 

JOSEF MLtO(H 
Když části našeho 3. pluku v měsíci listo~ 

padu 1918 dostaly rozkaz odejeti po těžkých 
půlročních bojích na .je~atěrinburské a perm~ 

ské frontě, místo na zasloužený odpočinek 
- na ufjmskou frontu, vojáci bez rozdílu 
dávali na jevo svou roztrpčenost, nedbajíce 
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již »houpání« »éeskoslovenského deníku« o 

spojenecké pomoci. 
Uposlechli jsme však rozkazu a vzavše 

s sebou nejnutnější věci, opustili jsme na st. 
Taldy Bulak své vagony. Po bojích u Tarkas, 
N ovo~ Troicka, Emelkina a na řece lku 
fronta se poněkud uklidnila. Dne 21. listo~ 

padu, když jsem byl s naší kul. četou na 
přední stráži v nějaké sta'ré mlýnici před 
Abdulinem, dostaly se nám do rukou noviny, 
v nichž byly zprávy o převratu v Omsku a 

I diktatuře aclm. Kolčaka. Byla to pro nás 
vojáky rána palicí do· hlavy a, ihned jsme 

Jednoho dne koncem listopadu jsme se 
seřadili a byla nám čtena radostná zvěst, že 
náš národ doma 28. října prohlásil svou ,sa~ 
mostatnost. Bohužel, neměla povzbuzujícího 
účinku na znervosnělé vojáky. Pamatuji si 
dobře, že hoši přijali tuto zprávu, která 'zna~ 
menala dovršení našich cílů, úplně klidně. 

Ba doprovodili ji několika skeptickými po~ 
známkami, že nás zase jednou pořádně 

»houpají«, a že je již také opravdu na čase, 
aby ta republika byla. Teď teprve že nemá 
smyslu jít krvácet pro cizí zájmy, když na~ 
šeho hlavního cíle bylo dosaženo. 

Ko/čak, Foto Památník Odboje, 

obviňovali naše vojenské i politické vedení, 
které docela lehce mohlo v zárodku potla~ 
čiti reakční pokusy ruských oficírů, kterým 
se nechtělo na frontu, za to v zázemí měli 
starost jen o »pogony« a ,jestli naši hoši jim 

správně vzdávají čest. 

Každý, i ten nejprostší náš voják si uvě~ 
domil, že se stalo něco špatného. 

'Důsledky tohoto činu se objevily hned 
téhož dne. Po návratu ze stráže našli jsme 
již celý prapor v čilých debatách, tvořily se 
na návsi vesnice mitingy a ubíjela se tak po~ 
slední špetka vojenské kázně a poslušnosti. 
Pryč z fronty, konec nesmyslných b9jů, to 
bylo heslem dne. Při jednom takovém mitingu 
nás bolševici div neobklíčili. Důstojníci, když 
viděli smutný stav svých částí, dali rozk~z 

k ústupu. 
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Bylo konec bojům. Naše části vyměnila 

mladá ruská armáda a my odejeli na odpoči~ 
nek do Jekatěrinburku. Klid v rotách však 
nenastal. Stále se debatovalo, kritisovalo a 
odsuzovalo. Podrážděnost dosáhla vrcholu, 
když byl vydán gen. Štefánikem rozkaz o 
zrušení komitétů, pak zákaz konání sjezdu 
delegátů. Jelikož důstojníci zaujali proti nám 
stanovisko nepřátelské, naše kul. rota vy~ 
loučila důstojníky a chodili jsme na cvičení 
sami. Také druhý prapor odejel na východ 
bez důstojníkiL Pořádek až úzkostlivý jsme 
v rotách udrželi. Dostali jsme pak důstojníky 
nové, ze třetí divise, to však naše hochy 
teprve roztrpčilo. Býlať v našem pluku vět~ 
šina starých, poctivých vojáků z rQku 16. a 
1'7. Tím se cítili odstrčeni a mrzelo je, že jim 

rozkazují důstojníci, kteří pod podmínkou 

d(\stojnické hod~osti šli do armády. Náš 
voják v té době již zanevřel na všechno, ne~ 
věřil nikomu a nenáviděl všechno. V té době, 
kdy jsme přestali býti dobro volci a stali' se 
podle rozkazu vojáky republiky, nemilosrdný 
Osud rozlučoval bratrstvo českého vojáka a 

důstojníka. Tehdy také ~eskoslovenský vo~ 
ják ztratil své ideály a konal své povinnosti 
jen z toho důvodu, že se mu říkalo, »co by 
řekli spojenci«, a aby nekazil práCi našich 
zástupců při mírovém vyjednávání. 

x 

PO KOL(AKOVĚ PŘEVRATU 
JOSEF BROŽ 

Dne 20. listopadu byli jsme překvapeni 

zprávou, že náš 6. pluk bude stažen do Jeka~ 
těrinburku. Na uralské frontě měl zůstat 8. 
pluk, v záloze pak 5. pluk, který také toužil 
po »oddychu«. S gen. Gajdou měl nějaké 

nedorozumění. Na jednom vagoně dokonce 
octl se nápis: »Do bot s Gajdou«. Dnes totiž, 
všechno nepříjemné se posílá »do bot«. Zprá~ 
vy o převratu Kolčakově v Omsku nás roz~ 
rušily. 

Vyprávělo se, že oddíl ruských důstojníkt"l 
zatkl členy »Direktoria«, t. j. všeruské vlády, 
a všechny »učredilce«, stoupenc,e strany soc. 
revoluční. »Učredilci« byli bývalí poslanci 
Učreditelnago, t. j. Ustavodárného shromáž~ 
dění pro osvobozené od bolševiků území. 
Admirál Kolčak byl prohlášen diktátorem ... 
Týž den vnikli důstojníci ruští v Jekatěrin~ 

'burku do domu, kde měli právě »učredilci« 
,schůzi. Při tom byla kýmsi vhozena do domu 
bomba. Všichni účastníci schůze byli aresto~ 
váni, jeden zastřelen. V městském divadle po 
jakémsi koncertu opilí důstojníci vynutili si 
na hudbě hrát »Bože, carja chrani«. Vše~ 
ruská vláda byla utvořena z bývalých oblast~ 
ních vlád, hlavně zásluhou naší Odbočky 

Národní rady, přející ,si pořádku a jednoty, 
Direktorium se skládalo ze zástupců všech 
politických stran ruských, převahu v něm 
měly živly socialistické, hlavně soc. revolucio~ 
náři. V mužstvu všude se převrat odsuzoval 
jako násilný. Náhledy na ,Kolčakovu dikta~ 
turu se mezi námi různily. Jedni si přejí vládu 
silné ruky, která by udržela pořádek a vytvo
řila silnou armádu, druzí však, jichž je velká 
většina, říkali: »Demokracii ubíjejí. Zač, tedy 
máme bojovat? Snad za cara?« Bylo viděti, 

že poměry na Sibiři i v naší armádě se kom~ 
plikovaly a všech zmocňovaly se obavy. Vše 
čeká teď na generála Štefánika, našeho mi~ 
nistra vojenství, který k nám jede z Frimcie, 
jako na vykupitele. 22. listopadu byli jsme 
v Jekatěrinburku. 29. listopadu došel t,e~ 

legram, že gen. Štefanik vyjíždí již z lrkutska 
k nám. Den na to provádějí ,se u nás volby 
do plukovního zastupitelstva z plena pluku. 
Zbývalo ještě provésti volby do »sněmu čs. 
revoluce v Rusku« na základě »Řádů a re~ 

solucí«, stanovených 1. vojenským sjezdem. 

Měsíc prosinec se nám ohlásil pravou si~ 

biřskou zimou. Tutlá se cosi o tom, že 7. pluk 
odřekl se jíti na frontu. 3. prosince byla velká 
paráda, při níž byl odevzdán celému pluku 
prapor. Při ilavno,sti bylo také několik bratří 
vyznamenáno, mezi nimi i major Váňa. Začal 
soupis invalidů a mužů, starších 45 let, kteří 
prý pojedou domů a konaly se volby do rot~ 
ních zastupitelstev. Byl jsem zvolen důvěrní
kem, funkce to málo záviděníhodná. éleno~ 
vé Nárcdní rady s B. Pavlů jedou naproti 
gen. ŠteÚnikovi, aby ho informovali o po~ 
měrech ve vojsku, jež jsou rozhárané. Mezi 
mužstvem se také silně šířily pohlavní ne~ 
meci. 4. prosince lékař zjistil .jen u našeho 
vlak'U' 45 nemocných. Není se čemu divit ... 
Nevá,,;:>nost začínala už u dustojníků. 7. pro~ 
since byl v divadle rusko~če,~ký večer, na 
němž hrála i naše výborná hudba, řízená br. 
Voskovcem. KorU1l,ou večera 'byla Sokolská 
cvičení, nacvičená br. Erben,em a Perglem. 

Dne 8. prosince konečně přijel g~n. Šte~ 
fánik. K jeho uvítání dostavily se všechny 
části v Jekatěrinburku.Špalír byl postaven 
po obou stranách ulice od nádraží až k »bí~ 
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lému domu«, sídlu to naší »vlády« ONR na 
vzdálenosti a,si lYz km. Naše rota stála ne~ 
daleko štábu severouralské fronty. Rozchá~ 
zet jsme se nesměli, ale těžko bylo v mrazu 
a na sněhu stát. Pušky byly zaraženy do 
,sněhu a hoši se zahřívali poklusem dokola, 
klouzáním atd. Několikráte přišel povel »Na~ 
stoupit. Už jede«. AlE> za půl hodiny se opět 
rozbíháme. Pak nám oznámeno, že vlak s(:: 
zpozdil a že gen. "Stefánik přijede až za dvě 
hodiny. Opodál zřizuje »americký strýček« 
ve 'velké budově', v níž nedávno byla »vý~ 
stavka«(, čajovnu. Odpoledne má bý,ti slav~ 

nostní zahájeni. Dovolilo se nám, že se tam 
smíme 'jíti ohřát. Přišel povel »ven«. R.ad~me 
se, čekáme skoro hodinu .a zase marně. Za~ 
ludek nám revoltuje, pušky se opět řadí jako 
svíčky a běhá se kolem. Někteří běží znovu 

do klubu. 

Náhle vidíme, že rota, stojící k nádraží, 
drží pušky na počest. Rychle se seřazujeme 
a béřeme rovněž pušky. Snad už jede? Co to? 
Od nádraží je slyšet hrát hymnu. A ná.s tu 
čtvrtina chybí, jen pušky stojí jako svíčky 
ve sněhu, bez svých majitelů. A vskutku, 
v okamžiku tu byly automobily. Projely jako 
blesk. Generála jen jsme zahlédli. Slabý, vy~ 
holený muž, chorobného vzezření, s červenou 

generálskou čapkou. Seděl s ním gen. Syrový 
a Gajda, jenž s úsměškem hleděl na naše 
opuštěné pušky ve špalíru. Takhle vítat prvé~ 
ho ministra československé republiky .... 
Vina 'byla však u špatných aranžerů slav~ 

nosti. Zachr~nili jsme situaci sami, beZ po~ 
velů. 

9. prosince byla opět slavnost, tentokráte 
ruská, na počest georgievských kavalírů, vy~ 
znamenaných křížem sv. Jiří. Na klášterním 
náměstí se koná ruská bohoslužba, kol do 
čtverce stojí ruské a naše vojsko. Slavnosti 
se zúčastnil i gen. Stefánik, jenž vyznamenal 
několik ruských vojínů. Odpoledne byl po~ 
zván náš prapor k ministru Stefánikovi. 
Každá rota vy,slala 4 bratry. K večeru se 
vrátili a vyprávěli o dojmu, jaký na ně gen. 
Stefánik udělal. Předem si přichystali hodně 
stížností, ale byli. jeho jednáním odzbrojeni. 
Znal naše poměry a naši náladu. Znal také 
ruské, rozhárané poměry. Ale utěšoval. do~ 
dával chuti k životu, povzbuzoval k víře ve 
vítězství naší věci a k trpělivosti. Chtěl nás 
sám dovést do vlasti. Br.atři vyprávěli o jeho 
nemoci. R.eč ho velmi unavovala. Zádal 
bratry za prominutí, že musí stále píti čaj. 

Naši delegáti přišli od něho zaraženi. Vycítili 
jstr:'! z jejich řečí, že naše úloha tu přece jen 

Příjezd Ibm. štefánika do Jekatěrinburku. Foto Památni1{ Odboje. 
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není skončena, totiž, že na »trvalý oddych« 
sotva asi pojedeme. 
Večer jsem byl v n.ašem českém klubu 

amerického ,strýčka, který byl zařízen po 
kavárensku. Obsluhovala nás česká děvčata, 
běženky z Volyňska, které naše 'něžné po~ 
hlaví zrovna příliš nerepresentovaly. Jinak 
ve městě bylo dosti draho. 

10. prosince jsme volili do sněmu čsl. vojsk 
na Rusi. Byla dříve svolána do vojenské jí~ 

delny voličská schůze, na níž se prudce d2~ 
batovalo mezi řečníky pravého a levého smě~ 
ru. Za pluk byli zvoleni čtyři delegáti: Sou~, 
kup od 1., Bednář od 5., Přikryl od 7. a pra~ 
porčík Bečvář od 4. roty. 

11. prosince odjíždí gen. Stefánik na fron~ 
tu za 5. a 8. plukem. Ve vagoně máme ne~ . 
ustále debaty o českých děvčátkách v klubu. 
Sněhu napadlo až po pás. Do Jekatěrinburku 
přijeli úderňáci od Samary a vypravují o ob~ 
tížné, tamější situaci. Bolševické síly rostou, 
naproti tomu Kolčakova armáda je nespoleh~ 
livá. 14. prosince projíždějí vlaky s invalidy 
do vlasti. Posíláme po nich domů dopisy a 
své adresy. 

Za příprav k oslavení vánoc dovídáme se, 
že Odbočka Národní rady v Rusku je gen. 
Stefánikem rozpuštěna, poněvadž ve vlasti 
je už ustavena vláda, čímž prozatímní zahra~ 
niční vláda postrádala oprávnění. Mezi členy 
Odbočky však nebylo jednotnosti v názo~ 
rech. Několik členů prý pojede domů infor~ 
movat naši vládu o poměrech na Sibiři. Jsou 
to br. David, Janík, Polák a Patejdl. Použí~ 
váme této příležitosti a posíláme po nich 
p.saní domů. 16. prosince byla přednáška dra 
Kudely o naší situaci a dra Straky o cestě do 
Francie a zpět. Dr. Kudela nám nic nového 
neřekl. Uklidňoval jen nespokojence s roz~ 
puštěním Odbočky. Zato přednáška dra 
Straky byla velmi zajímavá. 

17. prosince večer pořádali hoši 9. roty 
kabaret v Hudební škole. Velitel praporu 
major Kratochvíl vydal příkaz" že z »muzi~ 
kantů« bude utvořen jakýsi »úderný« oddíl 
pro broněvík či podob., poněvadž na frontě 

dlouhé pochody konat. nemohou a tolik lidí 
nechat v. nečinnosti ve vagonech při slabé 
naši početnosti, nebylo možno. Chtěl tím za~ 
mezit hrozný vzrůst pohlavních chorob. 
Mrazy při tuhly až na 34° R. Dne 19. prosince 
jsme vyjeli opět na náš starý úsek k Permi. 
Druhý den se dovídáme, že v Jekatěrinburku 
byla odzbrojena 7. rota 7. pluku, poněvadž 
nechtěla jíti na frontu. Zatím Kungur padl 
a my v hrozných mrazích mrzneme na stani~ 
cích. Stěny vagonů pokryty byly ledem a jen 
u kamínek bylo teplo, ba horko. A zase se 
proslýchalo, že pQjedeme zpět k J ekatěrin~ 
burku. A kam odtud? K Ufě, či na pomoc 
gen. Pepeljajevu, na starou perm,skou frontu. 
Tento populární mladý r~lský důstojník se 
držel se svým ruským vojskem~ ač bylo velmi 
špatně živeno a zásobováno, dobře. 
. Byl vydán příkaz, aby všechny ženské 

byly z vagonů odstraněny. Většina mužstva 
to schvalovala, jinde to způsobilo hodně zlé 
krve. Stědrý den 24. prosince prožívali jsme 
skutečně v J ekatěrinburku. Večeře byla bo~ 
hatá a každý dostal svou 7funtovou bílou, 
mastnou vánočku. Po večeři chodí rotný 
velitel po těpluškách a přeje šťa,stné a veselé 
svátky. Na Boží hod šli jsme do »báně«. 
V poledne nás došla radostná zpráva, že Pe~ 
peljajev vzal Perm a zmocnil se značné ko~ 
řisti. 

26. prosince čte se po vagonech příkaz mi~ 
nistra Stefánika, v němž se odsuzuje k vy~ 
loučení z armády jeden dobrovolec 5. pluku, 
který nechtěl jíti na frontu. Neposlušnost, 
télJto věc povážlivá u vojska, se množila. Byla 
vyhlášena karantena. Nesměli jsme na ná~ 
draží a do města a stýkati se s civilním ob~ 
čanstvem, neboť ve městě je skvrnitý tyfus. 
Desinfikují se vagony. Dvakrát denně chodí 
se na nucené procházky do lesa. Jinak se sedí 
stále ve vagonech a nadává se. Nálada je 
špatná. Zivot v těpluškách se stával stále 
horší a začal býti pravou mukou. Na Silve~ 
stra byla mezi mužstvem hotová revoluce, že 
ani v tak významný a slavný den není 
co pít! 

x. 
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Gen. štefánik při slavnosti georgževských kavalíl'll v J ehatěrinburku. 
Foto Památník Odboje. 

GENERÁL ŠTEFÁNIK. 
U ~. PLUKU NA URÁLE 

II=RANT. Kotí 
Po několikadenním odpočinku v ruském 

tehdy přifrontovém městě Irbitě byly části 
našeho pluku spěšně volány do fronty. Bol
ševici, zpozorovavše v listopadu 1918, že 
frontu převzaly pluky sibiřské rU,ské armády, 
zahájili směle nástup, který se jim dařil. Na 
frontě, mezi J ekatěrinburkem a Kungurem, 
vše, co my jsme před měsícem získali a do~ 
byli, to zase Rusové pustili, couvajíce krok 
za krokem zpět k Jekatěrinburku. Jeli jsme 
tedy zachraňovat situaci. Leč vyvstávala 
právě v té době ještě jedna situace, ještě 

jedna fronta, nemálo nebezpečná. Byla to 
vnitřní situace ve vojsku našem, tvořila se 
v hlavách unavených čsl. vojáků fronta proti 
frontě, vojna proti vojně, vznikalo analogické 
ovzduší a nálada jako u ruských vojáků za 
revoluce, kdy vzplálo heslo »doloj vojnu«, 
pryč IS válkou; tak v řadách našich vynořilo 
se nebezpečně se šířící »00 bot Sibiř«. Ná-

lada a nadšení pro boj s bolševiky rychle 
klesala k bodu nulovému. A přece se všech 
stran chodily zprávy r,adostné o velikých ví
tězstvích nad bolševiky, že laikovi musilo 
býti jasno, že není možno, aby se ještě do 
jara udrželi u vlády. Denikin, podporovaný 
z Černého moře spojenci, postupuje letem 
orla a ohrožuje už Samaru a vztahuje ruku 
po Moskvě. Na sibiřské magistrále hlásí pol~ 
ské části veliký úspěch a po,stup, takže bol
ševici hodlají vyklizovati Ufu a Samaru. Ze 
Severního moře postupují prý spojenecká 
vojska, prý jsou už ve Vjatce a záleží teď 
na nás, abychom se k nim probili, s nimi se 
spojili, utvořili železný kruh kolem Moskvy 
a -- stiskli ho. Na jaře by se to mohlo do
konat. U bolševiků následkem toho nálada 
klesá, slibovaná světová ,sociální revoluce se 
nedostavila, v bolševických řadách Němci, 
Maďaři a druzí tak zvaní »internacionalisté« 

se prý buntují a chtějí domů. Vše to před 

námi je jen poslední zoufalý odpor, poslední 
křeč, poslední dech ztraceného, stačí jeden, 
poslední nátisk, poslední 'sevření hrdla a bude 
dílo dokonáno, svět zajásá a ozdobí naše 
skráně vavřínem. Jen šílenec, hlupáh' zahodil 
by v tomto okamžiku zbraň do houští a za
měnil jistou slávu za světový posměch. 

Leč naproti této m~se vah, tak těžce zatěž
kané, o níž by nikdo netroufal si tvrditi, že 
by mohla býti něčím těžším vyvážena, na 
druhé prázdné misce spočinula v ten čas ruka 
osudu, atevřela se a položila na ni zářnou vi
dinu osvobozené vlasti, vidinu čsl. vojska, za 
niž se bil a umíral, vidinu, beroucí na sebe 
konkretní formy. A čím více se tato vidin,a 
realisovala, hutněla a nabývala pevných fo
rem, tím více miska pod ní dávala se do po
hybu, kle,sajíc hlouběji a hlouběji, až vyvážila 
všechnu tu slávu a obdiv, válečnou kořist, 

magistrálu se Sibiří i s celým Ruskem na 
druhé straně. S v1těznými zprávami ruskými 
došly toho času i radostné zprávy ze západu. 
Revoluce v Praze, Německo kapitulovalo, 
Rakousko se rozpadá - vlast je svobodna! 
Svoboda, svoboda přišla, doma jsou svobod
ni! Všude je mír, naše armády z Francie a 
Italie vracejí se domů! Domů - jaké kouzel
né slovo po pěti dobrodružných letech, 
plných strádání a boje o život a o vlast, otví
rající oponu nad nejkrásnějším obrazem, jaký 
si kdy drsný voják nosil v srdci. Hle, naši 
bratři z Francie a Italie jsou již dnes jistě 

dom!! a my ~ my, kteří jsme si byli vždy tak 
jisti, že to budeme jen my z Ruska, kteří prv
ní stanou v osvobozené Praze, my se tu drží
me s bolševiky v křížku ~ Gajda s Odbočkou 
chtějí nás hnát na Moskvu! Nač, proč? Co 
je nám dnes do bolševiků?' Co je nám do 
Ruska? Do bot Sibiř, do bot Gajda, do bot 
vojna - domů chceme - domů! Nebylo po~ 
jedhou vavřínů, pokladů země, ani strašáků 
ze ;světové ostudy, nebylo žádné moci na. 
světě, která by byla s to, aby přinutila čsl. 

dobrovolce k tomu, aby jako až dosud ne
spouštěl zraků s pohybů nepřítele před sebol.: 
a aby jich stále a stále neobracel na svou 
vidinu, a aby při tom jeho ruka, druhdy tak 
pevně svírající zbraň, nepouštěla ji nyní 
z umdlené pojednou pěsti. 

V rotách nastaly živé debaty, spousty no
vinek a zpráv se vyrojilo o svobodné vlasti, 
nálada a názory proti bojování v Rusku se 
šířily. Bylo mnoho bratří s počátku, kteří na
pomínali ke klidu, k po,slušnosti velení a Od
bočky, ale kádr jejich tál. jak ,sníh na jarním 
slunci, proud se nedal zadržet. Ve vagonech 
nebylo jiného slyšet; než láteření a nadávání 
na vojnu, na službu, na Rusko, na vše možné 
na světě. Všechna vina svalována na Gajdu 
a na Národní radu, která počala ztráceti dů
věru svých vojáků. Ti svoji nechuť k boji 
dávají svým velitelům nepokrytě najevo -
Gajdu v Jekatěrinburku vítá a provází po
směšné »do bot!« - Jest jediný muž, jehož 
jméno zůstává svalo a jehož vyslovení má 
na celou tu v pohyb uvedenou masu vliv a 
působí Jako mocná hráz tam, kde masa hrozí 
vystoupiti z břehů. Jméno Masaryka působí 
magicky na vzrušené duše vojáků a je S' to 
zameziti neštěstí, jež hrozí vypuknouti a způ~ 
sobiti, aby otěže nevymkly se Odbočce 
z rukou. Dne 20. listopadu projíždíme Jeka
těrinburkem na frontu a zdržíme se dva dny. 
Jest tu přehlídka pluku generálem Gajdou, 
za nímž je voláno »do bot!« Druhý den od
chází plukovní deputace k Odbočce do mě
sta se žádostí, aby nás neposílala na frontu. 
(Tak se aspoň mezi vojáky hovoří.) Leč de
putace nedostává se na místo svého určení, 
neboť Gajda ji dává zavřít. Z toho pobouření 
v rotách. Vysílají ozbrojenou část pro depu
taci, herou také přivedou. Časně ráno od~ 
jíždíme kvapem na frontu před stanici Kor
don. Postupovat prý se nebude, máme jen 
držet frontu. Však také jiného ani nešlo dě~ 
lat. Otočit ani bolševici nemohli. Napadlo 
mnoho sněhu, do něhož jsme po krk zapadli. 
Kdo by se chtěl v něm prát? Fronta samý les, 
hustý, že se v něm obtížně chodí v létě, natož 
nyní, je~li v něm po pás sněhu. Máme před 
rozjezdem, který je napěchován našimi eše~ 
Iony, vysunutý broněvik, po jeho obou bo
cích jsou umístěny v lese zástavy s kulomety, 
za ním jsou zakopány baterky a v ešelonech 
má vždy některá rota pohotovo,st v plné 
zbroji pro případ eventuálního útoku, v nějž 
nikdo nevěří. Jinak se nedá válčit. Mezi 
ostaltními částmi pluku, odříznutými od světa, 
jež tu tráví celý ten čas v nudě, vznikají kle~ 

365 



py a fantastické zprávy, nadávání na vojnu 
vzrůstá, nálada klesá pod nulový bod. Zde 
přicházejí zprávy, že v těchto dnech přijede 
do Ruska generál Štefánik, vyslaný z Paříže 
Masarykem s instrukcemi, aby nás vyvedl 
z Ruska a zavedl v našich řadách pořádek. 
Tím ovšem každý voják mysle!, že odstraní 
z vedení našeho všechny ty, kteří byli pro 
další válčení v Rusku. - Zde nás stihly také 
zprávy o vládním převratu v Omsku, kde 
některé členy vlády odstranili ruští důstoj~ 
níd násilím a vlády zmocnil se admirál Kol~ 
čak, jako diktátor Sibiře. Byl to v politice 

mokratickými principy dál, jako prý dříve 
stála, ale s tou Kolčakovou diktaturou je to 
těžké. Sami Rusové říkají, že to ani jinak 
v Rusku nejde a mužikům na vesnici je to 
celkem jedno, kdo vládne. Z té bryndy je je~ 
diná naše spása, generál Štefánik, který jede 
z Vladivostoku sem. Toužebně čekáme Šte~ 
fánika, ten snad ukáže, jak z toho ruského 
chao.su se dostati se ctí domů. Už prý ví, jak 
to u armády vypadá, že valné chuti do boje 
není, ví, jaká je nálada mezi mužstvem, de
putáti vojska už mu vylíčili zdejší situaci, vy
světlili, že my zaujaté posice sice clržet bu-

Ufa v zimě. Foto Památnik Odboje. 

ohromný skok do prava, Clmz Jsme ztráceli 
poslední sympatie k Rusům. A hle, co se 
nestalo! Generál Gajda pospíšil si první, aby 
ujistil nového vládce, že prý Čechoslováci se 
budou bíti neochvějně za Rusko dál. Než po 
vyjasnění situace Národní rada zaujala do
tela protivné stanovisko než Gajda a tak v 

. našich řadách nadávky na oficíry a na ruský 

nepořádek jen vzrostly. 
Kterého.si dne na konci listopadu přijel za 

námi na frontu jeden člen Odbočky Národní 
rady, aby nám objasnil politickou situaci. 
Od něho jsme se dověděli toto: Situace naše 
zde v Rusku je prý hrozně těžká a ani Nár. 
rada nemá teď jasnou představu o pravém 
stavu věci. Ona slibuje, že bude státi za de~ 
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dem, ale kdyby se mělo jít kupředu, že to asi 
sotva půjde, ježto hoši by šli nejraději do 
Omska - na tu diktaturu. 

Nato se rozpředla mezi zástupci rot a čle~ 

nem Odbočky živá debata o zavření depu
tátů našeho pluku Gajdou v Jekatěrinburku. 
Zástupci vlády nezbylo, než konejšiti roz
vášněné vojáky. Nár. rada hned prý zakro
čila, delegáty propustila, ježto se prý jednalo 
o nedorozumění, Gajda prý uznal, že se stal 
přehmat, že pokládá vše za vyřízené propu
štěním oněch delegátů. To se ví, že naši hoši 
řekli zástupci ostře sV0je mínění. Jemu pak 
šlo nejvíce o to, zdali vojsko nebude z toho 
incidentu nic vyvozovat a pokládá-li to i ono 
za věc vyřízenou. To ujištění snad nakonec 

Slavnost odevzdání praporu II. divisi. Podle malby J. Vlčka. Foto Památnik Odboje. 

dústal. Ale soudilo se v našich řadách, že ne
být Štefánik na obzoru, že by ,a,si N~r. rada 
s Gajdou mluvili s vojskem jinak. 
Konečně 10. prosince přišly zprávy, že 

Štefánik je v Jekatěrinburku a že možná při
jede k nám na frontu. A jako na uvítanou 
strhla se nová událost. Tři roty našeho ba
talionu prohlásily, že nebudou »nastupovat« 
( útočit). Velitel batalionu se hned vzdal ve
lení a přišel nový. Ten dal všem rotám i naší 
kulometné rozkaz vystoupiti na mráz a teď 
.se nás velitelé ptali, ne snad chceme-Ii nebo 
nechceme »nastupovat«, nýbrž vytáhli na 
nás ,samotného Masaryka. Ten musil zachra
ňovat situaci. Když jsme přisvědčili, že Ma
saryka a Štefánika budeme poslouchati, šli 
jsme zas do vagonů. Ze vzbouřivších se rot 
daly se dvě z.astrašit a přemluvit, jen devátá 
zůstala při tom, že do boje už nepůjde. 

Tu 12. prosince roznesla se zpráva, že mi
nistr Štefánik přijede dnes odpoledne ve tři 
hodiny k nám na rozjezd. Před ním přijel sám 
Gajda a dal si postavit devátou rotu. Šel od 
jednotlivce k jednotlivci a ptal se každého, 
zdali' chce nastupovat či ne. Většina jich 
řekla že ne, jen několik se dalo zastrašit a 
nedokázali Gajdovi odepřít. Generál Štefánik 
nakonec přijel, očekáván devátou rotou a 
gen. Gajdou. Všichni ostatní vojáci. kdo ne-

byl práyě v linii neb ve službě a komu se 
chtělo do ukrutného mrazu, dívali se s vel
kou zvědavostí, co se bude dít. Byli však 
všichni zklamáni. Ministr, jsa stále nemocen, 
nemohl vyjíti z vagonu k vojsku a nařídil, 

aby k němu roty vyslaly své zástupce, že 
s nimi promluví. Co se pak dělo v ministrově 
voze, dověděli jsme se až druhý den, neb 
deputáti zů,stali tam až do pozdní noci. Po 
celý ten čas mluvil k nim Štefánik do duše, 
jako bratr, jaků voják, jako ministr a politik, 
čtyry hodiny k nim mluvil a s nimi debatoval, 
nedbaje únavy a pak častého omdlévání vy
sílením. Zaklínal, prosil, žádal, hlavně pak 
na ~it vojáků působil, takže mnozí prý nad 
ním plakali. Dal si vysvětlit poměry u vojska, 
debatoval s nimi, ale většinou jen sám ho~ 
vořil a přesvědčoval, abychom prý aspoň teď 
maličko ještě vydrželi, že vlast toho žádá od 
nás, aby prý všechny dosavadní úspěchy ne
přišly nazmar, ale abychom jich doma mohli 
využíti, vysvětloval jako generál pokud to 
šlo na mapách válečnou situaci a plány, až 
konečně mu delegáti slíbili, že po,slechnou a 
vojsko s nimi. 

Ještě před půlnocí vydal gen. Stefánik 
zvláštní rozkaz, na který nás zvlášť ihned 
vyburcovali .a ráno druhého dne počali jsme 
postupovati, chystajíce se dobýti před námi 
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ležící stanici Kordon. Ale nedobyli jsme jí, 
až druhého dne. Sotva jsme urazili po trati 
s broněvikem asi polovic cesty, přišel rozkaz 
vrátiti se zpět, že útok se odkládá na zítřek. 

5 

Snad to měla být zatěžkací zkouška našeho 
slibu ministrovi ~i snad si náš generální štáb 
povšimnul náhodou toho, že je právě dnes 

třináctého? 

x 
SDEPUT' (fU 

M. R. ŠTEF" 
INISTR 
IK 

FRANT. SOBOTKA 
Zima r. 1918 nás zastihla v uralských le

sích na trati Jekatěrin:burk--Kungur. Od pod· 
zimu jsme se tu toulali pO»:,sel~!ch« (vesni,. 
cích) i »poselcích« ,(samotách),' zatlačujíce 

»rudé« dále k západu.. Poznali jsme zimní 
krásy Urálu s pěknými sanicemi po cestách 
i tichou poesii domácího života ruských sed~ 

láčků, jimž jsme byli častými hosty. 

Doma už byla prohlášena ,samostatnost. 
S tím sladkým pocitem v srdci jsme šli tímto 
krajem v ohni ruské občanské vojny, která 
opravdu nebyla požehnáním. Toužili jsme 
domů. Obraceli jsme často oči na západ, 
když tam uléhalo slunce, a zdálo se nám, že 
nám tam zlatí cestu ohněm svého skvělého 
kotouče. 

V této době -- prosinec 1918 -- došla 
zvěst, že přijel na Stbiř k nám čs. dobrovol~ 
cům první ministr vojenství naší republiky, 
M. R. Štefánik. Byla to zvěst radostná. Vi~ 
děli jsme v jeho příchodu pozdrav vzdáleného 
domova, už ~3Vobodného, a konečně jsme če~ 
kali z jeho úst velké, osvobozující slovo. 
Vždyť se nám všem tehdy vtírala neúprosně 
myšlenka, co s námi konečně bude? Zdali 
nakonec ještě si nepopálíme prsty v tom moři 
plamenů a válečného běsnění. 

Situace nebyla tak skvělá. Nedávný Kol~ 
čakův převrat ukázal. že ruská teakce zdvihá 
hlavu a chce dusit výboje revoluce. Nebyly 
příjemné pocity, ,s jakými to přijala ruská 
veřejnost nižších vrstev a i naše vojska. 
Proto se líbilo, že se gen. Štefánik nezastavil 
v Omsku u vrchního vládce Kolčaka a jel 
hned dále na urálskou frontu za námi. 

'K našemu 5. pluku přijel na kungurskou 
frontu kolem 10. prosince 1918. Naše rota 
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(výzvědná) s 1. praporem se vrátila v noci 
11. prosince z vesničky Krjuky na stanici Ša~ 
mary. Tehdy nám oznámili, že Štefánik už 
je tu. Z každé čety od celého pluku vybrali 
po jednom bratru do deputace, která měla 
jít ke Štefánikovi a vyslechnouti jeho posel~ 
ství pluku. Celá deputace odjela ze Šamar na 
stanici Šalju, kde měla 'být přijata. Byl tu už 

vlak ministrův s jeho salonním vozem. U 
schůdků stáli dva strážní. Pečlivě oholený! 
vystrojený a obtloustlý kapitán nás dělil na 
skupiny a pouštěl jednu po druhé dovnitř. 

Konečně na nás došla řada. S posvátným vý~ 
razem v tváři jsme vstoupili do vozu. Když 
jsme se rozestoupili, vešel Štefánik, oblečen 
v modrou uniformu francouzského generála 
s čepicí, pokrytou zlatými prýmky a ve žlu~ 
tých botách s ostruhami. Malý, slabý člověk 
žlutého obličeje s hlavou. napolo lysou. 
Každému z nás podal s bratrským Nazdar 
svou bledou, slabou pravici. Trochu jsem' 
mu stiskl ruku. S úsměvem pravil: »Nětrepaj 
mi tak moc rukou, bolí mě tu,« ukázal ,si na 
levou stranu plic. Jeden bratr mu pravil, že 
už mu podal ruku. Odpověděl mu: »Lépe 
dvakrát podat, než jednou zapomnět.« Potom 
si stoupl ke stolu, opřel se oň a dlouho k nám 
promlouval slabým, a~e milým hlasem. 

Jeho řeč se týkala všech otázek, které byly 
tehdy pro nás aktuelní. »Vám ve světě,« 

pravil, »buď málo nebo vůbec nerozumí. Ne
divím se tomu. Znám národy. Cestoval jsem 
mnoho a musím říci, že charakter čs. národa 
je zvláštní. Jednomu národu je k velikým či~ 
nům zapotřebí toho, druhým onoho. Je to asi 
tak, jako praví maďarské přísloví: »Kůň a 
žena musí býti biti.« Francouzům a Angliča~ 

----~--'---------------~------------------------------------------------------------------------~--~ 

nům třeba stačí zazpívat Marseilaisu a jdou 
s nadšením do boje, ale náš člověk potřebuje 
něčeho jiného: myšlenky, pravdy, přesvěd~ 
čení.« 

Potom se zmínil o důležitosti našeho vy~ 
stoupení. Vlilo prý na západě, kde už pano~ 
valo přesvědčení, že válka je prohrána, do 
žil novou chut k boji a k ofensivě, která skon~ 
čila se zdarem. »Tím, že jste opanovali Si~ 

biř, zabránili jste Němcům vniknouti spojen~ 
tům do týlu, do Indie. -- I tak si nemyslete, 
že jste praobyčejní lidé. Ten bratr v těplušce 

beze cla suroviny a vyvážeti výrobky; Tato 
železnice by byla pod mezinárodní kontrolou 
a měla by i jiný význam: Byla by přehradou 
německému vlivu.« 

Odsoudil sliby, že nám spojenci na Sibiři 
pomohou. Nebylo to vůbec možné. 

Zajímavé byly jeho poznámky o sou,ča.s,;, 

ných novýthproudech sociálních, hlavpě, (] 
bolševismu. » Jsem proti bolševikům, resp. 
proti jejich systému, poněvadž znamená ná~ 
silí.« 
»Teď si promluvíme o frontě: Tí~, že jste 

U Šamary na kllngllrské frontě. Foto Památník Odboje, 

se vší v košili je hrdinou. Jako my jsme čer~ 
pali sílu z našich vzorů Zižky a Husa, tak vy 
budete zdrojem síly svým potomkům. Vaše 
utrpení bude oceněno. O toto nesmíte přijíti. 
Proto musíte vydržeti až do konce. Tak toho 
od vás žádá čest národa. Trpěli jste mnoho, 
ale ještě teď mUi'líte ukázati na sobě vůli, 
odhodlání. Je to nutné k tomu, abychom na 
niírové konferenci prosadili na'še tužby.« 

Dále vysvětloval. jak asi bude vypadati 
náš 'znovuzřízený stát a jeh.o budoucí život. 
»Bude na nás, abychom se domohli přístupu 
k moři. To chceme učiniti železnicí, vedoucí 
z Bratislavy do Rjeky nebo druhého dalmat~ 
ského přístavu, kudy bychom mohli přivážeti 

postavili frontu, umožnili jste tvořivou pr&ci 
v týlu. Dejme tomu, že frontu opustíte. Tu se 
rozpadne ta mladá ru,ská .armáda, budou zni~ 

čeny ty mladé kořínky nové ruské stavby 
v Sibiři a Sibiř se promění v místo hrůzy, 
jakou viděla už Velkorus a Ukrajina. Av tom 
požáru můžete utrpěti i vy, než se dostanete 
do Vladivostoku. A tam? Není lodí. Spojenci 
nás nebudou moci odpraviti. 

Druhá možnost: Budete vyjednávati s bol~ 
ševiky, uděláte smlouvu. Dobře. Ale kdo vám 
zaručí (sovětská vláda to nebude) svou auto~ 
ritou, že ,smlouva bude dodržena? Myslím, že 
nikdo. 

Třetí možnost: Stanete se sami bolševiky. 
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Půjdete tam k nim, jako k bratrům. Mnozí 
vás přijmou bratrsky, ale mnoho jich též ne~ 
zapomene, jak jste je proháněli, a ti se vám 

pomstí. 

A což i kdybyste se dostali až na hranice 
našeho státu, kde vás budou očekávati ne 
bodáky, ale rodiče, ženy, děti. Rádi vás uvidí, 
ale též řeknou: Jalc jsi se to vrátil? Proč jsi 

nevytrval? 

Vidíte, jde tu o čest národa, o jeho čistý 

štít. Proto musíte vydržet. 

Pamatujte si: Nehleďte na mě jako na ge~ 
nerála, ale vždy jako na bratra. Chci vás 
dovésti v pořádku domů, s hlavou vzhůru a 
s hrudí vypjatou. Nikoho nepovzbuzuji, ani 
nemám ve zvyku dělat náladu. Chci vždy pů~ 
sobiti jen pravdou a přesvědčením. Vážím 
si i druhého přesvědčení, ale musí býti vždy 
dobré, poněvadž vím, že jsou mezi vámi jistě 
též lidé zlí, kterým vy dáváte jméno »ulej~ 

váci«. 

Rekněte všem, že má~li kdo něco, ať jen 
přijde a všechno řekne. Chci, aby u nás byla 
vzájemná důvěra. 

Dost - už nemohu. - Ani jste snad nepo~ 
zorovali, že se mi už jednou udělalo špatně. 
Musel jsem se opříti o stůl, ale přešlo to. 

Teď ,sbohem« -
A opět nám podal všem ruku s vlídným 

úsměvem, kterým si nás tolik získal. 

Tehdy na nás všechny udělal Štefánik 
velmi krásný dojem. Jistě na rozhovor s ním 
nikdo nikdy nezapomene. Jen nám ho bylo 
ohromně líto. Viděli jsme před sebou jednoho 
ze svých revolučních velikánů s duchem, 
plným vzmachu, ale s tělem dohasínajícím. 
Sám nás na to v řeči upozornil, když nils na~ 
pomínal, abychom si šetřili své zdraví: »Hoši, 
nehleďte na to, že můj hlas je takový hro~ 
bový. Mám špatné zdraví. Krmí mě jen polév~ 
kami a ještě to zvracím. Máte to ministra. 
Nestojí ani za fajfku tabáku!« -

x 

NA PŘELOMU 
MILOŠ VíTEK 

Konečně přijela na permskou frontu po
,sila z východu. Hoši 6. pluku a 3. baterie se 
potěšili. Teď to přece půjde lépe. Ale dlouho 
se netěšili. Byli zvyklí vítězit pod velením 
plukov. Krejčího s malými ztrátami. Za no~ 
vého režimu generála Gajdy se na ztráty ne'· 
hledělo. A proto 3. baterii bylo velmi milé, 
když byla vyměněna a odeslána na odpoči~ 

nek do Jekatěrinburku. 

Jak příjemně každému znělo to jméno. Je~ 
katěrinbutk jim mohl poskytnouti všechno, 
čeho si museli odříci po celou řadu měsíců. A 
ta možnost utratit peníze, které na frontě ne~ 
byly na nic! Každý si kreslil v těch nejpe~ 
střejších barvách, jak prožije dni odpočinku. 
A nač šetřit, proč žíti mravným životem, když 
každou chvíli může odejíti k otcům! 

Ještě si ani nezahýřili a sotva zahlédli vy~ 
zývavé pohledy žen, když přišel rozkaz, oka~ 
mžitě vyjeti na frontu u Abdulina. Málokdo 
si dovede představit náladu mužstva, ty řeči, 
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oplývající nejšťavnatějšími výrazy všech 
možných světových řečí. A běda by bylo 
tomu, kdo by chtěl obhajovati nutnost jeti na 
frontu. Ale když parovoz zahučel a kola va
gonů počala zpívati jednotvárnou a přece 
čarovnou píseň svého běhu, nálada se lepšila 
vůčihledě. Ach, ta čarovná změna! 

Reči přestávají a každý se snaží zachytiti 
okénkem těplušky co nejvíce ze zasněženého 
Urálu. A již tu je stanice Ufalej, která pů~ 
sobí čímsi neruským. Zvědavě pohlížejí z ná~ 
draží k závodu Kyštym s továrnou na vý~ 
robu mědi a v jejímž pozadí jsou skryty t-J~ 

várny na dynamit. V blízkosti Čeljabinska 
vzpomínají na všechno, co se odehrálo při 
zahájení sjezdových předporad, vypovězení 
boje sovětům a důsledky - i řady hrobů 
bratří na čeljabinském. hřbitově, jichž stále 
přibývá. - A tak to jde vesele dále. Urál 
svými malebnými výhledy nutí nemluvit, jen 
se dívat a sytit se krásou přírody. 

Projeli Urál a zastavují v Ufě. Nádraží je 
přeplněno vlaky, třeba je Ufa od fronty ještě 
215 verst vzdálena. Uvolnili ba terii cestu a 
jelo se dále k západu. Všichni byli v dobré 
náladě, která je znovu opustila ve stanici 
Aksakovo. Zpozorovali, že je tam 1. baterie 
na odpočinku. To bylo ulejváků, řečí a na~ 
dávek, možna i bezdůvodných. Ale nedivte 
se! Jeti na frontu, zatím co jiní odpočívají, 
stačí i pro hrbatého, jak se říkávalo. Ale po~ 
hyb vlaku zase všechny usmířil, ba blízkost 
fronty čímsi láká, jako přitahoval tanec hadův 

1918 o 4. hod. 30 min, vyšel ze stanice Taldy 
Bulak oddíl kap. Čejky, 2. prapor 3. pluku 
a 2 čety 3. lehké baterie. Podařilo se jim pro~ I 

jíti ještě za tmy nechráněným terénem a do~ 
stati se v místa, kde již nemohli býti pozo
váni. Ve vsi Čegodajevo spojili se "s prapo'~ 
rem 10. pluku. 

Na polích pracně si hledali bídnou stravu 
tatarští koníci. Ve vesnici vybíhali obyvatelé 
před své domky. Mladé tatarské dívky ne
styděly se za svůj obličej, neboť nejedna byla 
krasavicí s ji,skrným pohledem. Ze si staře:l-

Přístav v Ufě. Foto Památník Odboje. 

opice v »Knize džunglí«. Vlak zastavil na 
stanici Taldy Bulak. Nádražní poselok je 
plný našeho vojska. Zjevně se chystá ná~ 
stup (útok). 

Bolševici mají obsazeny pahorky směrem 
k Abdulinu. Na našem levém křídle obsadili 
i ves Michajlovku a výšinu na pravém břehu 
řeky Ik. Naše děla i kulomety jsou proti nim 
bezmocny. Poněvadž má býti udržena linie 
Ik, mají býti z posic u Michajlovky vypuzeni 
a zahnáni k Jemclkinu a Daškinu. 

Štáb tohoto ú::;eku vypracoval plán útoku, 
v němž připadl hlavní úkol obchvatné sku~ 
pině na levém křídle. A tak dne 14. listopadu 

ky zahalovaly tvář, nikoho nemrzelo. Muži 
hleděli vážně a snad myslili na »dobro«, kte~ 
ré přináší vesnicím vojsko. 

Části přebrodily řeku Ik a pak se postu~ 
povalo po obou jejích březích. Když se při~ 
blížily k Michajlovce, zahájily útok v bok 
nepřítele. Současně zahájen útok rot 11. plu~ 
ku zepředu. Když byl obchvatný oddíl zpo~ 
zorován, byl již rozvinut k boji a baterie za~ 
ujímala svou posici. Baterie zahájila palbu po 
zákopech. Po několika výstřelech vzali bol~ 
ševici do zaječích., Šrapnely a granáty po~ 
má haly jim ve zrychlování tempa běhu, jakož 
i jejich obozu (trénu), aby se dostal s do~ 
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střelu. Ovšem, že se to neobešlo bez bolše~ 

vických ztrát. 
V jednu chvíli se zdálo postavení baterie 

kritickým. Nepřátelské dělostřelectvo ji hle~ 
dalo, až ji našlo, a granáty počaly vybucho~ 
vat v její těsné blízkosti. Naše děla však ne~ 
přestala v palbě a proháněla bolševický oboz 
až z místa, kde ho již nebylo viděti. Střelba 

protivníkovy baterie rázem ustala. 
Naše pěchota byla již daleko vpředu. Děla 

byla zaháknuta do předků a jelo se za pě~ 
chot:::u Záhy dojeli ke mlýnu, za nímž na 
příhodném místě ,stála za boje bolševická ba~ 
terie. Bylo to místo, kde se nepřátelský oboz 
ztrácel při střelbě. Podle mlynářova sdělení 
bolševici při prvých našich granátech baterii 
opustili v domnění, že bude rozbita. Kdyžvšak 
naše střelba přestala, vrátili se a baterii od~ 
vezli skoro před zraky naší pěchoty. Na 
místě zůstalo jen několik beden střeliva. 

Pěchota postoupila až do Jemelkina a Daš
kina, zatím co baterie se vracela do Michaj~ 
lovky. Již se šeřilo, 'když dělostřelci vjížděli 
po chatrném mostě do vesnice. Nastalo uby-
tování a ,sháňka po jídle. Konečně byli všich~ 

ni umístěni. 
»Zvodný, pojď k nám. Tady se správně 

vyspíš. Jsou to Tataři, ale je to tu čisté, to 
bys ani nevěřil.« Zvodný vejde a vidí, že je 
tomu skutečně tak. Podél jedné stiěny jsou 
nary (nízká prycna J. na nich jsou uspořá
dány přikrývky. Na podlaze je koberec, na 
němž stoji prostorný, kulatý stůl na nízkých 
nožičkách. Na stole .c'e leskne samovar. Jed~ 
noduché, čisté a útulné. gstě tuto domácnost 

řídí i šikovná hospodyně. 
Ta již vc:hf>,zí do světničky. Je to krasavice 

se zářícíma ("I6ma. Zvodný by ji rád pozdra~ 

vil. Maně si vzpomene na pozdrav »Salem 
alejkum« a již jej hlasitě pronáší. Hospodyni 
se rozzářila očka ještě více a úklonem děkuje. 
Z úst se řine proud úsečných slov v domnění, 
že má před sebou člověka, který aspoň tro
chu dovede obracet svůj jazyk po jejich způ~ 
sobu. Diví se, že tomu tak není, ale myslí, že 
se brzy naučí jejich řeči, jak vysvětluje její 
muž ve zkollloleiJ.é ruštině. A hned začíná 
vyučovací hodina. Ukazuje nnsamovar, čaj 
a jiné věci a jmenuje je. Ceši opakují. Hned 
však svých znalo<:ti využijí. Pojmenují samo~ 
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var a čaj, a naznačují pohybep1 ruky, že by 
rádi vypili trochu toho moku. Brzy stojí ky~ 
pící s.amovar na stolíku a všichni si popřávají 
božského nápoje. - Nocleh byl slušný a pří~ 
štího dne odjela baterie na nádraží. 

Po této porážce byl nepřítel několik dní 
pasivním. Ale již 22. listopadu počal jeviti sil~ 
nější činnost. Silně mu pomáhal buran -
sněhová bouře, ženoucí se přímo proti nám. 
Vichr skučel a šlehal tváře sněhovými krup~ 
kami. Dech se tajil. Každý byl donucen ob~ 
rátiti se po větru. A třetím činitelem byla ne~ 
chuť k boji, plynoucí ze všeobecné únavy, ba 
i demoralisace některých částí. Některé roty 
pěších pluků samovolně opouštěly své místa. 
Na nádraží Taldy Bulaku zůstala jen 3. ba~ 
terie. Ctyři děla byla dosud na zemi. Nalo~ 
žiti' je na vagony nebylo· možno, poněvadž na 
nádraží nebylo uhláktt. Stálo tam jen několik 

těplušek. 

Bratři stáli obráce"i zády k nepříteli a byla 
zřejmá nálada odjeti bez děl. Leč přece našlo 
se několik bratří, jimž bylo líto děl. Křičeli: 

»Snad tu nenecháme, děl? Cím jsme bez děl? 
Pojďte, naložíme je do těplušek.« Přinesli 
rychle dvě špály (pražce), přistavili je ke 
dveřím těplušky nchopili se děla. Ostatní ne~ 
chtěli zůstat zahanbéni. Slo to sice pom':llu po 
pražcích nahoru. Když se dělo octlo u samých 
dveří, shledali, že délka osy je větší než 
šířka .dveří. Ozvalo se klení. Znova proci~ 
tala nechuť k práci. »Máme·li dělo již tak 
daleko, snad je nepustíme na zem! Pojďte 

někteří ke kolům, nadzvedneme dělo v ru~ 

kou, pootočíme, nejprve vsuneme jedno kolo 
do těplušky, zasuneme je za dveře, otočíme 
dělo na druhou stranu a vjedeme dovnitř 
druhým kolem,« křičí řada bratří. Vykonáno. 
Tak se octlo v těplušce jedno dělo, pak jeho 
předek a v .dalších těpluškách ostatní děla. 

»Ale kam dáme koně?« Bylo rozhodnuto, 

že jezdoví se yydají na cestu podél trati »pě
ším porjadkom«. Stalo se. Ale tuto strašlivou 
jízdu celá řada jich zaplatila omrzlinami no~ 
hou a uší, neboť v sedle ani válenky a pa~ 

pachy nepomáhaly. 
Baterie odjela do stanice Prijutovo. Zatím 

bolševici postupovali pomalu, ale jistě vpřed. 
Děla prý vezli i na saních. Aby byl získán 

čas, byly posunuty dvě platformy (uhláky)' 

s děly před stanici a po nějakou dobu stříleno 
nazdařbůh proti bolševikům. V nejbližších 
dnech odjela baterie na zasloužený odpo~ 

činek. 

. Všeobecná únava českých vojsk, nepříz~ 

nivé počasí, nemoci, důsledně neplně·né sliby 

spojenců, že nám pošlou na pomoc svá voj~ 

ska, klamné sliby o odpočinku v zázemí, ne~ 
chuť bíti ,se pro zájmy zjevných reakcionářů, 
protisocialistický režim Kolčakův - vše to 
působilo na Cechoslováky, že odepřeli rváti 
se za cizí zájmy. Brzy byly všechny česko~ 
,slovenské části vyměněny ruskými a odeslá~ 
ny k ochraně magistrály. 

x 

Tatarské děvče. Foto Památník Odboje. 
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JAK NA NÁS PŮS BIL V RUSKU 
.28. ŘfJEN 

-DR.> A. iEVtfK 
Listuji ve svém deníku den za dnem po 28. 

říjnu 1918, ale marně hledám, kdy jsme se 
dověděli v Rusku o převratu doma, o 28. 
říjnu. Zprávy a pověsti o zhroucení Rak,., 
Uher~ka se objevov,aly často a braly se tudíž 
s velkou r~servou. Ze k takovému převratu, 
který byl vlastně cílem naší akce, dříve nebo 
později dojde, o tom jsme tehdy nepochybo~ 
valí. Byla~li to v dřívější době až do polovice 
r. 1918 více méně fanatická víra, byla to po 
vlastních vojenských úspěších, po postupném 
uznávání naší samostatnosti všemi spojenci 
od června do října 1918, jakož i po skvělých 
úspěších spojenců na francouzské, soluňské 
a italské frontě už naprostá jistota o koneč~ 
ném vítězství naší věci. Vzhledem k tomu měl 
náš »Československý deník« na Rusku už asi 
3 měsíce před převratem stálou titulní rubri~ 
ku »Československá republika«, v níž byly 
zaznamenány jednak dokumenty uznání naší 
nezávislosti spojenci, jednak příznaky rostou~ 
cího sebevědomí našeho národa doma. N e~ 
bylo však takového vyhraněného mezníku" 
který by jedním dnem provedl rozhraničení, 
nesvobody minulosti a svobody budoucnosti. 
V 1. polovici listopadu, kdy naše 5. rota 7. 
pluku a vůbec celý 7. pluk jezdil po bojích 
na Urale ,s místa na místo na »oddych« (Jeka~ 
těrinburk, Kamyšlov, Irbyt, Tjumeň, Jegor~ 
šino), docházely sice postupně nejasné po~ 
věsti o převratu v Praze, ale utápěly se v těch 
četných »kachnách«, (čili podle vojenského 
názvosloví »latrinách«), které se tehdy jen 
rojily. (Na př. přišla v té době také zpráva, 
že je převrat v Moskvě.) Teprve asi v polo~ 
vici listopadu, kdy náš pluk v Jegoršině sklá~ 
dal slib na prapor, jsme věděli a věřili, že 
Německo kapitulovalo a že v Praze byla pro~ 
hlášena československá republika. 

Zprávy zajisté nanejvýš radostné, a na 
první pohled bez psychologického rozboru 
nebo bez o.sobního prožívání oněch událostí 
tam daleko za hranicemi, by se očekávalo, 

že musily zvednouti náladu a morálku našeho 
revolučního vojska. Vždyť jsme dobyli vítěz~ 
ství tak dávno vytouženého, a vítězství je 
vedle materielního zabezpečení nejlepším 
prostředkem k pozvednutí ducha armády. 
Ale nebylo tomu tak. Zní to snad paradoxně, 
když konstatuji, že zprávy o domácím pře~ 
vratu měly na ducha našeho vojska - ale~ 
spoň ve vojenském smyslu - vliv velice ne~ 
příznivý. ·Mám dojem, že v nepochopení 
tohoto faktu tkví jedna z příčin, které vedly 
k nechuti vůči legionářům u některých vyni~ 
kajících lidí domácího odboje, kteří tehdy 
očekávali úplné potření bolševismu v Rusku 
naší armádou, a ještě dosud nemohou legio~ 
nářům odpustiti, že se nevrátili domů přes 
Mo,skvu. Ti však, kteří tam byli, dovedou 
pochopiti ten myšlenkový přelom, který tam 
tehdy prodělával více méně každý náš dobro~ 
volec~voják a s jistým opožděním i valná vět~ 
šina důstojníků, alespoň těch, kteří byli 
s prostým frontovým vojákem stále ve styku. 

Při rozboru tohoto přelomu je třeba pře~ 
devším si uvědomiti, že naše zahraniční re~ 
voluční vojsko sestávalo z dobrovolců, kteří 
šli do vojska nikoliv snad ze záliby ve vo~ 
jenském řeme,sle, nýbrž proto, že cítili po~ 
vinnost bojovati se zbraní v ruc~ proti svým 
utlačovatelům, za svobodu svého národa. Při 
tom bylo každému jasno, že nejde ani tolik 
o vojenské rozhodování války (na něž nás 
bylo přece jen málo )" jako spíše o manifestaci 
vůle našeho národa před celým světem jak 
spojeneckým, tak i nepřátelským, o manife~ 
staci, která by podepřela diplomatické úsilí 
Masarykovo, Štefánikovo a Benešovo o u~ 
znání naší nezávislosti a která by konec kon~ 
ců vyprovokovala ve vhodnou chvíli akci 
našeho národa dom,a. Tohoto cíle bylo nyní 
dosaženo: národ doma nabyl možnosti vzíti 
vládu ,svých věcí do svých rukou a s touto 
vládou zároveň přebíral odpovědnost za další 
vývoj svých dějin. Jako závodník, doběhnuv' 

cíle, je ,se svými silami hotov, ,ačkoliv by mu 
snad síly byly ještě vydržely, kdyby cíl byl 
o něco dále, tak i morální svaly našeho do~ 
brovolce ochably, když viděl, že cíle je do~ 
saženo. Tím byl ovšem také pohřben sen 
o vzetí Moskvy. Myslím, že Medek docela 
správně uzavírá svůj »Mohutný sen« dnem 
28. října 1918. 

Další moment: Do boje se sověty jsme se 
dostali proti své vůli, proti své zásadě ne~ 
utrality, a i v největším rozvášnění náš do~ 

sama, zdali má právo překážeti ruskému ná~ 
rodu v jeho revolučních cílech, které nebyly 
našemu vojáku nesympatické zásadně, nýbrž 
jen ve způsobu provádění (násilnictví a ne~ 
vzdělanost) a ve svých důsledcích (rozvrat 
fronty a tím nepřímá podpora německého vÝ~ 
boje). Mezi vojskem se ozýval stále více mo~ 
hutnící hlas, že není v našem zájmu býti katy 
r~ské revoluce. 

Zbýval ještě jeden důvod našeho boje proti 
sovětům: demokracie. Ale zrovna v tu dobu 

Americký holet v J ekalěrinburku. Sídlo Od'bočky Čsl. národní rady. 

brovolec nebojoval proti bolševikům jako 
takovým, nýbrž v přesvědčení, že je to boj 
z.a existenci vojska a tím za svobodu národa. 
I když jsme po proražení c~sty na Východ 
místo do Francie jeli na západ na Urál, viděl 
v tom náš dobrovolec obnovení protiněmecké 
Východní fronty a součást světového boje 
proti Německu a Rakousku. Dosažením naší 
státní samostatnosti, jako když mu spadly 
s očí brýle mámení: najednou viděl proti ,sobě 
nikoliv už Němce, resp. spojence Němců, 

nýbrž Rusy, také revolucionáře (třebas usi~ 

Jující o něco jiného nežli my), a tázal se sebe 

Foto Památnik Odboje. 

(19. listopadu) přišla zpráva o Kolčakově 
převratě v Omsku, která nadobro zviklala 
víru našeho vojáka v to, že bojuje za demo~ 
kracH a dala velice pádný argument těm, 

kteří další bojování proti sovětům prohlašo~ 
vali za službu reakci, ne~li přímo monarchis~ 
mu. Odpor proti nastolení Kolčakovy dikta~ 
tury ještě posílila další zpráva, že tato vláda 
dala bez soudu popraviti 13 vynikajících čle~ 
nů ústavodárného shromáždění (sociálních 
revolucionářů), kteří v očích našeho vojska 
byli představiteli ruské demokracie. Odbočka 
Čsl. národní rady pro Rusko, neuznavši 
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vlády Kolčakovy. jen potvrdila a utvrdila 
stanovisko vojska. a na př. Gajda. který 
ihned Kolčakovi gratuloval a přidal ,se na 
jeho stranu. byl nadále v našem vojsku ne~ 
možným. (Vypravovalo se. jak při přehlídce 
kteréhosi pluku se na Gajdův pozdrav »Na~ 
zdar. bratři«. odpovědělo místo obvyklého 
»Zdar«: »Do bot Gajda«.) 

Všechny tyto události a otázky se vojáky 
velice živě přetřásaly v nekonečných deba~ 
batách. ať v těpluškách či v barácích. či na 
pochodech či dokonce v bitevní linii. Stále 
více se množily hlasy. žádající svolání sněmu 
jakožto našeho nejvyššího revolučního or~ 

gánu na Rusi. který by rozhodl o dalším po~ 
stupu za změněné situac.e. A jak se dovedl 
náš dobrovolec bílti dříve. dokud měl ideu. 
tak šel do boje s nechutí a reptáním. když 
nevěděl. proč má bojovati. Každý byl hrd na 
to. že je dobrovolec. a těžce se smiřoval s tím. 
že nastolením vlastní národní vlády v Praze 
se z něho stává voják. který má pouze poslou~ 
chati rozkazů svých představených a nemá 
do svých osudů co mluviti ani prostředni~ 
ctvím voleného orgánu. jakým byl sněm čsl. 
vojska na Rusi. Není pochyby. že nebylo 
vše ideové. že hrál tu roli do určité míry také 
t. zv. »škurnyj vopros« (strach o kůži) a ně~ 
kteří vojáci to přiznávali docela otevřeně: 

»Když jsem se konečně dočkal konce války. 
tak se mám tady nechat zabít pro nějaký ten 

x 

Bagánov?« Ale ideový podklad. jak byl shora 
vylíčen. byl vždy hlavní argumentací, jejíž 
celkovou správnost bylo důstojníkům těžko 
vyvraceti. Důstojníci, kteří byli s vojáky ve 
stálém styku, hlásili přirozeně náladu dále 
vyšším velitelům. Byly svolávány důstojnické 
schůze, na kterých se projednávala otázka, 
jak zabrániti rostoucímu »rozkladu« vojska. 
Závěr těchto schůzí byl. že je to přirozený 
a nezadržitelný vývoj, jejž důstojníci se mají 
snažiti zdržeti co nejdéle. tak, aby se naše 
armáda udržela jako disciplinovaný celek. 
V tom směru byl naším dobrým argumentem 
poukaz na nastávající mírová jednání, na 
kterých by n,aší mladé republice velice uško~ 
dilo, kdyby se naše armáda na Rusku roz~ 
padla anebo vystupovala neukázněně. To 
naši vojáci uznávali a také ,si byli vědomi 
toho, že osobní bezpečí každého jednotlivce 
v ruských chaotických poměrech je zajištěno 
pouze ukázněným celkem. Této vyspělosti 
vojáků, umírněnosti důstojníků, kteří nehnali 
věci na ostří nože a snažili se v dalších na~ 
šich urputných bojích vyvarovati se ztrát 
třeba za cenu ústupu, a konečně rozšafnému 
rozhodnutí Štefánikovu, stáhnouti armádu do 
týlu k ochraně magistrály. jest děkovati, že 
československá armáda tehdy proplula ne~ 
bezpečným úskalím a přes přechodné uvol~ 
nění strohé discipliny přece jen na konec za~ 

chovala svoji jednotu. 

UP DEK B 
N FR 

JOV É NÁLADY 
TĚ PER SKÉ 

FRANT. DOBiiK 
Jeto sice se stanoviska vojenského smut~ 

ná kapitola našeho vojska v boji proti bolše~ 
vikům, není však nic platno jakýmkoliv způ~ 
sobem ji zakrývat, když vše to prožito bylo 
tisíci bratřími a shledáno, že ubrániti se revo~ 
lučním silám ve víru revoluce nepodaří se 
nikomu. Ten, kdo je si úplně jist. že odolává 
náporu revoluce, dostává se mimoděk do tá~ 
bora protivného, v tomto případě reakčního. 
a koho revoluce plně zachvátí, ocitá se v tá~ 

boře levém, revolučním, všemi mocnými to~ 

hoto světa tak nenáviděném. 
úpadku bojové nálady nebyly příčinou 

snad tiskoviny »Průkopník« a j .• které pro 
nás ve velikém množství nechávali ustupující 
bolševici uloženy ve vesnicích. ba ani taková 
provolání »Cešskije ,sold:aty«, kde slibuje se 
všem, kdož přejdou na jejich stranu, úplná 
svoboda a možnost okamžitého návratu do 
vlasti, nenadchla nikoho, aby k nim přešel, 

~----------~~--~-------=.~--~~~=-~~~~~~--~------~~--~--~------~--~------------~ 

ale byla to celková vyčerpanost a nechut ke 
stálým bojům bez zvláštního cíle. Nevhodné 
také se nám zdálo to stálé poukazování ni:l 
to, že nyní, kdy jest Ceskoslovensko samo~ 
statné, máme svoji vládu doma. kterou musí· 
me bezpodmínečně poslouchat a nesmíme 
zde zaváděti si vládu druhou. Ovšem, že náš 
prostý rozum nemohl to pochopit, 'jak naše 
vláda doma může přesně vědět. co my zde 
děláme a máme dělat, když my sami nevíme, 
čí jsme a každou chvíli se politická i vojenská 
situace mění. 

Rozhodujícím momentem však pro přímé 
odříkání se dalšího boje byl Kolčakův pře~ 
vrat v Omsku, o němž dověděli jsme se 
v Molebském závo<tě dne 25. listopadu 1 Cl 18. 
Hned nato druhého dne došla zpráva, že 5. 
p. pluk měl jakýsi nepříjemný výstup s gen. 
Gajdou, čemuž se při takové náladě nikdo 
nemůže divit. 

U našeho 8. p. pluku spělo to však také 
k takovým koncům. Připravují se totiž volby 
plukovního zastupitelstva a k těmto při roz~ 
kaze připomíná nám náš rotný velitel. že 
budou~li v život uvedena sjezdová usnesení, 
odejdou prý od pluku všichni důstojníci. Ta~ 
kovýmto jednáním však nálada vojska stále 
se přiostřuje a nepomáhá již ani vyšetřování 
o náladě vojska po jednotlivých rotách, ani 
komandirování po jednom střelci od každé 
roty k audienci u br. gen. Štefánika, který 
dne 10. prosince 1918 přijel na rozjezd No 61 
na trati Jekatěrinburk~Kungur. Ani přítom~ 
nost samého gen. Štefánika nemohla již za~ 
brániti tomu, co již po delší dobu mezi do~ 
brovolci vřelo, neboť i mnohý z bratří na 
audienci účastný odřekl se dalšího boje proti 

bolševikům. 

Přesto však přece jen většina bratří zúčast~ 
nila se ,dalšího nástupu na Kungur v naději, 

. že vše šťastně skončí a zaslo.tženého oddy~ 
chu ,se nám dostane. Nastalé silné mrazy, do~ 
sahující 30 až 40° R. zn,ačně také působily na 
ducha vojáků, neboť omrzlé nosy, ruce i nohy 

x 

nebyly tu žárlnou vzácností. Také nálada a 
neochota zdejšího obyvatelstva značně pů~ 
sobila, neboť bylo~li nutno pro další postup 
částí shledávati po vesnicích koně, povozy, 
kočí i seno, dalo to mnohdy mnoho běhání 
a rámusu, než potřebné se sešlo. Jak vidno, 
nebylo zdejší obyvatelstvo nijak nadchnuto 
naSlml osvoboditelskými snahami a brzy na 
řádění »krásných«, ,to j. bolševiků. zapomí~ 

nalo. 
Když i celý I. prapor 8. p. pluku odřekl se 

dalšího nástupu a zůstal v Ordě, poněvadž 
má prý již toho balamucení dosti, začal zase 
u našeho II. praporu zvláštní ruch, a dne 9. 
ledna 1919 dochází u naší 5. roty k vyšetřo~ 
vání, kdo prý byl u 7. a 8. roty agitovat. aby 
se nešlo dále kupředu. O podobné agitaci 
u naší roty nebylo nic známo, toliko jest jisto, 
že odpor proti dalšímu nástupu byl všeobec~ 
ný a šířil se beze vší agitace. Proto bylo 
u všech rot II. praporu usneseno, aby byla 
k velitelství pluku vyslána deputace, žádající 
o rychlou naši směnu z posicí. 

Z »Deníku« dovídáme se nyní další po~ 
drobnosti o omské vraždě devíti čelných po~ 
litiků socialistických. Clověku skutečně již 
vše se hnusí nad těmito »týlovými převraty 
a ubijstvy«. Na směnu několika tisíc Cechů 
omská vláda vojsko nemá. zato však na pře~ 
vraty v »týlu« jest jich stále dosti, obzvláště 
důstojnictva. 

Ačkoliv stále udržují se pověsti, že přijdou 
nás ruské části vystřídati, nechceme tomu 
věřiti, ,až přece jen kolem 13. ledna 1919 
skutečně ku vy,střídání došlo. Když však vi~ 
děli jsme, jak uboze jsou tito mladí vojáčci 
vystrojení i vyzbrojení, nedělal si nikdo z nás 
naději na brzké vítězství nad bolševiky, na~ 
opak každý pociťoval. že čím dále tím více 
blíží se katastrofa, která také skutečně po 
našem odchodu z Měďjanky dne 13. ledna 
1919 nastala a vítězný postup bolševiků za~ 
stavil se až zase při prvních nárazech na 
vojsko československé. 

377 

\' 



Mi @ft 

% II SYl 
R D 

DBOlKY IESKOSLOV. 
fR DY V RUSKU 

FRANT. RI(HTER 
Sjezd československého vojska, ukončivší 

své zasedání dne 3. srpna 1918 v Omsku, 
zvolil Odbočku Česko slov. národní rady 
v tomto složení: 

Předsedou stává se automaticky onen člen 
Česko.slov. národní rady, jenž se bude na~ 
cházeti v Rusku. 

I. místopředsedou zvolen Bohdan Pavlů, 
II. » »dr. Josef Patejdl, 

dr. Ján Jesenský, 
sekretářem »Frant. Richter. 

Tito členové tvořili presidium OČSNR., 
jemuž vykázána zejména činnost politická. 
Dále zvoleno 12 členů OČSNR., jimž svěře~ 
na práce a jednotlivé odbory, a to: 
Frant. Šíp, správce odboru finančního. 
Rudolf Medek, správce odboru vojenského. 
Josef David, správce odboru náborového. 

Dr. Václav Suchý, správce odboru zásobo~ 

vacího. 
Dr. Viktor Svoboda, správce odboru práv~ 

ního. 
Dr. Václav Girsa, správce odboru zdravot~ 

ního. 
J osef Kysela, správce odboru sociální péče. 
Dr. Josef Kudela, správce odb. propagačního. 
Frant. Polák, správce odboru osvětového. 
Jaro Král, správce odboru národohospodař" 

ského. 
Martin Oríšek, správce odboru slovenského. 
Frant. Janík, správce odboru krajanského: 

Dr. Girsa se úřadu svého neujal, protože 
se nacházel už od dubna ve Vladivostoku, 
kde obstarával spojení se zámořím a spojenci; 
jeho zastupoval jako správce zdravotního 
odboru Jaro Král, později dr. Raše. 

Už samo rozdělení funkcí na tyto. odbory 
svědčí o všestranné činnosti Odbočky, při~ 

pomínajíc resorty vlády ve státě. 
V ustavující schůzi dne 3. srpna 1918 slo~ 

žili všichni přítomní členové Odbočky slav~ 
nostní slib československému národu i jeho 
vůdci v zahraničním revolučním hnutí prof. 
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T. G. Masarykovi, v němž mimo jiné se 
praví: 

» ... slibujeme ve Jmenu naší cti lidské 
i národní, ve jménu všeho, co je nám jako 
lidem, jako Čechům a Slovákům nejvýš 
svato, že ve svém boji s Rakousko~Uher~ 
skem neustaneme, dokud tento stát nebude 

zničen a na jeho troskách nebude dána ná~ 
rodu československému podle jeho práv při
rozených i historických úplná samostatnost 
i nezávislost ... « 

Pamětlivi této přísahy, věnovali členové 

Odbočky všechny své síly tomu, aby hrdin
ných činů naší armády bylo politicky, mravně 
i hospodářsky využito ve prospěch národa a 
jeho osvobozovacího boje. Ukol na Odbočku 
složený nebyl nikterak snadný, což dosvěd~ 
čují všechny okolnosti a těžké podmínky, za 
jakých bylo nutno pracovati. 

Prvním a nejdůležitějším úkolem Odbočky 
byla ovšem starost o vojsko, o jeho zabezpe
čení hmotné, staro.st o výzbroj a výstroj -
vždyť v první době bojů byla armáda téměř 
beze zbraní a střeliva, bez obozu, bez orga
nisace zásobovací, kromě primitivních, jedině 
pro klidný železniční transport přizpůsobe~ 
ných jednotek hospodářských. Bolševici ni~ 
čili za sebou důsledně všechny zásoby; pokud 
je nestačili odvézti; bylo tudíž nutno narychlo 
vybudovati zásobovací aparát, přizpůsobený 
daným poměrům. Sibiřská městečka byla 
takřka vydrancována, takže měl~li náš voják 
dostati na p~. mýdlo, bylo nutno vlastními 
prostředky zaříditi mydlárnu, ,stejně tak bylo 
nutno zaříditi výrobu svíček, zubního prášku, 
kuřiva atd. atd., nebylo nemocnic, nebylo 
léčiv, krátce vpravdě holýma rukam.a vytvá
řeno celé hospodářství v nejširším slova toho 
pojmu, a to dělo se v době, kdy armáda na~ 
cházela se ve víru krutých bojů. 

Díky usilovné práci všech byly překážky 
ty překonány svépomocí, .ano,našimi silami 
umožněn vzrůst a zorganisování armády rus-

ké i vojsk národnostních. Souhrn činnosti 

Odbočky nelze pojmouti do pouhého článku a 
proto zmíníme se zde jen velmi stručně o čin
nosti presidia. 

* 
Když byl dán první signál k ozbro'jenému 

vystoupení československé armády 26. květ~ 
na 1918, byl náš armádní sbor, čítající na 
50.000 vojáků, rozdělen na čtyři samostatné 

ských. Následek toho vš.ak bylo úsiloVllé 
soustřeďování bolševických sil okolo Čelja
binska se strany Jekatěrinburku i Trojicka
Mia.s, a proto musely býti naše síly čeljabin
ské rozděleny na několik menších front, čímž 
se celá skupina čeljabinská rozptýlila. Tato 
okolnost vynutila si řešení otázky, zda máme 
naléhati na to, aby byl učiněn pokus s formo
váním armády ruské. Byly to zejména ohledy 

Příjezd Hanáckého ,6. pluku do Omska, 

skupiny, nav;:::aJem od sebe isolované znač
nými vzdálenostmi: skupina okolo Penzy, 
skupina čeljabinská, skupina mezi Omskem 
a Novonikolajevskem a skupina ve Vladi

vostoku. 

Čeljabinská skupina poměrně hladce oči
stila svůj okruh od nepřítele, takže mohla 
načíti pohyb směrem východním na Omsk. 
avšak okolnost, že penzenská skupina (zá
padně Čeljabinska) musí' projeti tímže Čelja
binskem, donutila nás neopouštěti čeljabinský 
železniční uzel do příchodu vojsk penzen~ 

na skupinu penzenskou, které rozhodly, že 
nehledě na dosavadní zásadu neutrality a 
nemísení se do vnitřních ruských politických 
záležitostí, odhodlali jsme se dáti zbraně 
k formování ruské armády. 

Byli jsme si plně vědomi dalekosáhlého 
významu tohoto rozhodnutí a proto nemohli 
jsme zůstati lhostejnými k tomu, jak bude 
ruského vojska použito při úpravě politic
kých poměrů osvobozené části Sibiře. Z toho 
důvodu musili jsme veřejně prohlásiti své 
stanovisko k ruské vnitřní politice, a to tím 
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více, protože se konservativní kruhy domní~ 
valy, že se na skýtá naděje na návrat starého 
režimu, kdežto kruhy demokratické chovaly 
se k nám ,s počátku nedůvěřivě, protože nás 
bolševický tisk líčil jako kontrarevolucionáře 
a monarchisty. Naše politické kredo vedeno 
bylo jedině možnou střední cestou: ani bolše~ 
vism zprava, ani bolševism zleva; prohlá~ 
sili jsme princip demokratické zákonodát 
nosti, ústavodárného sněmu a lidovlády -
a na tomto programu snažili jsme se o sblí~ 

žení obou třídních skupin. 
S počátku dávali jsme zbraně jedině kozá~ 

kům, jichž jsme používali k ochraně tratí a 
na rozvědky do vzdálenějších osad, protože 
jsme neměli vlastní kavalerie. Nato ozbro~ 
jovali jsme Baškyry, kteří ihned vyhlásili 
mobilisaci pěti ročníků a z nichž vycvičeni 
dosti dobří vojáci. S Baškyry udržovali jsme 
trvale velmi přátelské styky, oni chovali 
k nám větší důvěru než k Rusům. Poté vy~ 
hlášena byla sibiřskou vládou mobilisace rus~ 
kých důstojníků, kteří tvořili samo,statné od~ 
díly, a k nim přijímáni byli ruští dobrovol~ 
níci. To byly počátky formování ruské 
i1rmády, načež teprve byla sibiřskou vládou 
vyhlášena mobilisace všeobecná. 

* 
Když došlo dne 6. července 1918 ke spo~ 

jení skupiny penzenské se skupinou čeljabin~ 
skou na stanici, Miňary pod Ufou a tím ob~ 
rysovala se značná fronta podél Volhy a 
osvobozené území v hloub Sibiře až do Ir~ 

kutska, řešila OČSNR. otázku, zda máme 
již ohromné to prostranství opustiti (a tím 
vydati tamní obyvatele na pospas pomstě a 
zvěrstvům bolševiků) a pokračovati v cestě 

na Vladivostok - či máme~li dobyté území 
nadále udržovati ve své moci a s 'pomocí 
nové ruské armády vytvořiti na Volze proti~ 
německou frontu. Myšlenka o volžské frontě 
přetřásána byla již koncem května, avšak 
rozhodováno mohlo býti teprve nyní. Oče~ 
lem jejím mělo býti zaměstnání německo~ra~ 
kouských vojsk na této frontě, aby nebylo 
možno jich používati proti spojencům na zá~ 
padní frontě. Avšak odříznuti od světa, ne~ 
mohli jsme nikterak dosíci spojení s naším 
vrchním zahraničním vedením - Českoslo~ 

venskou národní radou v Paříži - ale byli 
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jsme přesvědčeni, že obnovením veliké rus~ 
ko~německé fronty usnadněno bude vítězství 
spojenců na západě a že tak vykonáme pro 
společné dílo spojenců cennější služby, než 
by mohla vykonati naše padesátitisícová 
armáda ve Francii. 

Starali jsme se od samého počátku vejíti 
v úzký kontakt s diplomatickými zástupci 
spojenců - pokud tam byli - ale kromě ne~ 
porozumění nenašli jsme s jejich strany pod~ 
pory. Naopak. Nevěřili v sílu naší armády, 
v našem vystoupení spatřovali naši záhubu 
a proto ,se starali přiměti nás ke smíru s bol~ 
ševiky. 

Francouzský ataché major Guinet ve svém 
telegramu z Petropavlovska dne 28. května, 
jakož i osobně dne 4. června nás vyzývá 
k odevzdání zbraní sovětům a k vyjednávání 
s bolševiky přes naše přesvědčování o správ~ 
nosti našeho postupu. Teprve dne 6. června 
prohlašuje major Guinet jménem spojenců, 
abychom zbraní neodevzdávali, a dne 21. 
června praví doslovně: 

»J sem šťasten, že mohu vám sděliti ra~ 
dostnou zprávu. Právě jsem obdržel šifro~ 
vaný telegram z Permu od majora Royar~ 
da, podle něhož se ,spojenci rozhodli aktiv~ 
ně vystoupiti v Sibiři. Jsem zplnomocněn 
všemi spojeneckými vládami poděkovati 

československému vojsku za jeho vojenské 
činy. Vystoupení Čechoslováků, jež bylo 
sice trochu předčasným, jest dnes také vý~ 
razem politiky ,spojenců, takže českoslo~ 

venská armáda jeví se ,avantgardou spoje~ 
neckých vojsk, které přibudou na Sibiř 

k aktivní účasti již koncem tohoto měsíce. 
Vaším úkolem nyní jest, udržeti dobyté 
posice a starati se o obsazení sibiřské drá~ 
hy a čekati přibytí spojeneckých vojsk. 
Spojenecké mise omlouvají se před vámi 
za svá zakročování proti vašemu vystou~ 
pení; stalo ,se tak proto, že měly přesné 
instrukce, předpisující nezasahovati do 
vnitřních záležitostí Ruska.« 
Podobný projev učinil písemně francouz~ 

ský konsul v Samaře J eanot dne 6. července. 
Majíce toto oficielní prohlášení, počítali 

jsme s pomocí spojeneckých vojsk i s novou 
protiněmeckou frontou a proto jsme se od~ 
hodlali připravovati Rusko na válku. Vy~ 

zvedli jsme - po éře bolševické ne dosti po~ 
pulární he,slo: neuznání brest~litevského míru, 
pokračování ve válce s Německem, sjedno~ 
cení Velké Rusi. Pracovali jsme v tomto 
směru hlavně pomocí tisku a k svému uspo~ 
kojení konstatovali jsme záhy, že myšlenky 
ty nalézají pochopení v rt~ském obyvatelstvu. 
Nehledě .na těžké úkoly, uložené vojsku, 

nehledě na nervové vyčerpání a fysickou 
únavu po neustálých bojích proti početné 

převaze nepřítele, duch vojska byl dobrý; 
naděje, že brzo již objeVí se na frontě spo~ 

cítilo se opuštěným a bojovná nálada stále 
víc a více klesala. 

* 
Díky naší důslednosti v ohledu politickém 

i veliké obětavosti našeho vojska, lnuly k nám 
záhy upřímnou láskou všechny vrstvy rus~ 
kého národa, oceňujíce nezištnost, čestnost 
i spravedlnost Čechoslováků. Když nemohli 
,se sami dohodnouti, zavolali Čechoslováky, 
kteří spravedlivě rozhodli. Slovo našeho 
střelce bylo pro mužíka přímo svatým -
když nemohl se dohodnouti se svou ženou, 

Ukořistěný obrněný vlak bezprostředně po boji. 

jenecká vojska a našim hochům bude po~ 

skytnut plně zo,sloužený odpočinek, dodávala 
síly k vytrvalosti. Když byla cesta na Vla~ 
divostok již uvolněna a slibovaná pomoc spo~ 
jenců nepřicházela, urgovala Odbočka u 
všech spojeneckých vyslanců nesčetněkráte 

poslání vojsk na frontu, avšak jako odpověď 
byly stále jen sliby. V té době naše vojsko 
pod dojmem zklamání začalo ochabovati ve 
svém nadšení; plnomocník anglické vlády 
sir Eliot, jenž přijel na podzim do Jekatěrin~ 
burku, ubezpečil nás znovu, že spojenecká 
vojska j,sou již na cestě do Vladivostoku, a 
proto ponechána naše armáda dále na frontě. 
Vydatné pomoci však jsme se nedočkali, ná~ 
sledkem čehož bylo naše vojsko zklamáno a 

přišel k Čechoslovákům s prosbou o rozvod 
- ,až k takovým bizarním projevům důvěry 
docházelo v duši ruského mužíka, jenž zkla~ 
mán carismem, zklamán revolucí, zklamán 
bolševismem, spatřoval jedinou spásu v Če~ 
choslovácích. 

Tak naším zakročením sjednán nejeden 
mzdový spor v továrnách, tak došlo k vytvo~ 
ření oblastní vlády v Čeljabinsku, kde zá~ 
,stupci demokracie nemohli se dohodnouti se 
zástupci vrstev měšťáckých a kde jedině pod 
vlivem dokladů a přesvědčování naší dele~ 

gace (Pavlů, Richter) obě skupiny se smířily 
a vytvořily koaliční oblastní vládu, utvrzenou 
oblastním sjezdem dne 15. června, jenž konán 
pod vlivem zmíněné společné schůze a za 
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naší asistence. Fakt ten byl také všeobecně 
uznáván. 

* 
Rovněž tak vystupovali jsme jako smírčí 

strana na poradě, konané v Čeljabinsku 16. 
července za přítomnosti zástupců ,sibiřské 

vlády, delegátů samarské skupiny členů 

ústavodárného shromáždění a zástupců mo~ 
skevského Svazu obrození Ruska. Na této 
konferenci vyzvednuta otázka vlády vše~ 

ruské a docíleno dohody o jednotném vrch~ 
ním velení všemi vojsky na všech frontách 
osvobozeného Ruska a Sibiře; vrchním ve~ 
litelem ustanoven velitel československé 

armády. 
Samarská ,skupina členů ústavodárného 

sněmu tvořila vládu na území Ruska, vláda 
omská na území Sibiře. Mezi oběma vláda~ 
mi docházelo často k rozporům, neboť vláda 
samarská zdála se omské přespříliš demokra~ 
tickou a naopak, takže docházelo stále k tře~ 
nicím, jež urovnávali a mírnili opět Čecho.~ 
slo.váci. Sibiřská vláda často. projevovala 
snahy osamostatnění Sibiře až do odtržení 
od Ruska - a jelikož naše sympatie byly na 
straně za,stanců celistvo.sti Ruska, začala si~ 

biřská vláda ochlazovati v přátelství k nám, 
o což se zejména starali pomo.cník ministra 
zahraničních záležitostí Golovačev a ministr 
vojenství Grišin~Almazo.v, z nichž prvníne~ 
souhlasil s orientací spojeneckou a druhý 
vedl intriky mezi Odbočkou a velitelem naší 
východní skupiny, jako.ž i mezi Odbočkou a 
zástupci spojenců. Došlo k tomu, že Odbočka 
zaslala 'sibiřské vládě dne 28. srpna notu, 
jejíž vý,sledkem bylo sesazení Grišin~Alma~ 

zova. 

* 
Když došla sibiřská vláda ve svém sepa~ 

ratismu tak daleko, že vypověděla téměř celní 
válku vládě samarské, a kdy odpírala posí~ 
lati svá vojska na povolžskou frontu, když 
bezmála hrozily si obě vlády zakročením 

ozbrojeno.u mocí, přikročili jsme k utvoření 
přehrady mezi Omskem a Samarou tím způ~ 
so.bem, že jsme dali život o.blastní koaliční 

vládě uralské se sídlem v Jekatěrinburku dne 
6. ,srpna s tím výpočtem, že bude to klín, 
vložený mezi rozvaděné strany a zároveň že 
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přibude činitel, hájící zásadu vlády všeruské. 
Předpoklady tyto se plně osvědčily. 

* 
Za nedlouho nato, jakmile nastalo. uklid

nění, seznali jsme možnost utvoření jednotné 
vlády celoruské, jež by jednou pro vždy zne
možnila ceparatistické záměry vlády omské. 
Počítali jsme s podporou vlády uralské i sa
marské, jakož i celé veřejnosti, připravené 

již tiskem k tomuto kroku. I toto dílo končilo 
úspěchem. Vykonávajíce úkol nestranných 
zprostředkovatelů mezi nesmiřitelnými stra~ 
nami, vyvolali jsme všeruskou státní poradu 
'v Čeljabinsku 20. srpna. Učastnili se jí zá~ 
stupci všech tří vlád (s počátku sibiřská vlá~ 
da poradu ignorovala), členové ústavodár~ 
ného sněmu, zástupci různých společenských 
skupin a politických stran, jakož i zástupci 
spo.jenců. Jak těžko bylo lze docíliti dohody 
v této společnosti, svědčí už sama o sobě 

okolnost, že několikadenní jednání řešilo je
dinou otázku: ve kterém městě má býti hlav~ 
ní porada oficielně zahájena. Samarští na~ 
vrhovali Samaru, omští Omsk, a teprve, když 
tato malichernost stávala se nechutnou, za
kročila naše delegace a navrhla Ufu, kterýŽ
to návrh byl přijat a hlavní porady zahájeny 
v Ufě dne 8. září. 

Třebaže všichni účastníci porady si přáli 

vlády všeruské, přece se zdálo čím dále, tím 
určitěji, že dohody docíleno nebude. Když 
pak třítýdenní únavné porady stávaly se 
bezvýslednými, za,sáhla naše delegace v čele 
s B. Pavlů (dr. Patejdl. R. Medek, dr. Svo~ 
boda, Fr. Šíp) resolutním prohlášením, že 
Čechoslováci nebudou nadále lho.stejni k to
muto. planému řečnění, při čemž B. Pavlů dal 
shromážděným nedvojsmyslně najevo, že 
v případě neúspěchu této po.rady není vy~ 
loučeno, že československá armáda opustí 
frontu, nemajíc za sebou spolehlivý a klidný 
týl. čímž bude dána bolševikům. volnost jed~ 
nání. Bylo poukázáno na pád Kazaně a Sim~ 
birska - a teprve pod vlivem této srozu,· 
mitelné mluvy vešly obě strany na ústupky 
a tak došlo konečně ke zvolení všeruské 
vlády - pětičlenného direkto.ria - fl Av~ 

ksentijevem v čele. Nebylo v té době tajem~ 
stvím, že existence této vlády závisí výhrad~ 
ně na naší opoře, kterou jsme také slíbili a 

_-~-...,........-..,---------------~---~-------------------------- i,'-~""; 

poskytovali. Díky této opoře, byla nová 
vláda uznávána obyvatelstvem a záhy při~ 
stoupila k práci positivní; bez jakýchkoliv 
konfliktů likvidovala dosavadní vlády ob~ 

lastní, takže se stala skutečnou vládo.u vše~ 
ruskou. 

* 
V do.bě ufinských porad chystala se om,ská 

vláda rozpustiti sibiřskou dumu, zasedající 
v Tomsku. Delegace dumy, vyslaná do Om~ 
ska k vyjednávání s vládou, byla v Omsku 
zatčena a místopředseda dumy Novo.selov 
dokonce v noci zákeřně zavražděn" Sibiřská 
duma se proto usnesla zatknouti ministra fi~ 

nancí Michajlova a mini,sterského pomocníka 
Gracionova jakožto původce tohoto. neza
konného. násilí. Protože duma neměla vý
konné moci, Odbočka respektujíc usnesení 
parlamentu, nařídila usnesen{ to provésti na
ším vojskem. Jakmile byla v Ufě zvolena vše· 
ruská vláda, byla jí celá tato záležitost pře~ 
dána k dalšímu řízení. 

* 
Se vzrůstem počtu ruských vojsk stoupal 

vliv ruského důstojnictva, které více nežli 
fronty, hledělo si politiky a staralo se o u
chvácení rozhodujícího vlivu ve věcech po~ 
litických, což se mu také podařilo dne 17. 
listopadu, kdy ,asi 40 důstojníků zatklo v Om
sku přítomné členy všcruské vlády a dosa
dilo vojenského diktátora, admirála Kolčaka. 
O přípravách tohoto chystaného převratu 

Odbočka věděla a proto také asi týden před 
převratem navštívili jsme (B. Pavlů a já) 
předsedu všeruské vlády v Omsku Avksen
tieva a nabídli mu opatření, jež by jakýkoli 
převrat znemožnila. On však hrdě odmítl. 
\T době převratu byli jsme s B. Pavlů ve 
Vladivostoku a jakmile nás došla zpráva 
o nastolení Kolčaka, chtěli jsme dáti příkazy 
veliteli našeho vojska, aby ihned v Omsku 
zakročil a všeruskou vládu znovu dosadil, 
což bylo samozřejmé a bez nejmenší oběti 

proveditelné. Uváživše však, že v Jekatěrin .. 
burku jsou téměř všichni ostatní členové 

Odbočky, předpokládali jsme jako samozřej
most, že Odbočka zlikviduje celou záležitost 
velmi rázně a krátce. Místo toho však vy~ 
dala Odbočka pouze protest proti nezákon
nému postupu oněch důstojníků a tak se 

stalo., že Kolčakovci ujali se lehce a bez od~ 
poru vlády. 

Právě v této době, kdy do Sibiře přijížděl 
gen. Štefánik, dověděli jsme se o převratu ve 
vlasti a vítali jsme gen. Štefánika již jako 
ministra česko.slovenské republiky. Tím oka~ 
mžikem pozbyla Odbočka své kompetence, 
a veškeré další jednání a, tím i odpovědnost 
ležela na ministru Štefánikovi. Formálně 

likvidovala OČSNR. dne 14. prosince 1918. 

* 
Vraťme se ještě k po.všechné činnosti Od

bočky. Souběžně s vykonáváním zdravého, 
na principech demokratických osnovaného 
vlivu na anarchií rozrušené politické poměry 
ruské, Odbočka pomáhala Rusku i na jeho 
nejbolestivějším místě, t. j. v průmyslu. Ze
jména Urál jako nejprůmyslovější část osvo~ 
bozeného Ruska byl středem naší pozorno,sti. 
Celá řada velikých průmyslových závodů 

vůbec nepracovala, protože nebylo vedoucích 
kvalifikovaných sil. ani surovin. V uvážení 
toho, že pro případ vytvoření rusko~německé 
fronty mohly by závody ty pracovati pro zá
sobování armád, vynaložila Odbočka všech~ 
nu péči, aby továrny byly uvedeny v chod. 
K organisování průmyslu založeno Technic
ké oddělení, jež dávalo správám závodů 

k disposici naše inženýry, mistry~odborníky 
(i rakouské a německé zajatce), zprostřed
kovalo nákup a dovoz surovin, a takovýmto 
zpt'1sobem uváděn závod za závodem v po
hyb. Tím byla také dána vzácná příležitost 
naší inteligenci, aby se seznámila ,s ruskými 
průmyslovými poměry. Neméně cennými 
podniky byly »Ruskočeskoslovenská obchod~ 
ně-průmyslová komora«, založená v Jekatě
rinburku, jakož i československé kooperativy. 

* 
Jelikož se Odbočka stala oporou politické

ho obrození Ruska, bylo nutno navázati těs
né spojení s většími městy, a proto byli usta~ 
noveni političtí plnomocníci v Samaře, Ufě, 
Čeljabinsku, Omsku, Tomsku, Krasnojarsku, 
Irkutsku a Vladivostoku. Jejich úkolem bylo 
pracovati ve smyslu direktiv Odbočky, infor
movati ji o místních poměrech; plnomocníci 
se velmi osvědčili, takže Odbočka byla na 
ohromném prostranství šesti tisíc verst lépe 
informována o. vnitřních poměrech, nežli 
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Obrněný vlak a felefo.nní hlídka 1. pl. v Čížmách. Foto Památník Odboje. 

úřady ruské, jež nejednou obracely se k nám 
pro informace. Političtí plnomocníci vyko~ 
návali v místech své působnosti dobrý vliv 
na běžné události místní a stali se mnohde 
střediskem politického života, plně respekto
váni veškerým obyvatelstvem. 

Po dobytí měst byli v nich pro prvou dobu 
naznačováni českoslovenští velitelé, a teprve 
tehdy, když si obyvatelstvo znovu zřídilo 
samosprávu, byli odvoláni. Ale nejednou při~ 
cházely deputace, aby naši velitelé měst se~ 
trvali ve svých úřadech, protože Rusové ne~ 
.důvěřovali vlastním lidem, a tak se stávalo, 
jako na př. v Samaře, že ačkoli tam sídlila 
vláda, zůstával až do jejího pádu náš velitel; 
stejně tak bylo tomu v Jekatěrinburku, Vla~ 
divostoku a jinde. 

* 
Vedle poskytování vydatné pomoci armá~ 

dě ruské nezapomněla Odbočka ani na ostatní 
nám přátelské národy. Již záhy po vypuknutí 
bojů organisovali jsme národnostní vojska, 
převážně ze zajatců: polské, jihoslovanské, 
rumunské, italské, rusínské (Karpatorusi) .a 
v poslední době i lotyšské. Voj,ska ta byla 
organisována sice jako samostatné jednotky 
za pomoci našich důstojníků, ale vojensky 
podléhala našemu armádnímu sboru, politicky 
Odbočce; tato vojska byla zásobována naším 
intendantstvem, finanční prostředky obsta~ 
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rával náš finanční odbor, takže ta byla s námi 
v nejužších stycích a v poměru co nejpřátel~ 
štějším. Nejednou měla Odbočka příležitost 
ve svých projevech za hranice posílaných 
upomenouti, že jedná jménem příslušníků 

zmíněných národů. Kromě toho byl učiněn na 
volžské frontě zdařilý pokus s formací rusko~ 
českých vojenských částí, t. j. ruští dobro~ 
volní ci cvičeni našimi důstojníky a instruk~ 

tory. 
Otázkou nemalé důležitosti bylo zčeštění 

naší armády. Odcházejíce v únoru z Ukra~ 
jiny, měli jsme v čele našeho v.ojska většinou 
ruské důstojníky, řečí úřední i velicí (ob~ 

zvláště v I. divisi) byla ruština. V okamžiku 
našeho vystoupení mnozí ruští velitelé zkla~ 
mali; k úřední .řeči ruské důvo.dů již nebylo. 
Ruští důstojníci byli většinou propuštěni ze 
svazku našeho vojska a zavedena čeština 

v úřadování i ve velení. 
V bojích osvědčení českoslovenští důstoj~ 

níci povýšeni byli do hodno,stí, odpovídají~ 

cích schopnostem a zásluhám, takže i hod~ 
nosti plukovníků přešly do našich rukou. 
Když přibývalo ruských vojsk a s nimi 
i vyšších důstojníků, snažili jsme se předejíti 
tomu, aby velení jednotlivy-mi frontami přešlo 
do rukou .důstojníků ruských, k nimž naši 
vojáci neměli valné důvěry, a proto Odbočka 
povýšila dne 27. srpna plukovníka Syrového 

-_._------------....,..,..-----~--~~----------.,....,....------------- --<'-~ 

a 2. září pak plukovníky Čečka a Gajdu na 
generály. Gen. Syrový jmenován velitelem 
armádního sboru a tím stal se i velitelem 
všech československých, ruských i spojenec~ 
kých vojsk na frontě. 

* 
Zvláštní pozornost věnovala Odbočka 

otázce zajatecké. Ve všech větších zajatec~ 
kých táborech dosazeni naši velitelé, takže 
jsme mohli disponovati zajatci podle svého 
uznání. Pokud to bylo proveditelno, zajatci 
koncentrováni podle národností a k nim pak 
vysíláni emisaři zmíněných národnostních 
vojsk námi formovaných za účelem agitace 
ke vstupu do vojska. 

Pokud se týče zajatců Čechoslováků, vy~ 
dala Odbočka 20. srpna nařízení, podle něhož 
Odbočka » ... béře všechny Čechy a Slo~ 

váky, žijící v Rusku, jako občany příštího 
če,skoslovenského státu pod svou svrchova~ 
nou pravomoc a ukládá všem válečným i ob~ 
čanským zajatcům' československé národno~ 
sti konání prací a služeb pro československou 
revoluční armádu v Rusku.« Z nich organi~ 
sovány pracovní družiny, avšak do vojska 
přijímáni výhradně jen ti, kteří se dobrovol~ 
ně sami do vojska přihlásili, takže princip 
dobrovolného vstupu do armády byl dodržen 
i v době, kdy nám bylo .doplnění nejvíce po~ 
třebí a kdy jsme mohli provésti i nucenou 
mobilisaci. Z těchto, na práci mobili,sovaných 
Čechoslováků, zůstalo věrno rakouskému cí~ 
saři kolem 4000. 

Pokud se týče zajatců Slováků, podařilo 
se přes všechny dopravní obtíže skoncentro~ 
vaÚ je v lrkutsku v tak zv. výchovný tábor, 
kde jim bylo poskytováno poučení i zábavy. 
Tento výchovný tábor slovenský vykázal 
pěkné výsledky, neboť odtud vyšli dobří 

vojáci~dobrovolníci. 

V bojích zajatí Rusové dopravováni byli 
do táborů pod správu ruských vojenských 
úřadů, avšak význační činitelé bolševičtí, ko~ 
misaři a velitelé, ponecháni u nás jako ru~ 
kojmí za naše občany a vojáky, žalářované 
zejména v Moskvě. Ačkoli jsme nejednou na~ 
bízeli jich výměnu, bolševici vždy o.dmítali 
dáti k tomu souhlas. 

* 
OČSNR. zvolila svým sídlem Jekatěrin~ 

burk, kde zřízeny úřadovny ve dvou budo~ 
vách, ve třetí umístěn Technický odbor. 
Oředníků zaměstnáno bylo celkem 304. 
V presidiálním rejstříku zaznamenáno 13.241 
došlých a vyřízených dopisů .a telegramů, 

vyjímaje ohromnou korespondenci vojenské~ 
ho a technického odboru. 

Ihned po příjezdu ministra Stefánika do 
Jekatěrinburku složili všichni členové Od~ 
bočky.dne 14. prosince 1918 do jeho rukou 
své mandáty »vzhledem k tomu, že ve vlasti 
byla utvořena vláda a její ministr a plno.
mocník se nachází na Rusi, kterýmžto oka~ 
mžikem přestává mít Odbočka, jakožto orgán 
hnutí revolučního, právo eÚstence«. 

x 

NA ilKME PLOŠE 
JOSEF KYN(L 

Na podz1m roku osmnáotého ocitlo se čes~ 
kO'slovenské vojsko na Rusi: v bolestné a 
vleklé kri'Si. Od té doby, co se jeho ví,ťězný 
rozběh zastavil na Volze, namziv na zoufalý 
odpor sovětských vojsk, obdivlUhodně za stá~ 
lých po'ráže-k během 3 měsíců zorganisova~ 
ných, nastalo vys-třídivění z onoho velkole~ 
pého, horoucího a vášnivého nadšení, jež 
hnalo jednotné bratr'stvo vpřed za nový,mi a 
novými: skvělými ús:pěohy. Když pak pod 

houževnatým tlakem r\.lJdé armády, postupu
jícína široké frontě, musily naše slabé a roz
ptýlené části ust\.lJpovat a v ne:sčíslných, vy
silujících srážkách v rozsáhlém území od Vol~ 
hy až k Ikuchránit ,svou ceHs1tvos1t, tu duc,h 
vojska, úplně už fysicky vyčerpaného, upa'· 

o 
dal tak překotně, že jednotky, kiteré ještě v 
červenci a srpnu se nadšeně a vítězně bily 
proti desateronásobné přesile, teď, za sy~ 

chravých dní podzimních, ztrácely hlavu při 
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objev,ení silnější bolševioké !hlídky ve svém 
boku nebo týlu, ustUlpovaly bez nařízení, ne~ 
ochotně vyplňovaly ro~ka'zy a nakonec vý~ 
slovněodpkaly jíti na f'rontu, bouřlivě se do~ 
máhajíce stažení do zápolí a oddychu. Tenl1:o 
přelom, ač předvídaný, na'stoupil ta1k náhle, 
že to překvapilo mnohé velitele, nemohoucí 
pochopiti l,ogidkou příčinnost překotného po~ 
klesu davoy;é psychy a mocnrý vlirv zdánlivě 
postranních zjevů a událostí, na něž citlivá 
a vznětlivá masa hned nervosně r,ea'gorvala, 
a které nakonec ve vzá1emné s,oUlVi'sllosti ro~~ 
leptaly značně už pokleslého ducha, víru ve 
vítězství, jednotu a kázeň našeho vojoska. 
A přece tato duševn~ deprese, kterou snad 
lze nazvati »chQrobou nervů i srdce«, vznikla 
a šířila se z 'tak jasných - třeba' mnohých a 
vzájemně se pronikajících příčin, že nikdo 
nemusil býti na rozpacích »kde se to tu 
vzalo?« a jednoduše se 's v;ěcí vypořádat p,o~ 
známkou o »bolševické agitaci a štvan'í ne~ 

odpovědných živlů«. 
Které to tedy byly příčiny, jež padle slov 

tragicky slkončirvšího plu:k. Svece přivodily 
»nákazu, šířící 'se zlověstnou rychlostí mezi 
pluky, bataliony, rotami i jednothvci, a hro~ 
zící vyrvati u ná's čest, čest českoslov,enského 
vojáka«? - V následUljíccíh řádcích se po~ 
kusÍ!m je objasniti, při čem~ chci bý,ti co nej~ 
více objektivním, p,okud oto ovšem jako přímý 
účastník oné pohnuté doby dovedu. 

1. Fysická únava a vyčerpanost. 

V srpnu 1918 dosáhla naše voj-ska maxi~ 
mum úspěchů. Dobytím Kazaně na severu a 
Chv,alinska na jihu (u,ž v červenci) utvořena 
dosti široká základna připravorvané protině~ 
mecké fronty po Volze, zahrnující hlavní de~ 
filé (mosty) přes řeku; SikUipina jekatěrinhur~ 
ská ro,zšiřovala svůj úspěch na sever a na zá~ 
pad, a na Ononu se spojily skupiny Gajdova 
a vladivostocká - jejich příchod na záp. 
frontu 'se dal brzy 'očekávati. Zdálo se, že 
konečná porážka rudé armáJdy nastane bě~ 

hem několika neděl. 
Ale naši vojác-i na porvo},žs1ké frontě, zvyklí 

na rychlé tempo vítězného pol!!tupu, pociťují 
už věci jinak. Opojeni skrv,ělými úSipěchy 
prvních bojů, počínají již koncem če'rv,eniCe 

na'rážeti na ,stále silnější odpor červených, 

na sovětské části, značně ukázněné, dobře 

v,yzbrojené a mnohokráte silnější. V elmi vy~ 
čerpaní nepřetr'žitými boji od června, zasta~ 
vují se před neprostupnou stěnou červených 
vojsk. Hledají se křídla, jež by se dala ob~ 
chvátit, ale ta jsou dále a dále a ,souvislá fron~ 
ta se rýsuje stále určitěji; nezbývá, než sbírati 
síly a důkladně připraviti další postup. 

Kde však vzHi tyto síly? Vždyť naše řady 
řídnou vůčihledě a p,očetnístavy jsou stále 
menší; rot'a o 60-80 lidech je prarvidlem. A 
není, kdo by prořídlé jednotky doplnil nebo 
vystřídal. Podmínky, za nichž bojlujeme, brá~ 
níme se a ještě mí'sta'mi ví,tězíme, jsou těžší 

a těžší: operační prostor dos'élIhuje stoversto~ 
vých dimensi, odpor nepřítele je tím h,oužev~ 
natější, čím roste jeho veliká převaha v po~ 
6etních stavech, výzbroji a materiálu, a čím 
jeho morálka a kázeň jsou pevnější; s roz~ 
šířením fronty nastávají značné obtíže spo~ 
jovací a zásobovací, a příchod nepříznivého 
počasí pomáhá oslabovati tělesnou zda'tnost 
bojovnÍ!ků. Rudá armáda sílí den ode dne, 
za'tím 'co my řídneme a tříštíme s'v,é 'síly do~ 
bytí'ffi každého nového místa; už musíme 
trhati svazky praporů i rot k zacpání V'zndklé 
mezery na frontě nebo k ochraně stále ohro~ 
žených boků. Roty jdou z boje do boje: sotva 
někde zahnaly rudé na pá'r ver'st a ,těší se na 
odpočinek, už se zase někde nepřHel dere 
do boku i do týlu - nový pohyb, útok, z,trá~ 
tý, 'probdělé noci, ústup, manevrování, kde 
každý táhne za deset, bÍ!dné 'a n,epořádné 
stravování, chladné noci - jaký div, že na~ 
konec už se nedostávásill Ná,š voják, vysí~ 
len až k mdlobě, zoufale brání Kazaň a nese 
skoro ,sám tíhu nepřetržitých, každodenních 
bojů; kde není Čechoslorválk, tam to každou 
chvíli rudí protrhnou, zmobiHsovaní hošíd 
s pláčem utílkají a rozčilený štáb žádá aspoň 
četu '11!ašich h,ochů, která b,y nepřítele zasta~ 
vdla. S nadlidským vzepjet~m 'sil napraví pa~ 
desát Čechoslováků ztracenou situaci, za~ 

hnavše batalion červených, ale co Je to 
všechno platné -- fronta se hroutí na jiném 
místě a hrstka odvážlivců je v nebezpečí ob~ 
kJ.íčení. - Nakonec def~nHivně opouštíme 
dobytá místa, opouštíme Kazaň, Simbirsk, 
Stavropol, Samaru a v následujících ústupo~ 
vých bojích od Volhy k Bugulmě, k Abdu~ 

linu a k řece Iku, trvajících až do zimy, kdy 
sněhové vánice za:s)"páJvají naše vlaky před 
Aksakovem, ztrácíme poslední síly. Nezadr~ 
žitelný postup rudých, k'teří za poražený pluk 
dosadí hned dva tři n'orvé, nelze ji'ž zadržeti. 

Ja'ký di'v, že náš vojá1k, vysílený útrapami 
neustálých bojů, ústupů, pochodů, nemající 
už víry v účinnou pomoc Rusů, ztrati\TlŠí 
úplně důvěru ve spoj.ence, podlehl i morálně! 
- Jak to demoralisuje: sotva uděláme frontu 
a chceme držet, už nás obchá'zejí červení na 
volném křídle, neb tím, že nělkteré oddíly ná~ 

stupu přišel náhlý úpadek, zhroucení ducha, 
oslabení a rOZ1klad vůle jako ná,sled:ky těles~ 
ného vyčerpání. Podlome,ná síla tělesná pod~ 
lomila sílu mrav;ní. Za poklesem sebedůvěry 
následovala malom)"slnost. S ochabnuHm vůle 
ztrácela se rozvaha, ro~um ustupoval citům, 
citům chorobným, vášní,m. Rozmrzelost, roz~ 
trpčenost, přecitlivělost, nervosita a podráž~ 
děnost až vášnivá projevovaly se na každém 
kroku - hle, sanguinická česká povaha! 
Není ro.zkazu, který by hyl po dhuti, a při~ 

, kazuje~li velHel jíti na frontu, v~dálenou třeba 

V tajze. 

rodní armády ustoupí před jejich tlétkem. 
TélIk bylo u Časov:ny před Shrubi'rskem, Čer~ 
dakel, u Bugu},my i na Iku. Stá},ý pohyb -
úder, ústup, llorvá fronta - držÍ1me se, útočí~ 
me, dobýváme míst, odrážiiffie - ale koneč~ 
ným výsledkem je nový ústup, něJkdy dost 
chvatný, kdy se reptá, špačkuj1e i nadává. 
Někteří to nevydrží 'a ,odejdou radši dřív, a 
tak se množí »U'lejrváci«, mnolZÍ se bez příčiny 
hlásí nemocnými - ,to přece dříve niJkdy ne~ 
bylo! Služba u vlaku se počítá za příojemný 
oddych - před třemi měsíci nechtěl v eše~ 

Ionu niJkdo zůstat! 

Přelom nastal už před opuštěnÍ'm Kazaně 
II nic jej nemohlo zadržeti. Po prudkém vze~ 

jen verstu (tedy vlastně první linii), reptají 
jednotlivci, odpírají poslechnouti, vyraze)1 
vášnivé výkřiky a strhují o'statní (vždyť oto 
tak hoví náladě!) - ,téměř celá jednotka od~ 
řekne vyplniti daný rozkaz. A ptá~li se V'e~ 
litel po důvodu, dostane podrá'žděn,ou odpo~ 
věď: »My už toho tady máme dost, je to 
všechno marné! Bratře kapitáne, postarej se, 
aby se rota dostala na oddych do .týlu!« 

Podaří~li se Ipřes to veHteh stt1hnouti svou 
jednotku do první čá'ry, zhusta je překvapen: 
j'eho hoši postupují, bijí se, že'I1Iou červené -
jedna radost! Ale běda, jestli je zase nutno 
ustoupit! Příval vý6tek 'se snese na jeho hla~ 
vu, polo'vina roty mu chce panicky uitíikat, 
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rode se vzaly tu se vzaly všelijaké zprávy, 
že ná~ odřezali, že rudí <fOzbiIi celý prapor, 
že je s námi zle; velitel vidí všade veliké oči, 
z každé bolševkké hlídky je hned »veliká 
cep« - a může být rád, !když rotu dovede 
cdou zpět na staré místO' a že se mu z velké 
části nerozprchne! 

»V oslabeném organi,smu je strach vždy 
na krajíčku,« praví R~bot. - Tehdy náš vo~ 
ják, ohromivší sv,ět j'e'š1:ě ,tak nedávno divy 
udatenství, voják od 2)boro~a, Bachmače, 
Pe'llIzy, Upjag a všech těch mí1st 'slávy, z,tmtil 
sebedůvěru a Istra'ch tak čas'to ovládl jeho 
~mučenou duši! A začínal z,trácetiir smysl 
pro povinnost! - Jaký to tragiciký přelom! 
A jak lidsky pochopftelný! 

2. Zklamání v silách demokratického Ruska., 

a) V době, kdy skupi,ny čelahin:ská a pen~ 
zenská ještě nebyly spojeny, a ruský lid sly~ 
šel, že si chceme :probiti cestu do Frande 
přes Vladivostok, byli 'jsme mnohými žádáni, 
abychom zůstali zde a pomohli demokrutic~ 
kým živlům vytvořiti novou Rus. Nadšení, 
plamenné řeči a 'sliby jsme viděli a slyšeli na 
v,šecn stranách. Mluvilo se o neuz'nání Brest~ 
Litevského míru, o vytvoření nové armá1dy, 
jež s naší pomocí' zničí holšev~ky - ty spo~ 
j'ence Němců, a postav,í se znova proti úsHed~ , 
ním mocnostem věrně po bok Spojencům. 

Náš voják ve svém ideálním nadšení a za~ 
nicení uvěřil těm chvalol~pěvům, uvěř,il:, že je 
osvoboditelem Ruska od. »usul1pátorov«, a 
byl hrdým na dějinnou úlohu, jíž mu osud 
dal: obnovi,ti Rusko i velikou frontu od Kar~ 
pat k Bahu. Když bylo deHnHivně rozhod~ 
nu to mezi Volhou a Vladivostokem a vyšel 
rozkaz hi'storiJckého významu o vytvoření 
protiněmecké fronty na Volze, přijal to sku~ 
tečně sympa1ticky. 

V nalvní důvěře čekali jsme, že se dobro~ 
Vlolci valem pohrnou do 'národní armády, 
viděli jsme ui, jalk přichá1zejí na frontu nové 
a nOlvé pluky, brigády, divise. A zatím míj'el 
týden z'a týdnem, měsíc za měsícem, a vedle 
nás jsme stále vi'děli pouze hloučky důstoj~ 
níků, kozáJků, dOlbrovolců z Če1ahi1nska, Kur~ 
ganu, Šadrinska, Samary, S~mbirska, viděli 
jsme .oddíly Baškyrců, vzorné části Kappe~ 
l'Ovců - ale to všechno bylo ta:k málo! Byly 
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t'O většinou jen malé skupinky., slaboučké 

roty, biJjící se často s obdivuhodnou odvahou, 
nezadajkí v ni'čem našim vojákům, ale 'se~ 
sbavené náhodně a za' velmi odlišných o:kol~ 
ností; nebylo tu jednotnosti, organ'i1sačního 
pojítka a zhusta ani smyslu pro součinnost a 
pospolitost. I tyto oddíIy ří:dly,reorganiso~ 
valy se, důstojníci odcháze1~ do tv,ořících se 
mnohočislených 'štábů. Pomoc tedy byla jen 
mí'stní, náhodná a nestálá. 

Tehdy 's napětím všech si-! brání'me Kazaň, 
kde je nahromaděno 'obrov,ské množ'ství 
zbraní a válečlli~ho materiálu - několik di~ 

visí by mohl vyzbrojiti. Ale poživačné oby~ 
VlatC'lstvo se nechce odtl'hnout od Slv,ého po~ 
hodlného bydla, sp'Oléhá na Čechoslováky, 
Zlbahěle prosi o zášti,tu a samo nehne prstem 
na svou ochranu, není Ischopno pOlstavit pár 
pořádných rot. Raději z\lJJlobil:i:sují po vesni~ 
cích nělkolik set nedospělých hošíků, . které 
hned bez výcvi1ku ženou na frontu - umírat 
za zibabělé měšťáky. MaterLá,1 se nevyveze, 
padne jako bohatá kořilst do rUlkou sovět~ 

ských vojsk, a tisíce zdravých mužů prchají 
z města, nadávajíce ČechoslováJkům, že je ne~ 
zachránil-i. Kazaň - toť nej:pádněj1ší důkaz 

neschopnosti t. zv. nového Ruska! 

b) Místo urychlené organisace zeme 1 

armády a svorné ,spolupráce za jediným cílem 
vidí náš voják všude kolem sebe, čte ve svém 
i ruském tisku, jak mÍ.stní i oblastní »vlády« 
žárlí jedna na druhou, prou se, zápasí mezi 
sebou - ne o to, která dá více vojska na 
frontu, ale o moc, o papírové principy, o 
hosPQdářské výhody. Qzkoprsý partikula~ 

rismus a lokální patriotismus spolu s udi~ 
vite1nýmseparatismem bují v osvobozeném 
území, projevujíce se v pasivitě k druhé vlá~ 
dě, ve sporech o rozhraničení vlivu a pravo~ 
moci, v osobních a stranických zájmech, bo~ 
jích skupin o moc, sabotáží, a na konec i v ja~ 
kési celní válce (Omsk-Samara). V politic~ 
kém boji se užívá zbraní velmi pochybných, 
hraničících s trestním zákoníkem. Vidíme, jak 
tato hlíza se přenáší i do rozptýlených částí 
nár. armády a rozleptává j~dnotící myšlenku 
'boje za novou, velkou Rus, jak oddíly si vy~ 
miňují bojovat jen za osvobození své guber~ 
nie, svého kraje, újezda, volosti i jen města, 

odpírajíce jíti dále než k imaginárním hrani~ 
cím svého »státu ve státě«! Posléze čteme, jak 
s velikými obtížemi a za ponioci i nátlaku 
Pavlů ustanovuje se jakási ústřední vláda 
v Ufě - direktorium, nesoucí už ve svém 
vzniku známky slabosti, ideové nejednotnosti 
a zárodky rozkladu, nemající účinné podpory 
skoro odnikud, ba ani od svých stvořitelů! 

»V jednotě síla!« - heslo, které najdeš 
skoro u každého našeho vlaku na stěnách 
těplušky; žel, že si je neosvojili lidé, kteří 
chtěli obrodit zemi .a vytvořit silné, demokra·" 
tické Rusko! 

c) Naše pomoc novému Rusku byla přiná~ 
šena ve jménu velikých hesel demokracie, 
občanských svobod, dobytých březnovou rec.. 
volucí. Tím odmítala a priori jakékoliv po~ 
kusy o vojenskou či jinou diktaturu, nebo 
dokonce o návrat starého režimu. Chtěli jsme 
dáti (a také dali) demokratickým živlům 
možnost, vytvořiti stát, kde svoboda, občan~ 
ská rovno,st, zákonnost a pořádek by byly 
hlavními a základními pilíři státní budovy. O 
tom není sporu! - A zatím, jaké to zprávy 
přicházejí ze zápolí? Pod ochranou našich bo~ 
dáků, za našimi zády, po zemi skropené krví 
nejlepších bra~ří, začínají se ploužiti stíny 
reakce; v teplém týlu se soustřeďují temné 
síly - odvěké to neštěstí Ruska - a brzy 
slyšíme o reakčních pokusech, provokacích, 
násilích a svévolném zatýkání. Jsou to zřejmé 
přípravy k převratu, k uchvácení vlády od 
živlů, nemajících daleko k monarchistickým 
pořádkům, k n:ahajce a všem vlastn<;"stem sta~ 
rého režimu. 

Přicházejí ještě horší zprávy o zločinech, 
o zabíjení nepohodlných osob. Násilné svrže~ 
ní Direktoria 18. listopadu v Omsku, zatčení 
jeho demokratických členů .a prohlášení dik~ 
tatury »nejvyššího vladaře« - Kolčaka -
musí vyburcovat každého Cechoslováka. My 
neseme hlavni tíhu bojů, krvácíme, vybíjíme 
se z posledních sil - a v týlu se dělají pře~ 
vraty za spolupůsobení monarchistických dů~ 
stojníků! I\ my máme chrániti a trpěti takový 
protiklad zákonnosti a občanské ,svobody? -
Vojsko si už dříve začalo bedlivě všímati po~ 
litických otázek a činnosti v týlu; převrat pů~ 
sobil jako úder blesku. - »Za Kolčaka ani 
ránu! Ať si dělají převraty tady na frontě 

J V. dll Cestami odbo je, 25 
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proti bolševikům! K tomu kuráže nemají! Ne~ 
budeme se bít ani minutu za Kolčaka!« -
I ti nejprostší vojáci cítí, jakou nemravnost 
tu máme krýt. S akademickým projevem 
Odbočky nejsou mnozí spokojeni, vojákům 
se to zdá slabé. - »J sme tu nejsilnější, jsme 
tu pány, a to si máme nechat líbit?« Nikdo 
nechce uznat, že j,sou tu ohledy na spojenecké 
představitele. - »Tehdy jsme také jednali 
vlastně proti jejich vůli!« 

Omské vraždění 22. prosince otřáslo svě~ 
domím nás všech! Tak se tedy plní ta hesla?! 
Proto jsme na frontě, aby v Omsku a na bře~ 
zích Irtyše zločinci v uniformách mohli jako 
ovce vražditi socialisty, členy Qstavodár~ 

ného shromáždění a politické pracovníky?! 
Vždyť tam zabili i Majevského, toho menše~ 
víka, který hned po vystoupení k nám při~ 
lnul a jehož články j.sme tehdy v Čelabinsku 
čítali hned vedle Gajdova telegramu: »zavtra 
pokonču s Omskom ... «! Vojsko je hluboce 
znepokojeno a odpírá dále chránit tento 
režim, kde bují svévole, vládne nahajka a 
šavle, a kde opilí důstojníci dělají převraty 

s revolvery. Náš voják přichází do rozporu 
se svým svědomím. Sprosté vraždění - jak 
to jinak nazvat! - to Ú by měl chránit?! On, 
nadšený bojovník za. svobodu?! V jakém t6 
tragickém postavení se ocitl československý 
dobrovolník! Zel, že mnozí tehdy ne dost 
dobře jej chápali! 

3. V I i v Y pro' s tře dí. 

I ty ,spolupůsobily na úpadku ducha. Na 
svých výpravách požívali naši hoši pohostin~ 
ství dobrosrdečných mužíků v dědinách Po~ 
volži. Sedíce s domácími u syčícího samo~ 

varu, měli příležitost vyslechnouti jejich »ne~ 
gramotný« posudek o »sobítijach«. A ten byl 
často překvapující. Skoro všude jsme slý~ 

chali jeden a týž povzdech: »Gaspadí, kagdáž 
eta vajná kančájetsa?! - Rekl~li jsi jim, že 
teprve, až budou bolševici poraženi, ozval 
se filosoficky prostý n~zor: »Začěm nam, 
ru,skim, s ruskimi vojeváť, začěm ubiváťsa? 
Chvatiť dľa vsjech zemlí!« - A dosti často 
ses ocitl v rozpacích, měl~lis odpovídati na 
zvědavé otázky: »Pačemú vy zděs děrjotěs? 
Któ vy ~akíje? Začem neidětě damój?« -
Slyšels stesky na utlačováni od obojích stran: 
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»Ničévó charóšavo od těch ili drugich! Nam 
vsjo rávno, bolševik ili bělogvardějec, choť 
by tolko mír! Ustali my!« - Viděls a cítils 
odpor obyvatelstva k těm stálým bojům bez 
konce; vždyť mnohá »děrevna« několikráte 
přešla z ruky do ruky: jednou hostili červené, 
pak Čechoslováky, Samarce nebo Kappelov~ 
ce, a za,se za pár dní »stavěli samovar« čer~ 
veným - bolševikům. - »V sjo takíjež lúdi, 
vsje ruskíje, začěm aní derútsa?!« - Vy~ 
světluješ, mluvíš o usurpátorech, násilnících, 
o hanebném míru, o ústavodárném shromáž~ 
dění a všech věcech, jež hýbají protibolševic~ 
kým Ruskem. Pokyvují, »eto právilno! - vót 
kak! - dá, eto tak!«, ale na konec pochopíš 
a přesvědčíš se, že nejsi pochopen a že toho 

mužíka nepřesvědčíš!, 
Přišli jsme i do takových vesnic, kde oby

vatelé pranic neskrývali svých sympatií k so~ 
vět.ské vládě, k rudé armádě, a bez ostychu 
vyprávěli o násilí bělogvardějců, jakého za 
rudých nepoznali, o marnosti boje proti sově~ 
tům. Vyslechli jsme i moudré rady: »Idětě 

že do svajéj zemli, my zděs sámi so vsjemi 
správimsa!« - S nenávistí k nám jsme se 
však nikde v děrevnách nesetkali, v Čecho~ 
slovácích viděl mužík vždy »charóšije lúdi«. 

Naopak. od těch vrstev, jež nás ještě tak 
nedávl'lo vynášely jako své spasitele, jež nám 
lichotily a pěly na nás chvalozpěvy, cítil náš 
demokratický voják vanouti poznenáhlu 
jakýsi chlad, když poznaly, že on nemá nej~ 
menší chuti bíti se věčně skoro sám za jejich 
pohodlí, zbabělé dušičky, teplé jizby a samo~ 
vary, že neschvaluje a nechce svým jménem 
a krkem krýt svévoli a všelijaké reakční 

choutky. Dočkali jsme se odporu proti nám i 
zjevné nenávisti od mnohých bývalých »pří~ 
znivců«. A na frontě se zase na nás zkosa 
dívali novobranci, skrytě i zjevně vyčítajíce: 
»V ót, tolko vy vinováty, čto nas mobiliziró~ 
valil Začěm vajnú zaděváli?!« 

Slyšíme, že i na druhé straně je mnoho 
»ná.silně« mobilisovaných, zbíhajících při 

první příležitosti. Tak' to přebíhá s obou 
stran, přebarVÍ se a bojuje zas proti bývalým 
»svojim«. Brali jsme do zajetí tyto »bolše~ 
viky« prosící: »V aše blagórodie, něubiva1jtě 
meňá, radi Boga - ja mobiliziróvanyj!« -
A tak chtě nechtě poznával náš voják holou 

a krutou pravdu, že tu často Rus zabíjí Rusa, 
nevěda proč! A snad si vzpomněl na naše 
postavení v rakouské armádě na frontě. Jaká 

analogie! 

Když jsme odráželi útoky rudých u Bugu~ 
ruslanu, Abdulina, Aksakova, Belebeje a 
Davlekanova, den jak den viděli jsme zchá~ 
tralé postavy v rozbitých vojenských pláštích 
- válečné zajatce, vracející 'se z »Avstríji, 
Vengríji a Germániji damój« a - nalézající 
tu novou frontu! Zivili jsme tyto ubožáky ze 
svých kuchyní, snášeli jim poslední chléb, 
obstarávali jim vlaky, byli jsme často jediní, 
kteří se o ně starali. A přece jsme musili i od 
nich kromě toho »spasíbo« vyslechnouti vyčí~ 
tavé: »Vót, gaspóda, mir těper! Nada damój 
isť. Vaša ródina svabódnaja. Uže nětu Avstrí~ 
ji, a Čechí,ja!« - »Pačemú vy zděs zaděváli 
vajnú? U nas vagónov to ně~hvatiť a vy jich 
stólko to zabirájetě!« - Někteří byli v Če~ 
chách nebo na' Moravě: »Vót, očeň charó~ 
šije vaši lúdi. Spěšitě že damój, ani žduť vas!« 
_ Věru, divně nám bývalo za těch řečí a 
pohledů! Vžil~li ses v postavení těchto ubo~ 
žáků, hledajících doma kýžený klid po tolika 
strastech, a nalézajících válku, zničené želez~ 
niční objekty, jdoucích F>ěšky snad stovky 
verst přes fronty, - mohl s je odsuzovat?!« ... 

4. Z k I a m á n í v p o moc i S poj e n c ů. 

V historickém rozkazu západní skupiny ze 
7. července 1918 stálo mezi jiným: » ... po 
dohodě ,se všemi spojenci náš sbor určen 
jako předvoj spojeneckých sil. Instrukce, vy~ 
dané štábem arm. sboru, mají jediný účel: 
vybudovati protiněmeckou frontu v Rusku 
ve spojení s celým ruským národem a našimi 

spojenci ... « 

Kdo z nás tehdy nevěřil těm slibům o spo~ 
jenecké pomoci? - Pochybovačů a skeptiků 
bylo sice dost, ale na konec přece jen jsme 
doufali, že aspoň něco přijde. Uvažovali 
jsme jen, kudy se ti »,sojuzníci« asi k nám 
dostanou. Myslili jsme na Murmaň, Archan~ 
gelsk, ,Vladivostok. Bylo mezi námi také dost 
naivních, kteří se už těšili na pluky a divise 
modrých »chlupáčů«, flegmatických Angli~ 
čanů, výborně placených Amerikánů, a snad 
i na ty lstivé Japonce, jimž jsme příliš ne~ 

důvěřovali. Bude to mezinárodní fronta na 

Volze! ~ A náš voják se bil v Uralu, vy~ 
tvářel volžskou základnu, bránil zuby nehty 
Kazaň, samarskou i bllglllminskou trať, cesty 
k Uralu - ale spojenci pořád nepřicházeli! 
Místo toho slyšel a četl, že »Japuški« se usa~ 
dili po domácku ve Vladivostoku a v Zabaj
kalí, že Angličané a Francouzi poslali jako 
na ukázku nepatrné oddíly do Omska a do 
Ufy (viděl je tam promenovat na peroně); 
viděl nějaké anglické dělo na platformě 
v Čišmách, zaslechl také něco o Američa~ 
nech a o všelijakých zájmových sporech, 
koncesích a čert ví o čem ještě, čemu dost 

řená v Rusku, nemá pro' spojence nyní toho 
významu, aby ,sem posílali vojska a oslabo~ 
vali se na místech, kde po čtyřech létech ne~ 
rozhodné války vedou rozhodující úder. 

Když pak jeho vlastní ministr mu přišel 

říci, že s tou pomocí spojenctl to tak nebylo, 
že 'mu o tom v té formě nic není známo, tu 
dávno )iž udělal nad tím kříž! Ze »pomoc 
spojenecká teď začíná nabývati konkretních 
forem« - to už ho docela nezajímalo. Tehdy 
už měl jiné tužby - měli jsme republiku! 

A tak nesplněné sliby o spojencích měly 
také značný podíl na té trag!.:ké krisi. 

Prapory ll. diuise u J ekalěrinburku 10. řijna 1918. Foto Památnlk Odboje. 

nerozuměl, ale v čem čul nějaké čachry. Na 
konec poznal, že tu není skutečné vůle a snad 
ani tehdy možnosti pomoci mu v těžkém boji; 
pochopil, že se tu mnohde skrývají uchva~ 
titelské choutky (Japonci), boj o využitko~ 
vání bohatství »nové země«; udivovalo ho 
prapodivné chování anglických zástupců při 
reakčním ná.silném převratu v Omsku a jiné 
věci. A přestal pomalu věřit! 

Tím větší radost měl z činnosti spojenců na 
západní frontě. Odtamtud přicházely radost~ 
né a překvapující zprávy, jimž se zprvu ani 
nechtělo věřit. Na desky sešitu zpráv napsali 
hoši pod nápis » Uřední zprávy« okřídlené 
slovo »Houpačky«. - Ale když se stále opa~ 
kovaly, věřili jsme všichni, a tehdy každému 
»myslivějšíri1U« bylo jasno, že fronta, vytvá~ 

5. D o s a žen í r e vol u ční hoc í I e, 
kapitulace Německa a příměří. 

Proč jsme vstoupili do legií? - Abychom 
vybojovali národní svobodu a státní samo~ 
statno.st. - To byl cíl našeho odboje, cíl 
jediný a konkretní. (J estranou tohoto pojed~ 
nání vykládati, co jsme pod pojmem národní 
svobody myslili a v něm zahrnovali - de~ 
mokracii, svobodu sociální atd.) 

Počátkem listopadu dostali jsme zprávy o. 
28. říjnu a všech událostech ve vlasti; zprávy 
o příměří následovaly v zápětí. Třeba říci, 

že vojsko ve svém celku přijalo tyto zprávy 
klidně, bez jalového nadšení, prostě věděli 
jsme, že to musí brzy přijít (události na záp. 
frontě, zprávy o našem uznání): jen citlivější 
štěstím ,slzeli. Máme tedy republiku! Jak hřálo 
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vědomí, že každý z nás má na tom nějaký 
podíl! - Nebojovali jsme marně! Zač jsme 
se bili, to je dosaženo. Začneme si svůj do~ 
mov zařizovat. A doma bude potřeba dobrých 
občanů, dobrých pracovníků. My chceme 
jimi být a budeme! Proto musíme co nejdříve 
domů. Z nepřátel zbylo už jen Německo, a 
to už také doklepává - co nevidět to prask~ 
ne. Není tedy důvodu, abychom tu drželi 
protiněmeckou frontu. A dělat tu policajta, 
pro to jsem do legií nevstoupil. Ať se tu Ru~ 
sové sami srovnají. Chceme domů, a to 

brzy! -
Takový byl asi smysl uvažování našich 

hochů. Kdo by popřel, že uvažovali dost 10· 
gicky, třebas naivně a dobrodušně. Nálada 
byla připravena předchozími událo,stmi. 
S osudem protibolševické fronty si skoro 
nikdo z vojáků hlavu nelámal; ti pak, co ne~ 
ztratili smysl pro povinnost, myslili více na 
to, jak vyjít odtud, se ctí a přijít domů s jed~ 
notným duchem,' než na konečnou porážku 

Sovětů. 

A když předvídaná kapitulace Německa 
byla zprávou o příměří (došla k nám na fron~ 
tu 12. listopadu ráno), potvrzena, tu teprve 
přání a vůle »praštit s tím tady« pronikla do 
mas. - »Jaká teď protiněmecká fronta na 
Volze? I ten Brest Litevsk bude stejně Do~ 
hodou zrušen. Bojovat tady dál proti bolše~ 
vikům? Vždyť je to marné, to nové Rusko, 
se už nezrodí, spíš přijde nový car, a za 
druhé - dost dlouho jsme ,se tu bili skoro 
sami, pochovali hodně bratří; myslí~li to váž~ 
ně, najdou sami dost sil, aby se s bolševiky 
vypořádali. Spojenci nám už pomoc nepo~ 
šlou, rudí sílí víc a víc a obyvatelstvo tíhne 
radši k nim, zvlášť když v týlu bují reakce 
a rozhlodává poslední zdravé organismy toho 
Ruska, které jsme my pomáhali a dosud po~ 
máháme budovat. UvidHe, že bolševici tu 
budou zase pány a s námi by to mohlo špatně 
dopadnout. Krýt svými bodáky, svými životy 
tu zločinnou chá.sku (to už přišly zprávy o 
převratu v Omsku) nebudeme! Náš boj tu už 
nemá smyslu. Hoši, nepůjdeme znova do 
první linie, ať si přijd~u s jakými chtějí roz~ 
kazy! My už toho tady máme dost!« ... 

Tak se debatovalo v těpluškách, v chalu~ 
nách, na schůzích i na posici. Kdo tenkrát 
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uvažoval o překážkách, jež stály v eestě na~ 
šemu odchodu s fronty, z Ruska - po lodích, 
které přece jsme mohli dostat jen od spo~ 

jenců!? 
A znova se celé části »odkazují« jít do 

boje. Morální otřes po tragické a snad mar~ 
né (7) oběti Švecově pominul. Za:se musí 
velitelé místo rozkazů domlouvati, hádati se 
o každý krok mi západ, slibovati, hroziti. 
Události samy jsou proti nim (vraždy 
v Omsku, nálada některých kruhů proti 
sjezdu, mrazy). Nepomáhá ani provolání 
Štefánikovo, ohlašující důvody pro naše 
setrvání v Rusku. Viděli jsme velké plakáty 
s jeho podpisem a četli významné věty: 

_ »Armáda, jíž čest a spojenecká solidár~ 

nost ukládá ještě dále pracovati polem ... «
»návrat vojska do vlasti závisí od jednoty a 
,stupně ,důvěry, s jakou přilne ke své první 

národní vládě« ... 
Musím říci, že tato dobře míněná slova 

Štefánikova, jemuž jsme všichni věřili, a od 
něhož vojáci jako vedení očekávali vysvo~ 
bození z bezradného položení, působila velmi 
různě. Bylo~li mezi námi dost těch, kteří po~ 
rozuměli výše napsané první větě a souhla~ 
sili s tím úplně, nebylo už snadno pochopiti 
smysl věty druhé. Přiznám se, že sám -
jeden z těch t. zv. »vládních« - jsem tehdy 
mnoho o nich uvažoval, a bolestně se mě do" 
týkala ta závislost od ,stupně »důvěry k naší 
vládě«. To přece znělo skoro urážlivě pro 
uvědomělého legionáře! Vzbudilo to různé 
pocity, zmatek a neklid - u myslících! 
Ostatní masa se toho snad ani příliš nevšimla 
ve své negaci ke všemu, co ukazovalo frontu 
místo lodí. Také sHb, vysvětliti úkoly, jež nás 
tu ještě čekají - až je vykonáme, půjdem 
domů - byl dost neurčitý. - Bohužel, že 
k nám na frontu a do Miass Štefánik nepři~ 
šel: byli jsme o hodně ochuzeni a zklamáni. 

Dosažení revolučního cíle jen urychlilo 
aktivní složky »protifrontové« nálady vojska. 
_ »Máme republiku, není tu už třeba bojo~ 
vat, a ochraňovat svobodu můžeme lépe 

doma než tady!« ... 
6. Z k 1 á m á n í vně k t e r Ý c h vel i t e~ 

líc h, r o z por mez i nim i a, voj á k y. 

Z velikých úspěchů prvních bojů se mno~ 
hým zatočila hlava. A jaký div, že - jak už 

sr 

na vojně bývá - viděli v tom někteří hlavně 
zásluhu výborného vedení, zapomínajíce na 
neocenitelné morální prvky: skvělý duch, jed~ 
nota ducha a vůle, odvaha, nejvyšší oběta~ 
vost, iniciativa, uvědomělá kazeň, bystrý 
postřeh vojáků - to se někdy př~hlíželo. 
Ona velká mravní síla, již Masaryk nazval 
»bratrstvím krve«, byla základem našich ví~ 
tězstvL Věci byly skutečně takové, že i tab 

ticky chybný rozkaz, neúplný, ba skoro ne~ 

možný, téměř neuškodil, jsa vyvážen skvělým 

důvěře základní to podmínce přesného 
plnění velitelových rozkazů. 

Druhou příčinou bylo jisté vzájemné odci~ 
zenL Zdá se to paradoxním: odcizení za bojů, 
kdy velitel jí s muž,stvem z jednoho kotle, 
snášeje s ním nerozlučně všechny út;apy. 
K dllvěře je ovšem třeba mnohem více. Hoši 
poznali, že to bratrství není vždy míněno 
upřímně, že je jen vnější, neprožité, nesrdeč~ 
né. Dobře, že takových velitelů nebylo 
mnoho. 

Obrněný vlak "Orlík«. 

chováním vojáků, kteří si dost často dovedli 
dát úkol ,sami. 

Ale později, když sil tělesných i morálních 
ubývalo, pociťovaly se hned nedostatky ve~ 
lení, jako v jiných vojskách. Bylo nutno 
dobře takticky uvažovat a dávat rozkazy 
přesné věcně i formálně, jež by jasně vy~ 
jadřovaly »co chci!« Bohužel, znám případy, 

• že tak vždy nebylo (Kazaň, ústupDvé boje, 
Bogdanoviči). Tu vojáci poznali, že jejich 
velitel je někdy bezradný, že sám nedovede 
jednat, a jednaje, neumí vést, drže se slepě 
obdržených disposic velmi všeobecného rázu. 
Slyšeli jsme i rozepře mezi veliteli v této věci, 
vedené netaktně. Jaký div, že tam bylo po 

Bylo by chybou hledati vinu jen na této 
straně. Roztrpčenost a p8drážděnost vojáků 
nejtíže nesli všichni velitelé. Oni jim měli dá~ 
vati rozkazy, jež byly už davu tak nepří~ 
jemné a které jej dráždily. V jakém to po~ 
stavení se ocitl takový velitel: na jedné stra~ 

ně dostává rozkazy od představených, které 
nutno vyplnit, se strany druhé naráží na ne~ 
ochotu, odpor, ba na odepření poslušnosti 
jedinci i celky. On dobře ví, jak jeho jednot~ 

ka je vyčerpána, on .sám cítí, že je to nad 
naše síly, že je oddychu už dávno třeba, on 

to též už několikrát hlásil »nahoru«, ale od~ 
tud odpovídají, že není, kdo by vystřídal, že 
je nutno ještě vydržet atd. Hledaje prostřed~ 
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ky, jimiž by své vojáky p'ohnul k vyplnění 
rozkazu, často docela lidsky volí způsob ne~ 
správný - sliby. Slibuje, že tam jdeme jen 
na dva dny, že pak půjdeme hned na oddych, 
že vezmeme ještě vesnici N. a budeme vy~ 
střídáni a tak podobně. Hoši snad jdou, věří 
slibům, dobývají území a čekají. Dny utíkají 
a slíbená směna nejde, naděje na oddych 
mizí. Z toho roztrpčenost, nedůvěra, nená~ 
vist. A už se nikomu nevěří, všechno je jen 
»houpání«. Následky bývají různé - dobré 

však nikdy. 
Mstí se i jiné chyby. Ono demagogické: 

»já, bratři, bych vás chtěl odvést na oddych, 
ale nahoře nás nechtějí směnit" to víte, oni 
šetří 4. rotu« a pod. Proč neříci přímo prav~ 
duJ! Stejně to vědí, že v záloze není nic, 
protože odtud šli ucpat díru nebo chránit 

ohrožené křídlo. ' 
Znám případy, že se velitel z nepochopitel~ 

né mi příčiny (nabytí popularity u roztrpčené 
masy?) připojil k resoluci, žádající nejen 
směnu - to by nebylo tak zlé - ale poža~ 
dující odstranění nadřízeného důstojníka, po~ 
něvadž se »málo o nás stará, je neschopný 

atd.« (st. Davlekanovo). 
Velitelé hledají oporu v rozvážných jed~ 

notlivcích. BohuÚl, chorobná duše davu je 
vnímavější na bezuzdné, demagogické a 
často velmi hloupé výkřiky největších štvá~ 
čů, zhusta nejhorších to vojáků, než na roz~ 
umové vývody bratří, neztrativších klid, roz," 
vahu a čest - i když jim srdce, cit, ba i ten 
rozum říká, že tužby většiny jsou oprávněny. 
Tito lidé se statečným srdcem, vzácným 
smyslem pro povinnost, trpěliví, houževnatí 
a do krajnosti obětaví jsou pak kaceřováni, 
špiněni a napadáni jako »vládní zaprodanci«, 
šplhouni a bůh ví co ještě. Stalo se pak, že 
velitel, nechápající lidskou podstatu hluboké 
mravní krise vo,jska a přirozené projevy da~ 
vové psychy, vyčetl i těmto, že důvěřoval, 
ale že se v nich zklamal (totiž, že vojáky 
nepřemluvili); těžko přesvědčovat, že se jed~ 
ná o zjev ma,sový, který dnes už nikdo do~ 
mluvami trvale neodstraní (viz příčiny!). 

A 'tak se vojsko tříští, není už bývalé jed~ 
noty. Jsou tu důstojníci, jejichž menší část 
nikdy nepochopí, a ostatní z nich, kteří roz~ 
umějí, ale nemohou pomoci. Na druhé straně 
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dav, velká většina vojska, jejíž jediná hesla 
jsou: »pryč odsud, do týlu, oddych, lodě a 
domů!«, neohlížející se na tvtdou skutečnost; 
z nich jen malá část si toho žádá uvědoměle, 
bolestně pociťujíc mravní rozpor s tím, co 
se okolo nás děje, ostatní prostě toho už mají 
dost a chtějí domů. Mezi těmito skupinami, 
marně se snažíc překlenouti umělé přehrady, 
stojí bezrad,ně hrstka jednotlivců, kteří s bo~ 
lestí a hořkostí hledí na rozvrat toho, co je 
jim nejdražšího - našeho vojska -- a marně 
se snaží zastavit ten rychlý pokles. Jaká tra~ 
gika duší, jež vidí, chápou a přec musí mlčeti! 

7. P o k I e s d ů věr y v p o li ti c k é 

vojenské vedení. 

»Vystoupení« proti bolševikům bylo roz~ 
hodnuto a proklamováno sjezdem - tedy 
zástupci vojska, svěřivšími vedení prozatím~ 
nímu výkonnému výboru. Na tom faktu nic 
nemění, že většina vůdců politických i vo~ 
jenských s tím souhlasila a na sjezdu, spolu~ 
pracovala. Nikdy nebylo naše vojsko od 
shora až do posledního dobrovolce v řadách 
jednotnější, než tehdy. To je s dostatek zná~ 
mo. V tom byla jeho síla, v tom jest hledati 
prvotní příčiny našich neustálých úspěchů. 
Vzájemná důvěra vojáků a velitelů, vojska 
i sjezdu, obce polem pracující i vedení stme~ 
lila všechny složky a semkla je v jednotné 
bratr,stvo, donucené k zoufalému zápasu 

o svou existenci. 

V období prvních, rozhořčených bojů 
značně poklesl ve vojsku zájem o věci, jež 
přímo s operacemi nesouvisely. To je zjev 
přirozený. Týkalo se to hlavně otázek poli~ 
tických. Dobrovolci, plně zaujati pochody, 
boji, pronásledováním červených, zapomí~ 

nali i na sjezd a jeho práci. Neboť zpráv při~ 
cházelo pciskrovnu ,a odpočinky byly velmi 
krátké, sotva stačící, abychom se pořádně 
umyli, vyprali si prádlo a vyspali se k nové 
srážce. Nedostatek zpráv byl způsoben ob~ 
tížemi ,spojovacími a dopravními, jež se ne~ 
daly tak rydíle překonávat, aby se mohlo' 
stačit překotně se vyvíjejícím událostem. Na 
př. za celý měsíc bojů v 'šadrinském úseku 
jsme vůbec neviděli novin, a kusé zprávy, 
jež hoši občas ze Šumichy ,a Kurganu přiná~ 

šeli, týkaly se jen a jen válčení. 

Jakmile jsme však byli donuceni zpomaliti 
tempo útočného rOZiběhu, a vysoko vzedmuté 
vlny spravedlivého rozhořčení opadly, za~ 

čalo se vzpomínat, uvažovat a srovnávat. 
Doprava po dobytých liniích zorganisována, 
z,ačal pravidelně přicházeti »Deník« a 'Občas 
jsme sehnali i rU,ské noviny. Hoši, proháně~ 
jící bolševiky u Simbirska a Samary, doví~ 
dali se, co se děje v Ufě, Celjabinsku, Jeka~ 
těrinburku, Omsku i jinde, na té i oné straně 
Uralu, před Bajkalem i v Zabajkalsku. Zá~ 
jem o to, co dělá nové Rusko, jak roste jeho 
vzkříšená armáda, jak pokračují sjezdové 
práce, krátce zájem o politické otázky přiro~ 
zeně vzrůstal. Vojsko se velmi za jímalo, zda 
a jak jsou jeho úspěchy na frontách praktic~ 
ky využitkovány k organisaci zápolí a nové 
armády, jak se vytváří náš poměr k obroze~ 
nému Rusku, jak ,se plní dané sliby a vytý~ 
čená hesla. S rozhodnutím zůstati v Rusku 
v celku souhlasilo. Důvěřovalo plně svému 
vedení, že toto, opírajíc' se o naše mocenské 
postavení, náležitě uplatní svůj vliv na vývoj 
věcí ve smyslu ideálů, jež legie stvořily a 
které jim vtiskl jejich duševní vůdce -- Ma~ 

saryk. Důvěřujíc v ohlašované síly osvobo~ 
zeného Ruska a v slibovanou pomoc ,spojen~ 
ců, neznepokojovalo se ještě ani tehdy, když 
jeho síly byly zjevně přepjaty. 

Ale začínají neúspěchy, ztracené bitvy, 
ústupy, přichází tělesné vysílení, pokles 
sebedůvěry, zklamání v Rusech - důsled~ 

kem jsou první trhliny v důvěře ve vedení, 
na něž masy právem či neprávem přenášejí 

. odpovědnost. Začínají pochybovat, už ne~ 
věří všemu, co se jim úředně nebo soukromě 
předkládá. Vojsko poznává stále určitěji, že 
není naděje na účinnou pomoc od Rusů i od 
Dohody, vidí, že ,samy úřady vědomě klamou 
občanstvo (Kazaň) tendenčními a vymyšle~ 
nými zprávami - jak ono potom má věřit? 
A vynalézá okřídlený název »Houpačky«. ' 

,Uvědomivši si, že »už je to tu všechno 
marné!« a jsouc tělesně i duševně oslabeno, 
hledá východisko v spěšném odchodu na od~ 
počinek Obrací své zraky k velitelům, k ve~ 
dení, ale zdá se mu, že ti jeho postavení ne~ 
chápou. Všemi způsoby, legálními i nelegál~ 
ními, domáhá se stažení s fronty a vyjasnění 
poměrů: projevuje nechuť a odpor k dalšímu 

boji, odpírá plniti bojové rozkazy, podává 
hromadné žádosti, vynáší resoluce, posílá 
delegace. Nechce přiznat, že zvolilo nedo~ 
brou cestu (ve smy,slu vojenských zákonů a 
tradic), vždyť revoluce je tomu naučila! Ale 
dostává se mu odpovědi, že nelze vyhověti, že 
musí vydržet, a také se mu občas slibuje. 
Vojsku se zdá, že už mu nikdo nerozumí, že 
vedení se od něho oddálilo a nemá upřímnou 
vůli pomoci. Zazlívá důstojníkům, že prý 
udržují v klamu štáb i Odbočku o jeho sku~ 
tečném stavu. Vidí »houpání« a neupřímnost 
na všech stranách. A když se jeho postavení 
nemění ani po 28. říjnu a 11. listopadu, pře~ 
stává už docela důvěřovat. 

Jeho nedůvěra ve vedení ,se proměňuje 

v odpor, rozhořčení, ba i zášť, když čte o pře~ 
vratu v Omsku a J ekatěrinburku a o neurči~ 
tém stanovisku Odbočky i štábu k tomuto 
hanebnému násilí. Ceká, že tu bude promlu~ 
ven o rázné slovo, žádá čin. Dobrovolec ve 
svém poctivém, přímočarém způsobu myšlení, 
usuzování a rozhodování nevidí vlivů pro~ 
středí a ohledů na ně; on, radikální revoluční 
idealista, nerozumí politice' oklik,ohledů, 
opatrnictví a uhýbání. Viní vedení ze sla~ 

bosti, ba dokonce ze sympatií k násilníkům, 
ne~li přímé podpory reakční svévole; jeho 
názor je zdánlivě potvrzen rozkazem Gajdo~ 
vým o po.dřízení Kolč,akovi (J eka těrinburg ) . 

Rozhořčení vojska dostupuje vrcholu, když 
na vraždy v Omsku se omezujeme ohražením 
- on by chtěl jít hned tam na ně a ukázat, 
že to dál už trpět nebude. Dobrovole.c, usu~ 
iující o těchto věcech a poměrech, přichází 
do rozporu .se svým svědomím, a nechápe, 
proč se vedení chová příliš opatrně, nechápe, 
jak »Deník« může psáti o demokracii, zákon~ 
nos ti a občanských právech, když kolem nás 
vidíme pravý opak. On cítí, že je nejvyšší 
čas rázně promluvit a jednat. Hledaje, jak 
by vyjádřil svou vůli, vzpomíná si na »Řády 
a resoluce« - má je na polici za hlavou -
vZipomenei na sněm. Nuže, tam se bude do~ 
máhati oddychu, súčtování se shnilým rus~ 
kým režimem (Omsk) a odjezdu domů. Jako 
lavina šíří se volání po volbách do sněmu, 
jež roste s odporem některých vysokých o,sob 
(Gajda a j.); to jen posiluje zájem vojska 
o jeho demokratická z,ařízení. Od svolání 
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sněmu činí mnozí odvislým další setrvání na 
,frontě, lépe řečeno aktivní účast v bojích. 
V nastavším zápasu směrů, který jen roz" 
šířil propast mezi nimi, nejvíce trpí vedení, 
jež zřejmě samo není jednotné v názoru na 

události. 

V jakém to postavení ocitlo se vojsko, 
ještě nedávno tak jednotné! Masy nevěří ve" 
dení, ba nenávidí je, vedení ,snad nerozumí 
masám a vidí v tom jen bolševickou agitaci, 
velitelé na frontě jsou zoufalí - a nikdo ne~ 
umí nebo nemůže pomoci - hle, jak těsně 
jsme svázáni s prostředím! Ani stopy po 
svornosti a jednotě, všade jen rozčilení, 

nervosa, skepse a roztříštěnost. A snad jen 
v jednom jsou všichni svorní, jen v tom není 
rozporu II všech poctivých bratří na obou 
stranách: ve veliké úzkosti o naše vojsko, 
všem tak drahé! Osudný zjev: ti i oni to myslí , 
poctivě v zájmu celé naší věci, v zájmu voj" 
ska - a nenajdou společného východiska, 
nemohou se sejíti! Hle, do čeho vyvrcholil 
rozpor mezi vojáky a vůdci! 

8. A g i t a c e. 

Obrázek by nebyl úplný, kdybych se ne" 
zmínil, že v krisi lze najíti také stopy určité 
agitace, nikterak však takové, jak se z ně" 
kterých kruhů tvrdilo. N ehledíme~li na ne" 
přímou propagandu při styku s domácími 
obyvateli, jež byla neúmyslná (viz 3.), ale 
jejíž vliv nelze docela popříti, můžeme říci, 

že to byla především a snad výlučně agitace 
z vlast1).ích řad. Radikální jednotlivci, kteří 

první začali projevovati odpor proti dalšímu 
boji - ať už z přesvědčení, nebo i z jiných, 
někdy pochybných důvodů a příčin (neká~ 

zeň, touha po klidu, zbabělost a pod.) - po~ 

čali brzy strhovati na svou stranu povahově 
slabší bratry. Bývaly chvíle zvlášť příhodné, 
kdy ,se těmto agitátorům podařilo celou de~ 
moralisovanou jednotku pohnouti k neukáz~ 
něným projevům a nepředloženým činům; 

zhusta však byli po vystřízlivění zahrnuti od 
svedených výčitkami. Mám ve svých zázna~ 
mech také několik dokladů, že tito vášnivci, 
sející bouři, se potom káli, když se zhrozili 
následků svého štvaní. Ale většinou si libo~ 
vali, čím více rozvášněný dav bouřil a tropil 

pošetilosti. 

. Práce některých štváčů spočívala v tom, 
že chodili kolem ešelonu a přemlouvali hochy, 
aby odřekli jíti do boje, vystřídati jinou naši 
část (!), nebo je dokonce vyzývali k samo
volnému odjezdu; dále konali tajné i veřejné 
schůze ešelonů nebo posádek, na nichž agi~ 
tovali, vynášeli resoluce proti dalšímu se~ 
trvání na frontě, proti určitým velitelům, 

volili deputace, žádali svolání sjezdu atp. 

Jsem dalek toho, abych těmto lidem při" 
pisoval nějaké styky s bolševiky - ať už 
v dobytém území nebo na frontě. Takový 
případ vůbec nebyl znám, a byl~li přece ně~ 
kdo nařčen, nikdy nic určitého se nedoká~ 
zalo. Mohu s dobrým svědomím říci, že ti, 
se kterými jsem přišel do styku, byli buď 
velmi dobří bratři, staří borci z rozvědek a 
od Zborova, myslící to poctivě podle svého 
přesvědčení, ale nechápající, že zavádějí 

davy na pochybné cesty negace a .rozkladu; 
vedle nich to byli v pravém slova smyslu 
»ulejváci«, kteří svým demagogickým vystu~ 
pováním zakrývali zhusta své bývalé hříchy. 
A bohužel, rozdrážděný dav šel často za tě~ 
mi to neodpovědnými štváči, poněvadž nejvíc 

křičeli. 

O přímé agitaci bolševiků mezi námi ne~ 
bylo ani slechu a pochybuji, že by někdo 
mohl dokázati opak a uvésti určité případy. 
Byli~li pokusy levých živlů o navázání styků 
s některými bratry, jak se tvrdilo, pak za~ 
jisté hned zkrachovaly odporem se strany 
naší. Proto lze klidně odmítnouti tvrzení, ně~ 
kterými hájené, že celá krise byla vyvolána 
bolševickou agitací a rozšiřována několika 

nezodpovědnými jednotlivci z našich řad. 
To je příliš laciné vypořádání se s tak slóži~ 
tým zjevem, jakým ve skutečnosti bolestná 
krise osmnáctého roku byla! Tisíce bratří, 
kteří tyto věci prožívali upro,střed vojska, 
budou v tom se mnou úplně sO).1hlasiti. Krise 
vznikla spontánně z příčin, jež jsem tu (aspoň 
ty nejhlavnější) vysvětlil. 

* 
Během prosince 1918 a v první polovině 

ledna 1919 byly naše pluky konečně stá~ 

ženy s fronty a poslány na odpočinek do 
. Uralských a západosibiřských měst. Toto roz~ 
hodnutí přišlo v pravý čas a odvrátilo v po~ 

e 

slední chvíli vyvrcholení krise, hrozící ná~ 
sledky velmi neblahými, nechci~li říci o,sud~ 

nými. Tak se vojsko domohlo prvotního své~ 
ho požadavku a v poměrném zátiší, třeba 

dost krátkém, utichaly vášně, nebo se aspoň 
značně zmírnily. Ale pod zdánlivě klidným 
vzevřením už nikdy neutuchaly staré zájmy, 
touhy a bolesti: stačilo několik nových pod; 
nětů (hlavně pověstný příkaz č. 588), aby 
krise na jaře znova vypukla, tentokráte 
s ještě větší silou. dostupujíc vrcholu v ne~ 
blahých událostech irkutských. Než, to už 
je trochu jiná historie. 

* 
Pozorujeme~li dnes, po odstupu několika 

let, objektivně ony vážné událo,sti, a snaží~ 

me~li se pochopit jejich lidskou podstatu i 
vnitřní význam, zajisté že si mnohý z nás 
řekne, proč jsme si tehdy nerozuměli nebo 
nechtěli rozumět. Posoudí~li však krisi s vyš~ 
šího hlediska a především včlení~li ji do 
onoho mohutného ránice dějinného, který 
v té době označoval boj nových sil a směrů 

x 

proti starému světu, nebude. odsuzovati těch 
i druhých. Vždyť okolnosti a poměry, v nichž 
se tehdy naše vojsko na Rusi ocitlo, byly tak 
mimořádné, prostředí tak chaotické, události 
tak pohnuté a jejich působení tak mnoho~ 
stranné .a soustředěné, že můžeme i v této 
těžké a bolestné krisi viděti zjev v podstatě 
přirozený, takřka· logicky odůvodněný a 
včleněný v historicky jedinečné dění posled~ 
ních dvou let světové války. Tlak poměrů byl 
tak silný, že nás vsunul na šikmou plochu, 
dravý proud nás strhoval s ,sebou. Historie 
jednou spravedlivě .zváží obě stanoviska a 
všechny okolnosti a najde světla i stíny na 
té i oné straně. 

A jestliže naše vojsko přetrvalo i tento nej~ 
větší otřes, snad se nemýlím, řeknu~li, že to 
bylo zásluhou velkého počtu lidí dobré vůle 
a poctivých úmyslů na obou stranách. Ten~ 
krát jsme to neviděli, dnes to ,spíše pocho~ 
píme. Prostě, myslili jsme to tehdy skoro 
všichni dobře v zájmu celého vojska,. jež, jak 
tvrdím, bylo všem tak drahé! ... 

4. PLUK PR KOPA VELIKÉHO 
NA ODP (INKU V ŠADRINSKU 

ANT. VANĚK 
Rok 1918 znamená též pro náš 4. pluk ně~ 

kolik měsíců vysilujících bojů na různých úse" 
,cích povolžské fronty. Na mnoha místech 
byla skropena půda v Povolží vřelou českou 
krví. Kolik našich dobrých hochů tu vydechlo 
svoji šlechetnou duši s vírou, že svoji oběť 
nepřinášejí nadarmo. Dávno již zarostly jejich 
rovy a upadly v zapomenutí, a jen my a jejich . 
pozůstalí zalétáme v mysli v tato smutná, ale 
i kdy,si slavná místa. Také na samarském 
hřbitově, v kruhu ruských příslušníků, 

s mnoha našimi bratry dřímá svůj věčný sen 
náš nezapomenutelný br. por. G a jer, který 
podlehl v samarské nemocnici těžkému zra~ 
nění. Byl pro své přímé a demokratické vy~ 
stup ování všemi bratry milován a jako dobrý 
velitel dlouho postrádán. Prozatímní velení 
převzal br. por. Vobrátilek. 

Opojeni vítězstvím, neznaly naše části 

žádné překážky za vytčeným cílem. Ruskými 
poměry nastaly značné změny v našem plánu. 
Byli jsme nuceni k opětnému obsazení námi 
opuštěných míst směrem pře,s Syzráň. O tom 
svědčí mnohé boje na frontě inzenské, niko~ 
lajevské a přes Simbirsk na Kazaň. Po bojích, 
jinými současníky dostatečně popsaných, 
opouštěli jsme pod náporem svěžích bolševic~ 
kých sil pomalu Samaru a místa naší slávy 
i smutku. Jeli jsme přes Buguruslan do Aksa~ 
kova. Cestou se nám představil nově jmeno~ 
vaný velitel pluku br. Z á k, bývalý velitel 
úderného praporu. V Aksakově jsme se 
zdrželi. 

Aksakovo zůstane v dějinách čsl. vojska 
smutným místem, neboť zde skončil svůj 

život vlastní rukou jeden z nejlepších jeho 
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lidí, br. pluk. Švec. 25; října roku 1918, něko~ 
lik dnů před slavným 28. říjnem, třeskla rána, 
která učinila konec nadějnému životu br. 
Švece. Tato osudná rána zatřásla srdcem 
všech příslušníků našeho vojska. Nejvíce pů~ 
sobila v našem pluku, který prý nese mnoho 
viny na této neblahé událo,sti, ač neprávem. 
Snad se najde někdo povolanější, který vnese 
více světla do této smutné události, dodnes 
objektivně nevysvětlené. 

Mezitím panoval po celé trati strašlivý 
zmatek. Národní ruská armáda a obyvatel~ 

lehlé, má několik cerkví, (kostelů), na které 
jsou ruská města bohata. Ani divadlo zde 
nechybělo, dosti výstavné, několik škol, a 
panoval zde čilý život. Do tohoto města vstu~ 
povali jsme v době, kdy vše bylo pokryto 
utuhlým sněhem. Byli jsme plni zvědavosti, 
jaký asi bude náš pobyt v tomto daleko 
všeho ruchu vzdáleném městě. Každé takové 
sibiřské město žije svým vlastním životem. 
Proto si nás zvědavě prohlíželi při našem 
vstupu do města. Někteří přihlíželi našemu 
příchodu s úsměvem a důvěrou, mnozí však 

Divadlo v šadrinsku. Foto Památník Odboje. 

stvo prchalo před bolševiky. Také na nás 
po splnění našeho úkolu došla řada a opou~ 
štěli jsme smutně toto místo krátké naší pů~ 
sobnosti. Pohybovali jsme se volným tempem 
přes Ufu krásným Urálem, a mí,sta, která 
byla svědky bojů našich skupin. Projeli jsme 
přes Zlatoúst a Čeljabinsk až k městu, kde 
bylo sídlo našich ústředních orgánů, Jeka~ 

těrinburku. 

Ani zde jsme se dlouho nezdrželi, abychom 
se mohli podívat do města, kde vzala konec 
carská rodina. Jeli jsme až do stanice Kamyš~ 
lova, odkud vede odbočka asi 90 km do Ša~ 
drinska, místa, určeného pro náš odpočinek. 
Když j.sme přijížděli k cíli své cesty, byli jsme 
rádi, ač jsme nevěděli, jak budeme přijati a 
jaký bude náš život v tomto neznámém místě. 

Šadrinsk, tiché a útulné městečko v lesna~ 
tém zákoutí na malé řece Iseti, je dosti roz~ 

s nedůvěrou. Většina našich částí byla uby~ 
tována ve velké, dosud nedostavěné škole. 
Také naše telefonní komanda po jistých změ~ 
nách byla ubytována ve druhé škole, kde 
byla kulometná rota. Záhy jsme zdomácněli 
a zavládl čilý život, k čemuž hlavně přispěla 
podnikavost našich bratří. Zde jsme prožili 
opravdu krásné i méně veselé chvilky, o kte~ 
rých se chci hlavně zmíniti. 

Obyvatelstvo bylo dobré a chovalo se 
k nám tak, že mezi námi zavládl poměr 

Opravdu přátelský. V době našeho příchodu 
dlela zde divadelní společnost moskevských 
herců, což jsme s povděkem přijali na vědo~ 
mí. Jejich opravdu umělecká hra způsobila 

nám mnoho příjemných zimních večerů. Ne~ 
nadáli jsme se, že zde, v místě dosti daleko 
od hlavní trati, sejdeme se s umělci takové 
úrovně. O lístky byl sváděn přímo boj, neboť 

divadlo nepojalo tolik osob, aby mohlo býti 
všem vyhověno. Často bylo proti nám reptá~ 
no se strany místních občanů, neboť byli 
bychom obsadili všechna místa sami. Přes to 
jsme vždycky svým počtem převládali. Jistě 
nikdo nezapomene na provedení hlavně rus~ 
kých ,autorů Čechova, Tolstého, Gorkiho, 
a j. Tyto dny byly pro nás svátkem. To 
i sami umělci byli ve svém živlu, neboť hráli 
s celou duší a srdcem život ruského člověka. 
Za všechno to jim platí dobré, ruské »,spa~ 
sivo«. 

Ani naši bratři nelenili, neboť náš organi~ 
sační a tvořivý duch se všude projevil, byť 
byly okolnosti sebenepřízpivější. Zvolily se 
rotné výbory a plukovní zastupitelstvo a 
hned se rozvinula činnost v širším měřítku. 
Dal se dohromady zaniklý pěvecký sbor. 
Plukovní hudba za řízení br. kapelníka 
Val tra pilně cvičila koncertní čísla. Kuple~ 
táři a komici sháněli, co jim kde v paměti 
uvízlo z domova, a takovým způsobem se 
uplatnil každý, kdo co uměl. Ti, kteří holdo~ 
vali Thalii, také nezůstali pozadu. Je věru 
obdivuhodné, jakým způsobem byly opatřeny 
celé české divadelní hry. Také z paměti ,se 
sestavily některé hry, které někteří hrávali 
doma. Různým, nám laikům neznámým způ~ 
sobem, opatřovali si naši umělci vše, co k 
svému provedení potřebovali. U nás byl tako~ 
vým neúnavným br. Marek. který zastával 
režiséra. Zvláště mnoho práce dalo opatření 
vhodných částí oděvu. V tom si pomohli vy~ 
půjčením garderoby od ruských lidí, hlavně 
pro naše »umělkyně«. Představiteli dámských 
rolí byli u nás br. Votřes a Břešťál. kteří se 
v těchto rolích nejlépe uplatnili. 

Po pilných přípravách představili jsme se 
ruskému občanstvu zdařilou akademií, kon~ 
certy ,a divadlem. Ovšem na tanec bylo též 
hojně pamatováno, jehož byli milovníky jak 
naši hoši, tak i ruské dámy. Naši bratři se 
brzy naučili jejich tance, takže měli tanečnic 
až d08t. Tím způsobem jsme se s nimi sblí~ 

žili, že jsme byli jako jejich. Opravdu však 
byli překvapeni vystoupením umělců našeho 
armádního osvětového sboru, br. Dem k o~ 
v a, Ber 1 a t a ~ Hol ý h o, B i g a n o v~ 
s k é h o a B 1 ech y. Ovšem, kde se jednalo 
o takové propagační vystoupení, museli jsme 

dát přednost ruskému obč!lnstvu. Pěknému 

úspěchu těšila se i naše výstavka fotografií 
z našich bojů a života, ukořistěných prapo~ 
rů, modelu mostu zákopnického oddílu a 
jiných věcí. 

Vystupování našich bratří bylo slušné, a 
hlavně chodili čistí, pěkně upraveni, takže 
mnohá šadrinská panenka přilnula k hezké~ 
mu Čechoslováku více než bylo jejímu srdíčku 
zdrávo. Ostatně tomu tak bylo všude, kde 
jsme se zdrželi. 

Ani na svého drahého vůdce, tatíčka Ma~ 
saryka, jsme zde nezapomněli. Když přišel 

březen, konaly se pilné přípravy k uctění 

jeho narozenin, kdy bylo také vzpomínáno 
jeho zásluh. Druhým význačným dnem byl 
1. máj. Tehdy vládl tuhý režim admirála 
Kolčaka, který si mnoho nezadal starému 
carskému režimu. My jsme však zůstali věrni 
svým demokratickým zásadám. Vzpomínali 
jsme na 1. máj ve svobodné vlasti a měli jsme 
snad zůstati nečinnými? Zdejší velitel vojen~ 
ského okruhu ohlásil našemu veliteli pluku, 
že veškeré veřejné politické projevy jsou za~ 
kázány, což nám mělo býti připomenuto. My 
jsme však provedli svůj program do dů~ 
sledků. Již tehdy byl poměr mezi mužstvem a 
důstojníky jaksi rozladěn vinou událostí, 
které se předtím v pluku ,sběhly. Dopoledne 
se konal tábor lidu, na němž promluvil br. 
Lonský. Kolem tribuny se shromáždilo všech~ 
no mužstvo i tehdejší velitel pluku, br. major 
Kroutil s důstojnickým sborem. Před tribu~ 
nou vlály prapory červenobílý a rudý. Tábor 
zahájil br. Gesl proslovem a slova se ujal br. 
Lonský, který osvětlil. čím je pro nás 1. máj. 
V úvodu řekl: »Bratři! Smysl těch hrozných 
a přece pro nás tak šťastných zkušeností svě
tové války vyjádřil první president česko
slovenské republiky těmito slovy: Chceme 
všichni jednotlivci i národové býti lidmi.« 
Celá jeho řeč byla pronesena opravdu v du~ 
chu demokratickém a bratrském. Na konec 
provolal celému československému vojsku a 
jeho vůdci presidentu Masarykovi mnoho 
zdaru. Hudba zahrála »Marseillaisu« a »Kde 
domov můj«, a nastoupila v čele celého pluku 
s vlajícími prapory slavnostní pochod mě~ 
stem, kde jsme byli předmětem živých sym
patií. Mnozí ,staří harcovníci soc. revolucio~ 



nářů obnažili před nasnn průvodem svoje 
šediny, které jim zbělely v boji za demokra~ 
cii a lepší život svého lidu. Ani za slzy se tito 
staří bojovníci nestyděli. Dnes jim je však 
jakýkoliv projev v Rusku znemožněn. Odpo~ 
ledne bylo vyplněno veřejným cvičením 

prostných, provedených několika sty bratry 
a končilo oblíbeným footballovým zápasem. 
Počasí nám bylo velice příznivé v tento má~ 
jový den. 

Nyní několik slov k tomu, jaký ohlas vyvo~ 
lal o nařízení č. 588, podepsané generálem 

se ve smyslu nařízení č. 588 tyto instituce 
likvidovat, ale narazili na tuhý odpor muž~ 
stva a vzpoury v armádě se zvětšily. Přes 
zákaz sešel se II. mimořádný sjezd, jemuž se 
postavilo na odpor jak vojenské, tak i poli~ 
tické vedení naší armády. V našem pluku 
byly pořádány velké schůze, na nichž nás 
informovali naši zástupci a jimž odpovídal 

podpl. Zák s některými důstojníky. Tomu 
všemu dodal ještě vnitřní spor s velitelem 

pluku podpl. Zákem. Došlo to tak daleko, že 
celý pluk žádal jeho odvolání, což s<: t2.ké 

Šadrinsk. Foto Památní!, Odboje. 

Stefánikem. Když na podzim r. 1918 byly 
Jlařízeny volby delegátů pro II. sjezd čsl. 

vojska, který měl býti svolán, v našem pluku 
byli zvoleni čtyři delegáti. Však když gen. 
Štefánik přijel do Ruslca, zrušil uvedeným 
nařízením všechny výbory, t. j. komitéty, a 
současně i volby na II. sjezd, který zakázal. 
Poměry byly neudržitelné, a od sjezdu jsme 
čekali vyjasnění a projednání našeho odjezdu 
do vlasti. Ruské poměry byly čím dále sple~ 
titější a my jsme v tom prostředí stáli osamo~ 
ceni. Nikdo nám pomalu nevěřil. Odchodem 
GajdOVým ke Kolčakovi jsme ztratili přízeň 
stran demokratických, t. j. soc. revolucionářů 
a menševiků. Kruhům, blízkým Kolčakovi, 

byl znám odpor a nesouhlas našeho vojska 
s jejich režimem. A v této vážné době náhle 
odejel br. gen. Štefánik. Velitelé částí snažili 
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stálo po velkých bojích a vyslání tří depu~ 

tací k br. podpl. Medkovi, předno,stovi vojen~ 
ského vedení v Jekatěrirrburku. Prozatímním 
velitelem pluku byl jmenován br. major Vo~ 
brátilek a brzy nato podpl. Z á k opustil 
Šadrinsk. A ještě jeden nápor byl učiněn. 
Bratři delegáti a někteří členové zastupitel~ 
stva měli býti totiž odesláni k soudu pro svou 
činnost. I tento nápor byl vojskem odmítnut 
a bratřím odjezd znemožněn, neboť jsme vě~ 
děli, že by se k pluku zpět nedostali. 

Již za br. podpl. Záka se mluvilo o odjezdu 
ze Šadrinska a nyní se tyto zprávy jen po~ 
tvrzovaly. V pluku zavládl jakýsi klid, a tou 
dobotl k nám přišel br. maj. Kroutil, jenž byl 
jmenován velitelem našeho pluku. Po pře

vzetí pluku nenastal snad úplný klid, ale bylo 
použito jiné taktiky. Ještě před odjezdem 

k nám přijel na přehlídku br. gen. Syrový a 
plnomocník hr. Bohdan Pavlů. Mnoho bratří 
bylo při té příležitosti dekorováno různými 
řády, což m~lo blahodárný účinek ve pro~ 
spěch vedení. Br. Pavlů objasňoval a hájil 
před celým plukem postup, jemuž se vojsko 
stavělo na odpor. Celkem se toto poslání 
podařilo a v pluku dostávala jednota trhliny, 
které se povýšením mnoha bratří zvětšily. 

Jaro se kvapem blížilo a s ním ohlašovaný 
odjezd. Ač jsme zde žili jinak dobře, přece 
jsme jen toužili po konečném cíli dlouhé 
pouti Ruskem, Vladivo,stoku, a odtud. domů 
do svobodné vlasti. Netušili jsme tehdy, že 

to ještě v tomto roce nebude. 
Přiblížil se den odjezdu a příroda se pro~ 

bouzela k novému životu. Slunečko začalo 
vy,sílat teplejší paprsky a ve zdejším parku 
začalo slibné gulání s baryšňami, takže jsme 

se ani nenadáli, a přikvapil14. květen a s ním 
loučení po půlročním pobytu s mi15'm Šacirin~ 
skem. Když jsme sedali do těplušek, přišli 

se s námi rozloučiti ruští přátelé v hojném 
počtu. Místy bylo loučení dosti ·tklivé a slzami 
posvěcené. Pěkným článkem se s námi loučil 
časopis soc. rev. »Národnaja Gazeta«, který 
krásně ocenil naši činno,st v jejich kruhu. 
Kolem 4. hod. odpolední dává se náš vlak 
v pohyb. Zazní poslední sbohem a my mizí~ 
me navždy s očí našim přátelům. Přejeme si 
opravdu ze srdce, aby se tito dobří lid~ také 
jednou dožili lepších dnů po této krvavé 
bouři, která tak krutě zasáhla ruský národ. 
Přece jenom několik bratří s námi nejelo, 
neboť odpočívají na tichém hřbitůvku šadrin~ 
ském s bratry, padlými za bojů s bolševiky. 
Nás očekával nový úkol: chrániti železniční 

trať, t. zv. magistrálu. 

x 

SLOV Afl NA SIBIRII 
JOZEF MIKOLAJ 

»Dolu, chlapci, dolu s priča! 
Každý z nás má švík od biča. 
Sloboda sa krvou krstí 
Vytrhníme im bič z hrsti.« 

Bola to výzva nášho básnika~legionára ke 
slovenským synom na Sibírii, aby sa prebu~ 
'dili z tuhého spánku, aby počuli hlas utla~ 
čaného národa. Sloboda! Sloboda! bola kaž~ 
dodenná jeho modlitba. Daleko za Karpatmi. 
ďaleko od rodnej zeme, verní synovi a pla
čúcej matky počuli jej hlas. Chytili sa zbrane. 
A tá malá slovenská rodinka, - ďaleko od 
našich dedin6k, od nášho kraj a - so dňa na 
deň rástla, chystala se na pomstu. Bratská 

ruská zem dala im možnosť, aby sa sorgani~ 
z'Ovali a po jej boku bojovali za slobodu svoj~ 
ho porobeného národa. A keď časom tá malá 
československá rodinka stala sa pánom tak~ 

mer pol Ruska, prišiel čas aj na to, aby všetci 

synovia slovenskej matky boli pod jednú zá~ 
stavu shromaždení. 

Hol to prvý popis slovenského l'udu, avšak 
nie doma, ale v Rusku. A bol ten popis aj 

troška inakší, ako sa to tu doma popísuje, 

Bralo sa totížto do povahy, že krv je len krY 
a nie voda. Kto si p6vodom Slovák, patríš 
medzi nás, slovenský ná,rod má právo na 
teba. My cudzie nepožiadujeme, ale svoje si 
nedáme. Ty musíš byť medzi nami aj vtedy, 
hoci necítiš s námi, veď časom prídeš na to 
aj sám, ČO si.. A tak v krátkom čase nasbie

ralo sa nás do stredu Sibírie asi 2000 Slová

kov. Náš tábor bol v Irkutsku a nazýval sa 
»Čsl. tábor pre Sl'Ovákov v Irskutsku«. Zor
ganisovaný bol po vojensky. Zapísali nás 

teda vol'ky~nevol'ky za Slovákovo A mali 
pravdu. Ani v jednom prípade sa nepomýlili. 

Velitelom táboru bol známy národný pracov
ník Vl. Daxner, ktorý sV'oj úrad zastával 

s najvačšou horlivosťou a svedomitosťou. Na 
pomoci mu boli starí dobrovol'níci, 'pred kto~ 
rými ťažko bolo zatajiť, či je niekto Slovákom 

alebo nie, pon.eváč medzi nimi boli l'udi'a tak~ 
mer z každého kúta Slovenska. 

V tábore privítali každého so dovami, kto~ 

rým i celkom jasne vyjadrili, že čo je náš cier: 
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lrkutsk. Foto Památník Odboje, 

»Prášť tou čiapkou, sobleč háby. 
Také háby nosia rabi. 
Kecl' ten bil'ag o zem hodíš, 
Z vazenia sa vyslobodíŠ. 
Budeš vol'ný, jak vták v stráni, 
a nie baran číslovaný. 
So stužtičkou, zapletenou, 
bielo, modro a červenou, 
2!apletenou na furážke, 
vypomstíme viny ťažké!« 

To hol vteda náš cier. Vysliezť otrocké 
háby, vyslobodiť sa z vazeni a, vziať kver 
s patronami o ísť tam, kde sa sloboda l<fvou 
krstí. A prečo? Preto, aby tam v hmlistej 
diali Slováci viac neplakali. 

Zo zkúsenosti vieme, že škola je základom 
všetkej budúcnosti, národa. Bez škol, bez 
vzdelanosti črovek ostane vždy otrokom, slu~ 
hom. Takto bolo aj s našími sibírskými Slo~ 
vákmi. Nemali oni slovenskej školy a tak ne~ 
mal i v sebe ani slovenského ducha. Málo bolo 
z nich povedomých Slovák-ov. Prvá vec 
vteda, ktorá ležala na srdci velitel'ovi tábora, 
bola škola. Každý Slovák, bez rozdiel'u na 
jeho vojenskú hodnosť v rak~uhorskej ar~ 

má de, dostal takzvaný »bbčiansky výcvik«. 
Každý bol' povinný návštevovať školu, kde 
dostal najsamprv poučenie z politickej náuky. 
Dostal otázky, na ktoré musel odpovedať. 
Nebralo sa do ohl'adu, či je mladý aleho 
starý, zdra~ý alebo invalíd. Tá nauka bola 
sostavena tak l'ahkým slohom, že každý jej 
mohol porozumieť. Vyučovalo sa tak, ako 
v l'udovej škole. Kecl' ,so dobre pamatám, 
všetkých otázek bolo 22. Tol'ko musel znať 
každý. Vyučovalo sa o národe vóbec, o slo~ 

402 

bode, o budúcej republike čsL, o jednote čsL, 
o republike, i monarchii, o absolutizme, o de~ 
mokracii, o odzbrojení, o medzinárodnom 
súde atcl'. Otázky zdály sa nám 'byť príliš 
jednoduchými a prirodzenými, žili sme to~ 

tižto na revolučnej pode, kde sa ony so dňa 
na deň tak v tlači ruskej ako aj na shromaž~ 
deniach politických pretriasovaly, avšak, že 
nakol'ko sú záHadnými piliermi demokratic~ 
kého štátu, to vidíme len dnes, kecl' pozreme 
na vel'ký tábor vzmáhajúcej sa reakcie. Tam 
sa vyučovalo, že sloboda je' práv·o pravdy .::1 

lásky, právo dobra, právo mravnosti. Ze má~ 
me bojovať proti násiliu, proti hrubosti a 
dnes? Najhnusnejšími 'prostriedkami sa bo~ 
juje proti pravde, proti demokracii. proti slo~ 
bode »malého« človeka. Tam na Sibírii to~ 
muto »politickému katechizmu« každý po~ 

rozumel a každý s ním súhlasil a tu doma 
kol'ko má on nepriatel'ov, ktorí z nejakej po~ 
výšell'osti jednoduchým gestom ho odpravia. 
Kto to tam nevedel, bol pokarhaný. Negra~ 
motnosť nebola výhovorkou. Každý deň sa' 
zopakoval a taktiež s ním aj Wilsonových 
štrnásť bodov. Kecl' si pomyslím, že ako sme 
si my Sibiriaci ten hudúci mier predstavo~ 
vali a ako to on dnes vyzerá, cítim sa veru 
vel'mi sklamaným. Sklamanie je zaiste prí~ 
čina tej mlčanlivosti, ktorú badáme na Slo~ 
vensku u tých, čo mlčia, miesto slovenského 
národa za hranicami proti tisícročnému ne~ 
priatel"ovi. O ich skutkoch píšem já, naj~ 
mladší príslušník čsl. legií na Rusi. 

V sibírskej škole s vel'kou pečlivosťou 
prednášal sa' dejepis a slovenská literatúra. 
Pri dejepisných prednáškach spomínaly sa 
všetky krivdy, spáchané na slovenskom ná~ 

rode v ohl'ade kultúrnom, náródnom a soci~ 
álnom. Zo slovenskej literáturý čítala sa 
najkrajšie a naj'Obl'úbenejšie diela Sládko~ 

viča, Kukučina, Gr. Tajovského a ohnivé 
básne J. Jesenského, ktoré vznikly na ruskej 
pode. 

Kto nevedel čítať a písať, ktorých bohužial 
hodné procento bolo, navštevoval naukobeh, 
kde sa každodenne vyuč'Ovalo čítaniu a pí~ 

saniu. K tomu potrebné pomocky zaobstarali 
si sami učitelia naukobehu. O ťažkostiach 

mnoho by mohol rozprávať br. Granatier, 
terajší tajomník čsl. národnej rady v Brati~ 

slave. Poslucháči prísne boli kontrolovaní, 
takže z nich ani jeden nesmel za1meškať pred~ 
nášku. Službu držiaci poddostojník dokonále 
prezrel barak, aby ani jeden negramotný ne~ 
ostal doma. Ktorý sa ukryl, toho zaviedol do 
školy, kde ho vojenským sposobom oddal 
l1čitel'ovi, ktorýt>o zase hlásil velitel'ovi roty, 
ten však mál právo nesvedomitého »občana« 
potrestať. Pri starších krajanoch to ťažko šlo, 
ťažšie, ako pri deťoch, no predsa dosiahl'O sa 
aspoň to, že príjem žoldu a výstroja každý 
vojak vlástnoručným podpísom potvrdil, 
Z kra~anov totižt>o stáli sa časom dobrovol'~ 
níci, kecl' podpísali prihlášku do vojska, čo sa 
menovalo vstúpem do voiska. Každý prjhlá~ 
sivší sa dobrovolec slúžil d~a mesiace ako 
domobranec, po dvoch mesiacoch stál sa 
strelcom. 

S vel'kou oduševnosťou pestoval sa spev, 
ktorý sa cvičil dvojhlasne. Hlavným kom~ 
ponistom bol br. D. Izák, nateraz správca 
školy v Trenčíne. Može sa povedať, že 
v speve bol najvačší úspech. »V ecl' je spev 
najmilšie tvoje potešenie«, hovorí l'udová pie~ 
seň. O závod spievala rota za rotou tie naj~ 
peknejšie slovenské piesne, ktoré sme doma 
nikdy neslyšali. Spievaly sa aj ruské piesne, 
a to naraz aj po uliciach Irkutska, čo sa Ru~ 
som vel'mi páčilo. »Molodci«, hovorievali, 
kecl' nás počuli spievať ruského »barabana«. 
So spevom sme vstávali, so spevom sme lie~ 
hali, pred cvičením spev, po cvičení spev a 
to tak šlo od rána až do večera. V baraku 
po speve navždy býval aj tanec, pri ktorom 
sme sa vel'mi veselo zabávali. Na prostred 
izby vel'ké kolo, v ňom sa produkoval niekto~ 
rý lepší tanečník so ,svojim umením. Zpoči~ 

atku len tak »pozabučky«, neskoršie prišiel 
rad aj na ruského kozáčka a na ostatku veru 
zatančili si aj »čardáš«. Boli to veselí chlapci, 
ktorí nič si nebrali do hlavy, kecl' len mali 
čo jesť, muziku a hobl. Vyhoblovali veru 
nielen príslušníka inej roty, svojich predsta~ 
vených, ale veru aj velitel'a tábora, za č'o im 
musel dať 50 rubl'ov na sbierku pre Maticu 
Slovenskú. Ako vidíme, i žaDt mal svoje 
medze, pri každej príležitosti myslelo sa na 
náš ciel: na oslobodenie národa. 

Zili sme dlhé časy na ruskej zemi medzi 
ruským vojskom a tak naučili sme sa pomaly 
aj všetky jeho obyčaje. Každý deň skončil sa 
s ustálením stavu mužstva, čo sa po rusky 
menovalo »povierkou«. Pri povierke každý 
musel byť prítomný, i ten z toho najtemněj~ 
šieho kúta baraku. Pred povierkou spievaly 
sa národné hymny, na konci ale prečítaly sa 
najnovšie noviny, a to »Československý de~ 
ník«, alebo »Slovenské hlasy«, a kecl' tých 
nebolo, miestne ruské noviny. Vedeli jsme 
všetko, čo sa doma a vo svete deje. Mali sme 
teda aj slovenské noviny. »Slovenské hlasy« 
založili vynikajúci bojovníci našej slobody: 
Vl. Hurban, Ján Jesenský, J. Gr. Tajovský, 
Martin Oríšek a iní členovia Odbočky Čsl. 
Národní Rady. Kecl' takých vodcov sme mali, 
nemuseli sme ,sa obávať, že naša práca bude 
bez zdaru. Bojovní~i pravdy a spravedlivosti 
k úplnému víťazstvu priviedli svoj národ. Ich 
ustavičná a obetavá práca, a vel'ká lá'ska k 
národu posilňovala hrdinov r. 1918, Kecl' oni 
vokol obstatí nepriatel'om, prerážali si cestu 
na cl'aleký východ. Slovenskí legionári možu 
byť pyšní na svojich slovenských vodcov. 

Oslobodenie národa stalo mnoho práce, a 
to práce neunavnej a obetivej. Najvačší vojak 
Čsl. republiky, dr. M. R. Stefánik, bol vzo~ 
rom tej práce. Hovorí: »Pracovať nie preto, 
aby ma l'udia chválili, ale dojsť k tomu sta~ 
novisku, kecl' sa človek teší len tomu, že sa 
vec vydarila, l~bo bola podive konaná.« On, 
ktorý padol na prahu našej slobody a na pra~ 
hu svojej milovanej domoviny, vykonával 
svoju prácu vždy len podive. Ačpráve bol 
ťažko chorý, mnoho ráz omdlieval, vybral sa 
na ťažkú cestu, vybral se k nám na cl'alekú Si~ 
bír, aby nám pomohol, aby nám urýchlil ná~ 
vrat do vlasti. Slúžil on za vzor húževnatej 
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pilnosti, bol vel'l:ým hridom. V jeho modrých, 
hlbokých očiach ukazovaly sa červené znaky 
bolesti, znaky slabého zdravia a predsa vy~ 
bral sa k nám. Tešil sa, kecl' videi, že pracu~ 
jeme s ním spoločne za slobodu svojho náro~ 
da. Pozdravil nás srdečne z jeho skromného 
a zlatého srdca. Prišiel k nám do Irkutsku 
koncom novembra 1918. Bol tuhý sibírsky 
mráz. lšli sme k nemu na stanicu do americ~ 
kého vozňa, pred ktorým stála francúzska 
stráž, ktorí dobrovoľne, ktorí na rozkaz, aby 
sme sa vyponosovali, ,slyšali jeho radu a pod~ 
robili sa jeho rozkazom. Radosť bolo načú~ 
vať francúzského generála rozprávať po slo~ 

v rámci Ceskoslovenshj republiky sa hlásia 
k novému životu, chcú von z otroctva. V te~ 

rajších politických bojoch na Slovensku často 
sa spomína meno Stefánika, ako keby on byl 
prívržencom nejakej tej slovenskej autono~ 

mie. Je to veľký omyl. On by pazrel do očú 
tým novopečeným Slovákom~autonomistom. 

Jeho názor bol. že Slováci jedine len v Csl. 
republike možu mať zabezpečenú budúcnosť, 
a to v najužšom spojení s Cechmi. »Cech na 
Slovenskú je Slovákom a Slovák v Cechách 
je Cechom« bolo jeho heslom. Veľká škoda, 
že tak skoro sme ztratili tú oceľovú ruku, 
ktorv naša mladá republika tak nutno potre~ 

Hlavní ahrám v lrkutsku. Foto Památník Odboje. 

vensky, tým milšie bolo počúvat, ako mieša 
do reči nitrianske nárečie. »Srdce mám z 
masla, ale ruku z ocele,« bol povedal. kecl' 
pohrozil tým, ktorí nešli po pravej ceste. Tešil 
sa veľkému počtu prihlásivších sa Slovákov 
do vojska a mal úmyseľ utvoriť z nás čisto 
slovenský pluk. Ze k tomu prečo nedošlo, 
rozpráva sa o tom vešliniečo. Proti čisto slo~ 
venskému pluku boli vraj sami slovenskí č1e~ 
novia Odbočky, majúc obavu zo sloveliské~ 

ho separatizmu. Kto poznal Stefánika, ten 
vie, že on tým nemyslel na nejaký separatiz~ 
mus slovenský, chcellen dokumentovať pred 
svetom, a to najma pred spojencami, že i Slo~ 
váci sú za rozbitie Rakúsko~Uhorska, že i oni 
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bovala. Pre svoju chorobu skoro musel za~ 
nechať chladnú Sibír, povedá sa, že pomery 
vo vojsku ako aj neporiadky za Kolčakovej 
vlády jeho odchod len urýchlily, avšak kto 
ho videI. mohol bacl'ať, že sibirský mráz je 
nie pre neho. Skoro nás zanechal ,a my cl'alej 
sme zostali na chladnej, ale predsa len brat~ 
skej ruskej zemi. 

Zaujímavé bolo zkúmať ruské okolie ako 
sa prisposobovalo demokratickému duchu 
našej armády. Tak na pl'. začiatkom prosin~ 
ca 1918 navštívil náš tábo'r ruský gen. So~ 
korov, ako inšpektor čsl. vojsk na Rusi. Za~ 
razil nás pozdrav starého cárského generála. 
pred ktorým sa ešte nedávno až na smrť tria~ 

.. 
sol ruský mužík, kecl' v slávnostnom pochode 
kráčajucich pozdravil: »Nazdar, bratri Ce~ 
choslováci!« V tej dobe totiž to mali sme už 
sformirovaných viac pochodových stotín. 
Mali sme prápor pecho ty, ktorého veliteľom 
bol kpt. Zachar, najstarší dostojník~SI~vák. 
Keď sa dobre pamatám, bol starodruženíkom. 
Ako v Rusku usadivší sa Slovák, zúčastnil sa 
odboja hnecl' od zači,atku války. Skonči! rus~ , 
kú dóstojnícku školu a k nám bol prid~lený 
ako práporčík. Mali sme ho všetci radi a jeho 
rázne vystupovanie osmel'ovalo nás všetkých, 
Pred jeho tragíckou smrt'ou mal som s ním 
krátky rozhovor, avšak už vtedy situáciu ne~ 
ovládal. Bolo to v mesiaci únoru 1920 (na 
deň sa už nepamatám), kecl' sme stáli v boji 
s boľševíkmi pred Nižnt>Udinskom, videI 
som ho ako behal okolo ešalonu a sháňal ne~ 
jakú pomoc na záchranu sedem vlakov, ktoré 
na stanici staly. »Vaňka«, oslovil ma, »pod~ 
páJ' ten vlak, nech sa i~ nedostane do rúk!« 
O hodinu už bol mrtvy. Dostal sa do rúk bol
ševíkov, ktori ho na žalobu vlastných rudí 
(tí, ktol'Í do legie vstúpit' nechceli) zavraž
dili. Nech je mu I'ahká ruská zem,ktorú tak 
miloval! 

Slovenský tábor mal aj svojich úderná kov, 
ktorým velil horlivý Janko Chorvát, ktorému 
bratia v jednej rozkošnej chvíli z neopatr

nosti prestrelili rameno. On si však z toho 
níč nerobil a skoro ú,plne zdravý navrátil sa 
do roty. Velitel'om gul'ometnej komandy bol 
fešácky R. Ruman, dobrá duša, ktorého si 
v rote veľmi obľúbili. Mali sme aj technickú 
rotu, ktorej bol velitdom »frajiř« P. Klímo. 
O divadelnom súbore tábora tiež by sa mohlo 
mnoho rozprávať a taktiež aj o osvetovej ko~ 
misii, ktorej neunavní členovi a všetko vyna
ložili, len aby sa dostalo čím viac duševného 
pokrmu v národnom duchu ešte nie dO,sť 

upevneným mladým revolucionárom sloven~ 
ským. O zábavu bolo tiež hojne postárano, 
lebo naši chlapci zábavu tiež neodmietli. Ve~ 
selá nálada u vojska je prvou podmienkou 
zdaru. Medzi obľúbené zábavy pa triI v prvom 
rade hóbeJ. Nebude od veci, keď spomniem, 
že ako sa pomocou hóbľ<i sbieralo n~ rotný 
fond, ktoré fondy spolu boly sbierkami pre 
»Maticu Slovenskú«. Každá r~ta mala svoj 
rotný fonď, do ktorého sa platilo pri každej 
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príležitosti, 'kecl' sa hóbeľ úradne vyplácal. A 
čože je vlastne ten hóbeľ? Kecl' človeka chytia 
za nohy a ruky a dostane pár posunov o lavi~ 
cu, alebo .o zem, v zime to veľmi dobre ide 
o tvrdý sneh, to sa menuje hobľovaním, 

zkrátka hobľom. Pred hobľom sa spoločne 
vy.spieva tomu, kto ho má obdržat', po obdr~ 
žanÍ sa musí vymenit'. A kto ako ho vymení, 
toľko sa dostane do fondu. Hobľovalo sa pri 
kaž dej príležitosti, v rote pri povýšovaní, na 

"mená, pri návŠ'teve roty príslušníkem inej 
roty atď. Pri bratoch dostojníkoch hobeľ dá~ 
val sa vačšou opatrflO,sťOU, čo stálo niekdy 
aj 50 rubľov, ačpráve fajnový hóbeľ mohol 
človek dostať aj za 5 rublov, tojest, keď 

dosku lavice sotva cítil. Radšej sa pestoval 
silnejší hóbd, o čom svedčily dolámané la~ 
vice a ,stoly, a to najma údernej roty. Kecl' 
niekto také niečo povedal, čo sa všeobecne 
nezdalo, nepáčilo, alebo čo všeobecný smiech 
zapríčinilo, v tom páde dostal patričný tiež 
hobl'a. Komik našej roty dostal jedonkrát' 
troška ostrejšieho hobl'a, čo sa mu veľmi ne
zdalo. Rozlobený vloži! ruku do vrecka a 
zlostne vykríkol: »Dám vám pať rublov, ale 
mi fajného musíte dat'.« A dostal za 5 rublov 
fajného, a to sa mu páčilo. Ze s hobľom to 
u nás naozaj šlo, svedčí o tom hobel', ktorý 
dostal velitel' táboru, kecl' navštívil údernú 
rotu, o čomsom sa už zmienil. Pri údernákoch 
vždy hobl'ovali, k ním už ani nebolo možno 
vojst'. Boli to chlapci, ani ruža, zdraví ani 
buk. A smelí! Starší od 27 rokov nebol medzi 
nimi. Ale ti sibírski chlapci v krátkých kahá~ 
toch cvičili na 30° zime. Neni divu, že im 
žilky hraly a že mUlseli v každej minute nie~ 
koho hobľovať. Po Iikvidácii táboru pridelení 
boli do úderného práporu čsl. vojsk na Rusku 
a myslím, že v ničom nezostali pozadu ich 
starším druhom, ktorí sa v bojoch proti bol~ 
ševíkom tak slávne vyznamenali. 

Sibír je od nás veľmi ďaleko a je k tomu 
ešte aj ohromne veľká. Cez celú Sibír vedie 
len jedna želez,nica (magistrála), ktorá Sp'D'

juje Východ so západom. Kecl' sa spojenie ně~ 
jakou príčinou pretrhne, úplne sme odrezaní 
od sveta. V takomto položení boly sme aj my. 
Na západ ani myslieť, tam bola fronta, na 
východ, tam tiež ťažk'O, poneváč tam cudzí 
gazduje (Japonci vyvážali čo sa len dalo, 
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ešte aj drevo na zápa~ky). A predsa sme ne~ 
zaostali od sveta v ničom. V tom nám vel'kej 
pomoci boli americkí Češi a Slováci. Oni sa 
všemožne snažili, aby svojim bratom na Si~ 
bírii pomohli. A tú pomoc sme vel'mi potre~ 
bovali. Zasielali nám noviny, knihy, dobré 
zprávy, ktorými nás posilňovali, zasielali nám 
balíky, ktorých obsah sme nevyhnutelne po" 
trebovali, poneváč na Sibírii všetky potreby 
každodenného života sa minulý, čo pre eu-

ho utlačeného národa. V sibírskej škole na
plnilo sa im srdce láskou nevyhasitel'nou. Tá 
láska k národu a republíke čsl. bude žiť v nás 
aj tu doma a bude nás spájať v jeden silný 
tábor, ktorý zničí každý nepriatel'ský pokus, 
ohr'Ožujúci našu samostatnosť. Ako bratia 
milovali sme sa za hranicami a ako bratia mi~ 
lujú svoju rodnú chalúpku, tak aj my nepre~ 
stali sme milovať bratskú zem, poneváč na 
nej sme sa naučili milovať náš drahý národ, 

Prapor 12. pluku gen. M. R. štefanika ve Vladivostoku 1920. 

ropského človeka je vec vel'mi neprijomná, 
Všetky tie drobné veci sme v balíku mali, čo~ 
mu sme sa nesmierne tešili. Mydlo, prášky, 
gombíky, ihly, niti, hrehen.e, zrkadlá, bielizeň 
a Boh vie, čo všetkého tam bolo. Sme za to 
naším americkým bratom aj dnes povďační. 

Ciel'om sibírskej školy bolo vychovávať 
povedomých a neohrožených Slovákov, vlasť 
a rodnú zem milujúcich vlastencov, ktorí ma~ 
jú byť baštou čsl. domoviny. Mnohí z nich 
len na ďalekej sibírskej zemi (a to najma in~ 
teligenti!) naučili sa milovať svoj národ, na 
chladnej bratskej zemi stali sa neohroženými 
bojovníkmi spravodHvosti a ochrancami svoj~ 
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na nej sme sa poznali s bratmi Čechmi. V ďač~ 
ní sme ti za to, matička Rossia a hoci si vel'~ 
mi ďaleko od nás, nezabudneme ťa nikdy! 

Neunavní pracovníci osvet'ového sboru 
konali neocenitel'nú prácu, keď starali sa o 
duševný pokrm svojich bratov, prekonajúc i 
tie najvačšie ťažkosti, ktoré im v ceste boly. 
V miestnosti amerického strýčka každý týž~ 
deň vydržiavaly sa divadelné hry a koncer~ 
ty. Každodenrne vydržiavaly sa prednášky, 
po ktmých nastaly žive debaty, každý bral 
v nich účasť, nerobil sa rozdiel medzi dostoj~ 
níkom a mužstvom. qlovom a písmom sa vy~ 
učovalo v sibírskej škole, osvetová činnosť 

-
bola na každom kroku. Všetok slobodný čas 
využil sa len na veci osožné, aby sa všetko 
vynahradilo, čo za mnoho rokov sa doma za~ 
nedbalo. Uč sa! V zdelávaj sa,aby ti ustavič~ 
ne nenadávali do hlúpych. Pozn~vaj sV'oju 
zem, uč sa jej dejiny. Poznávaj pravdu a statl 
sa bojovníkem pravdy. Statl sa poctivým 
Slovákom! To bolo heslo našej školy. V tej 
práci bol nám zvlášte na pomoci náš americ~ 

ký strýčk'o, ktorý bol naším opravdovým uj~ 
com a dobrodincom. Jeho kaviareň bola na~ 

ším každodenným príbY'tkom. (Br. E. R,íha 
vedel by povedať, 1<:o1'ko kávy tam popil!) 

Krome kávy a zákuskov inšie sa tam nepre~ 
dávalo, liehového náp'0janebola v nej. Ve~ 

selý a žartovný Zemplinčan ustavične sa 
staral, aby nám nejakú radosť urobil, aby 

nás niečim prekvapil. Fajčiari navždy budú 
ho spomínať. Rozdával čo mohol a nakoniec 

opustil Sibír tak l'ahkó, alco my, poneváč pri 
ústupe na východ VŠE;tky jeho zásoby nútený 

bol porozdávať. A či footballisti 12. str. plu~ 
ku nie jemu možu ďakovať, že také družstvo 

sos tavili, ktoré bilo na celej sibírskej čiare 

všetky ruské družstvá a: viedlo skvelé zápa~ 

sy s výbornýJ?i anglickými družstvami v Sin~ 

gapure a v Colombe? On sa staralo nich, veď 

na Sibírii ťažko sa mohly tie predmety do~ 
stať, veď celý obchodný a priemyselný život 

v smutných pomeroch sa nachádzal. A tie 

hry, na ktoré nás on naučil, zapomneme? Ja 

myslím, že nikdy. Milý náš strýčko ostane 
nám v pamati navždy. 

Velitel'om nášho tábora stál sa časom mjr. 
Gerik a neskoršie pp!. Viest, za velenia ho~ 

rého došlo k likvidácii tábora. Boli sme pri~ 
delení k 12. str. pluku do Krasnojarska, kto~ 

rý pluk neskoršie dostalmeno Dr. M. R. Šte~ 
fánika. Tretí prápor pluku tvoril náš bývalý 

prvý prápor pod velením sp'Omenutého už ka~ 

pitána Zachara. Dve gul'ometné roty ostaly 

tiež neporušené. Ostatné roty doplnily 2. prá~ 
por starého pluku. Časom boli k nám príde~ 

lení aj dostoj~íci Češi, takže pluk mohol sa 
nazývať naozaj československým. Po niekol'~ 

ko týždňovom pobytie v Krasnojarsku boli 
sme vyslaní na obsadenie trati od Krasno~ 

jarsku po Kansk. Strážiac tú trať takmer pol 
roka, snívali sme o oslob-odenej vlasti, o šťa~ 
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stlivom návrate do rodnej zeme. Aj toho sme 
sa dožili. 

Začiatkom ledňa 1920 začala sa aj naša 
evakuácia na východ k Vladivostoku. Nešla 
však ona hladko. Dostali sme sa do boja 
s bolševíckym predvojom, ktorý po srútení sa . 
kolčakovskej fronty rychlým tempom hnal 
sa kupredu. Najkritickejšia bola naša ,situá~ 
cia pri Nižnom~Udinsku, kde sme mali dosť 
cítelne ztraty na válečnom materiále, ostalo 
tam niekol'ko našich ešalonov, mali sme rane~ 
ných a nezvestných, ktorí sa dostali do rúk 
bolševíkov. Ako sme sa neskoršie dozvedeli, 
zajatých dostojníkov bolševíci zastrelili, 
medzi nimi kapitána Zachara, a por. Doršne~ 

ra, velitel'a 3. gul'. roty. Keď sme vyjednali 
s nimi mier, zajatých br,atov zaslali neskoršie 
za naml k Vladivostoku. 

Evakuácia naších vojsk k \: ladivo,stoku 
nešla tak l'ahko, ako sme si to predstavovali. 
Napnutie medzi nami a Semenovcami (ata~ 

man zaba jkálskych kozákov), poťažne medzi 
Japoncami, ktorí náš ústup hatili, bolo vel'ké. 
Okrutnosť semenovských bánd nad civilným 
obyvatel'stvom ruským bola neslýchaná. 
Takto bolo aj v Chajláru, v Mandžurii, kde 
vodcov železničných zamestnancov Japonci 
zatkli a oddať ich chceli Semenovi, aby ich 
on dl'a svojho receptu odpravi!. Rozhoréenie 
ruského obyvatel'stva v Chajlari bolo tak 
vel'ké, že prepuklo ono vo vzbúru, keď japon~ 
ská rota pod bodákami viedla menovaných 
pať robotníkov do ,svojej kasárne. Nejaký 
odvážný Rus hodil dve bomby medzi japonskú 
rotu, ktorá sa na výbuch bomb rozutekala. 
To pomohlo zajatým, ktorí v zmatku sa za~ 
chránili. Nato nastala prestrielka medzi ja~ 
ponskou posádkou a Čiňanmi, ktorí toho dňa 
ráno do Chajláru dopravení boli, ktorá však 
skončila sa pre nás tragicky. Ztratili sme 
mladšieho dostojníka roty, do srdca trafený, 
zomrel na mieste, a dvoch ranených v pluku. 
Najvačšie ztraty mali však Japonci, ktorých 
ztrata bola niekol'ko mrtvych a ranených, na 
ktorých civilné obyvatel'stvo ruské krute sa 
pomstilo. Len chladnokrevnosti našej a roz~ 
vahe možeme ďakovať, že celý incident kon~ 
čil sa takto, poneváč Japonci nás obviňovali; 
že sme stali na strane ruských robotníkov a 
potajomky ich bombami zaopatrili. Konečne 



udobrili sme sa aj s nimi v Charbine, kde sme 
slávnostným spósobom dali výraz nášmu 
pria tel' stvu. 

V mesiaci júli 1920 sadli sme vo Vladivo
stoku na americkú loď »Logan«, ktorá prí~ 
slušníkov 12. str. Gen. M. R. Štefánika pluku 
št'astlive priviezla dňa 10. záda do Ter,stu. 

Cez Taliansko, Juhosláviu a Rakúsko do
stali sme sa do Českých BudejovÍC, odkial' 
nás dopravila železnica už čsl. do sídla nášho 
pluku Komárna. 

Výzva nMho básnika nebola marná. Pre-

budená zo tmy, v slovenskom ducha posilne
ná Slovač bývalého tábora v lrkutsku s ná
dej ou pozerá do budúcnosti. Za pravdu naš~ 
bude žit', za ňu mriet'. Bude pracovat' za ťepu-

,bliku a chránit' sa svodu. Bude ,silným pilie
rom státu, bude tvrdým ako ocel', lebo na 
ňu sa st'ahujú slová básnikove: 

»Nie barana, na vlka treba vlk, 

Nie prosiacá dlaň, tvrdá past' nám svedčí, 

Nie smútok v tvári, ale pomsty blk, 

Nie poklony, lež ocel'ové reči.« 

x 

ZRÁDNf LISTOPAD R.1918 
JOSEF VÝBORNÝ 

V listopadu r. 1918 byli jsme potěšeni 

zprávou, že 6. stř. Hanácký pluk bude na 
odpočinku v Jekatěrinburku. Krátký ten 
oddech byl však přerušen tyfovou karante~ 
nou, za níž nesměli jsme opustit nádraží, a 
pak rozkazem, převzíti účastek generála Go
licína k Permu. 

Velitelem účastku byl jmenován br. pod
plukovník Krejčí, velitel 6. stř. Hanáckého 
pluku. Vlak štábu pluku hned odejel za 3. 
praporem z Jekatěrinburku do poslední před~ 
frontové stanice Kordonu. Tam po příjezdu 
'dozvěděli jsme se, že u nádražní budovy je 
připravena báňa (lázně). Hned několik nás 
se šlo umýt. Po vykoupání prohlédli jsme si 
k vůli orientaci okolí. V zimním čase, bylo 
to 7. listopadu r. 1918, skýtala krajina kolem 
Kordonu pravý pohled krásy, neviděli jsme 
daleko, neboť zasněžený kol dokola prales 
nedal výhledu - zdál se neproniknutelný. 

V nový nástup odešel 3. prapor našeho 
pluku, kuchyně a všechen potřebný proviant 
měl s sebou. Druhého dne spokojeně pustili 
jsme se do práce. Jen úder holí na vůz nám 
přerušil zaměstnání, to bylo blahé připome
nutí bratra pracujícího, nebo jsoucího ve 
službě v kuchyni, že je čas k jídlu. 
Večeře bývala kolem 5. hod. odpolední, 

vlastně již bývalo důkladné té mno, když se 
ozvala připomínka k čaji. 

Vytratili jsme se z kanceláře, abychom po~ 
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čajovali, částečně i povečeřeli, a pak znovu 
do 9.-10. hodiny noční pokračovali v zapo~ 
čatém díle. Takový rozvrh času samovolně 
přikazovala tehdejší doba, neboť museli jsme 
zanášet zolotníčkové odpočty a výpočty na 
papír, nyní v době klidu, když často celé dny 
byly jízdou nebo strážní službou promrhány. 
Vyúčtování peněžní i proviantní celého pluku 
musilo býti do každého 15. v měsíci odesláno 
kontrolním úřadům. 

Sotva jsme ,si nalili čaje a pak z pod hlav 
loží vyňali pytlíky s cukrem, aby oslazením 
lépe chutnal, zazněly výstřely a křiky zvenčí. 
Hrnky horkého nápoje jsme opustili, hned 
zbraní a pásy patron se ověnčili a vyskako
vali jsme z vozů. To již bomby se rozrývaly 
v blízku našich doskoků. 

Mnozí bratři z náhlého vzrušení opustili 
místo boje ~ odbočili v prales, když cíl byl 
neznámý, ba takřka s nepřítelem ve tmě jsme 
byli pomícháni. Při nabíjení pušky mi patro~ 
na uvázla v zámku - nemohl jsem ji ani na~ 
bít, ani vyjmouti. Jen náhodným úderem puš~ 
kou o kořen patrona vypadla, a hned jsem 
ucítil novou důvěru, měl jsem vyhráno. Hu
ronským křikem - útokem směrem k nádraž~ , 
ní budově jsme nepřítele vypudili. 

V tom řevu, křiku a střelbě opustil nas 
vlak nádraží, aby plukovní prapor, pokladna 
i archiv pluku nebyly poškozeny. Po obno
vení telefonického spojení s vojskem, stojí-

Hlauní prospekt u Jekalěrinburku. Foto Památník Odboje. 

cím před námi, odešli jsme v ochranném bez~ nechal k vý.směchu »po nás potopa« - při~ 

pečném pochodu za vlakem. Když jsme došli padá mi, že již tam nebylo pro nás místo. 
vlaku, odjeli jsme do stanice Šamary. Tam Ovšem musili jsme vytrvat, když ,nám bylo 
po několika dnech nás dohonili bratři, zaběhlí stále připomínáno »Na vás hledí Evropa«. 
v pralese. Bloudili po lesích několik dní. Mezi Zatím všude byl již konec vojny, a my pro 
nezvěstnými zůstal učitel Vrána ze štábního cizí zájmy jsme trpěli, šíleli a hynuli dál. 
oddílu - snad v prales zaběhl a v neza~ Potom ,snad z vděčnosti přijela nás povzbudit 
mrzlých ještě močálech zahynul. v předfrontovou stanici půlrota Angličanů 

Přepadení tehdy provedli bolševičtí jezdci, s hudbou. Nezdrželi ,se však dlouho, dobří ti 
kterým se podařilo dostati nám v týl u Kor~ vojáci, aby snad některému nebyla připra
donu, a připraviti náhlý, zákeřný útok, jehož žena peroutka. Pak zase jsme byli upokojo
stopy bylo dostatečně znáti na našich vago- váni, že budeme vystřídáni. To všechno pří-

'nech. Okna a dveře vybity a tu a tam na liš napínalo naše nervy, až v oslabení pomalu 
stěnách zbytky lidských mozků i krve. Čechoslováci již rozkazů nedodržovali. 

Osm životů dobrých bratří, kromě nezvěst~ Tehdy již byla ,řada na jiných. Ruští obča~ 
ných, vykrvácelo zrádného 8. listopadu r. né, většinou ruští důstojníci se zlatými po-
1918. hony měli okusit slasti fronty a ne ve městech 

Vzpomenu-li, že vlak štábu fronty gene- J ekatěrinburku, Ťjumeni, Omsku atd. při na
rála Golicína v den našeho příjezdu do Kor- litých pohárech a uprostřed lehkých že'n vy~ 
donu hned tak tajuplně odjel - jako by za- bíjet své nadšení pro vlast. 

X 

POSLEDNí (HVfLE NA KUMGURSKE 
FR MTĚ. 

FRANT. JAKUBSKV. 
Jak Silvestra, tak i Nový rok 1919 jsme 

prožívali v dobytém Kungůru zcela spoko
jeně a bezstarostně. 

Z této bezstarostnosti byli jsme dne 3. led
na vyburcováni a posláni do kraje nám 
dosud neznámého. 
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Druhý den nato jsme šťastně došli do 
Ordy. Tu jsme se ale dlouho nezdrželi a táhli 
odtud dále do nebezpečnějších míst a bez 
překážek dne 5. ledna dorazili do vsi Sudín~ 
ské. I tu nehrozilo nám v ten den žádné ne~ 
bezpečí, a proto bezstarostně jsme se v celé 
vesnici po chatách rozložili. Samozřejmě, že 
se tak .stalo teprve na daný pokyn velitelův. 

Ježto bylo zjištěno, že tu na blízku se na~ 
cházejí bolševické oddíly, byly ve všech vý~ 
běžcích silnic, vedoucích z této obce a také 
i na místech nám výhodných postaveny strá~ 

věl - a nechal se námi k vyplnění našeho 
požadavku donutit. V takových případech 

jednal mnohý velice opatrně, neboť dobře vě~ 
děl. že po našem odchodu by ,se na něm uda~ 
vači spolu s rudými zle vymstili. Nebylo~li 
však svědků, ochotně naše přání vždy plnili. 
Jak se dozvěděli, že jejich obec opustíme, 
prosili nás, abychom tam zůstali a neodchá~ 
zeli, jinak že se přivalí rudí čerti a pak že 
s nimi bude velice zle. 

Naší službou prozatím tu bylo zabezpečiti 
se zmíněnými vpředu strážemi na okrajích 

Rozbitá stanice Kordon, Foto Památník Odboje. 

že, které bděly' ostražitě, aby nás neočeká~ 
vaně bolševici nepřekvapili. 

Setrvali jsme tu plné čtyři dni. V této dosti 
krátké době se mnohému z našich hochů 
v kvartýře své vedlo dobře a většina cha~ 
zajnů se s jich dočasnými nájemníky brzo 
spřátelila. 

Tu se mezi obyvateli zdržovali i za našeho 
pobytu přivrženci bolševiků, kteří po ten čas 
bedlivě pozorov.ali chování svých sousedů, 
zda nám nejsou něčím nápomocni. Proto bylo 
s počátku u mnohého mužíka pozorovati pří~ 
liš úzkostlivou opatrnost a též mnohdy i ne~ 
ochotu. Jestliže některý z nich před vícero 
jeho sousedy byl námi o cosi požádán, pak 
jistě že ze strachu před druhými nám dával na 
jevo svou neochotu - ač rád by byl vyho~ 

této obce a vysíláním hlídek, které noční 
dobou stále v obci a mimo procházely. 

K našemu praporu byly přiděleny též ko~ 
zácké hlídky, které nepřetržitě, takřka bez 
odpočinku vyjížděly v místa, která byla bol~ 
ševiky obsazena. Kozáci tito konali svou služ~ 
bu velmi přesně a svědomitě a svými odváž~ 
nými zájezdy kolikráte i v nebezpečný týl ne~ 
přítele získávali přesných zpráv, na základě 
kterých bylo potom o dalším postupu rozho~ 
dováno. 

V brzku se velice dobře v celém tom kraji 
vyznali a ježto byli stále mezi svými lidmi, 
bylo, možno od nich jejich vrozenou jim 
službou očekávati tyto úspěchy. 

Čekali jsme tu v obci Sudínské celé ty 4 
dny příchodu bolševiků. Když však jsm,e se 

jich nedočkali, vydala se naše rota dne 9. 
ledna kupředu, a téhož dne ničím nepřel<va~ 
pena došla do Tatarské Čajky, kde i zůstala. 

Tu nám kozáci, kteří se vraceli právě 
z rozvědky, oznamovali, že od nás bOlševické 
stráže nejsou příliš vzdáleny a naznačovali 
nám i místa, v kterých ,se tyto nacházejí. 

Po příchodu našem, rozestavili Jsme silné 
stráže před tuto vesnici a během noci pak 
vysílali opět hlídky. Druhá část roty odpo~ 
čívala zatím v chatách, aby na druhý den 
tuto těžkou službu mohla převzíti. Druhého 
dne využili jsme tu rozpálených a vyhřátých 
bání ke koupeli. 

Třetí den 11. ledna bylo ná,m nařízeno 

z Tatarské Čajky ustoupiti a soustřediti se 
s ostatní naší částí v Sudínské. Dozvěděli 

Pro přesilu nepřítele. která na nás tu dolé~ 
hala a též s pravé své strany zamýšlela nás 
obejíti, nemohli jsme v místě zůstati, ale po~ 
zvolna v boji obec Sudínskou opouštěli. 

Naše stráže byly však ještě stále na mí~ 
stech, a teprve v posledním okamžiku, v kte~ 
rém byl nařízen zvolna ústup, rozjelo se nás 
několik s povozkami k těmto s rozkazem, aby 

. ihned ustoupily. Mnozí z nich stříleli ještě po 
nepříteli, zdržujíce jej takto v postupu. Na~ 
sednuvše všichni na povozky, ujížděli jsme 
k silnici, vycházející z této obce. Cestou spa~ 
třili jsme také již přijížděti i druhé stráže, 
takže jsme se brzo ocitli všichni v kruhu své 
roty. 

Zatím co větší naše část se dala v ústup, 
zastavilo se u po,sledních baráčků několik 

Generál štefanik . .!len. maj. Sarda, ,pl'uk. Medek, B. Pavlů. 

jsme se, že postupuje proti nám přesila bol. ' 
ševiků, z které jedna část zamýšlela naši rotu 
ještě tu v Tatarské Čajce obejíti a rozbíti. 
Včasný náš ústup jim však jejich plán překa~ 
zil. V Sudinské hned z rána jsme vyhlíželi 
v stranu nepřítelovu ,a záhy zpozorovali, kte. 
rak na vrcholku v levo od nás dosti vzdále~ 
nél11 se k nám přibližuje zvolna dlouhý zá~ 
stup bolševiků. Když se tento zástup přiblížil 
k nám na dostřel, přivítaly jej naše »Chau· 
chaut« pušky ostrou střelbou. Toto napadení 
s naší strany nečekali, což bylo pozorovati na 
jejich nezajištěném postupu k naší ve,snici. 
Když .se vzpamatovali, ulehli a počali v naše 
místa také stříleti. 

Za tohoto boje jsme neměli ztrát, kdežto, 
bolševici utrpěli tu dosti ztrát na raněných i 
mrtvých. 

skupin našich hochů 10. roty, kteří odtud 
pálili salvy střel proti do této obce již vni~ 
kajícímu nepříteli, kterého bylo s těchto míst 
dobře viděti, aby tím jej částečně zdrželi. 

Cesta, kterou jsme museli ustupovati, byla 
pro nás velice nevýhodnou, poněvadž vedla 
do kopce a nepřítel nás tu měl pěkně na 
mušce. Tímto nebezpečným místem se zatím 
podařilo větší naší části projíti bez úrazu. 

Zato nás na této cestě ještě bolševici za~ 
stihli a jednotlivými výstřely častovali, kte. 
rých, k našemu štěstí - ač měli blízký cíl -
nebylo mnoho. Přece jen zasáhla jedna z nich 
bratra Pospíšila lehce, a tuším, pak že ještě 
jedna další, nepamatuji se ale, koho, která 
také nebyla smrtelná. Po čtvrthodince jsme 
ono nebezpečné místo všichni přešli a volným 
krokem pak již jen doháněli naši přední část. 



U samých Grizan byl opět sveden kratší 
boj proti nepříteli, který po naší levé straně 
za námi táhl. Ulehnuvše tu na cestě, ,kterou 
jsme se právě ke Grizanům přibližovali, za,· 
hájili jsme střelbu proti němu. Během této 
přestřelky jsme ,se však také přesvědčili, že 
mezi nás zalétají střely z levého našeho boku. 
S této strany hned s počátku jedna taková 
střela lehce zasáhla bra šik. Šímu od štábu 
praporu. Proti této skupině začli ihned pražiti 
pušky »Chauchaut«. 

Schylovalo se již k večeru a střelba se 
zmiriíovala, až utichla. 

Při tomto boji počínal již krutý mráz, který 
potom během noci byl ještě citeln'ější, a jistě 
že následkem tak silného ,mrazu bolševikům 
přešla chut nás dále pronásledovati, kdož ví, 
Jak oni byli na takovou zimu připraveni a 
oblečeni. 

Po tomto boji pokračovalo se v cestě do 
Grizan, kde jsme ,se opět zajistili silnými strá~ 
že mi a hlídkami, aby ostatní část mohla se 
v této vesničce po chatách k odpočinku roz~ 
ložiti. I zde naši kozáci projížděli stále na 
ri'!zné stl'any, pozorujíce tak nepřítele, zda 
snad během noci nezamýšlí nás napadnouti. 

Noc ,tato byla klidná a nerušená. 
Během této noci bylo hlášeno několik pří~ 

padů omrznutí, které stihlo některé z bratrll, 
stojících na stráži. Také i v chatách nebylo 
možno pro zimu si odpočinouti, neboť mráz 
zalézal i tu do našich těl. 

Druhý den 13. ledna ustupovali jsme dále 
až do Bělého Ozera. Při tomto ústupu nebyli 
jsme již znepokojováni nepřítelem, za to ale 
,stále ještě krutým mrazem. Přesto, že jsme 
byli dosti pečlivě oblečeni, majíce dobré vá
lenky, spodní šat, kožich, bašlík a hřejivou 

papáchu, chránili jsme se, jak nám jen možné 
bylo, zabalíce se na cestu bašlíkem tak v ob
ličeji, že ponechali jsme jen malý otvor očím, 
aby jím bylo viděti na cestu. Přesto přece 

jen se někteří neuchránili omrznutí. 
V Bělom Ozeru jsme opět zůstali přes noc 

a také i tu jsme se ještě - třebaže jsme již 
nepřítelem nebyli pronásledováni - zajišťo~ , 
vali zástavami. Tuto noc nám svítil měsíc tak 
krásně, že naše stráž mohla dobře přehléd~ 
nouti volné, velice široké a dlouhé prostrqn~ 
ství v stranu nepřítelovu. Mráz však byl stále 

ještě llemilosrdn Ý a neustával v jeho síle, b~ 
nocí se ještě stupňoval, takže bylo nutno 
stráže po pt'ilhodince stále měniti. Třebaže 

nebylo v posledních dvou dnech bojů, přece 
jen rota byla tou strážní službou a zitnou, 
v které nebylo možno při volné chvilce si od
počinouti, vysílena a těšilo již každého z nás, 
že po návratu do našeho nám tak vlídného 
ešelonu se opět nerušeným odpočinkem z na
šeho vysílení trochu zotavíme. 

Zde jsme se také již dozvěděli, že v Ordč 
budem vystřídáni ruskou částí vojska a utě
šovali jsme se tím, že snad již více na ruskou 
frontu nepřijdeme. Každý z nás byl myšlen
kami většinou doma v osvobozené již vlasti 

. a proto měl prozatím jen to přání, aby z této 
fronty se co možná nejdříve dostal. 

V této radostné náladě jsme dne 13. ledna 
vyšli z Bělého Ozera a k večeru za velké 
zimy zase docházeli do městečka Ordy, kde 
ze zvědavosti jsme ihned pátrali, zda se tu již 
skutečně ona ruská čásť nachází. která nás 
má vyměniti. K naší radosti jsme zjistili, že 
tu jest, a sice 7. 1,1l'alská divise, a ta že nás 
jistě snad zamění. Jen to nám nelezlo do 
mozku, proč jsme si pro tu směnu museli při· 
jíti ze Sudínské fronty až do Ordy, neboť tak 
jsme si l1ikdy záměnu vojsk na frontě ne
představovali. 

Příčinu toho jsme dále nehledali a byli jsme 
rádi, že od fronty již budeme míti konečně 

pokoj. 
Po klidnějším přenocování v domkách mě~ 

stečka Ordy jsme odešli dne 15. ledna dák 
do vesnice Nazujevky a příští den 16. ledna 
zase do Molebského závodu, kde jsme se 
zdrželi až do 23. ledna. V této obci měli jsme 
již z našeho obsazení, které se stalo 19. Hsto
padu 1918, dosti známostí, takže čety se vět
šinou kvartýrovaly na táž místa, v kterých 
tenkráte se jim dobře dařilo a proto bylo tu 
opět u mnohých radostného shledání a uví
tání. 

23. ledna po rozloučení, na některých mí,· 
stech lehkém a někde zase těžším, odjížděli 

jsme na připravených saních k 61. rozjezdu. 

Projížděli jsme na té~b cestě mnoha krás
nými partiemi, kterými jsme byli leckde tak 
oslněni, že jsme tu čásť sledovali naším zra
kem vždy tak dlouho, dokud nám z místa ne-

unikla. Ty plně za'sněžené lesní stromy, kde 
větve pod tíhou sněhu tu visely bezvládně 

dolů a každý takový jeden těžce sněhem ob
sypaný strom vypadal tu v tom zimním cel
kovém hávu překrásně. Tuto krásu ml,že je
dině obrázek 'popsati. 

Poslední touto etapou přibližovali jsme se 
k rozjezdu v náladě skutečně dobré a radost
né, neboť se každý nyní domníval, že již na 
frontu nikam neplljde. 

Dorazivše k rozjezdu, zahlédli jsme tu ně
které těplušky a myšlenkou mnohý z nás byl 
již na cestě k východu. Dokud ale jsme se 
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nacházeli tll v blízkosti té fronty, hrozila nás 
stále ta myšlenka, aby nás snad ještě někam 
neposlali a tak jsme si jen přáli, abychom 
odsud co nejdříve odjeli. 

A toto přání se nám skutečně dne 24. ledna 

splnilo a my odjížděli směrem k Jekatěrin

burku, kam jsme dne 28. ledna dojeli, a ani se 
tu nezdrževši, . pokračovali v jízdě dále do 
st. Pišmínské, v které jsme se ocitli dne 31. 

ledna. Tu jsme si. teprve bez obavy odechli 
v domnění, že našemu válečnému tažení jest 
již konec, které mnohý doprovodil slovy: 
»S frontou do bot!« 

BOJ O SUDINSKOJE A GREZANY 
OLDŘICH ŠíMA 

Po dobytí Kunguru na Urále očekávali 
jsme ve dnech 26. 'XII. 1918 až 2. I. 1919 
rtl'ské části, k,teré nás mělly vystřídati a de~ 
finitivně převzíti urálskou frontu. Tím měly 
býti naše části od bolševiků odpoutány, sta
ženy do týlu, kde jim měl býti p'oskytnut 
dávno již slíbený odpočinek. 

Každý z nás se již těšil. že konečně přesta
nou trampoty a strádání, které nám za tu
hých mrazů uralské zimy, sněhových vánic 
a brodění vysokým sněhem urálskými lesy 
bylo prodělati. Při tom každý snil o hlubo
kém týlu a vzpomínal na naše poslední boje 
a náhlé přerušení příprav k oddychu v Ka
myšlově, kde jsme se již 4. listopadu 1918 
připravovali k oddechu, zejména I. a II. pra
por 8. pluku. Tehdy dojel III. prapor 8. pluku 
pouze do Bogdanovič na Tjumeňské trati, za
tím co I. a II. prapor se již v Kamyšlově stě
hoval do kasáren. Z Bogdanovič byl III. pra
por dne 5. XI. vrácen, za ním následovaly I. 
i II. a již nás opět těžké »Urálky« táhly na 
Urál. V J ekatěrinburku jsme se zdrželi, po
něvadž dne 10. XI. dostávaly pluky II. divise 
plukovní prapory. 12. XI. jsme odjížděli dále 
na kungurský front, který jsme 30. X. 1918 
odevzda:Ji ruským částem, které jej po našem 
odchodu vyklidily. 

V dalším vzpomínání následuje: 18. XI. 
výsadka na 61 J.lolzjezdě, v noci na 19. XI. 

nástup na Molebský Závod, 20. XI. vzetí 
Závodu, pak do 18. XII. zástavy proti sta
nici Kordoln a 59. rozjezdu, 19. XII. vzetí Ru~ 
ské a Tatarské Birmy, Lebeďat, Osinceva, 
Pripichina, Sizikova, 20. XII. vzetí SuksuUl
ského závodu, boje pod Sabarkotl, 21. XII. 
vzetí Sabarky, Morg,unova, Mikulkova a ko
nečně nočním bojem na 22. XII. vzetí Kun
guru. -

Kungur měl býti, podle disposic generála 
M. R. Štefánika, posledním námi dobytým 
bodem. Pak měla následovati výměna rus
kými vojsky a odchod do týlu. Proto kpždý 
rád se uchýlil do vykázaného domu, kde 
doufal v klidu dočkati směny. 

Menší ruské partyzánské oddíly, které se 
s námi zúčastnily zmíněných bojů, uspořá~ 

daly na oslavu vzetí Kungll'ru v městě velkou 
slavnost. Po ulicích kungurských procházely 
za hudby ruské vojenské části a přes to, že 
byl silný mráz, bylo na ulicích plno místního 
'Obyvatelstva, spolu oslavujícího vypuzení 
krásných. Nálada vojska i obyvatelstva byla 
dobrá a manifestace potrvala do noci. 

I mezi námi byla dobrá nálada. Těšili jsme 
se, že se zase jednou pěkně v teple vyspíme, 
neboť přední stráže a ochranu města pře
vzaly ruské partyzánské oddíly. My jsme byli 
určeni jako záloha. 

Veselost v městě neutuch~la. Zatím, co 
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většina našich bratří odpočívala a posilňo~ 

vala se spánkem, gulali ruští partyzáni ve 
městě po domech a o zajištění mě'sta se vahiě 
nestarali. Toho využitkovali bolševici a při~ 
blížili se nebezpečně k městu a bolševické 
jízdní hlídky vnikly dokonce i do města. 

Proto nám bylo překvapením, když časně 
ráno 23. XII. slyšeli jsme na okraji Kunguru 
prudký boj a výbuchy granMů v Kunguru. 
Naše části alarmovány, narychlo se seřadily 
a postupovaly ven z Kunguru, kde zuřil boj. 
A byl již nejvyšší čas. Ihned zásahujeme do 
boje, který se tím prudčeji rozpoutal, zvláště 
na pravém křídle ve směru na klášter a nbec 

po chuti, jež,to panovaly sHné mrazy a vánice. 
Ruští partyzáni, nenarážejíce na odpor, po

postupovali dopředu, tedy musily i zálohy a 
proto dne 3. I. 1919 vyrazili jsme i my po· 
chodem na městečko Ordinsk. 4. I. jsme do
sáhli vsi Oršonovky, kde jsme se zdrželi i 

5. I. a 6. I. dorazil III. prapor do městečka 
Sudinskoje. II. prapor obsadil vlevo bd Su.· 
dinskoje městečko Měďanskoje. 

Partyzáni zatím prošli ves Tatarskája 
Čajka a obsadili Utkinský Závod. Tím se 
opět vzdálenost mezi přední linií a zálohami 
zvětšila, proto byla vyslána dne 11. I. 10. 
rota, aby. 'Obsadila vesnici Tatarskou Čajku, 

I 

Chal'ytonovský sad v J ekatěl'inblll'kll. Foto Památník Odboje. 

Voskresenskoje, kde udatně bojoval 7. pluk. 
III. prapor 3. pluku P'ostupoval proti poselku 
Rybí, kde byl ohrožován kulometným ohněm. 
Při tomto boji bylo několik bmtrů zasaženo 
střelami, ale tak šťastně, že nebyl raněn ani 
jeden. Odnesly ·to jen stejnokroje a Válenky. 

K večeru byli bolševici zatlačeni a 24. XII. 
zahnáni úplně na útěk. Obsazen námi p'Osclok 
Rybí, ves Sergino a Šadějka. 

Odtud jsme byli 25. XII. staženi do Kun~ 
guru, kde jsme zbytek roku 1918 ztrávili v 
klidu jako záloha. Z předních posic přichá. 
zely dobré zprávy. Bolševici ustupovali o pře~ 
kot a o odpor se nepokoušeli. Našeho zasáh~ 
nutí nebylo zatjm třeba, což nám bylo právě 
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asi 10 verst vzdálenou. Z Tatarské Čajky do 
Utkinského Závodu bylo asi 5 verst. 

Do Tatarské Čajky přibyla 10. rota asi o 
5. hodině odpol. Poněvadž nebylo od party. 
zánského oddílu z Utkinského Závodu nic 
podezřelého hlášeno, ubytovala se rota v do. 
mech, obydlených Tatary. Povozky (saně), 
které nás ze Sudinska dovezly, byly poslány 
zpět do Sudinska a v Tatarské Čajce byly 
ihned rekvirovány nové, jimž nařízena poho. 
tovost. 

Já s několika bratry jS'em byl ubytován 
u bohatého Tatara. Požádal jsem jej, aby n~m 
dal vytopiti »báni« a tak jsme se všichni pěk. 
ně vykoupali a po vykoupání se uložili ke 

spaní. Ještě jsme ani neusnuli, když o 11. hod. 
přiběhl dežurný poddůstojník a sdělil nám, 
že partyzánský oddíl v Utkinském ZáViOdě 
bÝI holševiky přepaden, pobit a že bolševici 
se blíží k Tatar·ské Čajce. Rychle jsme se 
oblékli a spěchánie na určené seřadiště roty, 
kde jsme se dozvěděli, že zprávu přinesla 
kozácká hlídka, která jela na iávod s hláše~ 
ním a srazila se na cestě s bolšeViky. 

Poněvadž v noci bylos~ těžko orientovati 
o postupu bolševiků, opustila rota Tatarskou 
Čajku a ustoupila do Sudinskoje, kam dora. 
zila asi o 6. hod. ranní dne 12. I. 

Ze Sudinskoje vyslány ihned kozácké 
hlídky, které se vracely se zprávami, že bol. 
ševici postupují k Sudinskoje ve značné síle. 
Prot'O byl veškeren praporní oboz odeslán 
zpět k~ vsi Grezany. Roty praporu zatím za· 
ujaly bojovou posici na okraji městečka smě.\ 
rem jižním, při čemž 10. rota hájila vchod do 
Sudinskoje od Tatarské Čajky. 

Sudill1'skoje jest vo}~stné městečko, čítající 
asi 5000 obyvatel. Položeno jest v údolí po 
obou březích říčky (jméno jsem zapomněl), 
tekoucí na západ, kde se vlévá do Kamy. 
Oba břehy přecházejí v mírné stoupání do 
vzdálenosti asi 2 verst. 

Asi okolo 11. hod. počali se objevovati na 
návrší asi 1 ~ versty vzdáleném první bol. 
ševici. PHbližovali se pomalu, ježto v rych. 
lejším postupu jim bránil vysoký sníh. Hoj 
začal. Krásní poskytovali nám dobrý cíl, ne· 
boť jejich postavy se na sněhu dobře rýso. 
valy. Asi 1 verstu před námi bylo několik 
stohů sena, kterých se snažili bolševici do. 
sáhn1outi. 'liž bylo viděti celé řetězy postupu· 
jících bolševiků a střelba houstla. Kuličky 

hvízdaly okolo nás, pleskaly do dřevěných 
domků, za .kterými jsme byli 'Skryti ale ztrát 
jsme dosud neměli. Zato bolševici měli ztráty 
veliké. Na zasněžené pláni bylo dobře viděti 
mnloho ležících bolševiků, kteří se již nepo. 
hnuli. -'-·I~-i--.e, 

Asi po tříhodinném boji podařilo se bolše. 
vikům přiblížiti se až na 300 kroků, byli však 
silně decimováni naší střelbou. Přes to se po· 
koušeli přiblížiti se, k čemuž byli nuceni na· 
haJkami a revolvery svých velitelů. 

1. a 2. četa 10. roty dostaly rozkaz krýti 
ústup ostatních rot. Bolševici záhy zpozoro· 

vali, že naše střelba zeslábla a počali inten. 
sivněji postupovati, přes to, že jsme jim notně 
zatápěli. Při střelbě jsme si připravili ručni 

granáty' pro případ útoku a stříleli jsme 
dále, očekávajíce bodákový boj neb rozkaz 
k ústupu. 
Konečně jsme ust:oupili i my. Rychle mi· 

zíme mezi domy, přebíháme údolí, most přes 
říčku, zatím co naše kulomety pálí přes nás 
po bolševicích, ještě domů nedostihnuvších. / 
Kryti kulometným ohněm, seskupujeme se 
obě čety a majíce výhled, pálíme po krás. 
ných salvy a ustupujeme dále. Přicházíme na 
ulici, kterou vede cesta ke Grezanům. Zde 
nám jest ustupovati do vrchu, což jde jen po
malu. Bolševické kulomety nás pronásledují 
střelbou, která nám málo vadí. Raněn bratr 
P.ospíšil od 1. čety. 

Konečně střelba utichá. Bolševici vnikli do 
Sudinskoje. My, dosUhnuvše návrší, mohli 
jsme dobře přehlédnouti bojiště a viděli jsme, 
jaké ~tráty ,utrpěli bolševici. Draho jim přišlo 
dobytí Sudinskoje. 

Na návrší převzala krytí ústupu kozácká 
sotňa a my, nasednuvše do čekajících nás 
saní, ustoupili jsme do Grezan, kde nás již 
čekaly kuchyně s večeří. 

Zde doplňujeme náboje, neboť nám zbylo 
po 5-10 kusech. Já přejímám službu dežur. 
ného poddůstojníka praporu. Nálada mezi 
brat.ry je dobrá, a živě se debatuje o prožitém 
boji, o pobi1týoh bolševicích, b našich ztrá. 
tách, že byla raněna též jedna žena, náš 
izvoščík atd. 

Po vydaných rozkazech velitelem praporu 
ztichla dědina, jen dežurní se někde ukázali, 
nebo se mihl kozák na koni, nesoucí hlášení. 
Nikomu se venku chodit nechtělo, poněvadž 
mrzlo, jen praštělo. Obyvatelstvo bylo pře. 
strašeno naším ústupem ze s'udinskoje a dr. 
želo se zamlkle ve svých chatách a braHi po 
boji oddychiovali. 

Noc prošla klidně. Ráno 13. I. o 7. hodině 
přijíždí od Sudinska kozák s hlášením, že 
bolševici se ze Sudinska pohnuli a pbstupují 
ke Grezanům, které mohou asi o 11. hod. na· 
padnouti. 

Nyní nastal v dědině opět živý ruch. Ku. 
chyně i ostatní pl'aporní povozky odjíždějí 
z Grezan a DOty se připravují k odchodu. Ve. 
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litelé rot povoláni k veliteli praporu na po~ 
radu. Přijíždějí kozáci a zas odjíždějí. S na~ 
pjatostí očekáváme příchod velitele roty. Ko~ 
nečně se vrací, dá rozkaz a již se roty řadí, 
aby obsadily návrší za vesnicí, kde budeme 
očekávati nepřítele. Za nedlouho byla námi 
vesnice vyčištěna. 

S návrší máme pěkný rozhled přes vesnici 
a vidíme, jak se bolševici blíží, jak se rozvi~ 
nu1í, jak část jich vniká do dědiny, jak na 
návsi se seskupují, patrně staví kulomety a 
již na rozkaz velitele roty pálíme na ně salvu 
a hned dr,uhou. Skupina krásných na návsi 
mizí až na některé a zase ticho: Na bolševic~ 
kém levém křídle vyjíždí ze vsi několik 

jezdců a snaží se dostati se k bHzkým stohům, 
byli :však střelbou zahnáni. Střežíme bedlivě 
každý pohyb nepřítele. 

Na levém křídle, kde je 9. rota, rozřehtá 
se kulomet a hned okolo nás pleskají do sně~ 
hu kule. Rovněž» Japonky« 9. roty se rozpo~ 

vídaly. Stojím a pozoruji vesnici, když po~ 
jednou ucítím ránu, jako by mne někdo udeřil 
polenem za krk, v 'očích se mně zablýsklo a 
již klesám do sněhu, ale hned se opět vzpři~ 
muji a za pomoci bratří Buka a Janošky od
cházím do lesa, kde mne rotný sanHár, br. 
Termer, obvazuje a odesílá na saních za fron~ 
tu. Náboj mně vjel do levé strany krku a pra
vou vyšel ven. 

Odjíždím a slyším, jak se vzmáhá střelba 
pušek a kulometů a 'Občas zahoukne i dělo. 

Podle vyprávění bratří byl boj o Grezany 
velmi ,urputný a bolševici utrpěli takové ztrá~ 
ty, že se dalšího postupu proti našim částem 
neodvážili. Trockého »Zelezná divise« do~ 
stala za vyučenou. 

Za několik dní byly naše části vyměněny 
ruským vojskem a urálská fronta našimi 
částmi opuštěna, aby se rozložily na magi
strále. 

x 

'EVAKUA(E lESK SL 
VOJSKA Z FR NTY 

VE SKEHO 
A ODDY(H 

ADOLJ: ZEMAN 
Začátek evakuace našich vojsk z povolž~ 

ské a uralské fronty nutno klásti na počátek 
roku 1919. Příčiny této evakuace byly různé 
a možno je rozděliti na dvě skupiny: politické 
a vnitřní. Obě tyto skupiny jsou navzájem 
úzce spjaty a vyplývají jedna z druhé jako 
logický následek poměrů, obklopujících naši 

armádu v Rusku. 
Již 9. srpna byl náš národ uznán za samo

statnou jednotku spojeneckých bojujících 
armád a Čsl. N. R. za vrchní orgán a zástup
ce budoucího československého státu. Uznání 
to Anglií znovu potvrzeno 3. září 1918, načež 

následovalo uznání ostatních států. Rozpad
nutí Rakouska a převrat v Čechách dne 28. 
října 1918 splnil náš sen o samostatnosti, jež 
plně uznána spojenci i mírovou smlouvou. 
Z formálního uznání tohoto vyplývaly pro 
nás nejen povinnosti, ale i práva spojenců. 
Čsl. vojsko proto právem pozorovalo, jaké 
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stanovisko zaujímají spojenci k Rusku a ze~ 

jména událostem sibiřským. Z našeho prvot~ 
ně obranného vystoupení proti bolševikům 
vyrůstalo hnutí mezinárodního významu, ob
rození Sibiře, obrození celého Ruska, vznik 
nové východní fronty na Volze a Urále proti 
bolševikům a německo~maďarským spojen~ 

cům, otázky to, o něž museli míti přirozený 
zájem i spojenci. 

Spojenci až dosud bojovali pouze na Mur~ 
mani. Před spojením obou velkých skupin 
československých, GajdOVě východně-omské 

a Ditterichsově dálně-východní na st. Olov
janné dne 31. srpna 1918, západní část čsl. 

armády neměla naprosto žádných určitých 
zprávo posici spojenců. Již koncem června 
začínají se sice trousit v jediném ofic. »Čes~ 
ko,slovenském deníku« různé zprávy o po~ 
moci spojenců finanční, výzbroji i oděvem, 
různé výroky diplomatických zástupců atd. 

5. srpna sdělován jest telegram Reuterovy 
tisk. kanceláře o v y s a z o v á n í j a p o n~ 
s k é h o voj s k a v e V 1 a d i v o .s t o k u, 
22. srpna dozvídá se čsl. vojsko, že Chaba
rovsk na trati amurské byl dobyt českoslo~ 
venskými vojsky ,s p o lu s e s poj e n c i, 
ale teprve »Reuterova«' zpráva z 18. srpna, 
uveřejněná v krásnoarmějském časopise »Sol
dat revolucii«, mluví o »vtržení anglicko~ 

mongolských sil do východní Sibiře«, líčí do
hodu Japonska s Amerikou o pomoci česko~ 
slovenské armádě, o poslání značných kon~ 
i'ingentů vojsk atd. Zprávy ty po spojení na~ 

cítícím živlům, aby svrhly se sebe jho bolše~ 
vické nepřirozené vlády a zřídily ,si vládu 
demokratickou, která by vedla k pádu sovět~ 
ského systému i ve středním Rusku a k ob~ 
novení ruské slovanské říše. Ani v jednom, 
ani v druhém naděje československého voj
ska splněny nebyly. Ruská veřejnost nena
učila se státotvorn~ práci vzdor krvavé škole 
revoluce a celá Sibiř, osvobozená část Ruska 
od bolševiků, zmítala se v horečce stranic
kých politických i osobních zápasů. 

Sibiř poměrně revolucí zasažena byla nej~ 
méně. Po převratu Lenina~ Trockého sibiřská 

Podpluk. Iten. ubytovalel Ií.lecanda, gen. Syrový a poboč. Všefička. 

šeho vojska nabyly určitějšího rázu, až ko~ 
nečně nemohlo býti pochybnosti o tom, že 
spojenci zasáhnou aktivním způsobem do po~ 
měrů v Rusku. Spojenci vyslali však určité 
oddíly do Zabajkalí, malé oddíly octly se i 
v Sibiři, anglické a francouzské i na frontě, 
leč k aktivní pomoci spojenců ve většíin mě~ 
řítku na volžské ,a uralské frontě nedocházelo 
vttbec vzdor žádostem z ruské 1 českosloven~ 
ské strany. 

Československé vojsko znáveno a vyčer~ 
páno dlouhotrvajícími boji, v nichž až dosud 
nebylo ,ani ruskou nově tvořící se armádou 
dostatečně podporováno, cítilo se býti zkla~ 
máno a znepokoJeno. Svým vystoupením 
proti bolševikům umožnilo ruským, zdravě 

demokracie, většinou sociál. revoluční, za
vedla sice systém sovětů, ale celkem držela 
se linie oblastní, autonomní Sibiře. Bolševic~ 
ký teror nebyl tu tak silný, zejména ne v Om
sku, Tomsku atd., kde svržení vlády sověttt 
stalo se skutkem hned po n,ašem vystoupení. 
Po převratu bolševici rozehnali sibiřskou de~ 
mokratickou oblastní dumu, která v tajném 
zasedání zvolila si však koaliční vládu, t. zv. 
Derberovskou, jejiž členové odejeli do Char~ 
bina, kde pak v bezpečí připravovali se k boji 
s bolševiky. Po našem vystoupení vznikla 
»Zatímní sibiřská vláda« z členů »Derberov~ 
ského PravHělstva«, ale současně vznikala 
celá řada nových vlád na Dálném Východě, 
na severu. v Samaře, na Urale, baškyrská 
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vláda, tatarská, kirgizská, »Alaš Orda« atd. 
Po osvobození J ekatěrinburku vzniká hnutí 
pro všeruskou vládu, neboť všeobecně poci~ 
ťován jest škodlivý stav řevnivosti různých 
vlád, zejména sibiřské a samarské, jako dvou 
nejsilnějších. Vláda samarská stála na zákla~ 
dech demokratických, založena jsouc na heslu 
Ostavodárného shromáždění, federace Rus~ 
ka, neuznání brestského míru, zachování de~ 
mokratických výsad revolučních atd. Ona 
zachovala i sovět, jenž nebyl bolševický ... 

Jednání o všeruskou vládu, podporované 
naší ONR., vedlo k poradám v Čeljabinsku 
a konečně v září r. 1918 v Ufě a dne 26. září 
vytvořena všeruská vláda, která přesídlila 
do Omska. Omské kruhy hned tehdy nebyly 

!i!Ii 

»Bratři! Obrátili jsme se k ruské veřej~ 
no.sti a zástupcům spojeneckých vlád s tím~ 
to prohlášením: 
»Odbočka Českoslov. Nárúdní rady 

v Rusku, aby učinila přítrž rozšiřování 

různých zprávo jejím stanovisku k nyněj~ 
ším událostem, prohlašuje, že českosloven~ 
.ská armáda, bojující za ideje svobody a 
lidovlády, nemůže a nebude ani podporo~ 
vati, ani souhlasiti s násilnými převraty, 

příčícími se t~mto zá.sadám. Převrat, pro~ 
vedený v Omsku 18. listopadu t. r. porušil 
zásadu zákonnosti a úcty, na níž musí býti 
postaven každý stát - i ruský. My, zá~ 

stupci československého vojska, které do~ 
sud nese hlavní tíhu bojů s bolševiky, litu~ 

Gen. Janin, ge.n. Syrový.' J!.en. Šo!wrov, insp. čsl. vojska. 

spokojeny s všeruskou vládou, a tak po vy~ 
tvoření diTektoria došlo ku převratu dne 18. 
listopadu, jenž postavil v čelo vlády admirála 
Kolčaka. Násilný tento převrat způsobil při~ 
rozeně nejen nespokojenost v ruské veřejno~ 
sti, ale i v demokratickém československém 
vojsku. Našemu vojsku nemohlo býti lho~ 
stejno, aby v době, kdy ono bojuje na frontě 
za obrození Ruska, za jeho zády, v tylu bo~ 
jujících armád, děly se násilné převraty. Vý~ 
razem tohoto přesvědčení byly také články 
v našem »Čsl. deníku« »Po starých ce.stách« 
v čís. 234. ze dne 20. listopadu, »K událostem 
v Omsku« v čís. 235. ze dne 21. listopadu a 
konečně příkaz velitele vojsk o prohlášení 
OČSNR. ze dne 22. listopadu, jež znělo: 

»Přikazuji telegraficky uveřejniti v pří~ 

kazech všech částí následující prohlášení 

OČSNR.: 
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jeme, že v týlu armády hojující provádějí 
se násilné převraty pomocí sil, nutných· na 
frontě. Tak to dále býti nemůže. Odbočka 
Československé Národní rady v Rusku 
doufá, že vládní krise, vyvolaná zatčením 
členů všeruské prozatímní vlády, rozřeší se 
zákonitou cestou, a proto nepovažuje krisi 
za skončenou.« 

Oznamujíce Vám o svém kroku, žádá~ 
me Vás: buďte klidni, vytrvejte, o Vaši 
bezpečnost a správné, našim názorům vy~ 
hovující rozřešení krise se ,staráme. 

Místopředseda OČSNR. dr. Patejdl, za 
sekretáře dr. Svoboda. 

Velitel českoslov. armády 
generálmajor Syrový. 

Tímto prohlášením byl dán náš pomčr 
k nové Kolčakově vládě, která, dlužno při~ 

li 

znati, zdála se v prvních dobách přece jen 
buditi naděje spravedlivé a nestranné vlády. 
Osoba Kolčakova, jako udánlivě liberálního 
a demokratického důstojníka, pronásledova~ 
ného již za carismu, přijata byla v jedné části 
v,eřejnosti sympaticky. Ruská demokracie a, 
spojenci zaujali však stanovisko vyčkávací, 
stanovisko, které sdílelo s nimi i české vojsko. 
Tato posice však se nelíbila ruské veřejnosti, 
a tak situace českoslov. dobrovolce nebyla 
nijak záviděníhodná. Reakční kruhy dívaly 
se na československého vojáka s nedůvěrou, 
stejně jako bolševici, liberální kruhy pravého 
směru ztratily v nás rovněž důvěru i naději, 
že v nás naleznou podporu svých politických 
cílů, levé živly demokratické byly pak v jádře 
hodně blízko bolševismu a zaujímaly tak 

se v paměti vděčného Ruska. Za velké zá~ 
sluhy Čechoslováků skládám jménem ruské 
armády vřelý dík všem generálům, důstojní~ 
kům i vojákům hrdinných československých 
vojsk i věnuji 1. a 2. československé divisi 
po 100 vyznamenání řádem sv. Jiří na každý 
pluk a dělostřeleckou brigádu. Všichni důstoj~ 
níci českosloveriských částí buďtež navrženi 
k příslušnému vyznamenání. Vrchní vladař 
a vrchní velitel všech ozbrojených sil ruských 

I~olč,ak.« 
Rozkaz ten byl významný pro nás tím, že 

se v něm přiznávala zásluha čsl. vojska o 
obrození Ruska i o znovuzřízení sibiřské 

ozbrojené moci, zásluha, na niž se ve veřej~ 
nosti zapomínalo, ba která dokonce byla 
částečně umlčována a ze.slabována. Tehdy 

------~l 

I 
I 

Přístav v Brest Litevsku. 

ostře vyhraněnou politickou linii proti sebe~ 
umírněnějším živlům z prava, že jejich ne~ 

přatelství k nám bylo více než zjevné. 
Kolčakova vláda ve smyslu demokratic~ 

ké~ brzy zklamala a propast mezi ní a demo~ 
kracií ruskou i námi se prohlubovala. Ruská 
veřejnost a pravá i levá žurnalistika ozývaly 
,se ostře proti nám, poměl' náš k ruskému 
obyvatelstvu i vojsku sibiřské armády se změ~ 
nil. Snad to bylo příčinou vydání. rozkazu 
vrch. vladaře Kolčaka z 3. prosince o udělení 
ruských vyznamenání čsl. vojsku, který zněl: 

»Československé divise svými výjimečný~ 
mi slavnými činy mi Volze, Urále a Sibiři 

daly základ národnímu obrození ruského vý~ 
chodu a osvobodily cestu k Velikému oceánu, 
odkud ,teď ~ostáváme pomoc našich spo~ 

jenců, po,skytly nám nutný čas k organisaci 
ruské ozbrojené moci. Prolitá krev, práce a 
slavné činy Čechoslováků na věky ,zachovají 

naše části bojovaly na permském úseku za 
hrozných zimních poměrů, úplně vyčerpány 
a znaveny, a potřebovaly již nutně oddechu, 
jehož se jim však nedostávalo. Nedocházely 
ani žádné mladé síly ruské armády, ani 
vojska spojenecká. - Leč nespokojenost a 
lidsky pochopitelná touha po oddechu vy~ 
kládána byla jako nechut k boji vůbec a naše 
oběti byly zlehčovány. 

Nespokojenost levých demokratických 
živlů s Kolčakovou vládou došla výr~zu po~ 
vstáním, které vypuklo v noci 12. pro,since 
1918 v Omsku a na st. Kolomzino. Povstání, 
jímž mělo býti dosaženo osvobození zatče~ 
ných členů Ostavodárného shromáždění 

v Ufě, vzbouření zajatců v omských tábo~ 
rech a svržení Kolčaka, bylo rychle likvido~ 
váno vládními vojsky. Současně s vystou~ 

pením v Omsku bylo povstání v Kolomzině, 
kdež povstalci odzbrojili právě tam se formu~ 
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jící zálůžní setninu Karpatorusů, zmůcnili ,se 
stanice i vesnice a vlády. Vyslané vůjsků 
půvstání během 23. průsince likvidůvalů. 

Českůslůvenské části měly pouze strážní 
službu a činně do. půvstání nezasahůvaly. 

Obětí pov,stání stal se telefůni,sta 1. česků~ 

slůvenského zálůžníhů pluku v 3. tábůře za~ 
jateckém br. Dvůřák, který byl ubit, právě, 
když dával zprávu o. útůku vzbouřenců na 
tábůr. Půvstání bylo. utišeno a půlní sůud 
hned na druhý den ůdsůudil řadu vinníků 
k trestu smrti, který také byl průveden. Půdle 
zprávy Čsl. deníku ze dne 31. průsince čís. 
267, štáb velitele půsádky města Omska 
ůznamuje ztrá,ty bol~eviků: V Omsku ubito. 
v bůji 133 osůb, půlním sůudem ůdsůuzenů 
k smrti za,střelením 49, k nucené práci ,a do. 
vězení 13 ůsob, ůsvůbůzeny 3. V Kůlůmzině 
ubito. 144 ůsůb, půlním sůudem ůdsůuzenů 

k trestu smrti zastřelením 117 ůsůb, ůsvůbů~ 
zenů 24. Část ůsvůbůzených vězňll z věznice 
v Omsku se důbrůvolně vrátila do. vězení, 

mezi nimi i známý zaslůužilý rU,ský žurnalista 
Majevský, red. čeljabinské» Vlasti nárůda«, 
průnásledůvaný již v říjnůvých dnech vůjen
skými kruhy prý pro. agitaci průti tehdejší 
[;lbiřské vládě. Byl to muž vyslůveně průti~ 
bůlševickéhů smýšlení, jeho. články, jaků na 
př. »Průti stávce« ze dne 19. října, citůvaný 
Csl. deníkem v čís. 214 ze dne 27. října, dý~ 
chaly pravým demůkratismem ,a láskůu k sil~ 
nému Rusku. S ním vrátili se ještě býv. č1e~ 
nůvé Ústavůdárnéhů ,shrůmáždění Fůmin a 
Bruderer a veřejní pracůvníci Kiri)'enků, De~ 
vjatův, Larův, Bardův, Lassan a Markůvic~ 
ký. Dne 23. průsince přijelo. k vězení někůlik 
ruských důstůjníků v autůmůbilech a ůdvezlů 
těchto. 9 lidí neznámo. kam. Teprve za ně~ 
kůlik dnů nalezeny byly jejich mrtvůly za 
řeko. u Irtyšem ... Tato. vražda půlitických 
vězňll, kteří půdle průhlášení ministra spra
vedlnůsti měli právě býti vLlbec ůsvůbůzeni, 
způsůbila vzrušení v celé veřejnůsti, a náš 
»ČsI. deník« průtestůval ůstře v článku 
»Omské vraždění« v čís. 2. ze dne 3. ledna. 

Kůlčakůva vláda viděla, že je zle, ,a naří
dila vyšetřůvání tůhůtů případu, které však 
průvedenů nebylo.. Snažila se však alespůň 
získat demůkratickůu veřejnůst a zdálo. se, 
že skutečně se jí to. zčásti půdaří. Utvůřil se 
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blůk ze sibiřských kůůperativ.ů, ůbch. ,a prů~ 
myslůvých kruhů, vůjensků~průmyslůvéhů 

kůmitétu, Svazu ůbnůvení Ruska, kadětů, 

strany nárůd. sůciální, sůciál. revůluciůnářll 

skupiny »Vůlja Narůda«, sůciálně~demůkrat. 
skupiny listu »Jedinstvů«, a všech kůzákll, 
jenž se vyslůvil dne 19. průsince pro. Kol
čaka a učinil veřejné průhlášení i generálu 
Janinůvi, který právě přijel s gen. Stefánikel1l 
do. Ruska, jako nejvyššímu veliteli a předsta
viteli spůjeneckých vojsk. Sůučasně uveřejnil 
ataman sibiřských kůzáků generálmajor Iva~ 
nov Rinův 23. průsince průhlášení, v němž 
půpřel průvůkační zprávy o. tajných úmyslech. 
zmocniti se vlády, a průhlašuje se jménem ků
záků pro. Kůlčaka. Rinův ůdejel pak na vý~ 
chůd, kde bylo panství důbrůdruha Seme
nůva, ale půřádku s ním nesjednal. Histůrie 
tůhůtů důbrůdruha Semenůva táhla se pak 
jaků červená nit histůrií kůlčakůvštiny. <I 

bude o. ní ještě řeč. 

Demokratické Rusko. v o.svůbůzeném území 
sledovalo. s napětím mírůvé jednání spůjenc\! 
s Německem a Rakůusků~ Uherskem, a těžce 
neslo., že vyjednávání děje se bez Ruska. 
Byla to. pro. ně těžká křivda, spáchaná spo
jenci na Rusku, které krvácelo. nejvíce pro. 
spůlečnůu věc spůjencll. Ruské ztráty ve svě
tové válce byly ůhrůmné. Vždyť americká 
tiskůvá kancelář udávala v telegramu z Ko
daně číslice ruských ztrát, půdle nichž všech 
ztrát mělo Rusko. 9 milion LI, z toho. zabitých 
1,700.000, invalidů 1,300.000 ,a zajatcú 
3,500.000. Již v průsinci 27. zahájena byla 
porada k t. zv. »mírůvému jednání«, které 
se zúčastnili všichni ministři Kůlčakovy vlá~ 
dy. Jednání to. bylo. ůvšem spůjenů s překáž~ 
kami, které činil předně nedůstatek jediné 
vládní můci, která by můhla uzavříti fůrmální 
smlůuvy, a nemůžnost spůjení s ůstatními 
místními vládami. Jest přirůzenů, že snahy 
ruských patriůtů nesly se k uznání jednotné 
všeruské vlády, jež by můhla' formálně vy
stupůvat Jmenem celého. nebůlševického 

Ruska. V důbě, půzdější, kdy zdála se již rý~' 
sůva ti stále jasněji můžnůst uznání Kůlčaků~ 
vy vlády spůjenci za všeruskůu, vyskytá se 
již kandidatura Sazůnůva za ministra zahra~' 
ničních záležitůstí v Paříži. Kandidatura ta 
stala se také skutkem s uznáním Kůlčaka De~ 

nikinem. Půdle zpráv z Jekatěrinůdaru dne 
11. ledna ůd zahranič. ministra Denikinůvy 
vlády Sazůnůva, Denikin skutečně uznal 
vládu Kůlčakůvu za následujících půdmínek: 
Znůvuzřízení jednůtnéhů, nedílného. Ruska, 
bůj průti bůlševikům do. úplné jich p'ůráž~ 
ky a půstup sibiřské armády sůuhlasně s ve~ 
dením Denikinůvy armády. Spůlečným mi~ 
nistrem zahranič. záležitůstí ůbůu vlád byl 
Sazůnův. 

V té důbě vzniká ta~é myšlenka předpar~ 
lamentu, jejž vláda Kůlčakůva zamýšlela svů~ 
lati ještě do. Ústavůdárnéhů shrůmáždění, 
myšlenka ta ale průvedena nebyla. Zajíma
vůu episůdůu byla nabídka němec. důstůjní~ 
ků v zajateckém tábůře v Krasnůjarsku, podle 
které chtěli půmáhati Kůlčakůvi průti bůlše~ 
vikům a ůrganisůvati vůjenské části ze za~ 

jatců. 

Zdálo. se, že Kůlčak přece jen důsáhne 
půdpůry značné části ruského. nárůda a Jeho. 
půstavení jaků by se upevňůvalů. 

Ale v Omsku byl stále neklid. Půplach byl 
tu věcí pravidelnůu. Jednůu to. bylo. půvstání 
průti kůzákům, po. druhé ůpět, jaků 1. únůra 
v nůci, půkus půvstání průti Kůlčakůvi. 

Zdálo. se, že nastává ůkamžik, kdy nůvě 
růdící se sibiřská armáda, silná půčtem i du~ 
chem, i důbře vycvičená a vedená důbrými 
vůdci, můhla sama převzíti ur,alský frůnt. 

Bůhužel, ruská vůjska nesplňůvala naděje 

v ně kladené, jednak svůu nespůlehlivůstí, 

jednak pro. nepůřádky, vládnůucí v zásůbů~ 
vání. Ruští vůjáci trpěli nedůstatkem v pů~ 
travi~ách, tabáku i zimním ůděvu. Tím se 
stávalo., že často. celé části přecházely k ne~ 
příteli, nebo. opůuštěly půsice, jež krátce před 
tím byly důbyty hlavně našimi vůjsky. Sta~ 
nice Kůrdůn na př. před Kungurem třikráte 
byla důbyta naší dělůstřelbůu a pěchůtůu, a 
jsůuc předána ruským částem, byla vždy 
Opuštěna. Kůncem průsince však byl patrný 
značný vzestup ducha sibiřské armády, ve~ 
dené gen. Gajdou, Pepe1ajevem, Gůlicynem, 
Kappelem atd. Dne 25. průsince důbyta Perm 
skupinůu Pepelajeva ... za to. ale padla Ufa 
dne 30. průsince, čímž celé ůsvůbůzené území 
samarské ůctlů se v rukách bůlševiků. 

1( 

V listůpadu přijel do. Sibiře první ministr 

IV. di! Cestami odboje. 'l!l 

vůjenství čsl. republiky gen. Stefánik, jaků 
představitel české vlády, a sůučasně s ním 
franc. generál Janin. 

Až důsud českůslůvenské vůjsků bylo. úzce 
spůjenů s ruským vůjskem. Po. našem vystůu~ 
pení byla to. jediná ůzbrůjená a disciplinůva~ 
ná moc v Sibiři, k níž začaly se připůjůvati 
jednůtky nůvě se tvůřící sibiřské armády. 
Ruská unifůrma, velení, spůjené s ruským, a, 
upřímné bratrství mezi našimi a ruskými, či~ 
nilů z nás jaksi spůjenůu, nerůzlišující se ůd 
sebe vůjenskůu můc. Naše štáby byly zárů~ 
veň štáby jednůtlivých frůnt, hůspůdářství 

naše splétalo. se s ruským, čímž ůrganisace 
naše spůjena byla s ůrganisací ruskůu, Fůr
málním uznáním republiky a převzetím vů~ 
jenských záležitůstí českůslůvenské republi~ 

ky a vůjska na Rusi gen. Stefánikem, změnila 
,se situace a českůslůvenské vůjsků přešlo. na 
půstaveni spůjeneckéhů vůjska. 

Úřední zprávůu Čsl. deníku v čís. 16. z 19. 
ledna 1919 převzal velení spůjeneckých vůjsk 
a tedy i českůslůvenských, generál Janin. 
Zpráva zněla: 

»Přibyvší s mandátem ůd spůjeneFkých 

vlád generál Janin, představitel nejvyššího. 
spůjeneckéhů velení, vstupuje v plnění své 
funkce jakůžtů vrchní velitel vůjsk států spů~ 
jeneckých s Ruskem, ůperu jících ve vých. 
Rusku a západ. Sibiři. 

K důsažení jednůtnůsti ůperací na frůntě 

nejvyšší velení ruské, sůustředěné v rukách 
vrch. hl. velitele adm. Kůlčaka, bude půstu~ 
půvat půdle důhůdy s gen. Janinem o. pů~ 

všechných 'ůperačních direktivách, o. čemž 
vrch. hl. velitelem byl dán příslušný půukaz 
náčelníku štábu. 
Sůučasně vstupuje v plnění svých funkcí 

generál Knůx, jakůžtů spůlupracůvník gen. 
Janina v ůtázkách týlu a zásůbůvání, půsky~ 
tůvanéhů spůjeneckými vládami pro. půtřeby 
ruské frůnty, následkem čehůž vrch. vlada~ 
řem bylo. předepsáno. ministrůvi uvésti v sůu~ 
lad svůji práci s úkůly, vlůženými na gen. 
Knůxa.« 

Orientace spůjenecká vůči Kůlčakůvi byla 
však dlůuhů neujasněna ... Kůlčakůva vláda, 
měla~li upevniti svůu půsici, půtřebůvala 

nutně mezinárůdníhů uznání. Jak vylíčeno., 

v samém Rusku zdálo. se, že .vyrůstá v ní 
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občanská vláda, neboť byla přiznána nejen 
severní vládou archangelskou, ale již i De~ 
nikinovou. Zato ve spojeneckých kruzích 
patrna byla řada rozporů, jež z~yšovaly ještě 
novinářské zprávy, navzájem si odporující. 
Ještě podle zprávy z 29. prosince Japonci 
chtějí poslati vojska až na Ural, Ale podle 
úřední zprávy z Tokia dne 30. prosince »ja
ponská vláda pokládala úkol svůj v Sibiři za 
skončený a zřekla se plánu o postupu japon
ských vojsk do Sibiře«. Podle zprávy z Pe
kinu 2. ledna (Reut.) hanc. ministr Pichon 
prý prohlásil, že úloha spojenců v Rusku 
omezí se pouze na reorganisaci armády, která 
přinutí bolševiky k vzdání zbraní. Současně 

• 
tohoto politika do Paříže podle zachyceného 
radia z obrněnce Mika'so ze dne 12. ledna 
motivován byl »nutností, aby spojenci 1'oz
řešili otázku poměru k bolševikům. Všechny 
spojenecké vlády mají na tom zájem, aby 
znovu zřízena byla autoritativní vláda ruská, 
jmenovitě Anglie, jež se obávala, aby bolŠe~ 
vism nemohl do Indie a Persie z Turkestanu.« 

Ačkoliv podle telegramu z 15. ledna z Vla~ 
divostoku konference spojeneckých ministrů, 
jednající o principech ligy národů, prohlásila, 
že nebude vyjednávat s bolševiky, kteří 'byli 
prohlášeni za nepřátelé spojenců a všech 
o.statních vlád, překvapila náhle nabídka 
V. Britanie. předla žiti všem vládám v Rusku, 

Náladový obraz bazarového života v sibiřském městě. Foto Památníl, Odboje, 

praskakovaly zprávy a zastoupení Ruska na 
mírových jednáních, stejně nezaručené, jaka 
i ostatní. Zahraniční tisk jen zvyšoval des~ 
orientaci ve všech těchto otázkách. 

Není pachyby a tam, že atázka spojenecké 
pomaci Rusku týkala se nejživěji i nás. Spa~ 
jenecké váhání před energičtějším vojenským 
zakročením v Rusku, diktavané palitickau 
situací ve vlastních státech a neinfarmova~ 
na stí a padstatě balševismu a vůbec a pomě
rech v Rusku, davalilo bolševikům sebrat 
sily, sorganisovat rudou armádu a vrhnouti 
se jednak na západ Ruska, evakuavaný Něm~ 
ci, jednak na frontu východní. Balševism stá~ 
val se asi nebezpečím veškeré světové civi~ 
lisace; což bylo jasno spajencům, čemuž na~ 
svědčoval i příjezd Balfoura do Paříže pa~ 
čátkem ledna po Pichonově prohlášení a de~ 

fensivní podpaře fronty v Rusku. Příjezd 
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v tam čísle i bolševické, uzavříti příměří na 
dobu mírového jednání a navrhla, aby všech~ 
ny tyto. vlády paslaly své zástupce na míra~ 
vou konferenci za účelem uzavření míru. Po,· 
dle zprávy ze Sanghaje 15. ledna franc. za~ 

. hraniční ministr Pichan pratestaval proti 

tomuto návrhu a prati vyjednávání s bolše~ 

viky. 
Současně franc. premiér Clemenceau dne 

18. ledna po.slal první blahopřejný telegram 
Kolčakavi k vítěznému postupu sibiřských 

vojsk na Perm a slibuje mu v sauhlase s vlá~ 
dau velkobritskou hmotnau pomoc. Vláda 
Kolčakava, chystající se právě k svolání rus~ 
kéha předparlamentu, snéljžila se upevniti své 
postavení uvnitř a prato' tím důležitější byla 
na ta anglické vlády, jež předána byla adm. 
Kolčaku dne 21. ledna vysokým komisařem 

anglickým sirem Eliatem, jež zněla: 

. 
»Poněvadž Vaše Excelence přijala na 

.sebe vrchní vládu v Omsku, velkobritská 
vláda přeje si prajevit svou nejupřímnější 
sympatii všem úsilím v abnavení svobodné 
ruské vlády na pevných základech veřejné 
důvěry. Jenom za takových podmínek může 
Rusko získati své pravé postavení mezi 
druhými nárady a zúčastniti se v plné míře 
civilisované práce.« 

Prohlášení ta, bylo prolamením hrobového. 
mlčení, které spajenci až dosud zachavávali 
vůči Kol čakově vládě, a dávala naději na 
uznání této. vlády, jestliže bude se opírati 
o důvěru širakých vrstev. Patrně přiměla 

Anglii k tamuta kraku právě dacílená dohoda 
bolševiků s menševiky v sovětském Rusku 
a vření mezi demakratickými vrstvami Sibiře, 
které zřejmě se klonily k balševikům a proti 
Kolčakavi, ahánějíce se vzrůstající reakcí. 
Současně kanány byly parady spajenecké 
a pasky tnutí pamaci Rusku k obnovení že~ 
lezniční dopravy na sibiřské magistrále. 

Dne 23. ledna telegram aznamo.val, ·že na 
návrh presidenta Wilsana ministři spojenec. 
vlád přijali následující rozhodnutí: 

»Akce ve praspěch Ruska musí se zaldá~ 
dati pouze na tam, aby pomožena byla ruské~ 
mu lidu, aniž by spajenecké mocnasti vměšo~ 
valy se v jeho. práva říditi své záležitasti pa 
svém způsabu. Zástupci spajeneckých mac~ 
ností pohlížejí na ruský lid Jako na svého 
přítele a přejí si mu pomoci tak, jak si toho 
lid žádá. Je jasno, že neštěstí a bída lidu rus~ 
kého bude stále vzrůstati, že hlad a strádání 
všeho druhu bude stále ostřejší a značnější, 

jestliže neobnoví se pořádek a normální pod~ 
mínky pracovní, obchodní a dopravní. Spo" 
jenečtí zástupci hledají způsab, jak by v tom" 
to směru mohlo býti pomoženo ruskému 
lidu. Oni přiznávají absolutní právo rus~ 
kému lidu říditi své vlastní záležitosti, aniž 

by bylo zvenčí nějakým zpt'isobem zasaho" 
váno. Uznávají vymoženosti revoluce a za 
žádných okolností nebudou podporovati čin~ 
nost protirevoluční. Nepřejí si a nemíní uznat 
žádnou ze stávajících vlád, jež v přítomné 

době prou se a ,správu a vedení Ruska. Jedi~ 
ným upřímným cílem spojenců je dáti Rusku 
možnost, aby se vybavilo z nynějších nesnází. 
V tomto okamžiku je úkolem spojenců vrá~ 

titi Evropě a celému světu mír, Než nemá~li 
ha Rusko, nemůže míti mír ani Evropa. Moc~ 
nosti pakládají za svoji povinnost, posloužiti 
Rusku v této tak důležité záležitosti jaka pří
tel, a spojenci jsou ochotni pomoci ruskému 
lidu způsobem pro něho nejsnáze přijatel~ 
ným.« 

Den před uveřejněním tohoto telegramu 
vy,soký komisař franc. republiky Requenet 
daručil admirálu Kolčakavi 22. ledna sdělení 
francouzské vlády, v němž tato vyslovuje 
své sympatie nad tím, že dašlo ke spojení 
J eka těrinodarskéha nacionálního ústředí 

s Kolčakavou vládou. Záraveň vláda han~ 
couzská upozarnila, že jmenování Sazonova 
společ. ministrem zahranič. záležitostí po~ 
slouží k upevnění omské vlády, která tak 
postupuje na cestě k uznání ad Francie. 

Dne 25. ledna byla zachycena nejasná a 
překvapující zpráva lyonské stanice. Bylo to 
pozvání k mírovému jednání a znělo: . 

»Zveme každau ,skupinu, která buď má 
aneb snaží se dosáhnouti moci ne<ba vojenské 
kontroly kdekoliv v Sibiři nebo uvnitř hra" 
nic evropského Ruska, jaké bylo před válkou 
(vyjímaje Polsko a Finsko), aby jmenovaly 
zástupce v počtu - pro každou skupinu. 
Tito budou přijati spojeneckými zástupci, aby 
uzavřevše příměří mezi stranami - (vyne
cháno) - Tito zástupci jsou zváni k poradě 
se zástupci spojeneckých mocnastí, aby sta" 
novena byla přání všech ruských stran a abv 

došlo, mažno~li, k nějaké dohodě neb k něja" 
kému opatření - (vynecháno) - Zádáme 
rychlou adpověď na toto pozvání. Cesta i do" 
prava po moři bude usnadněna všem zá~ 
stupcllm stran. Zástupci tito budou se očeká~ 
vati 15. února.« 

Tato zpráva lyonské stanice, zachycená 
dne 25. ledna, byla neúplná a teprve pozděj~ 
šími telegramy se vyjasnilo, že se tu jedná 
o návrh pres. Wilsona a spojenců na konfe" 
renci na Princových. ostrovech poblíže Caři" 
hradu. Nezdal' tohoto kroku bylo tušiti hned 
s počátku. Protestovaly nejen všechny dosa~ 
vadní vlády ruské, počítaje v to ovšem i so" 
věty, jednotlivé politické ,strany a političtí 

ruští pracovníci za hranicemi, ale vyslovily 
nesouhlas i jednotlivé spojenecké vlády, ze" 
jména Francie. Otázka .Princových ostrovů 
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zaměstnávala ruskou veřejnost až do polo~ 
viny února, kdy odpadla sama se scény poli~ 
tického života pro naprostý odpor ruských 
kruhů, čekajících přímou spásu od spojenců. 
Dne 27. ledna provedena přísaha všeho úřed~ 
nictva Kokakovi jako vrchnímu vladaři, a 
dne 29. ledna prohlásil Kolčak všechny zprá~ 
vy, jako by se~ vyjednávalo s bolševiky, za 

pouhé tlachy. 
Veřejnost ruská zač,ala však prožívati ner~ 

vosní dny. Vládní kruhy zachváceny byly 
panikou nad nástupem bolševiků podél 
Volhy a ztrátě Ufy, Uralska, a Orenburska. 
Pouze na pravém křídle sibiřská armáda tís~ 
nila silně bolševiky na uralské frantě, a do~ 
cházely dokonce i nepotvrzené, ale částečně 
pravděpodobné zprávy o vzetí Petrohradu Ju~ 
deničem. Nešťastná otázka dobytí Petrohra~ 
du strašila tak dlouho, ale nikdy nebyla po~ 
tvrzena. Pod tíhou okolnosti jevily se však 
II Kol čakovy vlády snahy, dojíti k širšímu 
demokratismu: Aby upevnil legitimitu omské 
vlády v očích spojenců i Ruska, Kolčak 

obnovil vládní senát, vrchní dozorčí orgán 
nad plněním zákonů ruského státu s 200~ 
letou tradicí, rozehnaný bolševiky 28. listo~ 

padu roku 1917. Při prvním jeho slavnostním 
zasedání složil admirál Kolčak v rl.\ce senátu 
slavnostní přísahu, zavazuje se sloužiti ruské 
říši, »nedbaje na svůj život, nepodléhaje vlivu 
příbuzenství, přátelství, nenávisti ani ješitno~ 
sti, s výhradním cílem obrození a rozkvětu 
Ruska«. Dále slíbil v přísaze »vládnout 
v souhlase se zákony státu do ustanovení 
vládní formy svobodně projevenou vůlí ná~ 
roda«. Slova ta obrácena byla přímo k demo~ 
kracii Ruska ... Snad bylo tragickou chybou 
ruské demokracie, že neozvala se na tyto 
námluvy Kolčakovy vlády a nepodala jí ruku 
pomocnou a nevzala na sebe vůdčí roH spa~ 
sení a znovuzřízení Ruska. Leč ruská demo~ 
kracie ztratila již víru ke všemu. - Ru.ský 
člověk vůbec jako by postrádal smysl pro 
zákonnost a vládu vůbec. Tápal mezi ideami, 
mezi vládními formami, chtěl své lepší, tou~ 
žil po čemsi, avšak ničemu nevěřil, ničemu 

nedůvěřoval. nikoho nepodporoval. s ničím a 
s nikým nepočítal. Marny byly pokusy Kol~ 
čakovy vlády získati si kruhy demokratické 
různými prohlášeními a výroky o uznání 
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odborových organisací, potřebě demokratic~ 
kých zřízení atd. Na konec Kolč,ak podlehl 
radám a svodům pravých kruhů. 

Poměr náš k vládě Kol čakově byl napjatý. 
V ruských novinách pravého směru téměř od 
počátku přímo se štvalo proti nám a prim 
v tomto společném koncertě hrály zejména 
vládní »Otečestvené Vědomosti«. Náš ofi~ 

cielní Usk byl nucen několikráte zabývati se 
těmito útoky na nás, pro samostatný názor 
na vnitřní ruskou politiku, k němuž jsme 
přece měli jako ostatní spojenci plné právo. 

Mezitím sibiřská armáda v týlu zvolna se 
formovala a na frontě rozvíjela svůj nástup 
zejména na Urále na úseku permském, kde 
převzal hl. .velení gen. Gajda. Příkazem 
»ministra nár. obrany« čsl. republiky gen. 
maj. Štefánika čís. 339 z 31. prosince byla 
mu jako náčelníku II. čsl. divise, velícímu 
jekatěrinbur,ské skupině, dána na vlastní žá~ 
dost dovolená na neurčitou lhůtu a bez po~ 
žitků a yzhledem k vojenské situaci dovo~ 
leno mu přijmouti službu v ruské armádě. 

Povšechná situace vojenská, zejména na 
Volze, působiÍa přes některé úspěchy na 
frontě uralské drtivě na československé voj~ 
sko, v n~:1l1Ž začaly se jeviti určité známky 
rozkladu. Dlouholeté strádání jak na frontě 
rakouské, tak i v ruském zajetí a abnormální 
poměry, za nichž se vyvíjelo čsl. revoluční 

vojsko na Rusi, brest~litevský mír a úplné 
zklamání Ruskem, konečně pak těžké, vyčer~ 
pávající boje s bolševiky r. 1918 a poměry 
vnitřní (zasahování O. Č. N. R do vojen~ 
ských záležitostí, otázka sněmu, jeho zrušení 
po odjezdu Štefánikovu atd., těžkopádné 

vrchní velení, neproniknuté jednou vůlí, 
nýbrž vždy kompromisem mezi občany a vo~ 
jáky) podlomily na konec bojovou sílu čes~ 
koslovenského vojska. Toto bilo se v pevné 
víře, že klestí si pi1vodní, zamýšlenou ce.stu 
do Vladivostoku, a plní tím zároveň ve shodě 
se spojenci vznešený úkol obrození Ruska na 
prospěch české věci. Sliby spojenců o vydat~ 
né pomoci vyzněly na prázdno, instinktivně 
vyciťovala se změna politické orientace spo
jenců vůči Rusku, a když po kapitulaci Ně~ 
mecka nastal rozvrat rakousko-uherské říše 
a vyvstala samo,statná čsl. republika, česko~ 
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slovenský voják ztratil dřívější ideu boje a 
zatoužil po rychlém návratu domů, aby mohl 
se zúčastniti stavění jejích základů, či případ~ 
né obrany. Olohu svou v Rusku pokládal za 

skončenou .. 
Onava na frontě, kde československé voj~ 

sko bojovalo od počátku vystoupení, rozhá~ 
rané poměry ruské, jak bylo vylíčeno, vzbu~ 
dily v jednotlivcích i mase přesvědčení, že 
další oběti jsou zbytečny. Touha po oddychu 
fysickém i duševním, touha po návratu do 
vlasti zachvátila celé československé vojsko. 

volby Slováků. Vypsáni voleb vzpružilo 
ochablé nervy vojáků, napjaté rozháranými 
poměry, neboť stalo se tak právě v době Kol~ 
čakova převratu. Zahájena agitace v částech, 
jež ukázala jistou rozháranost v řadách vo~ 
jáků, třídění a politické rozvrstvování. Dne 
29. listopadu »Čsl. deník« přinesl článek 

správce »Právního odboru O. Čs. N. R« dr. 
Svobody »Pravidla o zřízení voleb. komisí«, 
podepsaný současně předsedou I. sjezdu čsl. 
vojska Al. Vaňurou, a následujícího dne, 30. 
listopadu, »Právní odbor« uveřejj'í.uje »Vý~ 

Stanice Šumicha. Foto Památník Odboje. 

Revoluční tradice čsl. armády, zvláštní de~ 

mokratické její zřízení na základě dobrovolné 
discipliny, lišící se od druhých armád, svěží 
ještě památka v myslích čsl. vojínů na samo~ 
volně, z vůle celého vojska vytry,sknuvší 
odpor proti útoku sovětských vojsk na ce~ 
listvost a existenci armády, obracela mysle 
všech vojáků k jich II. sněmu či sjezdu, od 
něhož očekáváno bylo rozřešení situace. Ještě 
p o příjezdu min. Štefánika vydán byl velite~ 
lem čsl. vojska dne 27. listopadu armádnímu 
sboru rozkaz, jímž sděleno bylo usnesení O. 
Čs. N. R ze dne 23. lLstopadu o provedení 
voleb do sněmu čsl. vojska na Rusi. Volby 
byly nařízeny na den 5. prosince, užší volby 
dne 10. a 12. prosince. Současně nařízeny 

klad k voleb. řádu do sněmu čsl. revoluce na 

Rusi«. Dne 1. prosince vyšel známý úvodní~~ 

dra Kudely: »Sněm«, v němž mimo jiné uzná
vána je důležitost této instituce: »Bude míti 

prosincové zasedání sněmu velký význam 

pro správné využití dosavadních výsledků a 
úspěchů našich bojů a obětí v Sibiři, na Urale 
a na Povolží.« . 

Nálada ve vojsku byla podrážděná a čá~ 
stečně oposiční. .. Od sněmu očekávalo' se 
rozřešení vnitřní situace, odmítnutí účasti na 
frontě a případný návrat domů. Proto způso~ 
bilo jisté rozčilení tendenční psaní »Čsl. de~ 
níku«, který hne.d v zápětí po uvedeném 
článku »Sněm« uveřejnil celou řadu článků, 
jako byl dne 5. prosince článek »Tesknice«, 
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(Kudelův?). kde nazvána touha vojáka po 
domovině »babskou náladou«. článek Dýmy 
»Gen. Štefánik mezi námi«. článek Dobro~ 
volného »Nervosa« (12. prosince). »Náš 
úkol«. čl. br. Pavla (13. pro,since). »Domy~ 
slit« dra Svobody z 15. prosince. »Vydržet« 
Al. Kratiny z 22. prosince. atd .• jichž hlavní 
argumentací byla zbytečnost. ba nemožnost 
sněmu a nutnost podrobiti se direktivám vlá~ 
dy v Čechách. Současně s články rozšiřo~ 
vány a tendenčně využitkovávány s obou 
protivných stran pověsti. ž~ sněm vůbec svo~ 
lán nebude a že dojde vůbec k zrušení demo~ 
kratických orgánů ve vojsku (komitétů) 

atd. Ačkoliv skutečně sněm později povolen 
nebyl a o jeho zákazu vedení O. Čs, N. R. 
věděti muselo již v této době. přece byly pro~ 
vedeny volby a tím dáno široké pole k agitaci 
a rozčilení vojska. Stejně v otázce komitétll 
vojsko cítilo se býti poškozeným. ač namnoze 
komitéty vůbec neexistovaly, jako na př, u 
dělostřeleckých částí, a hodlalo se brániti 
proti případnému braní demokratických vý~ 

sad. 

Přítomnost ministra vojenství gen, Štefá~ 
nika mezi vojskem byla osou všeho přemýšle~ 
ní a cítění čsl. vojska. Čsl. vojáci doufali 
v jeho osobnost a věhlas a organisátor,ský 
talent. Min. Štefánik přijel do Jekatěrinburku 
dne 10. prosince. kde uvítán byl slavnostně 
na nádraží. Přijel těžce nemocen. Místo něho 
přečetl jeho řeč k vojsku vrchní velitel čsl. 

vojska gen. malj. Syrový. 

»Vojáci československé republiky! 
Přicházím k vám jako bratr, který stál u 

kolébky našeho vojska a chce až do posled~ 
ního okamžiku sdíleti jeho o,sud. 

Přicházím k vám jako člen československé 
vlády. vůlí osvobozeného národa jmenovaný 
ministrem národní obrany. Československá 
vláda chce takto vstoupiti v be~prostřední 
styk s tou částí národní armády, které čest 
a spojenecká solidárnost ukládá ještě dále 

pracovati polem. 
Přicházím k vám jako mluvčí národa již 

organisováno, abych vyřídil vřelé díky vám. 
jeho věrným synům, kteří nelekajíce se žád~ 
ných obětí. s pochopením pro velkou dobu 
vysoko povznesli jste prapor svobody a za~ 
bezpečili národu svému volnost. 
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Navštívím naše chrabré vojsko od pluku 

k plu1ku. vyslechnu vaše přání a vysvětlím 

úkoly. které na vás zde čekají. Až ty t o 
ú k o I y bud o u v y k o n á n y, vyd á m e 
se spolu na cestu do sv.obodné 
vlasti. 

Bratři! Dob a n á v r a t u z á v i set i 

bude především od .jednoty a 
ducha našich vojsk i od stupně 
d II věr y. s j a k o u při lne t e k e s v é 
p r v n í n á rod n í v I á d ě. 
Vzhůru hlavy! Vaše strádání, bra~ 

tři m o j i. b líž í s e k e k o n c i. Veliké 
byly útrapy našeho vojska, ale sláva jeho 
bude ještě větší, dovršíme-li dllstojně svoje 
dílo. dílo nezištného Slovana a poctivého spo~ 

jence. 

Zdar neodvislému, sjednocenému národu 

československému! 

Zdar československé republice! 
Zdar našemu presidentu Masarykovi!« 
Tato slova ministra Štefánika působila 

konejšivým vlivem na čsl. vojsko. Ministr 
Štefánik vstoupil ve styk se zástupci jednotli
vých částí. bohužel nemoc mu bránila v těžké 
této situaci. jak náleží vniknouti do podrob
ností. S houževnatostí sobě vlastní jal se pro
váděti reorganisace našeho ruského občan
ského i vojenského zřízení na základě jed~ 
noty ,s domácí vládou čsl. republiky. 

Dne 17. prosince vydán jím následující 

projev: 
»Odbočce Československé národní rady 

v Rusku! 

Jakmile vypukla světová válka. dne 2. 
srpna 1914. příslušníkům československého 

národa za hranicemi připadly výjimečné 

úkoly a povinnosti: organisování dobrovol~ 
níků v národní armádu po boku spojencll 

proti koalici násilí, 
péče o Čechy a Slováky. kteří mravně již 

byli občany budoucí československé repu~ 

bliky. 
vytvoření doča,sného představitelstva ná~ 

rodní svrchovanosti. 
Takto vznikla za předsednictví prof. Ma

saryka Československá' národní rada 
(ústředna v Paříži). V různých státech, 
jako: v Italii, Anglii, Americe a jmenovitě 
v Rusku. podle místních poměr II vytvořeny 

nebo přizpůsobeny byly pomocné orgány. 
Národ doma projevil souhlas s touto institucí. 

Chrabrost spojeneckých vojsk, ,síla. orga
nisace, víra v pravdu a poctivé úsilí národa 
doma 1 za hranicemi umožnily nám dosažení 
cíle: Jsme svobodni, československá republika 
je prohlášena a uznána. 

Tento radostný vývoj událostí přirozeně 
mění naši dosavadní organisaci: Poslání Ná~ 
rodní rady a .jejích Odboček jest skončeno. 
Její funkce přecházejí na orgány česko,slo~ 

venské vlády. nedávno zvolené Národním 
shromážděním za účasti všech politických 
stran a stavů. Dnes již řídí veškeré politické 
a vojenské záležitosti naší republiky, jejímuž 
sněmu v Praze je odpovědna. 

Jsem podle stanov předsedou Odbočky a 
činím toto prohlášení s prosbou, aby všemi, 
koho se týká. vzato bylo na vědomí. 

Náš Masaryk. bývalý předseda Nár. rady. 
nyní president čsl.' republiky. pověřil mě, 
abych tlumočil při té příležitosti všem členům 
a spolupracovníkům Odbočky jeho upřímný 
dík za kladnou práci jimi vykonanou. ústy 
Masarykovými projevuje vám celý národ 

svou vděčnost. 

Česko,slovenská vláda prozkoumá poměry 
a smýšlení ve vojsku, aby mohla účelně při~ 
způsobiti neb zaměniti rllzné orgány, vytvo~ 
řené Odbočkou. Jako plnomocník naší vlády 
pro Rusko budu neochvějně dbáti toho. aby 
základní principy demokratické spr:wedlno~ 
sti, které nám daly život, nikterak nebyly 

uraženy. 

Národní rada a její Odbočky přestávají, 

ale nikoliv práce: vedle starých ještě, nedo~ 
končených úkolů, vyvstává řada velmi dů~ 
Icžitých. naléhavých úkolll nových. 

Neloučím se tudíž s vámi, přátelé. Doba 
je těžká, jmenovitě pro nás zde v Rusku. Po~ 
čítám s lidmi dobré vůle. Oni pomohou dů~ 

stojně dovršiti započaté dílo. 

Bratři! Nikdy nezapomínejme: Milovali 
jsme národ, pracovali jsme, proto jsme zví~ 
tězili. Dokud zůstaneme věrni této ,svaté 

lásce. budeme nepřemožitelni. 

V Jekatěrinburku 14. prosince 1918. 

. M. R. Štefánik. 

Současně následoval projev: 

Prohlášení členů OCSNR. 

Členové OČSNR., vzavše na vědomí sdě
lení předsedy OČSNR. ze dne 14. t. m. 
o ustavení národní vlády českosl. republiky, 
prohlašují: Považujíce utvořením českoslo~ 

venské vlády ve vlasti funkci Odbočky za 
skončenou, vzdáváme se jejího členství. Plně 
.dé"lvěřujeme naší vládě a jejímu plnomocníku 
M. R. Štefániku, budeme mu všemi silami 
pomáhat v jeho činnosti, směřující k 'vítězství 

principů demokratick~ spravedlnosti. 

Bohdan Pavlů, dr. Josef Patejdl, 
dl'. Jan Jesenský. Frant. Richter, 

Frant. Šíp, Josef Kysela, 
Rudolf Medek. dr. Jos. Kudela. 

Josef David, Frant. Polák, 
,dr. VácI. Suchý, Jaro Král. 

dr. Viktor Svoboda, Martin Oříšek, 

Frant. Janík. 

Prohlášení Štefánikovo učinilo mohutný 
dojem a československé vojsko, zejména 
většina jeho oposiční, očekávala radikálních 
změn v osobách a vedení, jež projevilo málo 
pevnosti a přímosti. Uspokojení působil ze~ 
Jmena pasus: »B u dun e och věj n ě 
dbá t i t o ho; aby z á k I a dní p r i n c i~ 
p y dem o k r a t i c k é spr a v e d I n o s t i, 
k tel' é nám d a I y ž i v o t. n i k t e r a k 
ne byl y Ul' á žen y.« Zklamání čsl. vojska 
začínalo se však projevovati živě, když ve~ 
škeré známky nasvědčovaly tomu. že na 
brzký návrat domll není pomýšlení. Jednot~ 
livci i masa ztrácela rozvahu, zmocňovala se 
jí nervosa a ona, nechávajíc stranou těžkou 
mezinárodní .situaci naší republiky i Ruska, 
netrpělivě žádala si návrat do vlasti a ukon~ 
čení aktivní účasti na ruské frontě. Proto 
přijat byl úvodník »ČsI deníku« »Bilance« 
v čís. 267 ze dne 31. pro,since, podepsaný K. 
(dr. Kudela?) a dokazující, »že nejkratší a 
nejrychlejší cesta z Uralu do československé 
republiky vede přes Rusko«, kudy nutno 
bude proklestiti si cestu stejně jako novoroční 
rozkaz vrch. velitele čsl. vojska gen. maj. 

'Syrového 21. ledna 1919, končící slovy 
»s novým štěstím do nových bojů«, jisté roz~ 

ladění. Poraženecká agitace jistých živlů. 
mající ideový sklon k bolševismu, měla volné 
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pole. Ale nebyla to vla.stní tato agitace, která 
dokonala své dílo. Byla to všeobecná únava 
a vyčerpání. Zivly rozvážné marně konejšily, 
nakonec zmlkly a ustoupily do ústraní. Pole 
ovládly živly oposiční. 

Volby do sněmu provedeny ve znamení 
op osice, jež se stupňovala, když uveřejněno 
bylo 11. ledna 1919 v čís. 9. »Čsl. deníku« 
nařízení ministra národní obrany gen. M. R. 
Štefánika čís. 456 z 8. ledna, jež znělo: 

Jako plnomocník vlády československé re~ 
publiky pro Rusko a jeho ministr národní 

III. Finanční správa: Náčelník Šíp Frant., 
a) ústřední pokladna náčel. Stickel Václav, 
b) hl. účtárna věcná a peněžní náčelník Me~ 
duna Rudolf, c) likvidatura náčelník Prokop 
Frant., d) vojenská spořitelna náčelník Polák 
František, e) likvidatura národní daně a zá~ 
pt'ijčky náčel. Jurečka Otakar a Foret Karel. 

IV. Vojenský inspektorát: náč. gen. Šo~ 
korov Vladimír. 

V. Vrchní kontrolu: náčelník dr. Suchý 
Václav. 

Tyto oddíly jak ve zvláštní, tak ve spo~ 

Sibiřská tundra. Foto Památnik Odboje, 

obrany zřizují pro vykonávání úkolů, spada~ 
jících do mé pravomoci, tyto oddíly: . 

1. Politický oddíl: Náčelník Pavlů Bohdan, 
a) odbor diplomatický, b) konsulární: náčel. 
dr. Křížek Ota, c) informačně~osvětový: dr. 
Kudela J O,s. 

II. Vojenskou správu: Náčelník Medek 
Rudolf. 1. Odbor všeobecný: náčel. Závada 
Bohuš,a) organisační: náčel. Urbánek Karel, 
b) evidenčně~mobilisační: náčelník Hanuš 
Otakar, c) technický: náčel. inž Holna Jindř. 
2. Odbory zvláštní: a) Zdravotní náčelník 
dr. Raše Rudolf, b) zásobovací náčelník, a) 
právní náčelník dr. Svoboda Viktor. 
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lečné působnosti řídí se danými jim příkazy 
a instrukcemi. 

Generál M. R. Štefánik, 
ministr nár. obrany. 

Kopii ověřil: Náčelník vojenské .správy 
podpluk. Medek.« 

. Z nařízení toho bylo patrno, že ministr 
Štefánik nesáhl k záměně osob, proti nimž 
vládla v čsl. vojsku nejprudší oposice, že na~ 
stala pouze změna jednotlivých orgánů,. ale 
systém zůstal týž. 

Za takové nálady vydán byl vrch. velite~ 
lem gen.~maj. Syrovým rozkaz čís. 713 z 27. 
ledna 1919, jenž doprovázen byl úvodníkem 

v »Čsl. deníku« dra Kudely pod názvem 
»Oddych«. V článku mimo jiné se pravilo: 
»V nynější době ruské vojsko přejalo naši zá~ 
padní frontu a československé části mohou 
býti odvedeny na oddych. Potřebuji jej ne~ 
jen, proto, aby ,si oddychly, odpočinuly tě~ 

lesně a ještě snad více duševně, nýbrž také 
proto, aby se obrodily vojensky ... « Dále 
»pobyt v místech oddychu bude patrně do~ 
časný, než se trochu vyjasní mezinárodní si~ 
tuace a než naše vláda v souhlase s vrchním 
velením spojeneckým bude moci dát příkaz 
k našemu odje~du domů. Na místech svého 
oddychu budou naše části konati obvyklou 
posádkovou a ochrannou službu. Tím bude~ 
me dále účastni společného úsilí všech spo~ 
jenců o obnoyení a udržení pořádku v Rus~ 
ku.« 

Leč psaní oHc. »ČsI deníku« ztratilo již dů~ 
věry v širokých masách čsl. vojska, zejména 
pro náhle měnící se stanovisko různých pi~ 
satelů, již obhajovali či potírali to, co před 
krátkou dobou je~tě potírali či. hájili. Neši~ 

kovnost a žurnalistická nezkušenost »Čsl. 
deníku« nadělala mnoho zla a má valnou část 
viny na mra'fním rozkladu armády. 

Roztrpčeno, zvikláno ve svých zásadách a 
sebedt'ivěře, nevěřft nikomu, evakuuje se část 

w: 

za částí z uralské fronty i západně polože~ 
ných míst, aby zaujaly určené rayony na 

m~gistrále. Ze západu přicházejí Jobovy 
zvěsti o porážkách a nástupu sovětských 

vojsk, z východu přicházejí zprávy o nespo~ 

kojenosti mezi obyvatelstvem, o různých re~ 
a~čních zjevech, ale i o jednotlivých poku~ 
sech o povstání poblíže trati. Mezi mužstvem 
trousily se tajemně šířené zvěsti, že bolše~ 
vické partisánské části budou rušiti dopravu 

a bojovati v tylu proti vládě Kolčakově a 
vedena byla mezi ním agitace, aby se k ochra~ 

ně trati nepropůjčovalo. Ruská vláda mezitím 
vyjednávala se spojenci o kontrolu sibiřské 

dráhy a ochranu její mělo převzíti spojenecké 
vojsko. Tímto »spojeneckým« vojskem však 

de facto byli Čechoslováci a něk01ik tisíc ná~ 
,'} . 

rodních vojsk, formovaných naŠí Odbočkou 
z hývalých rakouských neněmeckých národ,· 

ností. Před českosloven!3kýtp voj.skem vy~ 

vstávala tak perspektiva 'ú~avné str~žní 
služby n~ celé ;trati a p~ípad~ých nových 

bojů. 

Koncem ledn.a odjíždí ',pak: náhle ministr 
Štefánik ze Sibiře a dne 2. úno'ré,l, vyjíždí do 
Šanghaje, aby se navrátil domů. Českoslo~ 
venští vojáci cítí se opuštěni ... 

x 

M R -LKY S ŽE I • • • 
(Poslední poku,sy o zimní tažení na Urale 1918~19, nebo: Poslední kapitoly z bojů 7. 

pluku na Urale.) 

DR. A. ŠEvtíK 
Vylíčil jsem na jiném místě (str.· 374-

376), »jak na nás v Rusku působil 28. říjen«, 
rpzebral jsem v hlavních rysech onen my~ 
šlenkový přelom, který v důsledku domácího 
převratu a kapitulace Německa prodělával 

více ~éně každý náš dobrovolec, a který ve 
spojení s jinými okolnostmi (Kolčakův pře~ 
vrat v Omsku, únava atd.) ochromil boje~ 
schopnost našeho vojska proti sovětům. 

V této ,stati pokusím se vylíčiti podle svých 
deníkových záznamů, jak se tato zmenena 
mentalita projevovala u 7. pluku v našem 

zimním tažení na Urale koncem r. 1918 a za~ 
čátkem r. 1919. 

Zrovna v největším příboji zpráv, mění~ 
cích od základu celou situaci, totiž 21. listo~ 
padu 1918, byl náš 7. pluk zase dosazen na 
frontu a poslán směrem na Lysvenský zá~ 
vod. Dojeli jsme 22. listopadu na st. Un a 
zůstali jsme státi asi 8 verst za touto stanicí 
v lese, odkud měl býti proveden celkový ná~ 
,stup na Kyn. Tu přišly :Qprávy o 12 želez~ 
ničních neštěstích, která se tu stala zapo~ 
sledních 14 dní nespolehlivostí ruských želez~ 
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ničářů, a z nichž na př. poslední si vyžádalo 
3 mrtvé a 13 raněných od 1. praporu našeho 
pluku. Od tohoto praporu pak se rozvířil.a 

23. XI. k našemu 2. praporu agitace pro po~ 
dep sání resoluce, žádající rychlé svolání 
sněmu a odeslání čsl. vojska do týlu, s tím 
odůvodněním, že bychom za nynější Ko1ča~ 
kovy diktatury svou úča.stí na frontě podpo~ 
rovali v Rusku reakci a že vojsko necítí za 
sebou bezpečného týlu vzhledem k četným 
železničním neštěstím, srážkám vlaků, stáv~ 

kám, bandám atd. Poukazovalo se také na to, 
že nejsme na zimní tažení vůbec vystrojeni 

chatrné botky a obyčejné pláště, kdežto na 
takový sníh a zimu bylo potřebí plstěných 

»válenek« a teplých kožichů. Skutečně přišel 
24. XI. rozkaz jíti zpět jako frontová reserva, 
i odjeli jsme toho dne v noci na st. Un, 25. 
XI. jsme dojeli na st. Kuzino, kde jsme stáli 
do druhého dne, a 27. XI. jsme dorazili na st. 
Sarga, kde pak naše ešelony stály až do 17. 

prosince. 
Za této přestávky byly vydány válenky a 

svetry, později též kožichy, a vyšlo se poža,· 
davkům mužstva vstříc tím, že se provedly 
volby do plukovního zastupitelstva (2. XII.) 

1918. Vánoce v poli. 5. rota. Foto Památník Odboje. 

(špatná obuv, naprosto nedostatečné pláště). 
Co se týče bezprostřední akce, bylo kolpor~ 
továno, že 1. kulometná rota bude střílet do 
každého, kdo vystoupí z ešelonu k nástupu, 
7. rota se úplně odkázala (odepřela jíti do 
boje). 8. rota se chtěla odkázat, až když 
k něčemu dojde, a u naší 5. roty se vyskytly 
hrozby, že pohne~li se ešelon kupředu bez 
dorozumění se s mužstvem, že vojáci postaví 
na lokomotivu svoje stráže. 

K dovršení této situace napadly toho dne 
takové spousty sněhu, že když jsem v noci 
z 23. na 24. XI. rozváděl v lese stráže, musili 
jsme se brodit nad kolena sněhem a zapadali 
jsme po pás do závějí. Tato okolnost sama 
o sobě by byla stačila znemožniti nástup na
šich vojákll, kteří měli valnou většinou 
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a do sněmu (5. XII.). Kandidáti do sněmu 
proslovili 4. XII. u ešelonů kandidátní řeči, 
ve kterých bylo hovořeno o nynější politické 
situaci, o míchání se do ruských záležitostí, 
o poměru mezi důstojníky a vojáky, o poža
davku stažení vojska do týlu, co nejrychlej~ 
šího svolání sněmu, který by rozhodl další 
postup atd. Zvoleni byli: Kopačka, Kučera, 
Kuník a Sýkora. Na druhé straně pak se za~ 
kročilo proti hlavním vinníkům agitace pro 
odepření poslušnosti, a to jednak discipli~. 

nárně, jednak soudně. 

Náš polní soud byl v Je~atěrinburku, teh~ 
dejším středisku našeho zázemí. Byl jsem 
k němu také povolán jako hlavní svědek 

v případě jednoho vojáka, který odepřel na 
frontě poslušnost a prováděl usilovnou agi-

taci u roty. Nebudu tu vyličovati řízení před 
polním soudem, jen tolik podotýkám, že polní 
soud takové případy řešil většinou několika~ 
měsíčním vězením a vyloučením z vojska 
(což mělo za následek přidělení k pracovní~ 
mu praporu). Ale třídenní pobyt v J eícatěrin~ 
burku mi dal příležitost trochu nakouknoUti 
do českého i ruského »týlu« (zázemí)'. No~ 
coval jsem s jinými důstojníky a vojáky 
v české noclehárně, nedávno zřízené, kde 
jsem zase po dlouhé době spal na posteli. 
Chtěl jsem se také podívat, jak se lidé baví, 
ale poněvadž nebylo možno dostati vstupen~ 
ky do divadla, šli jsme ještě s jedním důstoj~ 
níkem od 5. pluku alespoň do suterénu tl1ěst~ 
ského divadla na t. zv, ».subbotník« (sobotní 
kabaret - bylo to v sobotu 7. prosince). 
Vstupné samo bylo sice ještě dostupné (10 
rublů), ale ceny jídel a nápojů byly strašně 
drahé (sedělo se při stolech). Tak na př. 

porce »pelmeni« (dwbných knedlíčků, na~ 

dívaných masem) stála 20 rublů a láhev vína 
nebo vodky 200 r,ublů, tedy zrovna celou 
moji měsíční »důstojnickou« gáži. Prohlásil 
jsem kamarádovi, že si to nemohu dovolit, 
poněvadž bych se vydal ze svých po.sledních 
peněz, ale ten mě vybízel, abych jen ztlstaL 
že to »zatáhne« za oba. Divil jsem se, jak to 
může dělat. A tu se mi svěřil, že tady onehdy 
potkal nějakého úderníka, krajana ze své 
wdné vsi, a ten prý mu vnutil 2000 rublů. Prý 
našel v boji u nějakého bolševického komi~ 
saře 75.000 rubli't a neví prý, co s tím dělat. 
Di'tstojník odmítl peníze vzíti, ale úderník se 
na něho rozzlobil. že prý s ním do smrti ne
mluví, když si to nevezme. Tak prý si ko~ 
nečně dal říci a peníze přijal. Také mi vy~ 
kládal o nedávném případu v Jekatěrinburku, 
jak nějaký úderník před koncem představení 
v divadle zaplatil všem izvozčíkům, stojícím 
před divadlem, a odvedl je všechny řadou 
do města, takže bohatí měšt'ané jekatěrin

burští pak nenašli při východu z divadla ani 
jediného izvozčíka a mU,sili jíti domů pěšky. 
To se tak několika »klukům« podařilo přijít 

k penězům, které zatajili, a pak nevěděli, co 
dělat furiantstvím; jiný zase prý našel 150 
tisíc rublů u nějakého komisaře, a aby se 
k 11-lm nemusel přiznat a je odevzdat, šel do 
lesa je spočítat a tam počítal. počítal. až se 

z toho zbláznil. Když za ním přišli kamarádi, 
kteří ho hledali, viděli, jak si jen pořád opa
kuje: »Stočtyřicet tisíc, stočtyřicet tisíc«. Dále 
nemohl. A musili prý ho dáti do blázince ... 
Mezi vyprávěním jsme poslouchali kuplety 
a chansony na jevišti a pozorovali obecen
stvo. To se postupně rozjařovalo, zvláště 

ruští důstojníci, kteří konec konců poručili 

kapele, aby zahrála carskou hymnu »Bože 
carja chrani«. Byl tam však vpředu také ně~ 
jaký náš kavalerista, a ten proti tomu vy~ 
stoupíl. Nastala hádka, tasily se šavle a jen 
stěží se zabránilo bitce. Nálada však byla 
touto scénou pokažena a obecenstvo se roz
cházelo a odplivovalo si: »Vot russkije ofi
cery« . . . Odešli jsme také ... 

V neděli 8. XII. dopoledne, když jsme s ka~ 
marádem vyšli do mě.sta, bylo na ulicích plno 
ruského vojska, které stálo špalírem až k ná~ 
draží. Čekali příjezd našeho prvního ministra 
vojenství, g'enerála M. R. Štefánika. I pospí
chali jsme na nádraží, kde zase byly soustře
děny k uvítání hlavně československé části 

s plukovními prapory a s čestnou rotou. Po
dařilo se nám dostati se na výborné místo, 
kolem kterého Štefánik při přehlídce čestné 
roty procházel asi na dva kroky. Byli jsme 
št'astni, že můžeme tohoto muže, už tehdy 
obestřeného mythem genia, viděti tak zblízka. 
Jeho sice malá, ale elegantní štíhlá postavé' 
s francouzskou černou důstojnickou čapkou 
na hlavě, s černými chránítky na uších, se 
ostře odrážela od hřmotných postav, obleče
ných do. uniforem ruských, s vysokými »pa~ 
páchami« na hlavách. Maně j,sme si připo
mněli, že Napoleon byl také malý ... Po nad
šeném uvítání na nádraží odejel Štefánik 
s průvodci v autu do města špalírem česko~ 
slovenských i ruských vojsk, za kter)Tmi stály 
davy obecenstva. Byla to jeho triumfální 
cesta hlavním tehdy»československým« mě
stem v Rusku, když mu nebylo souzeno do~ 
čkati' se triumfální cesty skutečným čsl. hlav~ 
ním městem Prahou ... 

Druhého dne (9. XII.) byla zase »paráda« 
na »Katedralnoj ploščadi«, nebot' připadal 

právě ruský svátek sv. Jiřího (»Georgija Po
bědonosca«). Ruské a čsl. vojsko tu defilo~ 
valo př'ed Štefánikem, Syrovým, Gajdou a 
jich družinou. Bylo zajímavo pozorovati roz-
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díl mezi naší a ruskou hudbou. Naše byla ne~ 
poměrně svižnější, zrovna tak, jako i pochod 
našich vojáků daleko pružnější. Tady nebyla 
znatelna ta únava, která převládala na frontě 
a pak, naši kluci se uměli »vytáhnout«, když 
toho bylo potřehí ... 
Zpět k frontě jsem odejel 10. XII. s vla~ 

kem gen. Štefánika, poněvadž nebylo možno 
dočkati se jiného vlaku. Štefánik jel jen do 
Kuzilla, kde pak přijímal postupně delegáty 
ode všech rot jednotlivých pluků (po třech). 
Delegáty našeho 7. pluku přijal 13. XII. a 
rozmlouval s nimi plných 6 hodin; vyslechl 
jejich stesky, přání a požadavky, přesvědčil 

který přijel z vlasti, zavřen atd. Nakonec 
bylo docíleno u našeho praporu .jistého uklid~ 
nění ujištěním velitele praporu kpt. Hejdy, 
že i on i všichni důstojníci se budou vše~ 

možně ,snažiti, abychom se vyvarovali ztrát, 
kdybychom do něčeho vážnějšího přišli. 

Roty ,se tím spokojily, resoluci nepodaly a 
bez odporu nastoupily 17. XII. jízdu k frontě. 
Jediný incident byl pak 18. XII. na st. Šalja, 
kde 7. rota osvobodila svého delegáta Sý~ 
koru, který byl uvězněn jako hlavní iniciátor 
agitace; když pak dostala rozkaz jeti do Je~ 
katěrinburku za účelem vyšetření incidentu, 
žádala, aby byla poslána na frontu a aby se 

Z bojů okofo Permu. Foto Památník Odboje. 

je o nutnosti udržení kázně a pořádku a sli~ 

boval jim, že se postará o brzké stažení voj~ 
ska do týlu i o brzký návrat do vlasti. De~ 
legáti byli sice uchváceni sugestivní silou 
Štefánikovy osobnosti, a také vojáci byli je~ 
jich. zprávou trochu uklidněni, ale celkového 
vývoje nechuti. k dalšímu bojování v Rusku 
ani tato schůzka nemohla přirozeně zastaviti. 

Když přišel 15. XII. rozkaz jeti do st. Ša~ 
mary (na frontu), rozvířila se mezi vojáky 
znovu agitace pro resoluci proti dalšímu bo~ 
jování. Bylo .argumentováno m. j. tím, že 
škbdíme demokracii, že prý francouzští soci~ 
alisté se vyslovili proti míchání se do ruských 
záležitostí, že prý jsme (podle slov jednoho 
sjezdového delegáta) hozeni spojenci v sázku, 
že prý u Odbočky čsl. Národní rady je kdosi, 
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věc se Sýkorou projednala až po bojích »na 
volné noze«. Večer však přece jen uposlechla 
rozkazu a odjela do Jekatěrinburku (kde byla 
odzbrojena), a my jsme v noci jeli přes st. 
Šamary dále na frontu. Projeli jsme st. Kor~ 
don, razjezdy č. 59 .a 58 a vyvagonovali jsme 
se pozdě v noci z 20. na 21. XII. před .st. 
Tulumbasy. 

Pochodovali jsme celou noc až do vesnice 
Spass~Barda, odtud pak jsme ráno postupo~ 
vali dále na Kungur, který byl ještě v rukou 
sovětských vojsk. Byl tuhý mráz, sníh vrzal 
po,d válenkami, ale poněvadž jsme byli od~ 
počati, vnímali jsme s 'velikým zájmem 
úchvatné krásy zimní urálské přírody. Bě~ 

lostné pláně i lesnaté kopce se leskly oslnivě 
čistým sněhem na jasném slunci a pod námi 

se rozevírala nová a nová údolí s vesničkami 
a říčkami. Nikdy jsem neviděl tak krásných 
bříz a borovic, jako tehdy. Sosny a smrky, 
obaleny jsouce na každé větvi, větvičce i 
jehličce tlustou vrstvou jíní (nikoliv sněhli!), 
vypadaly jako korálové trsy v nějaÚm po~ 
hádkovém kraji, břízy pak v tomto hávu se 
jiskřily v slunečních paprscích do zlata vše~ 
mi duhovými barvami. Byla to skutečně po~ 
dívaná pro básníka a malíře, jaká se v našich
krajích nikdy nenaskytne! 

Toho dne (21. XII.) jsme prošli selo Usť~ 
Kišert, kde byl krátký· odpočinek a pak po 
celonočním pochodu (22 verst), při kterém 
mnohým omrzly nosy (i zástupci velitele plu~ 
ku, majoru Jančíkovi), jsme dorazili mezi 4. 
a 5. hod. ranní na nádraží Kungurské, odkud 
je do města ještě asi 3 versty. Uvnitř nádraží 
jsme se trochu ohřáli a pak šli dále. Ale tehdy 
jsem se přesvědčil. jak takovým ohřátím ,se 
zchoulostiví. Po celý noční pochod jsem ne~ 
omrzl. až na tomto krátkém zbytku cesty. 
Někdo vedle mne se na mne podívá ,a uka~ 
zuje mi živě na nos. Sáhnu na něj - necítím, 
je omrzlý, Začnu jej tříti sněhem, tu mi však 
omrzne ruka. Tru zase ruku o ruku, a když 
už do omrzlé ruky zase začíná prouditi krev, 
strčím ji na břicho až ke spodnímu prádlu, 
abych ji osušil a zahřál. Tu však se mi udě~ 
lalo tak špatně, že jsem omdlel. Ještě včas 

mě zachytili a uložili na sáně, na nichž jsem 
se trochu vzpamatoval. takže jsem mohl ve~ 
jíti do města přece jen na svých vlastních 

nohách. 
Odpočívajíce toho dne (22. ,XII.) v Kun~ 

guru, dověděli jsme se, že bolševici vyklidili 
město včera a že jsou dosud v bezprostřední 
blízkosti. O tom jsme se přesvědčili druhého 
dne, kdy jsme byli ráno o 5. hod. vzbuzeni 
a moje četa poslána na »zástavu« za město 

. k nějakým kasárnám u trati. Bolševici byli 
nedaleko u vesnice Novoj a ,stříleli na nás 
z kulometů a děl. Kolem 10. hod. jsme pak 
s celou 5. rotou šli na řeku Sylvu k vesnici 
Šachva, odtud pak jsme byli posláni na po~ 
moc 8. rotě, proti které stál na razjezdu č. 55 
nepřátelský broněvik. Obsadili jsme návrší 
proti »monastýru« (klášteru) a selu Kresto~ 
vozdviženskoje. Střelba byla ztížena velkým 
mrazem, při kterém zamrzaly kulomety. Ně~ 

kterým vojákům zase vnikl do hlavní pušek 
sníh a nemohli střílet. Jednomu z nich, který 
chtěl sníh vyfouknout, přimrzly. rty k oceli 
a při odtrhování jich mu kusy rtů zůstaly na 
závěru pušky. (Asi 2 týdny pak to trvalo, než 
se mu rty jakž takž zahojily.) Večer střelba 
přestala, i vstali jsme a šlapali na místě, aby~ 
chom si zahřáli nohy. A tak vypadala tu noc 
naše linie: řetěz přešla páva jí cích a kolem do~ 
kola skákajících postav, zachumlaných do 
vojenských kožíšků a do »bašlyků« (kapucí). 
většinou s bílými páskami (kapesníky) přes 
nos. K ránu jsme obsadili Krestovozdvižen~ 
skoje, které nepřítel zatím opustil. Toho dne 
jsme udělali ještě několika hodinový pochod 
směrem k Permi (až za Zilinu), ale mezitím 
ruské části vzaly Perm s druhého boku, a my 
se druhého dne (25. XII.) vrátili zase do 
Kunguru, kde jsme zůstali přes vánoční svát~ 

ky až do 2. ledna 1919. 
V Kunguru jsme se dali na památku foto~ 

grafovat (viz vyobrazení), uvedli se zase 
trochu do pořádku a prohlíželi město, které 
je architektonicky i polohově dosti zajímavé. 
Rusové mezitím vykopali mrtvoly asi 40 lidí, 
popravených za bolševické vlády a vystavili 
je na pryčnách v jednom bývalém obchodě, 
Obecenstvo přicházelo a hledalo svoje pří~ 
buzné a zn~mé - ovšem bylo těžko zjistiti 
totožnost, neboť mrtvoly byly znetvořeny a 
v rozkladu. Také jsem tam vešel, ale pro 
hrozný zápach jsem zase spěchal~en.· 

Ukázka poměru mezi našimi vojáky a rus~ 
kými důstojníky: O Silvestra na večírku se 
naši vojáci od 8. pluku porvali s ruskými dů~ 
stojníky proto, že tito prohlásili, že tam ne~ 
smějí býti vojáci, když jsou tam důstojníci. 
Naši vojáci vzali hudbu 8. pluku a táhli mě~ 

stem za zpěvu »Pryč s tyrany« ... 
Z Kunguru jsme pochodovali 2. I. asi 28 

verst za sněhové vánice až do Ordy (Ordyn~ 
skoje) a 3. I. jsme zaujali posíci ve vesnici 
Ključiki. odkud jsme podnikli 5. I. v poledne 
útok na Mdovku, vzdálenou asi 4-5 km. 
Jak takový útok vypadal? Když jsme se roz~ 
vinuli v řetěz, zapadli jsme nad kolena do 
sněhu, kterým jsme se prodírali kupředu 
rychlostí asi 1 km za hodinu. Když jsme ušli 
asi 2 km, vidělo se, že to tak nejde, i přešli 
jsme u jakéhosi mlýna v husí pochod a roz~ 
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vinuli jsme se zase až v lesíku, bezprostředně 
před vesnicí Mcžovkou, za kterou na kopci 
byla nepřátelská linie. Začali jsme na ně 

pražiti z lewisek a z pušek, z Ključik pak nás 
trochu podporovala artilerie. Vpravo od nás 
byla 6. a 8. rota. Boj trval až do večera, 

myslili Isme už, že vesnici vezmene (3. četa 

5. roty dokonce zvedla »Urá«, ale byla vrá~ 
cena), dostali jsme však proti nadání rozkaz 
vrátit se do Ključik. Snad to bylo v duchu 
onoho slibu, vyvarovati se zbytečných ztrát. 
Zaujali jsme pak posici spíše obranno~ a 
znovu jsme se o Mezovku už nepokoušeli. 
V Ključikách jsme zůstali do 13. I., kdy ruské 
»partisánské« oddíly, zaujímající posici vlevo 
od nás, začaly najednou ve zmatku ustupovat 
(na saních a ha koních) přes Ključiki dozadu 
a strhli nás .s sebou, neboť jsme dostali 'roz~ 
kaz opustiti také Ključiki a nastoupiti pochod 
do Opačevky a odtud do Ordy. 

Odchodem z Ključik na.stalo pro nás 10 
dní stálých pochodů po linii fronty, podél 
fronty a za frontou (často jsme ani nevěděli), 
poch~dů dlouhS'ch, krátkých, ve dne, v noci, 
za krutých mrazů (až 40"), při kterých mno~ 
ho vojáků omrzlo na nosy, skráně, ruce, nohy 
a pod., a při kterých se přirozeně nadávalo 
na velitele, když se někam přišlo a tam vůbec 

nebylo místa pro ubytování a musilo se po 
případě pochodovati zase několik verst dále 
nebo zpět. K tomu jsme neměli vůbec mapy, 
i musili jsme se ptáti vesničanů, jak je daleko 
na př. do N ižní Selanky. Prý 12 verst. V o~ 
jáci byli sice unaveni po 5hodinovém po~ 
chodu, ale 12 verst ještě vydrží. Po půl druhé 
hodině přijdeme do Ki,seleva. Ptáme se, jak 
je daleko do Nižní Selanky. »Nu,« povídá 
vesničan, »12 verst budět!« To »kluky« po~ 
bouřilo do té míry, že prohlásili, že dále ne~ 
půjdou a zůstali v Kiselevě. A když jsme 
přišli druhého dne do Nižní Selanky, dově~ 
děli jsme se od ubytované tam 8. roty, že 
bychom tam nebyli měli kde přenocovat, což 
ovšem bylo pro vojáky v~lkým zadostiučině~ 
ním ... 

Konečně 22. ledna, aniž jsme se dostali do 
vážnějších bojů, jsme přišli na razjezd č. 59 
(u st. Kordon), odkud nás sanitní »letučka« 
převezla do Kuzina, kde stál náš ešelon. 
V Kuzině jsme stáli do 18. února, kdy j~me 
na,stoupili cestu na východ a po pětinedělním 
»cestování« jsme dorazili 22. března do Tom~ 
ska, kter5' byl přidělen 7. pluku posádkou zá~ 
roveú s ochranou magistrály od Novoniko 
lajevska do Tajgy. 

x 

PŘED ZRUŠENIM DEMOKRATI(KÝ(H 
ZŘIZENf V MAŠl ARMÁDĚ 

FRANTliEK BOUŠKA 
Nový rok 1919 nás přistihl v neutěšených 

poměrech. Nervosa, zaviněná ruskými po~ 
měry a naší karantenou, se vzmáhá a všichni 
přemítají, co nám asi přinese nový rok. Ví~ 
tězná nálada zanikla a všech se zmocúuje' 
jediná touha: domů. To bylo také naším no~ 
voročním přáním. 4. ledna četli jsme v »Čsl. 
deníčku« vzrušující zprávu o usmrcení ně~ 

kolika známých veřejných pracovníků v Om~ 
sku, uvězněných Kolčakem. Zpráva ta vy~ 
volala velké pobouření mezi námi, stejně jako 
druhá zpráva, že Ufa byla vzata bolševiky. 

Jak je vidět, postupují - - - Všeobecnou 
pozornost vzbudilo také Pichonovo prohláše~ 
ní, podle něhož boj proti bolševismu jest pouze. 
věcí ruských sil a ne spojeneckých vojsk. 
Týkalo se to také nás? Vždyť jsme také spo~ 
jenci. Odpovědi na tuto otázku dost~lo se 
nám už 7. ledna, kdy odjíždíme na - kun~ 

gurský front. 
V »Deníku« jest uveřejněn vzkaz ministra 

národní obrany Klofáče našemu vojsku na 
Sibiři. Vidí v nás doma - nadlidi! 9. ledna 
krise vyvrcholuje. Ráno jsme na razjezdě za 

Sarcon a dostáváme rozkaz, že v 10 hodin 
je oběd a pak nástup. V naši těplušce se ani 
mnoho nedebatovalo a mlčky si připravujeme 
vše na cestu do zimy. Nastavujeme si .válen~ 
ky vlněnou látkou, aby nebylo zima za ko~ 
lena a nepadal do válenek sníh. Náhle slyší~ 
me, že u 6. a 7. roty je »bunt«. Nechtěli z va~ 
gonu ... Jako blesk se to rozlétlo po těpluš~ 
kách a kolportují se slova Stefánikova k naši 
delegaci, v níž byli Přikryl. Soukup a dr. 
Charvát, že prý by mohl omluviti »odkaz« 

. celé divise. Rekl prý to br. Bednář. To ovšem 
dodalo. 

Volal mě rotný do kanceláře a chtěl vě,

dět, co je u roty. Povídám, co vím. DJsud nic. 

noci přišel ke mně br. P .. od 6. roty, vzbudil 
mně a ptal se, co dělá naše rota? Sděluje mi, 
že 6. a 7. a kulometné roty se usnesly, nevy~ 
stupovat z vagonů. Chystají resoluci, v níž 
vysvětlují, proč tak činí. Hlavní 2 body: pro~ 
hlášení Pichonovo v »Čsl. deníku« a nespl~ 
nění slibu, že budeme stáhnu ti s fronty na 
oddych a armáda bude zreorgani,sována. 
Sděluji mu své stanovisko a že nebudu dělat 
agitaci ani pro ani proti. Nechť každý dělá, 
co sám uzná, bez nátlaku. Noc byla tentokrát 
vel~i dlouhá. 
D~uhý den ráno bratři byli velmi nakva~ 

šeni. Br. Bednář se zase vydává k 7. rotě 

s bratrem Z., členem pluk. zastupitelstva od 

Zamrzl'ý vlak. Foto Památník Odboje. 

Co by tomu řekl br. Váňa? »Kdyby se to 
tak stalo i u naší roty,« povzdechl si. Vy~ 
světluji mu, jaký je u všech odpor proti Kol~ 
čakovi. Bylo mu to divné a nechápal. Vždyť 
prý Kolčakova vláda je docela demokratická. 
Zarazilo mě to. - Br. Bednář vysvětloval 
celou záležitost. Bl'. Stefánik prý řekl, že ne~ 
může omluvit nijaké sjezdování neb metingo~ 
vání, spíše by mohl omluvit odkaz celé di~ 

vise. Bl'. Bednář pak chodí po vagonech a 
uklidňuje. 

Dovídáme se, že máme jíti asi 100 verst 
nalevo od trati k Ose, kde stojí už kolik ne~ 
děl 8. pluk. Jedeme'dále a nálada se zhoršuje. 
Projíždí kolem hoši od 8. pluku a vykládají, 
že kdyby se jich roty dostaly do vagonů, ani 
kanony by je z nich nikdo nedostal. O půl 

7. roty. Myslím, že i br. Z. má hodn~ viny
nač teď dělat hasiče? Zepředu odváží zpět 

11. rotu (její část), skoro celá odepřela vyjít 
z vagonů. Byla druhými rotami odzbrojena 
a odebrány všem - válenky! Ráno 10. ledna 
jsme byli už v Samarách. Sel jsem k veliteli 
praporu bl'. majoru Kratochvílovi oznámit mu 
situaci u roty. Když se minulého dne dozvě~ 
děl. že někteří bratři u rot nechtějí vystoupiti 
z těplušek, zavolal si k sobě zástupce rot (6., 
7. a kulometné), a přemlouval je, aby roz~ 
kazu uposlechli. Avšak marně. Nyní dal roz~ 
kaz velitelům rot, zjistit po těpluškách, kdo 
vystoupí, a kdo odmítne. Bylo zjištěno, že 
poslechne jen nepatrná část. U naší roty 
nikdo nehlásil. že by nechtěl poslechnó'ut. 
Zádal jsem jen bl'. majora, aby za tím účelem 



neposílal k rotě našeho rotného, poněvadž 
byl u mužstva neoblíben. Slíbil to. To samé 
jsem sdělil i rotnému, který na mě čekal na 
chodbě vagonu. Divil se, proč že ho rota ne~ 
má ráda? Rekl jsem mu, že proto, že neroz~ 
umí duši našeho dobrovolce. 

Br. KrčaI, který byl u telefonu, nám ozná~ 
mil, že 4. pluk vpředu skoro celý až na 40 
mužů odkázal se vystoupit. Jeden dobrovolec 
od 1. roty z rozčilení se zastřelil. U všech 
bratrů byla patrna hrozná stísněnost. U naší 
roty je dosud nejasno, ostřejší nálada je u 1. 
a 2. čety. Třetí a naše čtvrtá, ty jsou »vlád.
ní«. V koutku svého ,Svědomí každý cítí, že 
odkaz je s vojenského stanoviska nepřípust~ 
ný a neomluvitelný, a snaží se zahlušiti tento 
hlas nejrůf:!).čjšími důvody. Málokdo se hla~ 
sitě vyslOVí; '~o dělat, polovina čeká, co bu~ 
dou dělat~ruhé roty.' Ostatní jsou strašně 
rozčileni, ti(pajícé mezi d';ěmá směry. Po~ 
slechnout lilkavých hesel diktátorových pro~ 
stým dobrovoleckým rozumem, anebo příkazu 
o naprosté vojenské poslušnosti a kázni, 
které tak často rozum pochopit nemůže. Tak 
náš J., chudák, socialis,ta a idealista i vzorný 
voják, běhá!od rána venku bez cíle, rozrušen, 
neboť zápasí v něm oba tyto směry. 
Měl jsem debatu s br. M. Chystali jakousi 

revoluci, v níž chtějí dáti odepření, sami tomu 
říkali »bunt«, zákonitější směr a podklad, a 
dokonce prý ani nechtějí prohlásit přímo, že 
z vagonů nepůjdou. Bratr Bednář propaguje 
jiný postup: poslechnout, jít na frontu ~ pak' 
teprve podat stížnost. Odpole.dne jel kolem 
vlak 4. praporu. Přišel k nám do vagonu br. 
L. od 1. roty a zavádí ostrou, štvavou debatu. 
Byl j,Sem s ním brzy v hádce. Jestli takové 
živly vyvolaly celé hnutí, tož běda naší armá~ 
dě. Dobře, Že se vlak jeho brzy hnul a musil 
odejít. Večer. prohlížíme mapy a kujeme 
plány, jak se dostat domů. Přišel br. Bednář 
od plnomocníka pluku bra majora Jaroše, 
k němuž byl pozván. Kuli tam ty samé plány, 
jako my: kudy domů. Shodli se také v tom, 
že celé hnutí mezi námi není uměle vyvolané, 
ale vyrostlo samo z nespokojenosti vojska. 
Aby se nám nervy trochu utišily, požádali 
jsme bratra S., aby nám zase něco vypravo~ 
val. Nenechal se dloúho pobízet a vypravo~ 
val povedené historky o svých nadučitelích, 
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podučitelích, až se ve vagoně za chvíli všech~ 
no houpalo a my lépe spali. 

Noc prošla a nervy se částečně uklidnily. 
Ráno 11. ledna náš vlak odjíždí tak~ zpět. 
Na 63. rozjezdu potkáváme náš 1. prapor, 
který jede kupředu. Je u něj lepší nálada než 
u nás a jsou ochotni k ·n.ástupu. Br. Bednář 
přináší od majora Mézla zvěst, že od gen. 
Stefánika došel telegram, abychom byli odvo, 
láni s fronty. Proč taková zpráva nepřišla 
o den dříve? Máme u praporu nového lékaře, 
mladého Zida, který byl mobilisován po za~ 
brání Sibiře. Teď je z něho velký voják a má 
ohromnou chuť do boje. Vede proto debaty 
s nemocnými, kteří mu říkají »rekvirovaný 
doktor«, a smějí se, že ho přihnali medvědi 
do vojska, od čehož je »upocený«. Tak se 
ostatně mobilisovaným říkalo všeobecně. 

Ráno 12. ledna jsme na 66. rozjezdě. Sněhu 
je kolem na metr a stojíme v nádherných, 
zasněžených lesích. Místo jako ·.stvořené pro 
uklidnění nervů. Stáli jsme zde 4 dny. Sku~ 
piny bratří pořádají honby na medvědy, ale 
nepřinesli ani jednoho. My zatím ve vago~ 
nech zavádíme. divné debaty. Brousíme češti~ 
nu. Vybírám~ nesprávná nebo špatně zně~ 
jící česká slovíčka a nahrazujeme je ruskými, 
na něž jsme už tady zvykli. Dne 14. ledna 
objevila se na obloze nádherná trojnásobná 
duha. Z novin se dovídáme, že štáb našeho 
sboru se stěhuje z Čeljabinska do Om'ska, 
dále od postupujících bolševiků. Povídá se, 
že pojedeme přece domů přes Vladivostok. 
Dále, že ministr Stefánik dal povolení Gaj~ 
dovi, aby vstoupil do ruské, kol čakovské 
armády. Zprávy ty se pak potvrdily a náš 
plukovník bl'. Krejčí místo něho jmenován 
velitelem II. divise. 

16. ledna jedeme do Sabiku, kde nás stihla 
celá řada podivných zpráva pověstí. Lenin 
prý je arestován Trockým, Semjonov v 
Omsku, Kolčak zavražděn atd. Večer na ná~ 
draží byla maškarní merenda. 19. ledna četl 
se u roty příkaz od divisionéra Krejčího. Zněl: 

»Bratři! 

Miloval jsem vás. Byl'jsem na vás hrdý. 
Dnes odcházím od vás zklamán. Zradili jste 
mě,nedodrževše slibu mnou ve jménu vašem 
daného, že náš prapor neposkvrněný done~ 

seme do svobodné vlasti. Přijměte na rozlou~ . 
čenou otcovské napomenutí, zachovejte ale~ 
spoň ve vlastních řadách jednotu a svornost. 
Přijdou na nás těžké doby, zaviněné vaším 
nerozumným jednáním. 

Plukovník Krejčí.« 

Je pozdě! Měli jsme nejlepší vůli, prospět 
bratrskému ruskému národu. Ale on nedbal. 
Nemravná ruská byrokracie řádila v nové 
mladé ruské armádě stejně jako za cara. Ne~ 
starala se o vojsko, jež hladovělo a kradlo, 
co se dalo. Slíbená spojenecká vojska nepři~ 
šla. Jsme sami proti rostoucí bolševické armá~ 
dě. Jsme .slabí, i kdyby byla vůle nejkpší. 

20. ledna jsme na stanici Chrustalnaja. Je 

lehlivé a naši že jsou v nebezpečí. Zřídili jsme 
dílny a dáváme do pořádku rotné hospodář~ 

ství. 

Ministr Stefánik na místo vojenského sjez~ 
. du povolal za jakési důvěrníky vojska bra 

Přikryla a Soukupa, kteří jsou pověřeni revisí 
osvětového odboru bývalé Odbočky N. R. 
Bl'. Přikryl jako zasvěcenec nám přinesl 

zprávu, že budeme na Sibiři ještě nejméně 

rok. Nám se to ovšem zdá neuvěřitelným. Co 

bychom zde dělali? V Irkutsku se tvoří štáb 
III. divise, k níž byl přidělen záložní prapor 
a pak mobilisovaní příslušníci čsl. republiky. 
Celé vojsko je přeorganisováno podle fran~ 

couzského způsobu. 

Typické urálské městečko: Kyštymský závod. Foto Památnil{ Odboje. 

35 stupňů mrazu. Předjíždí 1. a 3. ešelon. 
Bratři byli sice na frontě, ale nejdále u Mo~ 
lebského závodu. Pěšky nechodili, jezdilo se 
na saních. Večer odjíždíme i my do Jekatě~ 
rinburku. Po poledni až odjíždíme do Tju~ 
meni, kam jsme přijeli v poledne druhého dne. 
V Tjumeni jsou známé bazary. Zejména 
obrovské zásoby zajíců, zmrzlých jako kupy 
dřeva, ležely tu na zemi. Vydán rozkaz, že 
všichni Rusové musejí jíti k ruským částem. 
I rusko~český pluk v Jekatěrinburku bylroz~ 

formován. 

27. ledna se dovídáme, že ministr Stefánik 
odjíždí již z Omska na východ do lrkutska. 
Jsou pověsti, že 8. pluk byl na frontě přepa~ 
den bolševiky a má velké ztráty. Pravdou je, 
že ruské části, sousedící s ním, jsou nespo~ 

IV. dil Cestami odboje. 28 

Tjumení projíždějí stále ešelony 5., 7. a 8. 
pluku na východ, kde se má koncentrovat 
celý náš armádní ,sbor. V »Deníčku« v rubri~ 
ce »Dopisy« bylo uveřejněno, že kdo chce, 
může vystoupiti z církve anebo přestoupit do 
jiné. Doposud na takové věci niyslet nebylo 
času. Ale teď, kdy na různé debaty, politické 
a náboženské, bylo času až nazbyt, vyvolala 
tato zprávička skutečný rozruch. V zpome~ 
nu to Masarykových slov »Rím musí býti 
souzen a odsouzen«. U některých rot vyvo·· 
lali velkou agitaci pro vystoupení z církv'2. 
U naší roty bez nátlaku vystoupilo nás přes 

padesát. 

V Tjumeni je pivovar, a tak se čepuje 

přímo na nádraží. Panují kruté mrazy a větry. 
Opět ,se vybírají bratři, starší 42 let. Pojedop 
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prý domů. Peněz je dost .a agituji mezi bratry, 
aby ukládali peníze u naší vojenské spořitel~ 
ny. Někteří tak činili, jiní neměli důvěry 
k celé věci. Domů prý se beztak nedostanou, 
tak ať něco užijí. Kuchyně nyní byla dobrá. 
19. února konala se ve městě velká Akade~ 
mie. V Jekatěrinburku byl zabit českosloven~ 
ský důstojník Tichý srbskou ochranou gene~ 
rála Kolčaka, z čehož byla aféra. Nepřátel~ 
ství mezi naším vojskem a ruskými důstoj~ 
níky roste. Naši kavaleristi nechovají se pří~ 
liš kavalírsky v Jekatěrinburku. Dělají vý~ 
tržnosti a »bílejí« kavárny. 

U 3. pluku měli také svou aféru. Měli se 
stěhovat z vagonů do kasáren ve městě. 

Odepřeli to, poněvadž doba byla již nejistá a 
čekali odpravení na východ. Za to všichni 
poddůstojníci 4. praporu měli býti degrado~ 
váni o jeden stupeň. Ale do rána prý si uře~ 
zalivšechny poddůstojnické »nudle« a přibili 
je na důstojnický vagon. V J ekatěrinburku 
prý se dokonce sorganisovala celá lupičská 
šajka z »Jiskrovců« a »úderňáků«, která však 
byla záhy pozatýkána. 

Onemocněl jsem horečkou a ležel jsem 
týden v ošetřovně. V tu dobu ve sněhu u 
vagonu spáchal jeden z bratří sebevraždu. 

Dal si bombu pod hlavu. Naokolodk;u byla 
samá debata. Byli tu bratři od různých rot, 
tedy i různých názorů. Neboť teď se pěstuje 
politika nejen rotná, ale dokonce i těplušková, 
podle toho, jací lidé jsou ve vagoně. Sedmá 
rota na př. byla známá svou radikální nála~ 
dou, byla levá. A tak tedy i bratři z ní podle· 
toho mluvili. Slyšel jsem kdysi na okolodku 
ze sousedního oddělení jednoho bratra, jak Sl 
právě vyléval zlost na všechny »nahoře«. 
Pavlů oběsit na telegrafní tyči, Medka utopit, 
Syrového zavřít atd. Nevěděl jsem, kdo to 
mluví, a proto se ptám: »Bratře, nejsi od ' 
roty?« »Jsem,« odpovídá, »a proč?« »Poně~ 
va.dž jsi takový politik,« směji se. A za chvíli 
on za,se na mne přes pažení: »A ty jsi od 
páté, co?« »Jsem,« »Nu, - u sedmé jsou poli~ 
tikové a u páté jsou válečníci,« odvětil mi na 
to. Tím naše debata skončila. 

V· prvních dnech měsíce března vrátil se 
náš nákupčík br. B. z Východu a přivezl 

cigarety, koňak a různé trety. Měl jsem práci 
s dělením. Zatím se šířily již zvěsti o nastá~ 
vajícím zrušení komitétů a plukovních zastu~ 
pitelstev. Po rotách se mezi mužstvem ne~ 
mluvilo o ničem jiném, a krise brzy vyvrcho~ 
lila. 

x 

VE L KU <íE • J 
EM. ŠKORPIL 

I 

Po bojích u Spasskoje a kratším pobytu na 
trati Nikolsk Ussurijský-Chabarovskpřišel 
4. prapor 5. pražského pluku T. G. Masaryka 
koncem října 1918 do Nikolska Ussurijského 
a nastěhoval se do kasáren, obsazených před 
tím francouzským batalionem. Boje na vý~ 
chodě byly téměř ukončeny, jen japonské a 
ruské oddíly měly ještě menší potyčky 

v okolí Chabarov,ska a Blagověščenska. 

Jiných našich částí v Nikolsku nebylo. 
Sedmý, osmý pluk a tři prapory pátého od~ 
jely na západní bojiště. Zdálo se, že aspoň 
kratší dobu budeme žít klidnějším, posádko~ 
vým životem" když tu v prvních dnech listo~ 
padových došel rozkaz od velitele vladivo~ 
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stocké posádky, aby do Vladivostoku byla 
poslána jedna rota jako stráž do vlaku gen. 
Janina a gen. Štefánika. Oba byli den ze dne 
ve Vladivostoku očekáváni, zdrželi se však 
v Japonsku. Rota, jež zmenšena později na 
oddíl o 54 mužích,. cvičila zatím denně ve 
Vladivostoku na Egeršeldě a zúčastnila .se 
15. listopadu slavnosti uzavření příměří, po~ 
řádané vrchním velitelem spojeneckých vojsk 
gen. Ottani. Oslavovali jsme příměří, pro nás 
však ve skutečnosti míru nebylo. Naše vojska 

na Volze a na Urale byla v těžkém posta~ 
vení, všechna tíha fronty pro nespolehlivost 
a zdlouhavou organisaci ruských částí spo~ 

čívala jen na nich. Do Vladivostoku dochá~ 

.... 

zely jen kusé a někdy i dost poplašné zprávy. 
Proto na nás i tísnivě působil veselý život ve 
Vladivostoku, přeplněném spojeneckými voj~ 
sky, jejichž pomoc marně očekávali na Urale. 

17. listopadu byl konečně hlášen příjezd 

obou generálů do Vladivostoku. Gen. Šte~ 
fánik byl nám znám z dřívější doby jako 
přední pracovník v zah~aničním odboji a or~ 
ganisátor našich dobrovolnických armád. 
Nyní však přijížděl k nám již jako člen naší 
vlády, a to nám býlo pojmem úplně novým. 
Méně věděli jsme o gen. Janinovi. Jméno jeho 
jsme četli mezi zasloužilými francouzskými 
generály a z úřední zprávy jsme zvěděli, že 

nem k čestným oddílům a již vítá se i s námi 
»Na zdar, bratři!« Ale jak srdečně a procí~ 
těně! T6nem zvláštním, hřejivým, výrazným, 
vyjadřujícím radost z našich úspěchů a uznání 
těm, kdo v těžkých dobách konali povinnost 
českého člověka. Tak jsme defilovali. A 
všichni jsme viděli, jak Štefánikovi kanou 
s očí slzy, slzy radosti nad vykonanou spo~ 
lečnou prací, nad úspěchem naší společné 

věci. 

Po uvítání dal se gen. Štefánik hned do 
práce. Stáli jsme na stráži u domu Trhového 
přístavu a byli jsme svědky jeho horečné čin~ 
nosti, stálých porad se spojeneckými diplo~ 

Ochranná rota Ren. Janina. Uprostřed Ren. Janin. Foto Památn!k Odboje. 

byl požádán Masarykem od francouzské 
vlády jako výborný generál,.hrdina od Mar~ 
ny, že pracoval za války v Rusku při hlavním 
stanu, že je přítelem našeho národa, pro jehož 
·osvobozovací boj má tím spíše porozumění, 
že sám je rodem Elsasan. 

Při uvítání naše četa byla postavena na 
pobřeží pod ruskou admiralitou, kde jí bylo 
vykázáno mezi ostatními spojeneckými od~ 
díly první místo. V ústrety vyjela generálům 
československá loď »Smělčak«, bohatě a 
pestře vyzdobena! Na ní přibyl potom ke 
břehu gen. Štefánik s gen. Janinem, vítáni 
diplomatickými zástupci, představiteli ruské 
vlády a zástupci naší armády. Když zahrála 
hudba 5. pluku »Kde domov můj« a »Marseil~ 
laisu«, přistupuje gen. Štefánik s gen. Janj~ 

maty, se zástupci naší armády. Byla doba 
velkého napětí, důležitých událostí. Shrou~ 

tilo se právě Bulharsko a Turecko, rozpa~ 
dávalo se Rakousko. Docházely první zprá~ 
vy, že v Čechách je nová vláda, že Češi 

odzbrojili rakouská vojska a obsadili německé 
území v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Za několik dní odjel gen. Štefánik na západ 
k sibiřské armádě. Generál Janin zůstává ve 
Vladivostoku a je ubytován nejdříve na 
Světlanské ulici, později téměř čtrnáct dní ve 
vlaku na nádraží, z důvodů neujasněné 

situace na západě. Tou dobou stal se 
v Oms~u převrat, po němž Kolčak stal se 
vrchním správcem a gen. Chorvat plnomoc~ 
níkem na Dálném východě. V té době mívala 
naše vladivo.stocká posádka často pohoto~ 
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vost, zvláště po pokusu Suchanově o útěk 

z vězení. Bylo pozorovat i příznaky bolševic~ 
kého hnutí. Posléze 30. listopadu odjíždí 
generál Janin na západ. Vítán našimi částmi 
v Pograničné, Charbině, Verchněudinsku, 

Irkutsku a j., přijíždí 13. prosince do Omska. 
Ve dnech předvánočních byl Omsk jevi~ 

štěm bolševického povstání. 22. prosince po
kusili se bolševici obsadit nádraží, zajatecký 
tábor, věznici a stanici Kulomzino, při čemž 

získali na svou stranu i některé části vlád~ 
ního vojska. Povstání bylo však ještě téhož 
dne likvidováno kozáky za účasti Zajíčkova 
oddílu. 23. prosince odjíždí generál Janin 
přes Čeljabinsk do J ekatěrinburku. Stráž ve 
vlaku střídá se se stráží francouzskou, k níž 
náš poměr byl velmi přátelský. Byli to vojáci, 
kteří se zúčastnili po boku našich Částí bojů 
na ussurijské frontě. Méně srdečné byly naše 
styky později s Francouzi u misie a nikdy ,se 
už nezlepšily. Ale generál Janin sám choval 
se k nám vždycky vlídně, demokraticky. Za~ 
jímal se o náš život v rotě, četl náš rotný 
časopis, bohatě ilustrovaný akad. malířem 
Provazníkem, půjčoval nám francouzské 
obrázkové časopisy, uznával a dovedl ocenit 
řádné konání služby. Na jeho stole ležely 
české knihy, zejména spisy Jiráskovy, a česko~ 

francouzský slovník. Byl v naší rotě oblíben. 

V polovici ledna 1919 vrátil se gen. Janin 
do Omska a nastěhoval se do domu na rohu 
Kokujské ulice. Služby bývalo tam mnoho, 
ale žilo se v naší rotě družně, bratrsky, ač 
i sem ialehly ozvuky jarní krise v našem 
vojsku. Jinak horlivě jsme sledovali a pře

třásali veřejné poměry omské. Bylo zajímavo 
sledovat poměr omských časopisů k nám. 
Postupovala-li sibiř.ská armáda, měly pro 
Čechoslováky jen kousavé poznámky. Při 

jejím ústupu a blížení se bolševiků pěly 

hymny na statečné Čecho,slováky. Zejména 
naše chlapce rozčilil feuilleton vládního časo
pisu »Russkaja Armija«, kde autor, ruský 
důstojník, nazýval nás »gastrolery« a vyčítal 
nám všechno, od našeho »napoleonství« až 
po tu čistou obmundýrovku a návštěvu kin. 
Sympatičtěji o nás psala nezávislá »Rus«, 
ignorovala nás téměř kadetská »Sibirskaja 
Rječ«. Ve vládní »Naše Gazeta« byla otiště
na pověstná pohádka o rěfě, nasazené Leni-
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nem, při jejímž vytahování se Čechoslováci 
ze všech nejdříve unavili a usedli k oddychu. 

Pravdu jim pověděl 1. srpna časop~s »Vpe
red«, jenž objevil, že Rusko je i bez spojenců 
dost silné, bude-li jen chtít. Konstatoval, že 

jen z Omska sebrala by se silná armáda, 
kdyby všichni ti povaleči z bazaru, kaváren 
a biografů šli do vojska. Tehdy nám »Vpe
red« promluvil z duš~. Zarážela nás vždycky 
v Omsku ta úžasná netečnost, apatičnost 

obyvatelstva k současným poměrům, k osudu 
Omska. Zaráželo nás, jak Omsk se dovedl 
veselit v bezprostřední blízkosti fronty, jak 
přeplňoval .své zábavní místnosti, zatím co po 
ulicích chodili ranění hladovi a bosi ... 

V říjnu začal ústup Kolčakovy armády. 
Koncem října evakuovala se z Omska někte
rá min~sterstva, začátkem listopadu spoje
necké misie. A tak došlo i na nás. 8 .. , listo

padu odjíždíme z Omska, kam čtyři dni na to 
přišli bolševici. Jedeme po třetí Sibiří, ale ne 
už tak rychle a slavně jako loni do Omska. 
Nevítají nás, nehrají nám kapely. Celé hodi

ny stojíme na rozjezdech a malomocně láte
říme na ruské železniční Úředníky, kteří nás 
nechtějí poslouchat. Ani generálské slovo nic 
tu už neplatí. A tak se bavíme přetřásáním 

různých »sluchů«, kolik verst od rozjezdu 
jsou bolševici, kde se objevila ozbrojená 
šajka a kolik vlaků ještě propustí. Sebezá
hadnější vlak nám neuklouzne, abychom ne~ 
věděli, kdo v něm jede. Kterým jel Tretja
kov, kdy projel Kolčak. Za té hlemýždí jízdy 
dojíždíme do Novo~Nikolajevska a 29. listo

padu do Irkutsk~. 

Zde prožíváme vánoce ve znamení nového 
převratu. Na Štědrý večer obsazuje t: zv. ná
rodní armáda nádraží a levý břeh Angary, 

V městě chystají se obě strany k boji. 27. 
prosince začíná boj v městě a trvá ještě 28. 
prosince. 30. prosince zasahuje v boj Seme
novův broněvik, stojící na verstu od nádraží. 
Naše vojsko zachovává neutralitu, obsazuje 
však 29. prosince nádraží a 30. bere je úplně 

do ,svých rukou. Na nádraží stojí náš broně
vik »Orlík«, jehož velitel Je i velitelem ná
dražní posádky. A tak jsme prožili vánoce a 
Nový rok v samých strážích a pohotovosti. 

Ale i při tom z.ahráli jsme Janinovi a posl. 

Krejčímu na Silvestra o půlnoci zastaveníčko 
u vlaku. Janin nám poslal za to cigarety, 

Ataman Semenov, samovládce zabaj kal
ského kraje, zastavil koncem prosince v Čitě 

naše vlaky, vyzývaje nás, abychom splnili 
svou »slovan.skou povinnost« a dokončili boj 
proti bolševikům. (Sám na frontu nešel a 
svých vojsk tam neposlal!) Když pak byl 
9. ledna napaden vlak radiostanice semenov~ 
skou bandou, dal generál Janin rozkaz, aby 
naše vojska razila si cestu na východ třeba 
zbraní. A tak byly všechny oddíly Semenov~ 
ců až do Mysové rychle a hladce odzbrojeny. 
Projíždíme do Verchně-Udinska, ale vrací
me se zpět do Divisionné před Udinskem, 
kde stojíme od 13. ledna do 19. února. Pro
jíždějí poslední vlaky první divise. A zatím 
chodí poplašné zprávy. V lrkutsku se usta~ 
vila sovětská vláda, Kolčak byl předán, Po~ 
láci vzdali se bolševikům, naše zadní pluky 
dostaly se do styku s bolševiky, část naší třetí 
divise jde pěšky. 15.· února objevili se v Di~ 
visionné první Kapellovci, zbytky sibiřské 

armády. Vzbuzovali ti lidé úctu. Ustup na 
tak ohromnou vzdálenost, v kruté sibiřské 

zimě, bez pravidelného zásobování, za stá~ 

lých potyček ,s bolševickým předvojem, byl 
výkon jistě ojedinělý v historii světové války. 

Když se poměry vpřed~ urovnaly, hnuli 
jsme se k Čitě. Ríkalo se, že Semen ovci chtějí 
tam podniknouti atentát na gen. Janina, ale 
nestalo se nic. A tak jsme se dostali 29. února 
r. 1920 do Charbina, kde jsme za šest neděl 
přečkali ještě řadu překážek na naší pouti· 
k oceánu: všeobecnou stávku, poboření tu~ 

nelu u Nikolska, zápletku ,s Japonci v Chaj~ 
laru, zabrání »Orlíku« Japonci, v kterýchžto 
případech gen. Janin energicky zasahoval 
v náš prospěch. Vytýkají se mu určité chyby. 
Ale i toho bylo dost, čím našemu vojsku pro~ 
spěl. Růzloučili jsme se s ním 19. dubna, kdy 
odjel do Šanghaje, my pak pomalým tempem, 
s dýchavičnými lokomotivami, na nichž byli 
naši »strojvůdci« nebo Japonci, doploužili 
jsme se do Vladivostoku, k té veliké louži, 
po níž jsme se dostali šťastně ·domů. 

x 

JAK JSME VOLILI DO SNĚMU ls. 
REVOLU(E NA RUSI 

v. KAPLI(KÝ 
Sněm československého voj.ska na Rusi byl 

řádně konstituován 1. sjezdem českosloven~ 
ského vojska dne 26. července 1918. »Zelená 
knížka« čili Rády a resoluce 1. sjezdu čsl. 
vojska na Rusi řadou paragrafů vymezovala 
pravomoc, povinnosti poslanců tohoto sněmu 
i stanovila přesný volební řád. 

Když se konečně Odbočka čsl. nár. rady 
odhodlala vypsat volby do sněmu, byla ná~ 
lada v plucích velmi špatná. V našem pluku 
byla všeobecná skleslost, únava a nezájem. 
Proto také staré plukovní zastupitelstvo se 
domnívalo, že volby odbudou se velmi jedno~ 
duše: navrhne se nějaká umírněná kandidát~ 

ka, bratří ji odvolí, .a bude zase dobře. 

Ukázalo se však, že tento výpočet nebyl 
správný. Staré plukovní zastupitelstvo, prá~ 

vě proto, že nevyjadřovalo dobře vůli celého 
pluku, bylo naprosto neoblíbeno. Mělo sice 
vážnost a uznání od rotných velitelů výše, 
za to však bratří v pluku, mluvili~li o něm, 

říkali jen »do bot«. 

Schůze plukovního zastupitelstva, která na~ 
vrhovala čtyři kandidáty za pluk, byla ne~ 
obyčejně klidná. Za kandidáty byli navrženi 
bratří na sto procent »vládní«, takže plukov~ 
ník nemohl si ani lepších přát. Dalo se oče~ 
kávat, že navržení budou zvoleni velikou 

většinou. 

Proto také někteří kandidáti chodili, nosí~ 

ce hlavu o půl decimetru výš než obyčejně 
a netajili se ve svých soukromých rozhovo~ 
rech o tom, že 2. sjezd uskuteční návrat legií 
domů prosekáním se vlastním pořádkem přes 
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Moskvu, jako první sjezd rozhodl o prose. 
kání se do Vladivostoku. 

* 
V pluku bylo ticho, dokud nebyla tato oH· 

dální kalndidátka vyhlášena. Jakmile si ji 
br.atří přečetli, ozývaly se hla.sy nespokoje~ 
nosti. O volby začal se jevit zájem. Už se ne~ 
říkalo jen stálé »do/bot«, začalo se po těpluš~ 
kách debatovat. 

Ani jeden z oHcielních kandidátů nebyl 
v lásce. Vyčítalo se jim nejvíce, že to jsou 
»ulejvkové«, kteří ;e »ulili« téměř všem nej~ 
těžším bojům. A pak také proskočily zprávy 

o jsoucnosti boha, o hvězdách, o spravedl~ 
nosti, již doma vykonáme, o Kolčakovi a Si. 
biři, nejčastěji však o tom, že je třeba se .na 
všechno vykašlat a jet co nejrychleji domů. 
Také o Štefánikovi se mnoho vykládalo. 
Jedni říkali, že si na Sibiř pro nás přijel, 

kdežto druzí říkali, že nás znova zorganisuje, 
abychom mohli z jara znovu táhnout na 
Moskvu. Všichni se ,shodovali v tom, že 
v druhém případě si mohl ve Francii zůstat. . 

* 
Lampa, zavěšená ve stropě těplušky se 

houpala. Bratří Nkali, že je to od toho, jak 

Novobranci Ko/čakovy armády. Foto Památník Odboje. 

o prosekání se domů přes Rusko. To bylo 
stanovisko některých důstojníků a vojáci 
měli pro ně jen nejhlubší opovržení. 

Největší odpor byl proti navrženým kan~ 
didátům Turkovi a Drábkovi. 

* 
Den voleb se blížil a s ním i den příjezdu 

generála Štefánika. Byly právě kruté mrazy. 
Stáli j,sme tehdy na čeljabinském nádraží na 
jedné z nejzadnějších kolejí. Chtěli~li jsme si 
na nádraží pro čaj nebo pro pečivo, musili 
jsme podlézati deset až patnáct vlaků. Čaj 
kromě toho býval ještě studený. Vagony 
byly pečlivě uzavírány a otevírány jen v nej~ 
nutnějších případech. V kouři z machorky, 
v zápachu z třiceti dlouho nekoupaných těl 

a v polotmě vedly se nekonečné debaty 

442 

Franta Mazánek vypravuje o nějakém svém 
milostném dobrodruž,ství ve Vídni. Všichni 
poslouchali, protože se nedalo dělat něco 
jiného. 

Najednou někdo silně zabušil do dveří 
va.gonu. 

»Nech si to!« vzkřikl na něhO Mojžíš. Ni~ 
komu se nechtělo otevírat a vpustit do va~ 
gonu zimu. 

Ale bouchání se opakovalo. 

»To bude felák, potř0buje někoho na služ~ 
bu,« mínil Drápela. 
»Ať nám vleze na hrb,« doporučoval ně

kdo v koutě. 
Drápela však přece jen dveře otevřel. U 

vagonu stál promrzlý bratr, který podával 
do vozu malý lísteček papíru. 

»Klucí, ať zejtra volíte tuhle kandidátku a 

ne tu vládní,« pravil. 

* 

Mazánek přestal vypravov,at. N~kolik 

bratří ,se seskupilo okolo Drápely, který s ne~ 
důvěrou prohlížel lístek. Byl malý, půl osmer~ 
ky a na něm nahektografována jména. 

»Přečti to nahlas.« 

Na lístku bylo napsáno: 

1. batalion: Jan V o dič k a. 

2. batalion: Václav U hl í k. 

3. batalion: Václav K a p I i c k ý, Bohumil 

Š k v á r a. 

»Jó, člověče! Tohle je kandidátkal« 

»Zádní ulejváci. Ty s náma všecko pro~ 

dělali.« 

»Klucí, vopište si to, ať víte, koho máte 

zejtra volitl« 

»Vono je to jedno. Až je zvolíme, budou 

jako ti první,« pravil některý ze skeptiků. 

* 
Volby se prováděly v rotách. Výsledky 

odváděli rotní důvěrníci ústřední volební 
komisi. 

Byl jsem náhodným oposičním kandidá~ 
tem a zároveň' členem ústřední' volební ko~ 
mise, která skládala se většinou z »vládních«, 

x 

protože byla navržena starým plukovním za~ 
.stupitelstvem. 

»Člověče, ty taky kandiduješ?« smáli se 
mi někteří. 

Přišel také plukovní adjutant a také se 
ušklíbl. Byl dříve mým rotným velitelem a 
neměl mne příliš v lásce. Dokonce mi zaká~ 
zal vydávat časopis »Světla a stíny«, takže 
jsem musil pak vydávat jen »Světla« ... 

* 
K polednímu přišel první výsledek. Byl od 

nějaké menší části. Všichni byli netrpěliví. 
Výsledek rozhodně překv,apil: »vládní« kan~ 
didáti dostali čtvrtinu, oposiční tři. 

»Jen až příjdou výsledky od rot,« utěšovali 
se »vládní« členové komise. 

Také v zápětí přišly. Byly ještě větším pře~ 
kvapením. 1. batalion, kde dobře znali Vo~ 
dičku i Turka, volil téměř jednomyslně Vo~ 
dičku. V 3. batalioně bylo vítězství oposice 
zjevno už před volbami. 

Opo,sice to vyhrála na celé čáře. 

* 
Večer, když bylo celé skrutinium známo 

a výsledek oznámen plukovníkovi i zvěda~ 
vým br,atřím, bylo po těpluškách velmi ve~ 
selo. 

První, kdo mi k. zvolení gratuloval, byl 
plukovní adjutant, bývalý můj rotný velitel. 

K(E II. SJEZDU . (SL. V JSK 
RUSI 

LADISLAV SYKORA 
Jekatěrinburské předporady II. sjezdu čsl. 

vojsk na Rusi, konané ve dnech 24. března 
až 16. dubna 1919, neskončily žádným posi~ 
tivním výsledkem a př~svědčily, že akce, za~ 
počatá sjezdovými delegáty, musí býti ener~ 
gicky vedena dále, až do uskutečnění vytče~ 
ného programu - plného zneutralisování čsl. 
armády v Sibiři. 

Sjezdoví delegáti, zvolení na základě roz~ 
kazu armádního velitele z prosince 1918, ne~ 

byli si ovšem zcela vědomi prostředků, jimiž 
budou se snažiti pohnouti Zvláštní sbor, resp. 
politického plnomocníka B. Pavlů k zahájení 
evakuace alespoň z míst, zachvácených parti~ 
sánským povstáním, ale vnitřní situace voj~ 
ska i událo,sti vně jeho stále zřejměji' pod~ 

škrtávaly nemožnost pokračování v naší »pa~ 
sivní intervenci«, již jsme prováděli automa~ 
ticky tím, že jsme prodlévali na území boje, 
který vzplál na jaře 1919 podél celé magi~ 
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strály proti vládě Kol čakově, boje mezi rus~ 
kou revolucí, representovanou v té době vše~ 
mi levými - bolševiky počínaje ,a demokra~ 
tickými kaděty konče a protirevolucí, v níž 
se zkoncentroval celý, otevřeně carofiIský 
svět. 

Události na urálské frontě vyvíjely se 
prudkým tempem. Demoralisace, vnikající do 
řad násilně mobilisovaných kolčakovských 

divisí, umožúovala prudké bolševické nástu~ 
py, jež drtily jednu posici omské vlády za 

Doba jednoho měsíce, jež uplynula mezi 
skončením jekatěrinb. předporad a zahájením 
porad II. voj. sjezdu v Tomsku (drie 22. 
května), byla nejen lhůtou, danou polit. plno~ 
mocníkovi k vykonání skutečných, viditel~ 

ných příprav pro evakuaci, ale také dobou, 
v níž vojsko dozrávalo k rozhodnutí pomoci 
si event. vlastní silou, jako se již stalo při 

odchodu z uralské fronty, kde rozkaz o 
ústupu stihl již jedoucí ešelony. 

Sjíždějící se do Omska delegáti jednotli~ 

Sibiřská tajJ!.a. Foto Parná tni!, Odboje. 

druhou. Věc protirevoluce byla stále zřejměji 
prohranou a čsl. vojáku události jasně na~ 
značovaly, že není nejen pro co bojovati, ,ale 
naopak je sto důvodů, těmto vnitřním ob~ 

čanským bojům se vyhnouti. 
Čsl. dobrovolec přicházel neodvratně k po~ 

znání, že po neus~utečnění protiněmecké 

fronty v Rusku ztratil ideu boje, a že jeho 
zasahování do ruské občanské války na té 
či oné straně musí vyvolati srážku buď s jed~ 
nou neb druhou ,skupinou ruského národa, a 
tím nutně přijíti do konfliktu s naším, upřímně 
míněným rusofilstvím, jež neplatilo jedné 
straně či třídě, ale cel é m u národu'. 

Toto poznání, vzniklé bez jakékoliv a ko~ 
hokoliv agitace, přineslo vojsku myšlenkový 
přerod, který dal rychlý průchod naší vnitřní 
krisi. 
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vých pluků referovali o pohnuté náladě 

v jich částech a zdůrazúovali nutnost zá~ 

chranné, organisované akce, jež jediné byla 
s to, odvrátiti vojsko od samovolných činů, 
mohla předejíti úplné roztržce s· částí důstoj~ 
níků, zabrániti hromadným sebevraždáhl a 
desercím a úplnému zradikalisování, jež 
mohlo končiti i zbolševisováním. 

Pod tlakem těchto zdrcujících zpráv a u 
vědomí, že politické vedení - ignorující zou~ 
falou situaci vojska - má buď absolutní ne~ 
dostatek dobré vůle - neb je zcela neschop~ 
no, přistupuje II. voj. sjezd k svým předpo~ 
radám, jež se konají od ~2. do 27. května 
v To~sku. Zastoupeny byly již téměř VŠ(:LIl~ 
ny pluky a části po třech až čtyřech delegá
tech. - V Tomsku samotném, kde z čsl. 

části byl posádkou 7. Tatranský pluk - !"JOH 

ochranou jehož rot se předporady konaly -
a dále 2. těžký dělostř. division a velitelství 
II. pěší divise, konala se dne 26. května 
schůze garnisonu, na níž 1800 přítomným 
dobrovolcům promluvili o cílech a programu 
sjezdu delegáti Lonský (4. pluk), Jaša (10. 
pluk, a Řepka (těž. dělostřelecký division). 
Jejich referáty nejen byly přijaty s bouřlivým 
souhlasem, ale zástupci jednotlivých rot byla 
předsednictvu nabídnuta ochrana, jež by de~ 
legáty doprovázela do lrkutska, v němž jako 
sídle plnomocníka a vrch. velitele mělo se 
konati hlavní zasedání sjezdu. A to vše ko~ 
nalo .se za úplné pasivnosti velitelů, již ztrá~ 
celi postupně důvěru.a oproti živelnému hnutí 

byli úplně bezmocní. 

Tomský čsl. garnison byl právě v těch 
dnech mimořádně pobouřen incidentem, který 
se přihodil na banketu, pořádaném u příle~ 
žitosti I. výročí povalení sovět. vlády v Si~ 
biři tamním ruským důstojnickým sborem, 
kde provokativně zpívána hymna »Bože 
carja chrani«. -- Chování ohromné většiny 
ruských důstojníků - jimž jediné my svým 
vystoupením proti bolševikům v květnu 1918 
jsme umožnili návrat ke starým časům, na~ 
svědčovalo, jaké jest jejich pravé smýšlení. 
Tomuto ovšem napro.sto odporovalo smýšlení 
čsl. dobrovoleckých mas, které přes oficielní 
_ Kolčakovi a ruské reakci přátelskou poli~ 
tiku čsl. veden'í nezapomněly na příslib, jejž 
daly při vystoupení sibiřské veřejnosti, že 
totiž náš boj proti bolševikům nikdy nesmí 
se zvrhnouti v boj proti ruské demokracii. 

Bohužel, bylo již více než dosti symptomů, 
jež svědčily, že pod ochranou čs. bodáků má 
býti vyhlazen nejen bolševismus, ale vymý~ 
cena i demokracie, která záhy po omském 
převratu 18. listopadu 1918 byla nucena 
uchýliti se do podzemí. Ubití řady eserských 
poslanců a předních činovníků kolčakov~ 
skými důstojníky v Omsku dne 22. prosince, 
řada teroristických aktů zbujných atamánů 
proti veřejným demokratickým pracovníkům 
po celé Sibiři, a žaláře, jež byly přeplněny 
i nejumírněnějšími lidmi levého bloku, to byly 
důkazy, že omská vláda chce krutou dikta~ 
turou připraviti cestu úplnému absolutismu. 

Protivy, jež se tím vytvářely mezi monar~ 

chisticky naladěnou kolčakovštinou - udržo~ 

vanou a podporovanou spojenci a ~s. vede~ 

ním - a masou legionářskou, stále rostly a 
hrozily vyvrcholiti otevřeným bojem. Hro~ 
madné strhování »pogonů« kol čakovským 
důstojníkům se strany našich vojáků, jež ze~ 

jména v Jekatěrinburku (posádce 3. pěš. 

pluku, úderného praporu a 1. jízdního pluku) 
dělo se hromadně, stálá pohotovost našich 
částí nejen již proti hrozícím pučům dělnic~ 
kým, ale proti různým loupeživým atamanům 
(Krasilnikov, Anenkov, Semenov a j.), mezi 
nimiž sloužila hojnost německých a maďar~ 
ských dů.stoj),1Íků~zajatců, byly vnějšími pro~ 

jevy stoupajícího napětí, hrozícího každou 

chvíli výbuchem. 

Připočteme~li k tomu bezstarostnost tisíců 
ruských důstojníků - tvořících v námi doby~ 
tých městech kádry armádních sborů a divisí, 
- jimž ovšem scházelo vojsko - a jimž 

nebylo nic tak vzdáleno, jako obchod a boj 
na frontě, dále provokativní chování reakční~ 
ho tisku, nazývajícího nás důsledně zajatci, 
těžkou službu dobrovolců, chránících magi~ 
strálu od Omska do Vladivo.stoku, jež byla 
téměř denně napadána povstalci, působícími 
našim částem krvavé ztráty, rozčarování ze 
slibované, ale neuskutečněné spojenecké po~ 
moci, dále vědomí, že doma je již půl roku 
existující republika, vydobytá naší krví a 
Maďary těžce ohrožená, máme zhruba obrá~ 

zek té psychologické situace, v níž se k smrti 
znavené a nervově vyčerpané vojsko nachá~ 
zelo. Zádná armáda světa nebyla by za po~ 
dobn~ situace odolala rozkladu! Dobrovolce 

však udržovala poslední naděje - zásah II. 

voj. sjezdu. 

Není tedy jistě divu, že ,sjezdoví delegáti, 
odjevší většinou bez úředních dokumentů. 
někde proti vůli a jinde za mlčenl,ivého sou~ 
hlasu nadřízených velitelů, byli při svém 
odjezdu z Tomska 27. května radostně 'po~ 

zdravováni příslušníky tomského garnisonu, 
jichž nwbízenou ochranu s díky odmítli, a že 
rovněž po celé cestě, vedoucí přes Tajgu, 
Marijinsk, Krasnojarsk a Nižně Udinsk, byli 
všude očekáváni posádkami s radostným na~ 
pětím, a vyzýváni, aby vzali evakuaci do 
vlastních rukou. Scény, jež ,se při projezdu 
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vlaku s delegáty odehrály, ze)mena na opu~ 
štěných staničkách a razjedech (zástavách). 
kde žili malé skupiny 10-20 dobrovolců, od~ 
říznuté od světa a stále napadané od povstal~ 
ců, jsou nezapomenutelné a nepostrádají rysů 
hluboké tragiky. Všichni tito zapomenutí a 
zoufalí bratří. se slzami v očích prosili pro~ 

jíždějící delegáty, aby je vysvobodili z ne~ 

konečného pekla občanské války. Po celou 
ce,stu z Tomska do stanice Zimy (před lrkut~ 

slcem). trvající od 27. do 31. května, nebyl 

ani polit. vedením v lrkutsku, ani jednotlivý~ 

mi vojenskými veliteli pluků, ležících po cestě, 
učiněn jediný pokus, jedoucí bez dokumentů 

delegáty zadržeti z toho jednoduchého dů~ 
vodu, že velení prostě nemělo k disposici část, 

jež by eventuelní rozkaz vyplnila. Byly to 
také někde veřejně a jinde tajně osvědčené 
sympatie části důstojníků, jež podporovaly 
průjezd delegátů po magistrále, protože i roz~ 
umní důstojníci uvědomovali si úplný krach, 
s nímž se setkala nejen naše, ale vůbec každá 
intervenční politika oproti Rusku. Od auto~ 

rity delegátů, zvolených a prImo vYlllaných 
všemi pluky, očekávali i tito důstojníci roz~ 
hodnou akci, jež přiměje vedení buď k obratu 
neb - kapitulaci! 

Tak dojeli sjezdoví delegáti dne 31. května 

v noci do stanice Zimy, kde právě stál vlak 
2. praporu 3. pluku. 

Zde učiněna zastávka, jíž použito k tomu, 
aby jednak bylo vyčkáno několika ještě ne~ 

dojevších delegátů nejvzdálenějších pluků, 

jednak, aby vyslaná 3členná delegace napo~ 
sledy pohnula polit. plnomocníka k vyjedná~ 
vání se sjezdem a jeho oficielním uznání, a 
konečně i proto, aby byly definitivně shrnuty 
a formulovány všechny požadavky, 'jež sjezd 
jménem vojska měl vedení předložiti. 

Byl jsem pověřen spolu s b~em Jášou, aby~ 
chom jeli napřed do lrkutska informovati 
jednak ležící tam 1. pluk, jednak Slovenský 
tábor, v němž byli soustřeďováni slovenští 
dobrovolci. Ačkoliv 1. pluk byl pokládán za 
hlavní opěrný bod vedení, protože ,z něho 
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osob mezinárodním rychlíkem do lrkutska. 
Celá delegace nocovala v kasárnách 1. pluku. 

Ráno dne 9. června přijelo do kasáren ně~ 
kolik osob z vedení. jiJ;l1ž se podařilo jedno~ 
strannými informacemi a žel bohu i neprav~ 
dami (II. voj. sjezd je prý podplacen bolše~ 
Viky)' získati na svou stranu část pluku, jež 
delegaci žádala, aby od pluku odešla. Když 
většina pluku postavila se na ochranu dele~ 
gátů a situace stávala se zejména pro velitele 
pluku kritickou, rozhodli se delegáti dobro~ 
volně odejíti do štábu I. divise a vyčkati pří~ 
jezdu druhé části sjezdu. Když však bylo pro~ 

Tai.~a. Foto Památníl( Odboje, 

vyšli gen. Syrový, Medek a jin~ vedoucí lidé, 
nenašly vývody bratra Jáši vůbec odporu a 
naopak dobré dvě třetiny pří.~lušníků pluku 
stavěly se rozhodně za sjezdový program. 
4 delegáti 1. pluku odejeli s námi do Zimy, 
kde 7. a 8. června konaly se plenární, rozho~ 
dující schůze sjezdu, jichž zúčastnilo se cel~ 

kem 51 delegátů všech pluků a částíar~. 
sboru. 

Zde definitivně vypracovány a schváleny 
požadavky II. voj. sjezdu, jež budou předlo~ 
ženy polit. plnomocníku a vypracován tak~ 
tický postup - podle něhož mělo se odejeti 
do lrkutska a zde - v kasárnách Slovenské~ 
ho tábora, řádně zahájiti zasedání ,sjezdu, ať 
již tento polit. plnomocníkem bude konán 
nebo ne. 

V neděli dne 8. června v noci odjela sku~ 
tečně prvá část sjezd. delegátů v počtu 21 

klamaváno zatčení celé skupiny, odešla tato 
na znamení protestu do domu invalidů, při~ 
pravených k odjezdu do vlasti, kteří prohlá~ 
sili, že přijímají na sebe ochranu delegátů a 
nedopustí, aby bylo proti nim kýmkoliv ná~ 
silně postupováno. Situace byla napjata do. 
krajno.sti. Velitelství města vidělo se nuceno 
změkčiti svůj postup a následujícího dne pro~ 
hlásilo, že s delegáty bude zaveden pro.to.kol 
a záležitost bude předána ohlašované dele~ 
gaci z vlasti. 

Oznámení o zatčení části delegátů pobou~ 
řilo nesmírně všechny části, ležící před Irkut~ 
skem, rozletělo se po magistrále a přimělo 
dvě roty 4. pluku, ležící v irkutském před~ 
městí lnnokentievské k tomu, že společně 

s kulometnou rotou slo.váckého tábora při~ 
táhly ve vzorném pochodovém pořádku -
vedeny jsouce šikovateli před dům invalidů 
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a delegáty pod ,svou ochranou odvedly do 
Slovenského tábora. Celá demonstrace zů~ 
stala ruské veřejnosti úplně utajena, neboť 
roty počínaly si krajně disciplinovaně, zpívaly 
sokolské a jiné pochodové písně, takže nikdo 
v okolí neměl nejmenšího tušení, jak vážné 
věci se mezi Čechoslováky odehrávají. Hlad~ 
kost celé demonstrace vojsk, stavících se 
k disposici II. voj. ,sjezdu, byla ovšem umož~ 
něna také tím, že ani polit. ani vojenské ve~ 
dení nepostavilo se na odpor akce obou rot 
z toho jednoduchého důvodu, že nebylo části, 
která by provedla asistenci či riskov~la po~ 
staviti se proti frontovým částem, stojícím 
bezvýhradně za sjezdem. Vedení reagovalo 
na zprávu o akci 4. pluku tím, že Pavlů a 
Medek ohlásili demisi. 

Téhož dne dojela i hlavní část sjezdových 
delegátů, takže večer bylo zahájeno za.sedání 
II. sjezdu čsl. vojsk. 

První schůze trv~la do 3. hodiny noční a 
byl jí za vedení přítomen - jak později kon~ 
statováno - neoficielně dr. Němec, čsl. vy~ 

slanec v Tokiu. 

Hlavní požadavky sjezdu byly: Oficielní 
uznání II. voj. sjezdu, předložení dokladů o 
tom, co bylo polit. plnomocníkem podniknuto 
pro urychlení evakuace do vlasti a jak je in~ 
formována vláda doma o těžké situaci armá·
dy, zachování v úřední platnosti »Rádů a re~ 
solucí I. sjezdu čsl. vojsk na Rusi«, zabezpe~ 
čujících vnitřní samo,správu vojska, zastavení 
útoků ofic. »Čsl. deníku« proti demokratic~ 
kému hnutí vojska, a dále některé podřad~ 
nější vnitřní požadavky - zejména pak při~ 
jeti několika delegátů do redakce »Čsl. de~ 
níku«. Kardinálním požadavkem bylo ovšem 
okamžité prohlášení a zaujetí neutrality čsl. 
vojska·v ruské občanské válce a odjezd do 
neutrálního pásma v Mandžurii. 

Z načrtnutého programu je jistě objektivně 
myslícímu člověku zřejmo, že toto hnutí 
ovšem nebylo b'olševické a že nepravdy, 
o celé akci dodnes tradované, jsou zlomysl~ 
nými výmysly těch, jimž II. voj. sjezd dal 
ohlušující ránu do jich svědomí. Požadavky, 
jichž uznání se ,sjezd domáhá, jsou důkazem, 
že hnutí bylo vyvoláno nesnesitelnými po~ 
měry a zároveň výrazem hlubokého odporu 
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demokraticky cítících revolucionářů proti vy~ 
konávání nedůstojné policejní role, jíž měli 
podle přání svého dočasného vedení zaměniti 
původní šlechetný cíl - boj za svobodu proti 
centrálním mocnostem. 

Tragika celého vnitřního konfliktu spočí~ 
vala v onom psychologickém neporozumění 
vedení vojska, podle něhož polit. i vojenští 
vůdcové nedovedli si uvědomiti, že čestný 

voják revoluce nedá se použíti pro nedůstoj~ 
nou úlohu nejen proti vůli svého přechodné~ 
ho vedení, ale proti vůli kohokoliv na světě, 
neboť v I a s t n í ,s věd orní bylo mu auto~ 

ritou nejvyšší! 

Pod dojmem předložených podmínek 
prošly dva další dni 11. a 12. červen, aniž se 
situace podstatně vyjasnila. Zatím co dr. 
Němec udržoval sjezd v domnění, že jest ofi~ 
cielním vyjednavačem B. Pavlů, vedení při~ 
pravovalo proti sjezdu rozho.dnou akci. »Čsl. 
deník«, okupovaný několika notorickými re~ 
akcionáři v čele s red. Holečkem, lidmi, jímž 
utrpení frontových vojáků bylo vzdáleno a 
cizí, za pomoci zvlášť utvořeného listu »Na 
stráž«, na místě aby situaci mírnil a klidnil, 
psal proti celé akci a zejména jednotlivým 
činitelům sjezdu takovým nízkým způsobem, 
že pobouřené vojsko, ,shromáždivší se v před.
irkutské stanici Innokentievské, vyslalo dne 
13. června dvě roty 4. pluku, aby »Českosl. 
deník« obsadily a odevzdaly jeho správu 

sjezdu. 

Toto obsazení, jež bylo prováděno v nej
větším klidu a bez jakéhokoliv odporu dosa~ 
vadní stráže, trvalo pouze dvě hodiny, neboť 
oznámení, že část 1. pluku nechá se prý zí~ 
skati k vystoupení proti oběma rotám, po~ 

hnulo Předsednictvo ,sjezdu k odvolání obou 

rot. 

Byloť předem rozhodnuto vyhnouti se 
jakékoliv srážce, jež by znamenala vzájemné 

prolití krve. 

Sjezd ovšem nemusel vyklizení redakce 
naříditi, ovládaje plně vojenskou situaci, 
neboť vedle' nejméně poloviny 1. pluku, ne~ 
utralisujícího při nejmenším polovinu druhou, 
měl k disposici celý Slovenský tábor i s kulo~ 
metnými rotami, dále na stanici Innokentiev~ 

skaja 3. prapor 4. pluku a dojevší mezi tím 

-

lrkutsk v zimě. Foto Památnik Odboje. 

2. prapor 3. pluku a hlavně těžký dělostřelec~ 
ký division s více než 20 těžkými děly, ovlá~ 

dajícími odtud dokonale Irkutsk. 

Naproti tomu vedení mohlo ,se sotva spo~ 
lehnouti na ony 2-3 roty, konající strážní 
službu u budov čsl. úřadů, neboť tyto sestá~ 
valy z bratří starých, k frontové službě ne~ 
schopných, toužících po domově více než 
kdokoliv jiný, jichž event. použití proti fron~ 
tovým částem bylo morálně i vojensky zcela 

beznadějné. 

A přesto. sjezd nejen nevyužil této vojen~ 
ské 'převahy jak v Irkutsku, tak i po celé ma~ 
gistrále, na níž vojenské části čekaly v po~ 
hotovosti na příkazy II. sjezdu, naopak, p6 
přijetí 12 základních podmínek sjezdem fůr .. 
mulovaných a drem Němcem a drem Svobo~ 
dou (náč. práv. odboru Zvl. ,sboru) akcepto~ 
vaných - jako předpoklad jednání s B. Pav~ 
lů, sjezd ve skutečnosti pokládá všechny své 
taktické prostředky za vyčerpány a celkem 
resignovaně čeká, jak podmínky dohody bu~ 
dou plněny. Zdá se, že plné tělesné i duševní 
vyčerpání delegátů, trvající již měsíce, napětí 
posledních dnů a 3 probdělých nocí, hlavně 

však vědomí ohromné odpovědnosti při event. 
převzetí osudů armády do vlastních rukou a 
možný konflikt s japonskými částmi, jež ne~ 
mohly míti snadného porozumění pro naše 

vnitřní záležitosti - to byly hlavní psycho~ 
logické momenty, kter·~ způ.sobily, že delegáti 
podepsali B. Pavlů prohlášení o tom, že »při~ 
znávají zákonnou platnost všech příkazů • 
vlády čsl. republiky i jejích pcdřízených or~ 
gánů«. Prakticky znamenalo to kapitulaci 
sjezdu před rozkazem č. 588. vydaném prý 
gen. Štefánikem, jímž ruší se dobrovolecký 
charakter čsl. vojska v Sibiři, a toto stává se 

regulérní armádou. 

Trpkost porážky nemohla býti zmírněna 
ani dodatečnou klausulí podepsaného pro~ 
hlášení, v němž se praví, že »jest zabezpe~ 
čeno, že veškerá přání a žádosti budou před~ 
loženy ke konečnému rozhodnutí vládě čes~ 
koslovenské republiky i také poselstvu Nár. 

shromáždění. « 

Delegáti důsledně splnili stanovený tak~ 
tický program »použití nejmírnějších pro~ 

středků až k nejradikálnějším« při čemž tímto 
byla myšlena i demonstrace, prováděná 

ozbrojenými částěmi, jenom však potud, po~ 
kud by nevedla ku srážce s jinou ozbrojenou 
skupinou, ať československou či spojeneckou. 
- Nebylo tedy úmyslu dělati převrat, ač jej 
bylo možno uskutečniti bez výstřelu (což 
jistě nejlépe charakterisuje episo.dka z jedno~ 
ho pohnutého dne, kdy dobrovolec, střežící 

kulometem, umí.stěným v rohu vagonu Bůh~ 
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dana Pavlů, tázal se kolem pochodujících rot 
4. pluku: »Tak co, kdy si přijdete pro Boh·· 
dánka« -),chtěla a musila býti pro~ 
vedena i za cenu porušení vojenského řádu, 
při osobním risiku delegátů demonstrace, jíž 
by uslyšel nejen B. Pavlů, ale i vrchní velitel 
spoj. vojsk gen. Janin, vláda i národ doma 
i spojenci, tito zejména proto, aby se přesvěd~ 
čili, že je konec používání čsl. armády k úče~ 
lům, k nímž by se již tehdy - v létě 1919 
nebyla dala použíti žádná, ani žoldácká ar~ 
máda světa. 

Irkutské demonstrace byly zoufalým vý~ 
křikem těžce zkoušené armády do světa a 
do svědomí těch, kdož toto dobrovolnické 
vojsko, pokryté jedinečnými zásluhami, chtěli 
ponechati na pospas rozkladu nejkrutější ob~ 
čanské války ve jménu záchrany režimu, 
obrovskou většinou ruského národa odsou~ 
zeného. 

Resignovaní delegáti vydávají k vojsku 
uklidňující prohlášení, jež končí takto: »Vě~ 
říme pevně, že vy, vojáci Masarykovi, za~ 

chováte nezlomnou jednotu, zůstávajíce věrni 
duchu zásad prvního svého presidenta, Do 
příjezdu delegace z vlasti, do kteréžto doby 
bylo odloženo konečné vyřízení všech otázek, 
zanechte sporů, odmítejte svým klidem zvlá
ště útoky osobní, nedovolujte vzájemného 
pronásledování pro odchylný politický názor, 

x 

Očekávajíce v brzké době příznivého vyře~ 
šení všech sporných otázek, vybízíme vás 
ke klidu a netříštění sil, neboť národ bude 
potřebovati vaše síly fysické i duševní doma 
na ochranu zájmů národních i demokratic~ 
kých.« . 

Tak končí p~ovolání interno II. voj. sjezdu, 
tak končí krátká, ale pohnutá episoda vrchol~ 
ného boje revolučních dobrovolců za svá de~ 
mokratická práva, práva, jež jim byla ne~ 
méně svatá, než jich boj za svobodu a práva 
svého lidu. 

Historie rozhodne, na čí straně byla prav~ 
da, zda na straně těch, kdož čsl. dobrovol. 
vojsko na Sibiři chtěli odvésti od ,jeho pů~ 
vodního poslání a dáti mu jinou, cizí ideu 
boje, aneb ti, kdož neodstrašeni hrozbami 
i tresty, zůstali věrni svým ideálům a hleděli 
zachovati dobrovolnickému vojsku nejen ne·· 
utralitu, ale i jeho celistvost a čistý štít. 

vývoj, jímž prošla v celém' světovém mí~ 
nění myšlenka ozbrojené intervence v Rusku, 
myšlenka, jež byla poražena na celé čáře, 

dává nám již dnes nejen zadostiučinění, ale 
utvrzuje nás i v tom, že jsme nejen nemohli 
postupovati jinak, ale že i v budoucnosti 
máme svatou povinnost hájiti své přesvěd~ 
čení a svoji oddanost k myšlenkám, jež nás 
vedly do legií a k odboji vždy a všude a proti 
každému! 

NA TAK Z 
(ILI ŽiV 

ANE "ODDY(HUU
, 

TAM CíISTRÁLE 
JAN iAFRANEK 

Když po odjezdu br. gen. Štefánika z Rus~ 
ka byly naše části odváděny z fronty na sib. 
magistrálu, na tak zvaný »oddych«, kde si 
měly odpočinout, zotavit se ze své fysické 
i duševní vyčerpanosti, doplnit výstroj a vý~ 
z,broj, byly tehdy dva názory v módě. 

Podle jednoho se mělo po tomto odpočin~ 
ku a reorganisaci jíti opět na frontu, kdežto 
podle druhého, kte~ý naštěstí zvítězil, měl 
následovat odjezd do vlasti. 
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Tento oddych však, jak se všeobecně ří~ 

kalo a hlídání magistrály, nebylo věcí právě 
příjemnou, docela pak ne takovým odpočin~ 
kem, jak by se mohl mnohý domnívati, že si 
vojáci lehli do husté sibiř,ské trávy podél ma·· 
gistrály na záda a vyhřívali nebo opalovali 
se. 

S touto úlohou, jež byla sverena naSlm 
částem, byla spojena opět celá řada drobných 
i větších bojů, vyčerpávajících srážek, ne~ 

bezpečných služeb, jež si vyžádaly s naší 
strany ještě mnoho obětí. 

Nebezpečí na našeho vojáka číhalo zde 
stále za každým rohem. Nebylo skoro dne, 
aby nebyla zaznamenána nějaká železniční 

katastrofa, vyšinutí vlaku, srážka s povstalci, 
při kterýchžto katastrofách hynuli přirozeně 
naši lidé. 

Těmto nehodám při největší ostražitosti se 
nemohlo úplně zabránit, jednak pro ohrom~ 
nost této železnice a za druhé rafinovanost 

Jména vůdců povstaleckých skupin, Krav~ 
čenko, Štětinkin, Lubkov a jiných zůstanou 
dlouho v paměti ruských legionářů, zvláště 
pak těch, jež s těmito často do mnoha tisíců 
jdoucích skupinami měli co dělat. 

Chci tím vlastně říci, že ochrana magistrály 
nebyla žádným oddychem, nýbrž že to byla 
služba těžká,. odpovědná a nebezpečná, ne~ 
hledě ani kromě těchto útrap fysických na 
stránku morální, duševní vyčerpanost a těž~ 
kou atmosféru. v níž bylo nám žíti. 

škrábání bramborů. Foto Památník Odboje, 

povstaleckých oddílů byla někdy přímo udi~ 
vující. 

Jede vlak s našimi invalidy a starými bratry 
do Vladivostoku, odkud mají s prvním trans~ 
portem nastoupiti pouť do vlasti. Všichni na~ 
plněni radostí, že se konečně dostanou z toho 
pekla, všichni hoří nedočkavostí a touhou 
spatřit osvobozenou vlast. Náhle však je 
potká železniční katastrofa a výsledek .je, ně~ 
kolik desítek raněných a mrtvých. 

Jdou telegrafisté z noční služby a náhle na 
ulici začnou řehtat kulomety, kuličky fičí ko~ 
lem hlavy a okamžitě jsou zde ranění. To 
páni »kozáci« místo na frontu, se zbuntovali 
a zakončili ostrou střelbou na ulici Krásno~ 
jarska. 

Takových a podobných případů, kdy naši 
lidé přicházeli o životy, by bylo celé stovky. 

Služba takové roty, jež byla často několik 

neděl přidělena na nějaký zastrčený »Raz~ 

jezd«, jsa úplně odříznuta od světa a čerpající 

kusé zprávy od projíždějících vlaků, byla 

více trestem, katorgou, nežli službou. 

Při tom bylo však nutno bedlivě střežit 

trať, býti připraven na útok a přepadení po~ 

vstalců a konat nebezpečné rozvědky do 

vzdálených vesnic. 

Trochu lepší to bývalo ve větších městeč~ 

kách, kde byly větší posádky a kde bylo 

možno svépomocízorganisovat již nějaký 

podnik kulturní, o,světový nebo sportovní a 

tak aspoň částečně nahradit to, čeho nutně je 

zapotřebí každému kulturnímu člověku. 

Takovéto podniky jsme dělali buď sami, 
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nebo společně s Rusy nebo za pomoci 
»strýčků« z Ameriky. 

Strýčkové z Ameriky byli v našem vojsku 
institucí důležitou a starali se všemožně o to, 
majíce dosti finančních prostředků a spojení 
s domovem, jak by nám ten psí život zpří~ 

jemnili. 
Každý pluk a každá větší jednotka měly 

svého »strýčka«, který se ,staral o »blaho« 
své komandy. V době jízdy své »buffety« a 
čítárny měli umístěny ve vagonech a ,stálo~li 
se delší dobu na místě, našli si vždy vhod~ 

nou místnost. 
Zde si mohl našinec koupit »tak zvané 

kafe«, kakao nebo čaj, mohl si přečíst, vlast-
ně prohlédnout americké ilustrované časo~ 

pisy, zahrát šachy, dámu, zde se vlastně 
vedla »politika« a vyměňovaly názory. 

To bylo často to jediné, co mnohé části 

měly. 
Byl jsem v jarních měsících v 19. roce na 

službě v Mariinsku u 8. pluku, takže jsem měl 
možnost pozorovat život »osmáků«. 

Bylo prá:vě před 1. květnem a bratři dělali 
přípravy k oslavě tohoto svátku. Všechny 
těplušky byly slavnostně ozdobeny, často 

přímo umělecky, ať malbou nebo pomocí bře~ 
zové kůry a březového dříví. 

Všude vzorná čistota, úklid a přirozeně, 

že i oběd byl slavnostní. 
Ráno 1. května šla celá posádka ,s hudbou 

na místní hřbitov, kde byli pochováni naši 
bratři a jichž hroby byly již náležitě upra~ 
veny. Průvodu se zúčastnilo skoro celé město. 

Po pietních proslovech ,a vzpomínkách na 
padlé bratry vypálila artilerie několik salva 

průvod se ubíral zpátky. 
Byl to tehdy krásný svátek, kdy všichni 

tak svorně a bratrsky tento den uznávali a 

společně slavili. 
Jinak hlavní místo a tepna vnitřního života 

»osmáků« byl »Sborný punkt«, kde se zařídil 

strýček z Ameriky. 
Z Mariinska o'd »o,smáků« jsem se dostal 

do Krásnojarska, kde bylo tehdy sídlo III. 

divise. 
Zde, jelikož to bylo větší město, velitelství 

divise, velká posádka a pod., bylo poněkud 
lépe. Majíce zde k disposici dostatek vhod~ 
ných místností, využily jich naše osvětové 
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kroužky náležitě a staraly se všemožně o du~ 
ševní potravu n'ašeho vojáka. 

Naše divadelní komanda, jež putovala od 
komandy ke komandě, i zde se nějaký čas 
zdržela a obve.selovala nás. 

Na magistrále .jsme teprve dovedli náležitě 
ocenit takovét~ podniky a instituce ,a dovedli 
si jich vážit. 

Největší ovšem záliby, jak u nás, tak i u 
Rusů se těšily naše plukovní kapely. Nemít 
tam naše »kutálky«, které když spustily, rá~ 
zem člověk dostal jinou náladu a zapomínal 
na všechny trampoty, byli bychom jako za 

živa pohřbeni. 

Rusové byli do n.ašich plukovních kapel 
přímo šíleně zamilováni a tyto je přiváděly 
do největšího údivu a nadšení. 

Nebylo diváka, který by si při vhodné pří~ 
ležitosti aspoň nepohladil plukovního koníč~ 
ka, tahajícího buben. , 

Nad tím často kroutili hlavou, jak jsou ti 
Čechoslováci chytří, že si zapřáhli do »bara~ 
banu« koníčka, který si klidně a .spokojeně 
při tom vyšlapuje, jakoby hráli jemu. 

V Krásnojarsku bylo také sídlo armádní 
prodejny, čili »lávky«, jak říkali Rusové, 
o které je nutno se trochu zmínit. 

Tato lávka byla podnikem nadmíru důle~ 
žitým a vážným. Byl to vlastně jediný ob~ 
chod v celé Sibiři, kde bylo možno dostat 
všechno to, co se za normálních poměrů v po~ 
řádném obchodě dostane. 

Je prot~ přirozené, že naše »lávka nemohla 
ukojit hlad a koupěchtivost 60 tisíc vojáků 
a že právě těch tovarů, které by bývaly šly 
nejlépe na odbyt a po kterých byla sháňka, 

se nedostávalo. 
Dnes jistě mnozí bratří se tomu musí 

upřímně zasmát, vzpomenou~li si na takové 
rozdělování »tovaru« v rotě a na to losování. 

Zboží bylo rozdělováno na části, t. j. každý 
oddíl dostal percentuelně podle stavu. Pro 
zboží si jezdili nákupčíci, kteří je předali po.
dle listin své části, kde se potom rozdělovalo. 

Ovšem, že nikdy nebylo žádného zboží 
(kromě prášků a kartáčků. na zuby) dost a 
tolik, aby každý dostal stejný díl. 

Stávalo se, že na rotu přišel 1 pár žlutých 
bot. Jak je rozdělit? Komu je dát? Vždyť 

každý se na ně třásl, věděl, jak by mu ,slušely, 
ale jeden pár, malá naděje. 

V demokratické armádě se řešilo všechno' 
demokraticky. Losovalo se. Důstojník, stře~ 

lok, rotný krejčí, každý dostal číslo a táhlo' 
se. Kdo vyhrál, dostal boty. 

Stávalo se, že i o malicherné krabičky n.a 
mýdlo, zrcátka a podobné cetky se lo.sovalo 
a každý byl na tyto »blejskavé« věci jako 
černoch na jablonecké granáty. 

Nebylo ovšem divu, uváží~li se, že hlavní 
inventář u většiny byl kotýlek a kružka 
(obyčejně z konservy) na čaj. 
, V tOmto rayoně měly naše části práce s po~ 

vstaleckými tlupami, které rostly jakoby ú~ 
měrně s rostoucí atamanskou a Kolčakovskou 
hrůzovládou stále dost. 

Bylo zajímavé pozorovati, jak sympatie 
ruských lidí k nám stále ubývaly. 

Ti, již při našem vystoupení nás líbali, dě~ 
kovali a blahořečili, nemohli se' nyní dočkat 
našeho odjezdu. 

Zeleznodorožníci a poštovní zaměstnanci 
nedostali třeba čtyři měsíce svůj plat. Tako~ 
vé byly pořádky. 

Zprávy, jež se všech stran chodily, byly 
čím dále tím více vážnější a nabývaly po~ 
vážlivého charakteru. 

Když jsem stával u telegraf. aparátu a četl 
probíhající pásku, kde ležela svodka za svod~ 
kou z oněch nejnebezpečnějších míst, často 

jsem se tomu divil, jak náhle ,se situace obrá~ 
tila, a teprve nyní jsem chápal správnost roz~ 
hořčení a odsouzení omského převratu (Kol~ 
čaka) našim vojskem. 

Zvláštním instinktem bylo ihned správně 
vystiženo, že tento násilný a reakCionářský 
převrat přinesl zkázu, což se také stalo. 

Celé vesnice, kraje a rayony se bouřily, lid 
skoro bezbranný s vidlemi a kosami šel proti 
kulometům. 

Rozebrali trať, t. j. uvolnili šrouby, zapřáhli 
do kolejnic spousty dobytka a odtáhli vše do 
stepi. 

Vyrobili si sami dělo u kováře, které ovšem 
při prvním výstřelu se roztrhlo a několik ob~ 
sluhujících to zabilo. Takové a jiné věci 

prováděly v 19. roce povstalecké skupiny. 
Rok 19. byl jedním z nejhorších, jaké jsme 

IV. dll Cestami odboje. 29. 
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v Rusku prodělali. Je přirozeno také, že jaká~ 
koliv akce těch, jež ještě doufali v náš ná
vrat na frontu, byla za této situace přímo 
utopií. 

Sám jsem byl přítomen takovému mitingu, 
kde polit. plnomocník se snažil odůvodnit 
správno,st toho, aby se na frontu šlo. 

Byla to vlastně ,akademická debata, kde 
bratři docela klidně a rozumně se ptali, zdali 
by to vůbec bylo možné v tomto chaosu a 
pro koho?' 

Vždyť teror a hrůzovláda »bílých« nebyl 
o nic menší, nežli rudých a obráceně. 

Na vánoční svátky v 19. roce poslední náš 
ešelon opustil Krásnojarsk. Zimní evakuaci 
Vl'. 1919 a 1920 nastaly některým našim čá~ 
stem opět těžké a zlé doby a teprve na jaře 
v 1'. 1920 byvše již v Mandžurii, mohli jsme 
mluvit o oddychu, vlastně o vysvobození 
z těžké atmosféry a nervy drásajícího pro~ 
středí. 

Jaro tohoto roku bylo vlastně dobou horeč~ 
ných příprav k našemu odjezdu do osvobo~ 
zené vlasti. V tu dobu bylo již dávno rozhod~ 
nuto o našem odjezdě, pracovalo ,se však po~ 
dle plánu a pořadí jednotliVých částí'. 

Předpisů a upozornění, jak mají vypadat 
»zavazadla« jednotlivce, jak mají býti oko~ 
vány bedny (ponejvíce s čajem, kořením a 
laciným mandžurským tabákem), bylo stále 
plno a hoši při každé zastávce se činili, aby 
byli se vším hotovi, než přijedou do Vladi
.vostoku. 

Nelze ještě nevzpomenouti při této příle

žitosti na organisaci naší sibiřské pošty, jež 
nám ve dvacátém roce zprostředkovala do~ 
pravu menších zásilek v plechových krabi~ 
cích do vlasti. 

Sám jsem poslal několik krabic (čaj, ko
ření, tabák) a všechny v úplném pořádku 
došly. 

Teprve tedy na mandžurské půdě by bylo 
možno mluvit o o.ddychu našich částí, avšak 
i zde došlo k nebezpečným incidentům (Chaj
lB'r, Ocikar), takže teprve, j'sa již na lodi, 
mohl náš voják doufat, že bude v noci klidně 
spát (pokud mu dovolila mořská nemoc) a 
že nebude nucen sáhat pro pušku, .jak ne
jednou sáhal. 
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PRE EDE í (SL. VOJSKA 
NA O(HRANU A(íISTRALY 

ADOLF ZEMAN 
Převedení čsl. vojska na ochranu magi~ 

strály bylo ohromným a dosud nedoceněným 
výkonem našich techniků i dopravních od~ 
borníků. Měla~li sibiřská armáda. rozvíjející 
v severním permském úseku zoufalý útok. 
míti úspěch. musela míti zabezpečený týl; 
mělo~li čsl. vojsko dostati se do Vladivostoku 
a tam na lodi. musel býti zabezpečen neru~ 
šený provoz na magistrále. po níž byly do~ 
váženy potřeby pro armády i pro obyvatel~ 
stVO, Magistrála byla tedy tepnou sibiřské 
i naši armády. vlády Kolčakovy i té. která 
měla přijíti po ní. všeho obyvatelstva. 

Již při odchodu z Ukrajiny počátkem roku 
1918 ukázalo se nezbytným. že čsl. vojsko 
potřebuje své zvláštní vla.stní orgány ke sty~ 

. ku se železniční správou ruskou. Po našem 
vystoupení proti bolševikům. čsl. orgány 
vzaly vlastně dopravu do svých rukou a 
ruská železniční administrace byla nucena 
říditi se čsl. příkazy strategickými. Dědictví 
po svržení bolševické vlády nebylo ovšem 
záviděníhodné a ruská správa si nevěděla 
rady. Při ústupu od Kazaně a Volhy. po opu~ 
štění Simbirska. kladlo čsl. vojsko na výkon~ 
nost drah největší požadavky. Dík námaze 
čsl. odborníků zachráněno bylo při evakuaci 
Povolží spousta cenné výzbroje .a železniční~ 
ho materiálu. Rozvrat pa železnici nutil vo~ 
jenské vedení čsl. vojska sáhnouti k mimo~ 
řádným opatřením. Náčelníkem dráhy sa~ 

maro~zlatoustovské jmenován praporčík Rie~ 
ger. Rozkazem čsl. arm·ádního sboru čís. 106 

D. z 20. září 1918 na st. Čeljabinsk zřízeno 
dopravní oddělení čsl. vojska k úpravě želez~ 
niční služby na frontě i týlu a náčelníhm 
jmenován poručík Neum.an. Jemu podléhali 
všichni čsl. velitelé stanic. 

Organisace ta však nestačila. Již po zalo~ 
žení Technického oddělení rozkazem čís. 77 
z 18. června 1918. které zasáhlo účtnně 

zejména do organisace uralského průmyslu. 
jeho náčelník inž. Znamenáček snažil se vy~ 
budovati železniční oddělení. V zimě předal 

svůj úřad inž. Holnovi a sám se stal technic~ 
kým referentem při štábu čsl. sboru. Činnost 
jeho nesla se dvojím směrem: získati odbor~ 
níky pro dopravní služby a obsaditi specia~ 
listy topírny a dílny. Okoly ty vneseny na 
poručíka Šporela. inž. majora Jindru a kap. 
Untermiillera. Byla to nadlidská práce. Do~ 
prava byla zcela rozrušena. počet parovozů 
rozbitých rostl a nikdo je nespravoval. záso~ 
bování uhlím vázlo - zkrátka úplný rozvrat. 
zaviněný nechutí dělnictva. neschopností rus~ 
ké administrace i techniků a nedostatkem 
materiálu. Oplatkářství bujelo měrou přímo 
fantastickou. Zásobování armády bylo přímo 
sabotováno. 

Pomoc našich odborníků. o niž ostatně 

prosil tehdejší min~str železni:c USilrugov. při~ 
šla tedy v čas nejvyšší. Nejdůležitější byla 
otázka mazadel a tuků. neboť v Sibiři není 
zřídel. Látky ty byly dováženy z Baku po 
Volze do Samary a odtud po Kamě do Per~ 
mu a po Bělé do Ufy. Naši zásluhou bylo 
z Ufy evakuováno přes 1200 cisteren. takže 
pro ten čas nouze nebyla. Ale v budoucnosti 
spása ležela pouze na východě. Uhlím Sibiř 
je bohata a přece dráha byla bez uhlí. Bylo 
tedy využito špatného uhlí čeljabinského. po~ 
něvadž uralské doly jegoršinské byly bolše~ 
viky zničeny. a hlavně dolů sudženských a 
anžerských za Tajgou a dolů čeremchov~ 

,ských u Irkutska. 

Jednou z hlavních a nejvážnějších příčin 

poruchy transportu na sibiřské dráze byl ne~ 
dostatek parovozů. neboť v celé Sibiři nebylo 
ani jedné továrny na jejich stavbu. Délka že~. 
lezniční sítě. nalézající se v té době v pravo~ 
moci sibiřské vlády. měřila kolem 14.500 
verst. z nichž bylo od Čeljabinska a Jekatě~ 
rinburka na západ 2500 verst v rayoně fron~ 
ty a 12.000 verst v týlu. Dráha měla k dispo~ 
sici v týlu až do Vladivbstoku 2488 paro~ 

vozů. z nichž 1082 bylo porouchaných. Část 
lokomotiv byla předělána z topení naftou na 
topení uhlím. poněvadž mazutu bylo třeba na 

mazání. Jedinou nápravu tli mohli přinésti 

spojenci. Ve všech depech. topírnách i díl~ 

nách jevil 'Se úplný nedo.statek specialistů. 
nedostatek materiálu. jako na př, olova. cínu. 
vizmuthu.asbestu. uhlí atd .• železných sou~ 
častek i nástrojů a tak větší opravy paro~ 

vozů byly téměř nemožny. Ze všech dílen 
na celé trati v prostředním uspokojivém sta~ 
vu byly pouze topírna v Kurganě. na stanici 
Iljanské. Polovině a Zimě. Ubohé poměry 
panovaly zejména v Omsku. Barabinsku. 
Novo Nikolajevsku. Tajgě. Krasnojarsku. 
Nižně Udinsku a Innokejentěvské u Jrkutska. 

šení výkonnosti v strojírnách a depech. Práce 
ta organisována byla jednotně a plánovitě 
na nových principech. 
Původně zamýšlená organisace železniční~ 

ho praporu inž. Znamenáčkem nebyla usku~ 
tečněna a ustálila· se tak. jak projektována 
byla armád. inženýrem majorem Havlem. 
jenž jmenován byl rozkazem čsl. vojska čís. 

31 z 13. května 1919. Za základy organisace 
přijaty principy vojenské. direktivy štábu 
byly jediným vodítkem pro činnost veškeré 
železniční služby. služba strojírenská. jež až 
dosud podléhala Techodu. převedena byla 

Kancelář armádního inže,nýra Havla. Foto Památnlk Odboje. 

Takové poměry vládly na ru.ské železnici. 
když bylo nutno dopraviti čsl. vojsko z ural~ 
,ské a povolžské fronty v týl. Ruské úřady 
mohly při vylíčeném stavu železnic povoliti 
dopravení nejvýše jednoho vlaku denně na 
východ a na dopravení čekalo 250 ešelonů. 
což znamenalo prováděti evakuaci s fronty 
více než 8 měsíců. A přece docíleno bylo 
toho. že koncem května. po 4 m ě s í c í c h. 
evakuace jak bojových částí se všemi 
sklady. ,tak i invalidů do Vladivostoku byla 
zakončena. ač v té době začal a trval největší 
nástup sibiřské armády na uralské frontě a 
převoz ruských vojsk kladl zvýšené poža~ 
davky. Veliký tento úspěch čsl. akce želez~ 
niční byl právě vý,sledkem práce dopravních 
odborníků a specialistů, pracujících na zlep~ 

cele v pravomoc štábu, odměna práce dělní~ 
ků~,specialistů, želez. úředníků a zřízenců do~ 

spěla k uspokojivému řešení. 
Rozkazem čís. 28 § 13 z 15. dubna byl 

zrušen odbor Technického referenta při štá~ 
bu čsl. vojsk na Rusi a při odboru armádního 
inženýra majora Havla zřízeno oddělení že~ 
lezniční dopravr N~čelníkem oddělení jme~ 
nován druhý pomocník arm. inženýra major 

Jindra (pomoc. Untermiiller), řídící dosud co 
člen Tech. o.dděl. strojírenskou službu. Jeho 
úřední název byl »hlavní náčelník dopravy 
československého vojska na Rusi«, sídlo při 
odboru arm. inženýra. Jemu po stránce tech~ 
nické byly podřízeny: samostatná d o p r a v~ 
n í rot a pro službu dopravní (velitel po~ 
ručík Špore!) a samostatná strojírenská rota 
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pro službu strojírenskou, jejíž částí jest záso
bovací oddíl (velitel inž. Futera). 

Našim technikl'tm a instruktorl'tm připadl 

nyní úkol zjistiti, kde vězí příčiny celého roz
vratu železnic a jak jim odpomoci. Technické 
oddělení organisovalo kontrolu železničních 
zakázek na všech uralských závodech, zave
dena práce úkolová, vybráni specielní děl .. 
níci do dílen atd. S počátku byl poměr čsl. 

instruktorl't a mistrl't i vojáklt~dělníklt k ruské 
administraci i dělnictvu hodně napjatý. Leč 
záhy získávali si svými osobními vlastnostmi 
i výsledky úcty a vážnosti. Dělnictvo ve vě
cech sociálních začalo míti v nich ochránce. 
Byla organisována výroba pomocných ná
strojl't a součástek. Za krátko začali se ruští 
inženýři obraceti o radu na naše techniky. 

Postavení čsl. instruktorl't získalo na váze 
příchodem amerických železničních in struk
torl't, kteří vyjadřovali údiv nad organisací 
celé obrovské trati: Zlatoust-J ekatěrinburk 
-Irkutsk a dovedli oceniti jejich informace 
Oplná rozrucha dráhy vedla totiž ruskou 
vládu k tomu, že žádala o pomoc nejen Če~ 
cho'slováky, 'a,]e i spojen'ce. Jednání vedlo 
se již v lednu, ale smlouva o spojenecké kon~ 
trole sibiřské magistrály byla uzavřena teprve 
15. března 1919 a uveřejnění její stalo se 
v »Čsl. deníku« v čís. 69. dne 23. III. 1919. 
Podle této smlouvy dozor nad magistráL:m 
měl prováděti zvláštní mezinárodní výbor ze 
zástupct"t spojeneckých mocností (i Ruska), 
které měly v Sihiři vojenskou .sílu. Předsedou 
tohoto výboru byl inž. L. A. Ustrugov. Tech
nickou a hospodářskou správu železnic řídila 
technická rada, složená z odborníků, dopra
vu vojenskou řídila spojenecká rada, ochrana 
trati svěřena spojeneckým vojenským silám, 
technické využití drah svěřeno předsedovi 

technické rady, jímž byl inž. Jerocus. Plat~ 

nost této smlouvy přestávala při odvolání 
cizích vojenských sil ze Sibiře a plán ten 
ovšem nijak nerušil svrchovaných práv rus

kého národa. 

Smlouva o spojenecké kontrole a prohlá
šení bylo podepsáno ve Vladivostoku zá
stupcem Ruska a zástupci Číny (Muciu 
Dzeu). Francie (Gaston Bourgeois) , Velké 
Britanie (sir Eliot) , I talie (Garco), Japonska 
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(Matsukaira) a Ameriky (Charles Smnh). 
Zástupce československé republiky tehdy 
podepsán nebyl. ač její ozbrojené síly v Si
biři byly největší. Teprve dne 23. března ob
držel plnomocník československé republiky 
v Rusku B. Pavllt následující telegram z Vla

divostoku: 

»Spojenecká železniční komise usnesla 
se sdělit československé vládě prostřed

nictvím jejího představitele v Sibiři o sou
hlasu spojenct"t, aby českosloven,ská re
publika účastnila se všeobecné kontroly 
sibiřské dráhy a za tím účelem jmenovala 
svého zástupce do mezinárodní železniční 
komise i technicko-vojenských a doprav
ních úřadl't za stejných podmínek, jako 

představitelé ostatních spojeneckých stá
tl't. Předseda želez. komise Ustrugov.« 

Podle telegramu ze dne 6. dubna z Vladi
vo,stoku byl jmenován zástupcem vlády č~s
koslovenské republiky v mezinárodní komisi 
pro kontrolu sibiřské dráhy dr. Girsa a do 
technické rady naznačen plnomocníkem čsl. 

vlády B. PwvJ,l't, inž. Bohumil Člupek, který 
počátkem května již zasedal ve svém úřaclé 
Kontrola nad sibiřskou dráhou na trati roz
dělena tak, že ji provádělo na trati Cha rb in 
-Nikolsk-Chabarovsk-Čita a Vladivo
stok-Nikolsk Japonsko, na trati od Čity do 
Omska prováděla ji Amerika. 

Otázkou .nejdl'tležitější byla nyní 

ochrana celé železniční trati 

a zabezpečení nerušeného provozu proti .zlo
činnému poškozování ze strany bolševických 
band, jež již od prosince roku 1918 začaly 
svoji organisovanou činnost v okolí dráhy a 
přilehlých měst. Ochrana trati nemohla býti 
svěřena ruským částem; lehce podléhajícím 
rozkladnému živlu bolševickému a agitaci. 
Sibiřská armáda rekrutována většinou z ves
nické mládeže, inteligence, jako za starých 
dob, hleděla se z vojenské povinnosti vyma~ 
niti, stejně jako všichni ti, kdož zabývali se 
spekulací. Byli-Ii povoláni, ukrývali se v týlu. 
Rolnický synek, negramotný a nekulturní, 
trpící »ťágou po děrevně,( a rodině, mající 

nechuť k vojně vl'tbec a jsoucí bez státotvor
ného ideálu a nacionálního cítění, lehce pod
léhalI bolševické agitaci nebo touze po domo~ 

vě, desertoval. kde se dalo, bil se neochot~ 
ně a při nejbHžší vhodné příležitosti přecházel 
k nepříteli, jakmile se mu to zdáío býti pro .. 
spěšným. Při tom nebyl špatným vojákem. 
Bylo ho snadno udržeti řádným zásobová
ním a oděvem a zacházením s ním lidským 
~pl'tsobem. Při sebe menším vítězném postu
pu šel kupředu dravě, ale při malém otřesu 
ztrácel sebedl'tvěru a vzdával se nepříteli. 

NechUť k boji byla mu vžita tak, že ani na 
straně nepřítele nejevil větší pevnosti a při 

nejbližší příležitosti vzdal se opět sibiřským, 
jakmile začali projevovati trochu iniciativy. 
Tam, kde užito bylo ruských částí, po sice ne
byla nikdy jista, jako na př. v Kolčugině, 
kde celá rota, vyslaná k usmíření povstání" 
se vzbouřila, pobila důstojníky a přidala se 

k povstalcům. 
Pohyb čsl. vojska na východ pod touto 

»spojeneckou« ochranou a kontrolou magi~ 
strály započal tedy koncem ledna roku 1919. 
První začaly se pohybovati 1. střelecký pluk 
z Petropavlov,ska, 10. střel. pluk z lšimu a 

8. stř. pluk z Jekatěrinburku v měsíci únoru. 
Nehledě k silnému nedostatku sil, vlaky byly 
propouštěny velmi, liknavě a vl'tbec celému 
formování ešelonl't byly kladeny různé pře
kážky. Při tom hrála roli i obrovská vzdále~ 
nost, špatné poštovní ~ dopravní spojení, ne
znalost ruských poměrů atd. Podmínky, za 
jakých se' tehdy pracovalo, nebyly příz~ivé. 
Namáhavá služba strážní je příčinou nedo~ 
statku sil, nedl'tvěra ze strany ruských, hlav~ 
ně . vojenských úřadů, různé, čistě třídní a 
stavov,ské předsudky, úplná rozrucha želez
nic, naléhání vojen. našich velitell't na co 
možná nejrychlejší pohyb na východ, převy~ 
šování stanoveného počtu ešelonl't (7) na 
každý pluk, mnohdy až o 3 ešelony, časté 
zadržování našimi náčelníky ešelonl't a ne 
právě nejslušnější chování našich dobrovolců 
vůči velitell'tm stanic a jich pomocníkl'tm, po
čínající přepadávání trati bolševickými ban~ 
dami, sněhové vánice a bouře, jež na několik 
dní zastavily dopravu vůbec, »slavení« maso·, 
pustních a velikonočních svátkl't ruským děl
nictvem atd., úplně vysvětlují, že v únoru ne
bylo ani dostiženo toho počtu vlakl't, které 
měly býti za Omskem. V únoru projelo Om
skem pouze 47 ešelonů, v březnu 73 a teprve 

v dubnu na intervenci náčelníka dopravního 
odděl. byla zvýšena norma českých vlakl't, 
projíždějících Omskem, na 3 vlaky denně, 

takže bylo již odesláno Omskem 99 ešelonů. 
Někdy bylo však dosaženo i 8 našich vlaků 
za den. 

V . měsíci květnu doprava poněkud klesla 

z té příčiny, že nebylo již dostatek českých 
vJaků. Celkem od 1.. II. do 31. 5. 1919, kte .. 
rýmžto dnem zakoncena evakuace ešelonů 
záp. Omska, projelo Omskem 268 českých 
ešelonl't. Nepočítaje sanitární vlaky, česko~ 

slovenské 'Vojsko zaujímalo tehdy 5000 olSob~ 
ních a 9547 nákladních vozů. 

V cervnu následkem nástupu bolševiků 

bylo nutno přikročiti k. evakuaci různých 

úseků, zůstávajících ještě za Omskem. Byl to 
hlavně koňský záložní dvůr v Kurganě, dě~ 
lostřelecké dílny v Čeljabinsku a rl'tzné oddíly 
a zařízení v Omsku. B. Pavlů opustil Omsk 
20. července a zůstal tam kromě štábu gen. 
Janina politický představitel čsl. vlády major 
Košek, 6. pluk se štáby samostatné dopravní 

a strojírenské roty. 

Evakuace přerušila úplně normální do .. 
pravu, potíže se zásobováním uhlím rostly. 
Stav doll't byl kritický pro ned0statek děl .. 
nictva a stálé nepokoje a stávková hnutí. 

Evakuace děla se již za stálých nepokojl't 
v týlu a přepadání trati, při čemž docházelo 
k celé řadě železničních katastrof. Podle se .. 
znamu železničních katastrof na Omské a 
Tomské železné dráze v době evakuace čsl. 

vojska na Rusi v měsíci únoru přihodily se na 
Tomské dráze 2 neštěstí, při nichž rozbity 
2 vozy, ubit 1 čsl. dobrovolec a raněno 10 
dobrovolců. V měsíci březnu přihodilo se na 
téže dráze 6 velkých katastrof. při jedné 
z nich kromě celého osobního vlaku i s paro .. 
vozem, dne 26. března, rozbito bylo ještě 18 
vozů druhých a 1 parovoz. Zabito celkem 
5 ruských občanů a raněno 46. V měsíci 

dubnu stalo se dalších 9 velkých neštěstí, při 
nichž rozbity 22 vagony a 2 parovozy, zabiti 
2 ruští občané, raněno 11 čsl. dobrovolců a 
3 ruští občané. V měsíci květnu zaregistro-" 
váno 5 neštěstí, při nichž zničeno 35 vagonů, 
zabiti 2 ruští občané a raněni 3 čsl. dobro .. 
volci. V červnu zaznamenána na Omské 
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dráze 3 neštěstí (zničen 1 parovoz a 14 
vozů), v červenci na Tomské dráze 4 kata~ 
strofy, při nichž rozbito 37 vozů, 1 parovoz, 
ubiti 2 čsl. vojíni a raněno 25 čsl. dobrovolců. 
Tragickou byla 'zejména srážka sanitního 
vlaku s vojenským dne 26. července, kdy za~ 
bito 45 a raněno 50 ruských vojínů. Všechna 
tato neštěstí zaviněna vytrháním kolejí, 
úmyslně špatně postavenými výhybkami atd. 
Na vyšinuvší se vlaky podnikány pak ban~ 
dami bolševiků útoky, vlaky obstřelovány a 
vyloupeny. Přirozeno, že toto řádění bolše~ 

ského okruhu gen. Vol kov prosil zadržeti čsl. 
ešelony na st. Kamarčaga-K!.jukvenaja, po~ 
něvadž bolševici ohrožovali trať z jihu. Ná~ 
čelník štábu zasílá 29. února následující 
telegram: 

»6. února na rajoně Kramojasska-Ačin~ 
ska nastala bolševická vzpoura. Vrch. velitel 
přikázal prvnímu pluku převzíti ochranu že~ 
lezné dráhy v rayoně Kansk-Jenisejský
Krasnojarsk, 10. pluku urychliti sou,středění 
v rayoně Mariinsk-Tajga. Převzíti železné 
dráhy, vytvořiti bojovou ochranu, zničiti ni~ 

Technické dílny v J ekatěl'inbul'ku. Foto Památnllt Odboje. 

vických band, dlouho připravované a řádně 
organisované, zejména v jenisejské gubernii, 
bylo na závadu evakuace. Nastala citelná 
porucha ve spojení železničním, telefonním 
i telegrafním mezi jednotlivými částmi, a tak 
rámcový plán, stanove~ý štábem čsl. vojska 
k převozu a k umístění vojsk, musel býti 
z taktických důvodů každou chvíli měněn a 
doprava jednotlivých částí urychlována. 
Kromě menších, více méně jen rayonnich, 

častých změn, byl na př. podle telegramu 
vrch. velitele z 5. února poslán II. pluk do 
Zlatoú.stu, a obsazeny doly vých. Čeljabin~ 
ska. Za účelem zabezpečení dopravy byly 
poslány 1., 10. a 8. pluk dopředu před ostat~ 
ním vojskem. Dne 29. února velitel irkut~ 

čitele pořádku i dopravy čsl. vojsk. Do rayo~ 
nu Krasnojarska dopravuje se obrněný vlak 
»Orlik«, který postoupí k disposici velitele 
1. pluku. Po likvidaci bolševického povstání 
a po soustředění 10. a 8. pluku, první pluk 
bude pokračovati v cestě, vytčené příkazem 

0713.« 

Současně dne 9. února hlásí tE'legr,am gen. 
J aninovi o povstání a žádá o jeho intervenci 
u rU,ského štábu, aby propouštěl více česko~ 
slovenských ešelonů na východ. 

Z dalšího telegramu vrch. velitele ze dne 
13. února se zdá, jako by povstání už bylo 
potlačeno a nařizuje se pokračovati v jízdě 

podle příkazu 713. Ale již 15. února spáchán 

znovu útok na trať v rayoně Ačinsk-Kras~ 

nojarsk. 

Mezitím působily i okolnosti podružné na 
iměnu pořadí evakuace. Na př. nedosté'tek 
sena způsobil změnu disposice v umístění 

jí~dnÍ'Ch pluků, jež pOlslány v pfia.Jtajský 
úrodný kraj na trať barnaúlskou k Bij~ku. 

Sedmý pluk převeden do Tomska a šestý 
z Ťumeni do Omska. Vzhledem k vážné 
situaci otázky zásobovací na východě bylo 
nutno intenda'ntské centros:kJ.ady štábu Če~ 
chovojsk z Kurganu a intendantské ešelony 
I. divise z Čeljabinska poslati napřed. 

-
spojení .mezi částmi čsl. vojska, zadržuje do~ 
pravu poloviny vojsk i jich zásobQvání, teror, 
prováděný povstalci nad železničními zří~, 

zenci a okolním obyvatelstvem nutí mě, vzíti 
je pod ochranu. Zprávy o nepříteli podle 
denních svodek. 

3. Přikazuji očistiti železnou dráhu v ra~ 

yoně 10 verst severně a 10 verst jižně trati 
od povstalců, odebrati od obyvatelstva vo~ 
jenské zbraně i proklamacemi ukázati pevné 
rozhodnutí československého i druhých spo~ 
jeneckých vojsk, netrpěti násilí nad bczbran~ 
ným obyvatelstvem, ničení komunikace a 

Vodojem na nádraží v Čel'emchovu. Foto Památnik Odboje. 

Rozkazem 1818 z 30. března vrchní velitel 
rozkázal rozšířiti rayon II. divise do Ačinska 
inklusive a zaujmouti zde kasárny pro 1400 
lidí, III. divisi zaujmouti kasárny 1400 lidmi 
a rozložiti se dále východně Ačinska. Rozka~ 
zem 1813 z 3. dubna nařízeno rozšířiti rayon 
ochrany I. divise na východ až do stanice 
Kukuk. Mysovaja ponechána již Japoncům. 

Dne 15. dubna vydán byl vrch. velitelem 
čsl. vojska gen. majorem Syrovým rozkaz 
čís. 2112, jenž zněl: 

»1. Česl. vojska odcházejí na sibiřskou že~ 
leznou dráhu za účelem reorganisace. 

2. Pustošení železné dráhy povstaleckými 
tlupami v rayoně Tulun-Tajga zneffiloižňuje 

opakování zákeřných vražd českosloven~ 

ských vojínů. Oznámiti všem osadám, nalé~ 
zajícím ,se v tomto 20verstovém pásmu o ne~ 
utrálnosti této zony a vésti k odpovědnosti 
zástupce osad v naznačeném pásmu, neozná~ 
mí~li zavčas o každém hnutí se v osadách. 

4. První divisi na účastku Kultuk-Chu~ 
dojelenskaja exklus. vésti ochranu a vystou~ 
piti v případě objevení se povstání. 

5. 3. divisi a podřízeným jí 1. pluku s pra~ 
porem 4. střeleckého pluku, praporem 2. stře~ 
leckého pluku, dělostřelectvem 1. čsl. divise, 
jízdní baterií a obrněnými vlaky na účastku 
Chudojelenskaja incl. Ačinsk incl. operovati 
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ve styku s ruskými vojsky na zničení povsta~ 
leékých band. 

6. Druhé divisi ochraňova'ti linii Ačillsk
most Novonikolajevsk incl., likvidovati po~ 
vs tání v rayoně Torka-KoIčugino a obsaditi 
Barnaul. 

7. Všem divisím jednati co nejaktivněji, 
zformovati úderné mobilní grupy k likvicl.aci 
nových povstání i ve vzdálenějších místech. 

8. Vojska západně Omska budou podjíž~ 
děti k divisím podle plánu po 3 ešdonech 
denně. Omská posádka 6. pluku a 1. zálož~ 
ního pluku obdrží zvláštní direktivy. 

9. Štáb Čechovojsk v Omsku. 

10. Hlášení posílati k 7.14 hodině petro~ 
hradského času. Platný šifr. čís, 55655. 

Vrch. velitel čsl. vojsk na Rusi 
gener. major Syrový.« 

Rozkazem 2482 z 23. května na rozkaz 
gen. Janina doplněna česká vojska na svém 
účastku vojsky rumunského legionu pod ve~ 
lením pluk. Kadlece, a svěřena jim ochrana 
železniční trati v rayoně stanice Katalik

Nižní Udin'stk. Zároveň na sibiřskou dráhu 
poslány i italské části k společné ochraně 
trati, jež zúčastnily se bojů v tajšetské skupi
ně. Koncem měsíce června povstání poněkud 
zatichalo a trat' od Novonikolajevska do 
lrkutska stala se opět bezpečnou, takže při 
technickém zhoršení provozu, dík práci na~ 
šich lidí v železniční organisaci, celá tato 
trat' mohla býti vykonána obyčejným osob~ 

ním vlakem za tři dny, zatím co dříve bylo 

q 

potřebí doby až dvou tý,dnů, poněvadž vlaky 
od Krasnojarska jezdily pouze ve dne. 

Na sibiřské magistrále po rozprášení bol~ 
ševických a povstaleckých band nastává po~ 
měrný klid. Události na trati, tento podivný 
»oddych«, kdy nikdo nebyl si jist ani hodinu 
životem, poznání, že »spojenecké vojsko«, 
~rčené k ochraně magistrály, jsou vlastně jen 
Cechoslováci a několik nepatrných národ~ 
nostních částí z bývalých rakouských neně~ 
meckých národů zformovaných, chaos v rus~ 
ských poměrech a nespokojenost nad krutým 
postupem proti ruským lidem, způsobila 

vzrůst touhy čsl. vojáků opustiti Rusko, ne~ 
vměšOvati se do ruských poměrů a nepodpo~ 
rovati neschopnou Kolčakovu vládu. Všech~ 
no to odrazilo se také v kvašení mezi voj~ 
skem a známých událostech, »delegátštině« 
atd. Politické i vojenské vedení - nejsoucí 
zrovna v nejlepším souladu, - pokračuje za~ 

tím v reorganisaci vojska, prohlubuje vzor~ 
nou službu intendantskou i finanční, stará se 
o kulturní potřeby vojska i duševní zábavu, 
zakládá celou řadu institucí, jež přetrvaly 
samy legie, organisuje službu zdravotní, na~ 
řizuje soupis občanů republiky a odvody atd. 

Byla to úžasná práce, jejíž ocenění v krát,. 
kém článku je ovšem nemožné. Práce ta pro~ 
váděna byla za poměrů nejnepříznivějších a 
přispěla k uklidnění rozrušených nervů voj,. 
sb. Zatím však blížil se již srpen a podzim, 
který urychlil strašlivou katastrofu omské 
vlády a konečnou evakuaci čsl. vojska 
z Ruska. 

x 

KDYŽ JSME HLfDALI MACíISTRÁLU, 
liLI OBDOBI DELECíÁ TŠTIMY 

~RANT. DOBlíK 
Nejraději bych nechal vyprávěti svůj deník,' 

který den za dnem přesně připomíná mi teh~ 
dejší události, ale protože záznamy jsou přece 
jen kusé, musím některé události, pokud se 
na ně pamatuji, více osvětli.ti. Postup děje 

bude však docela z,achován a obsáhne dobu 
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od ledna do srpna roku 1919 na úseku trati 
Tajga-Ačinsk, obsazeném osmým plukem 
a měřícím maličkost, 327 verSt. 

Když konečně dne 13. 1. 1919 na frontě 
permské zaměněni byli jsme ruskými částmi, 
udělali jsme .si ještě řádný, několikadenní 

.. 
pochod v uralském sněhu a mrazu, než do
stali jsme se na rozjezd No. 61 před stanicí 
Šamary, kde jsme se znovu navagonírovali a 
nastoupili pout' na východ. V Jekatěrinburku 
přidružily se k nám jednotliVé části našich 
rot, které odřekly se dalšího nástupu 11 nyní 
zase všichni společně jedeme dále, aniž 
bychom si vzájemně vyčítali nějaké zásluhy 
nebo ulejvání. Zde také odešli od našich 
částí důstojníci, určení jako velitelé k II. 
divLsi. ' 

Tak jsme tedy zase na těch kolejích, které 
vedou až k moři, našemu jedinému cíli, 
avšak putujeme tempem hlemýždím od sta~ 

nice do stanice. V Kamyšlově stal se případ, 
že ruský důstojník vysmíval se nám, že utí~ 
káme z fronty, za což dostal ihned svůj díl, 
nebot' chtěli jsme vědět, co on vlastně tak 
daleko od fronty hledá, když je takový hrdi,~ 
na. Ve stanici Lubimské zastavili jsme se dne 
15. II. pro hroznou vánici, která celou trat' 
i stanice zavála ,sněhem' tak, že vlaky bez pro~ 
házení závějí kupředu nemohou. Po uHšení 
bouře pozoroval jsem při západu slunce a 
později i za svitu měsíce nádherný přírodní 
úkaz. Okolo měsíce utvořily se veliké verti~ 
kál ní i hOTizontální svě,telné kruhy, v men~ 
ším kruhu pak utvořil ,se světlý kříž s obrazy 
měsíce na všech čtyřech ramenech. Něco po~ 
dobného' jsem dosud neviděl. Do Omska při~ 
jeli jsme 17. II. a do Tajgy dne 19. II., kde 
nás hned postavili na poslední kolej, což zna~ 
menalo konec našeho putování. Pro'zatím ne~ 
víme, co zde budeme dělat, avšak třetího 

dne určeny jsou naše ,stráže k obsazení 
vjezdu do stanice, depa, strojírny ,a nádraž~ 

ních budov. 

Američané, za války notně zbohatnuvší, 
hledí se nyní všude zavděčiti, a proto při~ 
vezli také až sem několik vagonů dárků, které 
zdejším železničářům rozdávají. Každý obdr~ 
žel: 1 přikrývku, 3 páry rukavic, 3 páry po~ 
nožek, svetr, teplé zimní i letní prádlo a 
desku Hsovaného čaje. Mnozí z obdarova~ 
ných netajili se radostí a vesele říkají: »Vot 
Ameriikand, tak Amerikanci, jibit' ,ta1kujuto 
mát', pravda?«, což značí: »Když Američan, 
tedy Američan skutečně, není~liž pravda?«, 
s přídavkem nezbytné ruské kletby. 

Když projížděl Tajgou štáb našeho pluku" 

zastavil zde na nějakou dobu a plukovní 
hudba uspořádala ve zdejším kinu velice zda~ 
řilý symfonický koncert, čímž poskytli nám 

výtečný duševní požitek. 

Jednoho dne, hoši od naší roty byli u ra~ 
portu se žádostí o vy,světleilOu, co je s ame~ 
rickými dárky, pro naše vojsko určenými, 
které prý byly kdesi zašantročeny. Co na 
tom bylo pravdy, nedověděl jsem se nikdy, 
avšak po nějaké době byly jakési dárky roz~ 
dávány, a to: svetry, ponožky, zrcátka, hře~ 

beny a podobné maličkosti. 

V Tomsku, kde umístěn je 7. pluk, vypuklo 
prý 5. III. jakési povstání, a proto byla tam 
od nás poslána 7. a 8. a kulometná rota. Mezi 
hochy však převládá názor, že by bylo lépe 
,do »ruských »děl« se nemíchati a nic nepotla~ 
čavat. Když pak po 14 dnech vrátily se roty 
zpět, dověděli jsme se, že při patrulování 
městem' byli tři naši bratři zezadu zákeřně 
zastřeleni, což zavda.Io příčinu k ostřejšímu 

režimu. 

Noviny, přinášející zprávu o zavraždění 

bratra kapi1tána Tichého v Jekatěrinburku, 
byly pro komentář k této zprávě zabaveny, 
což nás jen ještě více roznítilo k nenávisti 
proti ruským důstojníkům a nynější vládě. 
Dále dočítáme se zprávy o jakýchsi dělnic
kých nepokojích v Praze a Mol'. Ostravě a 
o tom, že na rozkaz gen. Janina jdou dva. 
české pluky znovu na frontu (tomuto však 
nikdo nevěří). dále, že krasnojarští majitel€: 
zlatých dolů darují Čechům 1 pud či'stého 

zlata a j. zprávy. 

Abycho~ se mohli dále vzdělávat i dušev~ 
ně zaměstnávat, vypůjčovali jsme si (ne 
všichni) ze zdejší rozsáhlé knihovny želez~ 
ničářů různé knihy zábavné i vědecké, na~ 
v'štěvovali kino »Furor«, různé přednášky a 
zábavy, »strýčkem« Američanem pořádané. 
Při pro'cházkách městečkem i do některých 
domácností byli jsme zváni, kde při čaji a 
trošce »spirtu« navazovaly se známosti a 

přátelstva. 

Svátek Josefů o:slaven byl u ná,s náležitě. 
»Strýček« uspořádal v klubu večírek na po~ 
čest Josefů a druhého dne hoši sami, třeba 
i nebyli Josefi,.zapíjeli jmeniny tak, že ještě 
pozdě v noci, luně překrásně svítící, se kla~ 
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něli. Vláda Kolčakova totiž, aby si pomohla 
k penězům, dovolila rozprodati líh, dosud ve 
skladištích ·uložený. Jeden rU'ský humorista 

složil na to popěvek, z něhož si pamatuji 

jen slova: »Chtějíce vymazat loďku (t. j. 

vládní loď), rozhodli se prodat vodku.« 

V Mariinském skladě možno obdrže,ti »če~ 
tvrť« 40% vodky i ,s lahví za 70 rublů, »bu~ 
tylka 37% stojí 13.10 rublů. »Očereď« na 
tento povzbuzují'CÍ nápoj jest řádná a čekatel 
musí zde pár hodin prostát, než tu kapku 
dostane. 

U 4. pluku sestavena byla resoluce, s nlZ 
souhlasí všechny pluky I. i II. divise, která 
se odešle našim zástupcům vlády a v níž se 
žádá o plné zachování demokratických zří~ 
zení v naší armádě. 

Podobně jako v Mariinsku, uspořádána 
byla informační schůze v Tajze, která byla 

všeobecná a vyzněla docela mírně, neboť br. 
Košina velice se přičinil, aby podrážděná ná~ 
lada shromáždění se uklidnila. Od každé roty 
zvolen byl delegát, aby mohlo se stanoviti, 
co za nynější situace náš pluk podnikne. Tato 

A/exandrovský sad s universitou a mUSeem v Ir/mlsku, Foto Památník Odboje, 

Dne 23. III. byl .jsem v Mariinsku, kde prá~ 
vě konala se hojně navštívená schůze n,a 
»prodovolstveném punktě«, jíž Jsem se také 
zúčastnil a kde hlavním řečníkem byl bratr 
Košina. S počátku objasnil celkovou situaci, 
pak mluvil o nepěkných zjevech v naší ar~ 
mádě, toUž o opilství a prostituci, o náladě 
ruského obyvatelstva, které je s nynější vlá~ 
dou docela ne,spokojeno, o vinnících nepro~ 
vedení řádů 'sjezdových v našem pluku a jiné 
věci. Mezi jiným podotkl, že řády sjezdové 
včerejším rozkazem se zrušují (jak výše uve~ 
deno, nebyly dosud ani provedeny) a místo 
nich mají býti u pluků zřízeny osvětové 
kroužky. Když jsem se pak třetího dne zase 
vrátil do Ta'jgy, byl již rozkaz zde a u 7. roty 
při čtení tohoto došlo ku bouřlivému výstupu 
mezi kapitánem Růžičkou a bratry. 

klidná nálada netrvala však dlouho, nebot' 
ke konci schůze přinesli nově příchozí bratři 
nejnovější rozkaz, podle něhož budou všichni 
zvolení a nepohodlní bratří od rot odkoman~ 
dováni. 

A skutečně! Místo uklidnění vydán byl 
dne 28. III. plukovní rozkaz č. 50, v němž 
vypsáni byli všichni důstojníkům nepohodlní 
bratří, kteří mají ihned odejíti k pochodové 
rotě. Od naší 5. roty má jich býti odesláno 
12, mezi nimi i několik, kteří již u {oty 
dávno nejsou. Počítám, že tímto byl již vy~ 
povězen skutečný boj podle nařízení Medka 
a Pavlů, podle něhož mají by ti u všech částí 
bratří rozděleni na tři skupiny, a sice: dobré, 
špatné a štváče. Proti tomuto, pro naši ar~ 
mádu tak potupnému příkazu postavili jsme 
se však u všech rot jednotně a nikdo za žád~ 

ných okolností nesmí od roty odejíti, ať se 

děje cokO'Iiv. 

Den poté přijel člen pluk. zastupitelstva 
3. pluku z J ekatěrinburku, aby, informoval 
části východně ležící ů rozhodnutí posádky 
jekatědnburské. Všechny pluky a části I. di
vise, jakož i divise 11., až snad na 5. pluk, 
v němž jsou poměry neurovnané, s tímto 
rozhodnutím souhlasí ,a prohlašují, že příkazu 
Stefánika o rozpuštění za,stupitelstev se ne
podrobí, naopak, že musí se svolati sněm, 

jenž rozhodne o našem dalším postupu. 

Bratři, vyslaní na poradu do Mariinska, 
vrátili se dne 4. III. a ihned informovali roty, 
na čem se usnesli. Vydána byla resoluce a 
provolání k bratřím, dále vydána byla sbě~ 
rací listina pro osvětový odbor a pro úhradu 
delegátům na sjezd. U naší 5. roty vybráno 
bylo na 900 rublů. Od 8. pluku ~voleni byli 
delegáty na sjezďtHo bratři: Vrch~, Košina, 

Luka'vec a Kočka. 

Poněvadž delegáty máme zvoleny a chce~ 
me, aby sami na sněmě rozhodli o dalším 
postupu našeho voj,ska, přichází tedy u na~ 
šeho pluku období, »delegátštinou« pozdě'ji 

nazvané. U jiných pluků byli delegáti již 

dříve zvoleni. 

Podle rozkazu po praporu č. 34 z 29. III. 
mají se v rotách pod vedením velitele vésti 
rozhovory o naší situaci a o oqjezdu do vlasti. 

Od Mariinska přes Krasnůjarsk do Irkut~ 
ska začíná to z,ase hořet. ,ďUhasíme~li to, po~ 
chybuji. Mezi ruským obyvatelstvem rozší~ 
řena jest zpráva, že prý Kolčak s Ga.jdoll 
chtějí nás odzbrojit. Z dalších ~práv vysvítá, 
že v nejbližší době :proveden bude převrat 
nebo poV'stá.ní, které vzplane na několika 

místech najednou, a to zprvu na zkoušku, jak 
,se my, t. j. české vojsko k tomu zachováme. 
Postavíme~li se na odpor, z,ačne se jiným 

způsobem. 

A proto, abychom dlouho na nějaké to po~ 
vstání nečekali, dochází odpoledne 6. IV. 
telegram, žádající okamžitou pomoc na Kol~ 
čugijskou dráhu, kde v~bouřivší se vojáci 
pobili svoje důstojníky a přidali se k povstal~ 
cům. Vyslána byla tam I. pochodová rota 
s broněvikem vpředu. Téhož dne večer od~ 
jíždějí osobním vlakem' do J ekatěrinburku 

také naši čtyři plukovní delegáti. Tato po~ 
chodová rota vrátila se z Jurgy 9. IV. 

Protože máme býti v nejbližší době pře~ 
místění do Ačinska, vydán byl znovu roz~ 

kaz, aby všichni ti, kteří určeni byli k po~ 
chodové rotě, ihned odešli. Na tento rozkaz 
ihned bylo jednomyslně odpověděno, že ni~ 
kdo od své roty nepůjde, tak jak bylo již 
dříve rozhodnuto. Na rozloučenou z Tajgou 
zašli jsme na večírek do »Kolizeje«, kde pro~ 
vedeny byly ukrajinské hry, zpěvy a tance, 
a kde jsme se krásně pobavili. 

Druhého dne skutečně jsme odjeli, tak že 
již 12. IV. stojíme v Ačinsku n,a nádraží. Do~ 
poledne projíždí zde vlak podpluk. Medka 
s množstvím majorů, kapitánů a ženštin. 
V novinách dočítáme se zprávy, že podle 
sdělení francouz;ské misie do Evropy přes 

moře nebude nikdo dopraven, jelikož není 
lodí a nejkratší cesta na západ je prý přes 
Rusko, jenže musí se nejdříve probíti. Zprá," 
va tato zdá se nám býti provokační. V »De~ 
níku« nazývá nás Pavlů velezrádci a praví, 
že právo na oposici máme až doma s voleb~ 
ním lístkem v ruce. Rozkaz o odeslání nepo~ 
hodlných bratří ku pochodové rotě byl dn2 
12. IV. odvolán a jsou nyní zase všichni 
znovu přiděleni ku svým rotám. 

Dne 17. IV. určena byla 6. rota k odjezdu 
do st. Anžerské, kde prý jsou jakési nepo~ 
koje, avšak v poslední chvíli před odjezdem 
všichni bratři se rozhodli, že nikam nepo~ 

jedou, a když došlo na 5. rotu, aby jela, do~ 
padlo to právě tak. Pro neuposlechnutí toho~ 
to rozkazu prohloubila se propast mezi námi 
a velením ještě více a případ tento vyšetřo~ 
ván byl i soudně, avšak bez výsledku, neboť 
k nějakým násilnostem nemohlo býti .sáhnuto 
ani se strany velení, ani se strany bratří opo~ 
sičních, poněvadž obojí cítili, že by to bylo 

zkázou nás všech. 
Na den 19. IV. svolána do Mariinska 

scht'ize důvěrníků všech rot a oddílů, kde 
mají se projednati veškeré otázky a novosti. 
Cestou do Mariinska setkáváme se s bratry 
od 10. pluku, jedoucími ku gen. Janinovi a 
vezoucími s sebou protest proti vedení a zá~ 
roveň, že předají veškerou prav~moc do ru~ 
kou jimi volených delegátů, dávno již na 
sjezd vyslaných. Dovídáme se od nich, že 
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pro III. divisi vydán byl rozkaz, jímž veškeré 
schůze, volby, hromadné podávání resolucí, 
dopisů a pod. se přísně zakazují. Veli.tel III. 
divise pro sebe pak žádá na representaci mě~ 

síčně 600 rublů a pro svého pobočníka 400 
rublů. Tím zřejmě dává na jevo, že více ho 
zajímají styky se »sojuzníky«, než se svými 

velmi četně navštívena. Z bratří důstojníků 
nezúčastnil se schůze však ani jeden. Pravdě~ 
podobně řídí se oním tajným rozkazem, 
v němž se zakazuje vše, tak jak u III. divi,se 
bylo oznámeno. Plnomocník Pavlů vyhro~ 
žuje. Kdo prý chce poslouchat, ať zůstane 

v armádě a kdo nechce poslouchat, ať z voj~ 

Poprava pous/alcu, 

bratry vojáky. U ná:s prozatím chvála Bohu 
něco podobného nevyšlo. 

K večeru dne 21. IV. nenadále vrátil se 
z předporad br. Kočka, neboť všichni dele~' 
gáti se rozjeli ku svým částem, aby všude 
o výsledku informovali. Předsednictvo sjezdu 
zasedá u 3. pluku a sjezd má býti svolán nej~ 
déle do 20. května t. r. Proto ihned svolána 
schůze všech zde stojících částí, která byla 
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ska vystoupí nebo bude vyloučen. Jako od
plata za věrné služby čeká nás tedy -
»lágr«. To samé v r. 1918 říkali nám bolše~ 
vici a nepochodili. Uvidíme tedy, kdo z koho. 

Za takovéto nálady vyšlo dne 27. IV. na~ 
řízení o zvýšení platů, které však považuje~ 
me jako provokaci a vydáno prohlášení, aby 
nikdo zvýšený plat nepřijímal. 

V očekávání věcí příštích minul i 1. kvě-

ten klidně, ačkoliv se počítalo s povstáním ve 
větších městech, až zase 3. V. nastal rušný 
den. Přijel totiž vlak gen. Syrového se štá~ 
bem a plnomocníkem B. Pavlů, který měl 

k nám velmi vyčítavou a bouřlivou řeč. Před~ 
čítal též telegram 'generála Štefánika, že na 
frontu již více nepůjdeme a od Perglera, že 
prof. Masaryk chce míti armádu demokratic~ 
kou a na žádost maďarských buržujů, aby 
naše vláda jim pomohla proti bolševikům, 
prý odpověděl, že do vnitřních záležitostí 
sousedních států zasahovati nemuzeme. 
Pavlů mezi jiným nazývá naše jednání anar~ 
chií, poukazuje na právě projevší stanicí 
Ačinskem vlak 3. pluku, jenž prý jede bez 
důstojníků. Ze tito však odešli z vlaku sami, 
nechtějíce jeti společně s plukovním zastu~ 

pitelstvem, to ovšem neřekl. K nějaké otázce 
ne'b řeči nepřipustil nikoho a po ukončení 
své řeči velmi rozčilen ihned odešel, což 
u všech přítomných vyvolalo velmi nepřízni~ 
vý dojem. Tak nejedná demokratická vláda! 

Vzhledem k tomu, že jsme zde jaksi v týlu, 
zavádí se zase večerní »prověrka«, což se 
však setkává se všeobecným odporem a při 

zpívání hymny zpívá všeho všudy asi pět 

bratří, a to ti, kteří při poslední výplatě vzali 
doplatky na zvýšené služné, ačkoliv ,se po~ 

depsali, že je nevezmou. Ovšem peníze jsou 
lákadlo. Poněvadž za takových okolností 
»prověrka« je jen pro ostudu, byli všichni 
četaři dne 22. V. u praporního raportu, aby 
s~ nekonala. Velitel praporu však stojí na 
svém, že vydal rozkaz, z něhož ani slovo ne~ 
může změniti. Proto na odpolední schůzi dů~ 
věrníků bylo usneseno, aby i přes rozkaz ni~ 
kdo k »prověrce« nechodil. A tak se stalo, 
že večer na »prověrku« vyrukovali jen ti 
bratři, kteří vzali doplatky a ostatní zůstali 
ve vozech. Tím docíleno bylo toho, že od 
28. V. konala se »prověrka« místo o 10. hod. 
již o 9. hod., a to bez zpěvu. 

Dne 23. V. projíždí stanicí Ačinskem vlak 
amerického Červeného kříže, v němž jeli dva 
starší lékaři Češi a jeden americký voják, 
taktéž Čech. Projíždějí na západ, aby seznali, 
co se děje v naší armádě, neboť ,jsou to oni, 
co přijeli z Ameriky ,s českým Červeným 

křížem, ale ve Vladivostoku byli zadrženi, 
poněvadž jsou prý bolševického smýšlení. 

Zato nyní dělají na naše vedení takové vtipy, 
že kdyby mělo na ně »chlupy«, jistě by je 
v tu ránu zavřelo. 

Bratři delegáti, projíždějící dne 29. V. o 5. 
hod. ráno z Tomska do Irkutska k Pavlů, ne~ 
chávají nám tu provolání k bmtřím, rozkaz 
Klofáčův důstojníkům, řeč Lonského a otisk 
jekatěrinburských předporad. 

Nastalo nyní nékolik klidnějších dnů, až 
na výstupy s rotným velitelem k vůli výplatě 
,služného, které vyplácí se většině podle sta
rého a jen těm, ,kteří již zvýšené služné vzali, 
vyplácí se vyšší. 

V tuto poměrně klidnou dobu proskočila 
však nenadále dne 12. VI. zpráva, že sjezd, 
jenž zasedá v Irkutsku, jest rozehnán. Ne~ 
víme, je~li to skutečně pravdou, přes to však 
nálada se přiostřu~je a jsou návrhy, že někdo 
se tam musí jet podívat, po případě ať celý 
garnison nastoupí cestu do Irkutska. Než 
jsme se však skutečné pravdy dopátrali, při
jel dne 14. VI. vlak gen. Janina, jenž byl při
vítán čestnou stráží 6. roty a k němuž na 
poradu pozváni byli všichni důstojníci. Vý~ 
sledek porady sdělen nám byl při rozkaze. 
V Irkutsku prý gen. Syrový předstoupil před 
1. pluk a tázal se, kdo chce poslouchat vládu. 
Vystoupili tři bratři, kteří řekli, že nepo~ 
slouchají. Proto byli prý ihned z vojska vy~ 
loučeni a zavřeni. Nato byli prý také aresto~ 

váni sjezdoví delegáti. Když se to dověděl 
4. pluk, stojící v Innokentěvské, arestoval 
svoje důstojníky, odjel ihned do Irkutska, 
kde osvobodil delegáty a arestované bratry 
od 1. pluku. Potom prohlásil se sjezd za pro~ 
zatímní vládu a povolal do Irkutska těžký 
dělostřelecký division. Gen. Janin nám vzka~ 
zuje, abychom zůstali neutrální a do irkut~ 
ského konfliktu se nemíchali, neboť prý se to 
již nějak urovná. On prý je tam povolán 
sjezdem. Za,jímavo je, že u nás o tomto kon~ 
fliktu vědělo se mezi důstojníky a »denščíky« 
již dříve, nám však nebylo oznámeno nic, až 
teprve nyní. 

Ve městě v Ačinsku vyvěšeny jsou vy~ 

hlášky, že ku slavno,stem osvobození Ačin~ 
ska od bolševiků komanduje velitel města 

dvě roty Čechoslováků. U celého praporu 
bylo ihned usneseno, že této slavnosti nikdo 
z nás se nezúčastní a okamži,tě rozhodnutí 
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toto bylo hlášeno rotným velitelům. Skutečně 
také, když dne 19. VI. slavnost ve městě se 
konala, n0byl z Čechoslováků přítomen ni~ 
kdo, ačkoliv slavnosti výročí vystoupení proti 
bolševikům 25. V. zúčastnili j,sme se hro~ 

madně. Svou neúčastí demonstrujeme nyní 
nejen našemu vedení, nýbrž i s1biřské vládě, 
že nám do jejich věcí nic není. 

Nenadálá a smutná zvěst došla nás dne 
23. VI., že na stanici lžmorské a Jaja pře~ 
padeny byly naše hlídky přesilou rudých a 
že z našich hochů je 5 mrtvých, 3 ranění, 

z ruských pak 3 mrtví a jeden zajatec. Hned 
na to druhého dne došly zprávy, že v našem 
rayoně, nedaleko st. KrHovo, spatřeny byly 
oddíly povstalců, přepravující se přes řeku 
Čulym a železnicí dále na jih. Proto byla 
tam ihned poslána 7. a 8. rota a půl roty 
kulometné. Ku srážce však nedošlo, neboť 

povstalci rychle zmizeli. Začíná to býti ně~ 
jak špatné. Vnitřně mezi sebou shodnouti se 
nemůžeme, zvenč( napadají nás povstalecké 
čety, »handy« nebo »šajky« zvané, a z místa 
dále na východ hnouti se nemůžeme, poně~ 
vadž jsme určeni »sojuzníkům« hlídati trať. 

,Tím dostáváme se do velice nepříznivé si~ 

tuace, z níž vyváznouti bez úrazu bude ve~ 
lice těžko. 

Od gen. Janina došel dne 26. VI. telegram, 
že sjezdoví delegáti jsou arestováni pro vo~ 
jenský zločin. Nejsou prý hodni nésti zbraň, 
odznak to neposkvrněného borce za svobodu 
a mají býti ponecháni k rozhodnutí delegace 
z vla:sti. Od br. Košiny a Lonského obdrželi 
jsme dopisy, v nichž popisují celkovou situaci 
a se všemi se loučí. Proto do Bogotolu svo~ 
lán,a byla plukovní schůze, na níž vynesena 
byla resoluce, kterou všechny roty podepíší 
a která pak zašle se do Irkutska. 

1. července projížděl Ačinskem zase vlak 
gen. Janina na západ a proto čestnou če,tu 
vystavila rota 6. a 7. Když pak při odchodu 
zapomněli mu defelírovat, byli vráceni, na~ 
zváni sanitou a znovu museli před ním pro~ 
jíti. Bratři diváci měli nad tímto počínáním 
velkou legraci, neboť takhle prý to určitě 
vyhrajeme. Později z »Deníku« jsme se do~ 
věděli, že ve vlaku byl taktéž plnomocník 
Pavlů, který ,se však ani neukázal. 
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Z Bogotolu dochází dne 3. VII. poplašné 
zprávy, že odtud na sever nalézají se »b.an~ 
dy« v síle přes tisíc mužů, proti nimž ještě 
téhož dne večer nastupují naše části, a to 1., 

, 2., 7., 8., 9. a 12. ,rota našeho pluku, jedna 
baterie dělostřelectva, jiskrovci a nějaké rus~ 
ké oddíly. Ku srážce však nedošlo, poněvadž 
»bandy« již dávno před příchodem našich 
částí odešly někam ,do tajgy na Izotíkovu 
Step (t. j. vesnice, kde jsem jako zajatec 
v r. 1915 na státních silnicích pracoval). 

V den svátku M~stra Jana Husi konána 
byla pod »gorodským« ,sadem na břehu řeky 
Čulymu pěkná a dojemná slavnost. Pohled 
s vysokého břehu na plápolající hranici za 
zpěvu národní hymny, byl úchvatný. V myš~ 
lenkách zalétáme tam ,daleko do osvobozené 
vlasti, kde nás naši drazí očekávají. Rozchod 
rot vykonal se za zpěvu veselých pochodo~ 
vých pí'sní. 

Po některých přípravách konána byla dne 
9. VII. v »obščestvenném sobrání« zdařilá 

akademie s hudbou, zpěvem a sokolský'mi 
cviky. Návštěva bratří četná, ruských obča~ 
nů vša'k málo. Je vidět, že se o nás mnoho 
nezajímají. 

V nejbližší době má býti započato s eva~ 
kuací do vlasti, alespoň invalidů, netnoc~ 

ných a zbraně méněschopných. Poněvadž 

jsem byl také jako zbraně méně schopný 
určen ku plukovní lékařské prohlídce, která 
odbývati se bude v Mariinsku, odejel jsem 
tam, abych zároveň u br. plukovníka projed~ 
nal různé otázky, týkající se osvětového 

sboru. V dlouhé rozmluvě probrali jsme ve~ 
škeré věci, které živě zajímají celé naše voj~ 
sko. Rozmluva dála se tónem skutečně bratr~ 
ským a věřím, kdyby se bratři důstojníci vě~ 
novali více takovéto bratrské propagandě, 
než pouhému vyplňování mnohdy nesmysl~ 
ných rozkazů, nemuselo dojíti k různým, pro 
všechny nepříjemným událostem. 

Ve volné době zašel jsem do města, kde 
na bazaru sešel jsem se s manželkou býva~ 
lého mého »chazjajna« Pavla Štěpánoviče 

Šatova z Bogdanovky a později pak s ním 
samým. Ze samé radosti nad shledáním, zašli 
jsme do nejbližší čajovny vypíti »stakančík« 
vodky na zdraví. Později pak n,a nádraží se~ 

šel jsem se ještě jednou v životě se starým 
»mošeníkem« Ivanem Alexandrovičem Fiž~ 

banem z Rubiny, dřívějším naším dozorcem 
na práci v tajze, který byl nucen před »ban~ 
dami« prchnouti a byl nyní u našeho štábu 
pr'ositi o pomoc. Potom zašel jsem na ne~ 
daleký polský hřbitov, kde pochováni jsou 
bratří, padlí v bojích u Mariinska, jejichž 
hroby zdobí krásné pomníky, v našich so~ 

chařských dílnách zhotovené. 
Nejnovější rozkaz nařizuje nošení přede~ 

psaného stejnokroje a bajonetů, dále nutnost 

Berikulské, informoval jsem bratry o výsle.d~ 
ku schůze a zároveň se loučím, neboť nej~ 
bližším vlakem máme všech pět, lékařskou 

komisí uznaných bratrů, odejeti do Mariin~ 
ska, kde se všichni z celého pluku soustředí 
k odjezdu do Vladivostoku. Smutno je mi při 
loučení s těmito dobrými hochy, s nimiž po 
tak dlouhou dobu společně žiji a nyní v tak 
pohnuté době se rozcházíme. 
Poněvadž v Mariinsku zdržíme prý se 

delší dobu, naskytuje se mi příležitost pozo~ 
rov'ati rušný život na nádraží, jak u českých, 

Slavnost J. května v Ačinsku. Foto Památn!k Odboje, 

zdraviti ruské důstojníky a vyhýbati se 
hádce s nimi. Všichni bývalí policajti povo~ 
láni jsou ku štábu II. divise. 14. VII. pro~ 
skočila zprava, že II. prapor odjede v nej~ 

bližší době do Mariinska. 
Rozloučivše ,se s Ačinskem, odjíždíme 15. 

VII. do Mariinska, avšak zde dlouho se ne~ 
zdržujeme, neboť již dne 19. VII. odjíždí 
5. rota do st. Berikulské. Já však s bratry, 
určenými k divisní lékařské prohlídce (od 
celého pluku bylo nás 234), zů,stal jsem 
v Mariinsku. Zde zúč,astnil jsem se schůze 
osvětového sboru, na níž bylo usneseno, že 
zvýšené platy přijímati se budou, avšak při~ 
praví ,se materiál. který předloží se delegaci 
z vlasti, která prý je již na cestě k nám. 
Proto jakmile jsem se vrátil k rotě do stanice 

tak i ruských částí. A skutečně je na co se 
dívat. Každodenně projíždějí zdejší stanicí na 
východ vlaky běženců z, Uralu, a to z míst, 
kde jsme bojovali, t. j. z okolí Kunguru a Je~ 
katěrinburku. Zároveň stěhují se také věz~ 
nice, z nichž odváží se jak trestanci, tak i za~ 
jatí bolševici, z nichž pak u každého vlaku 
vybírají vždy několik lidí a za nedalekou 
»tjurmou« prý je pro vzpouru odstřelUjí. 

Bývá tu často střelba jako na ,po.sici. Je nám 
divné, proč vyvážejí stále tolik vlaků »are~ 
stantů«, když běženců mají tolik, že si s nimi 
neví rady. Stále se mluví i píše o hrozném 
řádění bolševiků v podrobených krajích 
(z vlastní zkušenosti víme to nejlépe), avšak 
U Kolčakovců, jak vidno, je to ještě horší. 
Podle zpráv, které jsem doslechl, začínají ji'ž 
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i Češi podobně jednat. Tak dovídám se, že 
na zdejším »komandě« jsou ruští desertéři 

biti, při výslechu podezřelých osob užívá se 
pouštění silného elektrického proudu, bodání 
a jiných »kulturních« prostředků. Dokonce 
někteří bratří chlubí se tím, jak řádili na ve.s" 
nicích, kam byli posláni jako trestné výpravy, 
na př. do Rubiny, Berikulské a j. Takovýmto 
jednáním si jistě lásky obyvatelstva nezíská~ 
me a při nejbližší příležitosti budou se na nás 
mstíti. Tak se to opakuje stále dokola ,a ni~ 

kdo nechce k rozumu přijíti. 

Odporný bývá pohled na špínou prosáklé 
sanitární vlaky s raněnými a nemocnými 
Kolčakovými vojáky, z nichž při každém za~ 
stavení vynášejí mrtvoly, které se tu pak na 
nádraží povalují několik dnů, nežli jsou po~ 

chovány. 

Na západ zase projíždějí vlaky s různým 
válečným maťeriálem, který Kolčakova vláda 
od spojenců koupila. Dále jedou vlaky s mo~ 
bilisovanými mladými vojáky, kteří již zde 
v týlu hladoví, čehož důkazem jsou jich 
prosby o chléb, kterým je pokud možno stále 
častujeme. 

V plukovním rozkaze ze dne 9. VIII. je 
uveřejněn rozkaz gen. Janina, kde se nám 
sděluje o odzbrojení čtyř rot 4. pluku. Toto 
prý potupné odebrání zbraní, zaslání spisů 
do vlasti a zanešení do služebních spisů po~ 
stihne každého, kdo neuposlechne vojenských 
rozkazů, aby prý později toto vzorným cho~ 
váním nemohl odčiniti. Domů prý všichni 
takoví pojedou až se zajatci a nyní má pro 
ně gen. Syrový najíti nějaJ<ou práci. Tímto 
rozkazem podle mého názoru velkou přízeň 
si u nás nezíská, obzvláště po nabytých zku~ 
šenostech se spojenci. On si asi myslí, že 
kdyŽ jsme žoldáky v jeho rukou, že může si 
s námi dělati co sám chce. My však jsme 
toho názoru, že mají~li nám býti zbraně po~ 
tupně odebrány, že by bylo nejlépe, položiti 
mu je sami, ať si válčí kdo chce. Toto samo~ 
volné odzbwjení ,se také u některých částí 

skutečně provedlo. 
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Jak pozoruji, je to na frontě asi hodně na~ 
hnuté, neboť dne 11. VIII. projel Mariinskem 
anglický vlak o 40 vagonech a později pak 
druhý, oba důkladně střežené. Tedy spo~ 

jenci přece jedou, ale z Ruska pryč. V »De~ 
níku« dočítáme se o hrozící, sibiřské situaci. 
Soudě z tohoto článku, přichází .již naše ve~ 
dení k rozumu a začíná býti téhož názoru 
jako sjezdoví delegáti, .které pro takové prý 
bolševické smýšlení nechal gen. Janin zavřít, 
ačkoliv tuto situaci již dávno předvídali a 
chtěli jen, aby s evakuací vojska začalo se 
dříve nežli dojde ke katastrofě. Nyní, kdy 
dráha je přeplněna a V uhelných dolech se 
stávkuje, půjde to těžko' dostati .se do Vladi~ 
vostoku. 

Den našeho odjezdu se přiblížil, a tak dne 
16. VIII. o půl jedenácté večer odjíždíme 
»okončátelno« z Mariinska bez zvláštního 
oficielního loučenÍ. Jen bratr plukovník obe~ 
šel jednotlivé vozy a žádal přítomné bratry, 
aby na osmý pluk nikdy nezapomněli. Pro~ 
jíždějíce kolem našich vlaků, hřmí nám na 
rozloučenou poslední bratrské »na zdar!«. 

Na další cestě dlužno zmíniti se ještě o 
setkání s českým důstojníkem, z Prahy k nám 
vyslaným. Když totiž dojeli .jsme dne 22. 
VIII. do st. Poloviny, předjížděl nás osobní 
vlak No. 4, v němž tento důstojník jel. Při 

rozhovoru dověděli j.sme s.e, že prý jel 
z Prahy přes Rumunsko, po Černém a Ka~ 
spickém moři, přes kirgizské stepi do Omska 
a nyní jede do Irkutska. Vyjel prý později 
než delegace z vlasti a je tu dříve. Později 

dověděli jsme se, že' prý byl internován, 
nebot' prý agitoval pro Kolčaka a dokaz;:wal, 
že je možno kratší cestou přes Rusko dostati 
se do vlasti, jen cestu nutno napřed si pro~ 

bíti. 
Tímto moje vzpomínky na »delegátštinu« 

končím a ujišťuji, že i tato doba, jsouc jakýmsi 
článkem v řetěze nekonečných událostí v na~ 
šem velikém bratrstvu, nesledovala žádné' 
jiné cíle, než jen co nejdříve z »cizich slu~ 

žeb« dostati se do vlasti, q to s nejmenšími 
ztrátami. Jiných pohnutek tu nebylo. 

x 
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PR fK ĚTE (I SKU 
FRANT. DOBifK 

Zatím, co bratří se činí, aby »těplušky« 
byly co nejlépe vystrojeny, dostává místní 
ruský velitel garnisony rozkaz, prý od samé 
vlády zaslaný, aby, budou~li se konati nějaké 
manifestace nebo průvody, dal ihned do ma~ 
nikstantů stříleti, třeba by byli i Češi účastni. 
Je to tedy velice slibná příprava k 1. m~ji. 

My však,' zde na nádraží jako samostatná 
část zařídíme se po svém a svoji oslavu si 
uspořádáme, jak sami budeme chtíti. 

Proto když nadešel 1. květen, našel nás 
již v úplně sváteční náladě ve vozech krásně 
rudými i červenobílými praporky vyzdobe~ 
ných. V 9 hod. ráno konána slavnostní schů~ 
ze na konci »ešalonu« tl sedmé roty 8. p. 

pluku. Všechny roty dostavily se hromadně, 
ovšem že bez bratří důstojníků, kteří se nám 
již, jak se zdá, úplně odcizili. Slavnostní řeč~ 
ník br. Susta pěkně a výstižně promluvil o 
našich úkolech .jako vojáků a občanů a o vý~ 
znamu 1. května. Po ukončeném proslovu 
zapěna přítomnými píseň »Pryč s tyrany« a 
provoláno třikráte »zdar« presidentu Ma~ 
sarykovi. Potom nastal klidný rozchod všech. 
částí zde zúčastněných a v »těpluškách« de~ 
batovalo se pak po celý den dále o významu 
1. máje pro dělnictvo a·o neúčasti našeho dů~ 
stojnictva, které samo tímto počínáním dalo 
vznik názorům, že se staví do řad odpůrců 
dělnictva a demokracie. 

x 
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JOSEF MLCOCH 
Jaro roku devatenáctého prožívaly naše 

kul. roty 3. Jana Zižky pluku na st. Sueticha, 
kdež se ochraňoval most přes řeku Birjusu. 
Povstalecké oddíly ohrožovaly klidný pro~ 
jezd ruských vojenských vlaků i vlaků, 

v nichž velikomyslní spojenci odváželi ruské 
suroviny, vyměněné za staré kanony, p~ive~ 
zené ze západu. 

Stanice Sueticha byla velmi malá, bez oby~ 
vatel, a k nejbližší stanici Tajšet bylo asi 
deset verst. Smutno nám zde bylo přes to, že 
jsme ,si postavili kuželny a tělocvičné nářadí 
ku zkrácení jednotvárných dní. Služba byla 
těžká. Polovina mužstva konala v noci službu 
u mostu i v celém okolí. Ti, kteří služby ne~ 
měli, spali stejně jen tak na půl oka, obuti a 
úplně oblečeni, neboť byla stále naděje na 
přepadení, kterému sousední Tajšet jedné 
noci neušla, přes to, že tato stanice nehrála 
V' obraně zvláštní úlohu. 

Za těchto okolností zmocňovala se vojáků 

IV. dll Cestami odboje. 30. 

nervosita a nespokojenost, kterou zvyšovala 
oprávněná touha po osvobozené vlasti. Pa~ 
matuji se velmi dobře na jednu malichernou 
věc, která neinformované bratry jitřila. Při~ 
šla totiž jednou nějaká zpráva, že dr. Kramář 
je vicepresidentem ve vlasti. Hoši si nedali 
vymluvit, že vicepresident je méně než presi~ 
dent, a byli toho mínění, že milovaný Masa~ 
ryk je nějak odstrčen, 

Přišel rozkaz jíti do ve.snic, stíhati povsta~ 
lecké oddíly. Vojákům se nechtělo. Příčilo se 
jim dělati žoldáky spojeneckým a hlavně 

japonským generálům. Stejně výsledek těchto 
výprav byl malý, neboť jeden den se se ztrá~ 
tami vesnice vyčistila a po našem odchodu 
tam povstalci byli znovu. 

Jednou takový rozkaz se týkal vesnice 
Birjusy, vzdálené jen pět verst od trati, 
odkud podle informací povstalci činili vý~ 

pady na trať. Přes domlouvání důstojníků, 

abychom poslechli, jinak že »Kč« bude kle~ 
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sat, upo,slechlo z kulometných a úderných 
rot asi 60 mužů. Rádně jsme se ozbrojili 
hlavně granáty a samostříly »Levis« a vešli 
jsme do tajgy. Po hodinovém plížení travou 
a hustým křovím, narazili jsme na řadu zá~ 
kopů, odkud jsme byli zasypáni náboji všech 
možných druhů a velikostí. Rychle jsme pře~ 
šli do útoku a v minutě jsme granáty vy~ 
tloukli povstalce, kteří se velmi srdnatě brá~ 
nili. Několika se podařilo utéci do vesnice, 
kterou zapálili. Po boji j.sme si zvědavě pro~ 
hlíželi moderní okopy s překážkami z růz~ 

ného nářadí, jako brán a pluhů, a všeho 

opravdu přemýšlel, jedná~li správně nebo ne, 
a musel dát částečně bratřím za pravdu. 

Za několik dní přišel nový rozkaz jíti na 
vesnici Kantorku. Vojáci všichni odřekli, že 
to nemá smyslu, dávati zbytečně v šanc ži~ 

voty. Na neposlušné vojáky přijel odněkud 
velitel kul. praporu, do kterého teprve po 
těžkých našich bojíCh vjel bojovný duch. 
Dal si roty celé postaviti k raportu, jak nás 
»vládní« šarže, tak »zbolševisované« vojáky. 
Nastal ponižující výslech jednoho po druhém, 
nevyjímaje ani nás, kteří jsme před několib 
hodinami přišli z boje u Birjusy. 

Vesnice Birjusa. Foto Památník Odboje. 

možného. Zbraně také by mohly jíti přímo 
do musea. Ruční granáty, zhotovené z maso~ 
vých konserv, staré šavle a pušky s kulemi 
v prľlměru až 20 milimetrů. Vzato též něko~ 
lik zajatců. 

Bohužel, naši radost kalilo sdělení, že jeden 
bratr je smrtelně raněn a několik lehčeji. 

S bratry na nosítkách jsme nastoupili zpáteč~ 
ní cestu k vlakům. Tam nás čekalo ještě 

smutnější uvítání. Bratři z vagonů na nás 
pokřikovali, stojí~li ten úspěch za cenu 
mrtvého bratra a komu tím prý sloužíme, 
když vraždíme ruské dělníky, kteří ,se skrý~ 
vají před krutovládou Kolčaka. Tak smutně 
z boje jsme se ještě nikdy nevrátili. A člověk 

Bratr major to bral opravdu štram a tázal 
,se jednoho po druhém: »Uznáváš republiku? 
Jestli ano, tedy musíš uposlechnout rozkazy 
této republiky a jíti na vesnice. Jestli ne, tedy 
zakročíme podle zákona!« 

Co měli odvětit vojáci, kteří od 16. a 17. 
roku trpělivě a dobrovolně pro tu republiku 
dávali v šaúc životy u Zborova, Bachmače a 
Domamoričů a kteří prodělali nejméně pade~ 
sát bojů s bolševiky? Co měli říci majorovi, 
ověšenému třemi řadami metálů? Všichni jej 
té chvíle nenáviděli pro tu, tak chytře danou 
otázku. Většina nás odvětila »ano«. Jen ně~ 
1~olik bratří řeklo, že republiku uznávají, 
avšak na ruské sedláky že nepůjdou. Byli 

odvedeni do arestu: My tedy uposlechli. 
Spolu s částmi 2. pluku a dělostřelectva obsa~ 
dili jsme Kantorku za tragických okolností. 
Netěšili jsme se dlouho z vavřínů. Odjeli 
jsme dále na východ, kde bratry našeho 
i čtvrtého pluku odzbrojovali bratři ze slav~ 

ného pluku prvního. 

Vesnici Kantorku í Birjusu za krátký čas 
obsadila sovětská vojska. Čechoslováků již 
tehdy nablízku nebylo. Zanechali jsme tam 
jen kus trpkého života a několik dobrých 
chlapců v roztroušených hrobech, kteří ne·· 
mohli nikdy pochopit, zač vlastně kladou své 
mladé životy. 

x 

lESK SL E SKÝ TELEGR Fil' 
..... 

AGISTR LE 
JAN ŠAFRANEK 

Jsou určité části v každé armádě, které se 
sice nemohou pochlubiti žádným na venek 
zjevn)rm úspěchem nebo vítězstvím, které 
však jsou neméně důležité nežli pluky pě~ 

choty, dělostřelectv~ a pod. 

Takovou speciální a důležitou jednot~ou, 

která nemálo přispěla k celkovému našemu 
vítězství a úspěchům v době našeho vystou~ 

pení byla telegrafní rota. 

Začátky telegrafní roty nebyly dvakrát 
vábné a když si dnes vzpomínám na všechny 
nedostatky a trampoty, jež nám bylo přežít 
a vytrpět; zdá se to skoro neuvěřitelné, a 
myslím, že jenom té ohromné lásce, nadšení 
a pocitu odpovědnosti lze děkovati za tO,že 
jsme se během tak krátké doby této »vědě« 
naučili a mohli tak převzíti na sebe tuto důle~ 

žitou a odpovědnou službu. 

Když jsme viděli po prvé v Nikolsk~Usu~ 
rijsku u telegrafních aparátů sedět naše 
telegrafisty a·pracovat, přiznávám se, že jsme 
si připadali s naším telefonním uměním velice 
ub6zí, a že hned vířila každému v hlavě jedna 
myšlenka: Kéž bych se stal také telegrafistou 
a uměl telegrafovat jako ti bratři, co u toho 

sedí. 

Našemu zbožnému přání bylo záhy vyho~ 
věno, neboť ze staré telefonní komandy II. 

div~se byla vytvořena telegrafní rota. 

S počátku tomu mnozí ani nechtěli věřit, 
že jsme tak »povýšili«, stavše se přes noc 
telegrafisty, avšak když jsme viděli, že 

v americkém vagoně se již dělaly přípravy, 

montovaly přístroje atd., teprve jsme to brali 

vážně. 

Ty začátky byly ovšem krušné. 

To bylo šeptání, každý si v duchu říkal 

morseovku, přitlačil na klíč v domnění, že ta 
tečka nebo čárka bude lépe znát a pod., přes 
to však výcvik šel kupředu a pokrok byl 

značný. 

Vzpomínám si na br. Valentu, který nás 
učil, jak nám stále šermoval rukou pod nosem 

a stále říkal: 

»J eště to »c«, braří, to nejde, pořád smo, 
líte dvě »m« dohromady.« 

Po krátkém, sotva několikaneMlním vý~ 
cviku jsme byli přiděleni na ,stanice, a to na 
větší po třech, a na menší po dvou. 

Byl jsem přidělen s br. Bažantem a Šrá, 
mem na st. Jekatěrinburk, kde jsme kalich 
slasti telegrafisty~začátečníka vypili až na 

dno. 
Každý, kdo prodělával nějaké kursy, ví 

velice dobře, že ve škole člověk může věc 
znát sebe lépe, když přijde po prvé do tu~ 

hého, má trému, a tu jsme měli také my. 
Vždyť to nebyla žádná maličkost, sednout 

si k aparátu a pracovat s protější stanicí, kde 
byl »starý mazák«, z povolání pošťák nebo 

železničář. 

Depeše letěly na len tě jedna za druhou, 
člověk nepostačil ani opisovat,. když se kn~ 
nečně rozepsal. bylo nutno natáhnout hodi~ 
nový přístroj, když i to udělal, zapomněl do~ 

plnit barvu, takže chudák na protější stanici 
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dával třeha několik minut zbytečně a podob
ných bolestí bylo ze začátku plno. 

»Co tam děláš, bratře? Jak se jmenuješ? 
Zavolej druhého«, a podobné otázky se jen 
hrnuly. A my se při tom potili, jsouce plni 
strachu, že se to zapíše do žurnálu a budeme 
mít u roty z toho ostudu, kromě toho ruští 
telegrafisté a telegrafistky se šihalsky po nás 
točili a usmívali, zapomínajíce patrně, že i oni 
kdysi také začínali. 

Když jsem se první den vrátil ze služby 

Nemohlo býti ani jinak, ježto nebylo v tu 
dobu ničeho, nad čím čsl. voják ne~vítězil 

a co by se nepoddalo. 
Práce v Jekatěrinburku byla úmorná, vy

silující, ježto zde bylo sídlo naší vlády O. 
N. R., štáb uralské fronty, spousta vojska 
a pod., a telegrafistů ještě málo, takže na 
nějaké pravidelné střídání nebylo ani po-
myšlení. 

V osmnáctém roce před vánočními svátky 
přijel do J ekatěrinburku br. gen. Štefánik, 

Kování koní telef!ra/ní roty v lrkutsku. Foto Památnllt Odboje, 

celý umazaný od barvy, utrmácený a nervově 
zničený, proklínal jsem v těplušce všechno a 
hlavně vynálezce telegrafu. 

Každý začátek je těžký, pravda, a my jsme 
byli - první kurs, může~li' se to kursem 
vůbec nazvat - prV1ní vydání naší roty, 
který bez valných pomůcek (na lentu jsme 
psali 5 až 6krát na každou stranu) a při jízdě 
se učil. 

Mnohem snadnější a pohodlnější to měli 

Cpozději bratří, již absolvovali další kursy, 
kdy rota už stála v Čeljabinsku a všechno 
bylo již náležitě sorganisováno. 

Jsouce si však vědomi důležito,sti a potřeby 
této slu~by, ~ tím větším zápalem a chutí 
vrhli jsme se na »morsátka«, takže během 
kratičké doby první nesnáze byly překonány 
a začalo to »klapat«. 

což znamenalo opět spousty nových ,a no~ 

vých depeší, takže na telegrafu to vypadalo 
často jako v malém pekle. 

Mnohdy jsme únavou nad aparátem usnuli. 
V té době řádil ve městě a na frontě skvrnitý 
tyfus, který kosil desítky a stovky našich 
»kluků«, ,a kterému jsem neušel ani já, takže 
jsem už byl na nejlepší cestě si jít zatelegra~ 
fovat k sv. Petrovi. 

Z této příšerné nemoci jsem se však »vy~ 
lízal« a druhá »štace«, na kterou jsem se 
dostal, byla Mariinsk. 
Začátkem března 19. rolcu odjížděla naše 

telegrafní rota z Čeljabinska do Irkutska. 
N a stanici Mariinsk přišel k naší těplušc2 

br. nadpor. Čížek, přečetl tři jména, mezi 
nimiž i mé, a okamžitě abychom se spakovali, 
že zde zůstaneme. 

A 

Tentokráte však nám mnoho radosti tím 
nezpůsobil. V těplušce bylo takové příjemné 
teploučko, po půl roce jsme se někteří ocitli 
zase u roty, a aniž bychom se ohřáli, hajdy 
ven. 

Nic nezbývalo, nežli rychle zbalit »bagáž« 
opustit těplušku, abychom nezdržovali »eše~ 
lon« od další jízdy. Venku taková chumeleni~ 
ce, zima, pravá sibiřská a my stáli všichni tří 
nad ,svým majetečkem a radili se, co dělat. 

Vlak se pomalu rozjížděl a br. nadporučík 
z okna nás utěšoval slovy z evangelia sv. 
Matouše: »Není zle, aby nebylo hůře, to 
víte, bratři, vojna je vojna.« 

Sníh a jedovatý vítr, jež se do nás nyní zle 
opíral, nás donutil k rychlému jednání, a když 
jsme nemohli nic jiného najít, nakvartýrovali 
jsme se do vagonu IV. třídy, jež stál na po~ 
slední koleji úplně opuštěný. 

Vagon byl čistý, avšak podivně zaváněl 
nemocnicí. Čtyři dni nám poskytoval útulek, 
až nás velitel stanice, dověděv se to, pod 
trestem smrti z něho vyhnal, poněvadž v něm 
dříve byli nemocní tyfem. 

Na štěstí žádnému ,se nic nestalo. Sotva 
však jsme se zde trochu zařídili ,a ohřáli, za 
několik neděl jsme byli vystřídáni a koman~ 
dováni do Krasnoja,rska. 

V Krasnojarsku, ježto zde bylo velitelství 
divise, bylo práce dost, takže zde bylo malé 
telegrafní družstvo, asi 15 mužů. 

To bylo v době, kdy čsl. telegrafista byl 
na vrcholu svého umění a slávy. 

Od Čeljabinska ,až do Vladivostoku, na 
každé větší ,stanici, pracovali čeští telegra~ 

fisté. 
Tisíce a tisíce depeší bylo přijato a pře~ 

dáno. V této době už jsme nebyli v rozpa~ 
cích, co máme dřív udělat, zda~li natahovat 
aparát anebo doplnit barvu. 

Na všech téměř aparátech se naučili na~ 
šinci pracovat, a to tak rychle a přesně, že 
se Rusové často divili, jací jsou Čechoslováci 
»umný« národ. 

A živili jsme se, jsouce roztroušeni po celé 
magi~trále a odtrženi od své kmenové části, 
všelijak. 

Někteří si kuchtili sami a brali »pajok«. 
DruZÍ dávali přednost voj. kotlům, takže se 

vždy hned přihlásili u nejbližší části v místě 
jsoucí. 

A někteří filuti milovali »pajok« i vojen~ 
ský kotel, kde se často přiživovali »na 
černo«. 

Jako největší odměnu, které se nám za naši 
práci dostalo, považuji to, že jsme měli vždy 
všechny zprávy »z první ruky« a nejdříve. 

Nikdy nezapomene čsl. telegrafista z ma~ 
gistrály na ty doby ,a okamžiky, kdy jsouce 
u telegrafického aparátu, mohl první čísti a 
psáti zprávy nejradostnější, zprávy, na které 
čekalo tisíce našich bratří a jež nás naplňo~ 
valy rado,stí a hrdostí. 

Byly to dlouhé svodky, při,cházející z Fran~ 
cie a hlásivší vítězství Dohody a tím součas~ 
ně i naše. 

Byly to okamžiky nezapomenutelné, kdy 
člověku se často ruka chvěla, když tyto zprá~ 
vy a zprávy z naší svobodné Prahy přenášel 
na telegrafní blanket. 

Kolikrát bych býval nejraději zakřičel 

hodně hlasitě bratru, jenž předával z Vladi~ 
vostoku: »Dávej dál, bratře, tohle nic není.« 

5 tisíc děl, 25 tisíc strojních pušek, 2 tisíce 
letadel á 5 tisíc lokomotiv, to že mají Němci 
odvést Dohodě? 

To je pro ně maličkost, ale my čekáme na 
jiné věci. My čekáme na to, jak pomašírují 
Spojenci Berlínem a Vídní, jak všichni vin~ 
níci války budou potrestáni, jak Vilém a jeho 
pomocníci budou viset na první lucerně před 
jeho zámkem atd. 

Bohužel, tahle depeše k nám na Sibiř z Pa~ 
říže nedošla. Poslední ,stisknutí telegrafního 
klíče, kde už jsme pracovali pod ochranou 
naší stráže, bylo ve Vrchně~Udinsku. 

Zde jsme šli jednoho rána vystřídat noční 
službu pod ostrou střelbou bolševiků, kteří 

zabírali město a pronásledovali prchající ata~ 
manské oddíly. 

Začf>tkem léta 1920, za celou dobu exi~ 

sten ce telegrafní roty, se konečně sjeli 
všichnI příslušníci této roty, kteří skoro dva 
roky druh s druhem pracovali, aniž by se 
znali, a to před odjezdem do vlasti ve Vladi~ 
vO,stoku. 

V měsíci červnu přes Ameriku telegrafní 
rota odjela do vlasti. 
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Práci čsl. telegrafisty na magistrále si naše 
vedení také cenilo a uznávalo. 

Československý telegrafista na magistrále 
dokázal také, co zmůže láska a nadšení a jak 
rychle lze se naučiti věcem, jimž za normál~ 

( R 

x 

ních poměrů se věnuje doba mnohem a mno~ 
hem delší a jak se překonávají obtíže. 

Na značky Člb, Jktb, Krs, Chrb a VId čes~ 
kosloven,ský telegrafista z magistrály neza~ 

pomene nikdy. 

.-

AGISTR LY 
OLDŘI(H iiMA , 

Po zranění, utrpěném 13. ledna 1919 u 
Grezan na sudinské frontě, dostal jsem se 
po svízelné cestě do nemocnice v Jekatěrin~ 
burku. 

Péčí našich lékařů hojil se můj průstřel 

dobře, takže po 14 dnech, když přišel tran~ 
sport 40 raněných a omrzlých bratří a místa 
v nemocnicích nebylo, opustil jsem na návrh 
lékařů dobrovolně nemocnici a odešel k své 
10. rotě, kde jsem byl ještě asi měsíc léčen 
na okolodku III. praporu 8. pluku. Při reor~ 
ganisaci částí byl jsem přidělen jako výzvěd~ 
ný poddůstojník ke štábu III. praporu. 
Konečně po dlouhém postrkování ze sta~ 

nice na stanici dojel náš prapor do Mariin
ska, kde byl 8. pluk rozložen na úseku Anžer~ 
ské a Sudženské doly-Mariin,sk-Bogotol. 

Tak počala ochrana magistrály proti růz~ 
ným tlupám bolševiků, kteří byli při vystou
pení našich částí rozprášeni a zahnáni do 
okolních pralesů, kde se opět shlukli v menší 
oddíly pod velením různých vůdd't, Ljub~ 

kova, Kravčenka, Sčetinkina a p. 
Činnost takovýchto bolševických šajek 

byla magistrále nebezpečná tím, že šajky, při~ 
blíživše se ke trati, rozebíraly koleje, takže 
jedoucím vlakům způsobeno bylo vyšinutí. 
Vyšinutý vlak pak byl obyčejně šajkou pře~ 
pa den, cestující vražděni a okrádáni, náklad 
vlaku, zbraně, prodovolství a jiné věci roz~ 
krádány, rozházeny a zničeny. Následkem 
toho trpěl pořádek, vázla doprava na magi~ 
strále a působeny obrovské škody. 

Aby se takovému řádění bolševických tlup 
zabránilo, byly zřízeny ruskou vládou ka~ 
ratelné otrjády, které měly přikázány určité 
rayony, ve kterých měly udržovati pořádek, 
bolševické tlupy proná.sledovati a ničiti. 
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Naše části pak obs&d;ly železniční stanice 
a jiné významné železniční body, aby tyto 
chránily před drancováním a ničením bolše~ 
viky a desertéry ruských vojsk, kterých ne~ 
ustále přibývalo. 

III. prapor 8. pluku obsadil západně Ma~ 
riinska most u razjezdu lverka 20 muži, sta~ 
nici Berikulskou, vzdálenou od Mariinska 
asi 30 verst, 30 muži 9. roty, stanici Ižmor~ 
skája, vzdálenou od Berikulské 30 verst 15 

muži 10. roty a stanici Jaja ,s mostem přes 
řeku J aja, vzdálenou od Ižmorské 15 verst 
30 muži ll. roty. 

Tyto stráže měly za úkol chrániti jimi obsa~ 
zené stanice, skladiště, mosty a jiné želez~ 

niční zařízení, pozorovati náladu a činnost 

obyvatelstva přilehlých obcí, získati zprávy 
o pohybu bolševické šajky Ljubkova, poskyt~ 
nouti ochranu při případném krušení (vyši~ 

nutí) vlaků. O všem zjištěném pak dávati 
zprávu velitelům svých rot a výzvědnému 
poddůstojníku u štábu praporu, kteří pak 
zprávu dávali vyšším velitelstvím. 

V úseku III. praporu potloukala se tlupa 
bolševiků v síle asi 400 mužů pod velením 
Ljubkova, bývalého dělostřeleckého PQddů~ 
stojníka. Proti Ljubkovu operoval ruský ka~ 
ratelný otrjád kapitána Sorova, jehož sídlem 
byla obec Kolion, asi 40 verst severně stanice 
Ižmorskája. 

Mezi kapitánem Surovem a velitelstvím 
III. praporu bylo udržováno spojení prostřed~ 
nictvím výzvědného poddůstojníka a hlídek 
na stanicích za účelem oboustranného získá~ 
vání zprávo pobytu tlupy Ljubkova a ope~ 
rací proti němu. 

Přes veškerá tato opatření a usilovné pro~ 
následování Ljubkova kapitánem Surovem, 

Vyšinuti vlaku. Foto Památnílr Odboje. 

byla Ljubkovova tlupa neustále v blízkosti 
trati a často rušila dopravu rozebíráním ko~ 
lejí a spouštěním vlaků, v čemž byla okol~ 

ním obyvatelstvem podporována. 

Ljubkov měl v obyvatelstvu dobře organi~ 
sovanou výzvědnou službu a byl vždy o ne~ 
bezpečí vyrozuměn tak, že vždy včas proná~ 
sledovatelům unikl. Teprve z 15.' na 16. 
května 1919, příští noc po přepadení stanic 
Ižmorské a Jaji byl Ljubkov se svou tlupou 
na nocování v lese oddílém kapitána Suro~ 
va přepaden a jeho tlupa z větší části po~ 

bita. Zbytek tlupy pak ještě přepadl stanici 
Berikulskája, spálil razjezd Iverku, načež byl 

úplně potřen. 

* 

Stanice Ižmorskája jest vzdálena od Ma
riinska asi 60 verst ,směrem západním. Ná~ 
dražní budova jest na straně jižní. Mimo ná~ 
dražní budovy jest na této straně ve vzdá~ 
lenosti asi 60 kroků od trati několik domků 
železničních zřízenců. Za těmito asi 200 
kroků jest a,si 15 domků, paralelně 

s tratí. Na severní straně ve vzdálenosti asi 
450 kroků je též asi 10 domků. S obou stran 
za domky j,sou pole a lesy. V blízkosti výměn, 
západně staniční budovy, vede cesta přes 
trať směrem severním, která prochází ihned 
za tratí březovým hájem a pak dále do obce 
Kolion. Po pravé straně této cesty, na jižní 
straně trati, je dřevěný domek, ve kterém 
byla ubytována naše stráž. Východně sta~ 
niční budovy, jižně od trati, ve vzdálenosti 

asi 100 kroků jest z cihel po stavená vodo~ 
kacka. Tato vodokačka byla stráží označena, 
pro případ potřeby, jako uběžíště stráže, kde 
by se tato bránila co možná nejdéle. 

V květnu r. 1919 byl již v okolí Mariinska 
pěkný čas. Slunce mno hřálo, břízy, kterých 
tu bylo nejvíce, počaly se Již rozvíjeti a ptáci 
si vesele prozpěvovali, takže člověk by byl 
málem zapomněl, že je v Sibiři. 

Dne 13. května dostal jsem jako výzvědný 
poddůstojník od velitele III. praporu, kapi~ 

tána Slunéčko, rozkaz, navázati spojení s ka~ 
ratelným oddílem kapitána Surova, které 
bylo již delší čas, následkem pronásledování 
Ljubkova přerušeno. Proto odjel jsem ještě 
téhož dne ráno vlakem na stanici Ižmorskája, 
odkud po obědě s 5 bratry ze stráž2 do obce 
Kolion, sídla karatelného oddílu. 

Vyjeli jsme na dvou povozkách s veselou 
myslí. Povozky se pohybovaly rychle ku
předu, po klikaté cestě. probíhající březovými 
hájky, a le,sními loukami, na nichž se již 
pěkně zelenala tráva. První děrevňu jsme 
projeli bez nehody, ale zjistili jsme, že zde 
ráno projel Ljubkov se svojí tlupou. Seděli 

jsme na povozkách, pušky na kolenou, při~ 

praveni k okamžité střelbě, a pozorovali 
jsme bedlivě okolí. Když jsme přijeli do 
druhé vesnice (jména vesnic jsem si neza~ 
psal a zapomněl), zjistil jsem, že Ljubkov 
projel vesnicí asi o 10. hod. před polednem 
a odbočil za vesnicí k východu. Jeli jsme dále 
až před večerem jsme dostihli Kolionu. 
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Vyřídil jsem své poslání u kapitána Suro~, 
va a sdělil jsem mu zjištěný pohyb Ljubko~ 
va. Surov se zlobil na smělost Ljubkova, ·že 
mu projíždí se svojí šajkou pod samým nosem 
a hned nařídil sv~mu oddílu pohotovost. Pak 
nás pozval k večeři v jeho štál;>u, která se 
protáhla asi do 11. hod. Ráno, v neděli 14. 
května o 3. hod., vyrazil oddíl oklikou přes 
vesnice, kde se Ljubkov nejvíce zdržoval, ale 
ten jako by ,se do země propadl. Zúčastnili 
jsme se s oddílem Surova hledání, když však 
toto bylo bezvýsledným a oddíl pokračoval 
dále směrem k Mariinsku, . odbočili jsme po 
poledním a vrátili se· na stáni ci Ižmorskája, 
kam jsme přijeli o 4. hod. odpolední, bez pře~ 
kážek. I zde bylo vše v pořádku. 

V baráku zdržel jsem se do večeře. Bavili 
jsme se· vyprávěním dojmů ze štábu kap. 
Surova. Po večeři odešel jsem na nádraží, 
kde v kanceláři byly dvě telegrafistky, 
Soňja a Marusja, vdova po bolševickém ko~ 
misaři Larinovi, který padl v boji o Mariinsk 
při vystoupení našich částí. Znal jsem ji 
z mých dřívějších návštěv ~tráže. Měla právě 
službu. Bavil jsem se s ní. Vyprávěli jsme 
o všem možném, až pojednou mě upozornila, 
abychom si dali pozor, že prý včera večer 
byli na nádraží bolševičtí zvědové. Byli prý 
oblečeni jako »měšooníci« a pak prý opět 
zmizeli. Viděla je sama, ale nevěděla, že jsou 
to zvědové. To prý jí řekl praporčík od ruské 
remontní komise, provádějící v Ižmorské již 
týden odvod koní. 

Tato komise sestávala z jednoho plukov~ 
níka, 1 praporčíka a 8 vojínů s poddůstojní~ 
kem, kteří byli ubytováni ve vagoně, proti 
nádražní budově. 

Myslil jsem si, že praporčík Marusju chtěl 
jen postrašiti, proto ale, když jsem o 12. hod. 
v noci odcházel z nádraží, upozornil jsem oba 
strážné bratry, Hartmana u nádraží a Cipru 
u našeho baráku, na Marusjinu výstrahu. 

Rovněž v baráku jsem o tom řekl všem 
bratrům, kteří dosud nespali. Rozpředla se 
o tom debata, trvající do 1. hod., kdy jsme 
šli spat. 

Ještě jsem neusnul, když třeskl venku před 
naším barákem výstřel, za ním druhý, třetí .• 
Vyskočil jsem s pryčny a s výkřikem: 
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»Bratři, rychle ven, jsme přepadeni,« uchopil 
jsem svoji karabinu a sumku s náboji, a jak 
jsem byl ve spodním prádle, vyběhl jsem před 
dveře baráku, kde jsem zůstal státi. S levé 
strany baráku se ozývaly výstřely. Zahlédl 
jsem, jak několik postav se mihlo přes želez
niční násep a hned jsem po nich počal stří
let. Vtom ke mně přiběhl s levé strany bratr 
Cipra a volá: »Je jich jako psů«. (Bylo jich 
asi 300.) V odpověď mu křiknu: »To nic, jen 
střílej, ať mohou ostatní bratří z baráku ven!« 
Byli .jsme .již dva a hned se k nám připojuje 
bratr Novák, (kuchař stráže), a tak pálíme 
po bolševicích, kterých se okolo náspu jen 
míhalo. Pozoruji, jak okolo mne vybíhají 
bratři z baráku a mizejí směrem k vodokačce. 

Než ani bolševici nemlčí. Zadrženi naší 
střelbou, z.alehli za násep a střílí po nás, kule 
provrtávají dřevěné stěny, proletují barákem, 
hvízdají okolo mne, již třetí pleskla vedle 
mne do stěny. 

Docházejí mně náboje, které jsem narychlo 
chytil. Vběhnu zpět do baráku, který byl již 
prázdný, natáhnu rychle kalhoty, šle omo~ 
tám okolo břicha, chytím chlebník s náboji 
a ručními granáty, nabiji karabinu a hajdy 
ven. V tom okamžiku se vzrývá u baráku 
ruční granát, vržený br.atrem Millerem. Vy
bíhám z baráku. Naši jsou již pryč. Pustím 
se mezi domky železničářů, směrem k vodo~ 
kačce, narazím však na 3 bolševiky. Z blíz~ 

kosti 10 kroků na ně vypálím a zmizím za 
domkem, utíkám podle vysokého plotu jedné 
zahrádky, na rohu této jsem vrazil .do bolše~ 
vika, v mžiku přitiskuji mu karabinu na prsa 
,a pálím. Bolševik padá a já se obracím opět 
mezi domky. 

Ještě jednou jsem se pokusil dO,stati se 
k vodokačce, ale opět jsem narazil mezi 
domky na houf bolševiků. Byla jich Ižmorka 
již plna. Vypálil jsem po nich několik ran a 
rychle jsem zmizel mezi domky, přeskočil 

plot do polí a vběhl jsem do lesa. Střelba 
v Ižmorské zatím utichla. 

O ostatních bratrech jsem nevěděl, doufal 
jsem však, že dosáhli vodokačky a že se v ní 
:asi uzavřeli. 

V lese jsem se oklikou přiblížil ke trati na 
150 kroků a šel jsem podle trati 'na východ 
ke ,stanici Berikulské. 

Cesta lesem byla nepříjemná. Byl jsem bos, 
nohy rozpíchány od pahýlů a kořenů, které 
nebylo ve vysoké trávě viděti. Byl jsem od 
rosy umáčen, kalhoty přilepené na těle, části 
z nich zůstaly na křovinách a komáři slavili 
na mně své hody, neb jsem měl na sobě jen 
síťkové tričko. Neměl jsem však času svým 
stavem se zabývati. Od Ižmorské j,sem za~ 

slechl tři silné výbuchy. Trnul jsem obavou, 
pomysliv si, že bolševici ničí vodokačku. ve 

skočím a volám. Byl jsem z parovozu zpo~ 
zorován a v několika okamžicích jsem mezi 
svými. 

Ptali se mne, jak to na Ižmorské vypadá. 
Krátce jimvy,světluji, zatím co se parovoz 
šine dále k Ižmorské. Sdělují mně, že jim 
někdo rusky telefonoval, že je Ižmorka pře
padena, pr~to jedou na pomoc. Jak později 
zjištěno, telefonoval ".dezniční strážník (po~ 
licista) z výměn. 

Tuláci z taigy. 

které snad jsou bratři uzavřeni. Opatrně jsem 
šel paralelně s tratí dále. 

Pojednou. zaslechl jsem hukot na trati. 
Poznal jsem hned, že jede nějaký vlak. Po
stavil jsem se za silnou břízu, odkud jsem 
viděl na trať v d~lce 100 metrů, s úmyslem, 
je~li to vlak od Berikulské, tento zastaviti, 
aby nevědomky nevjel bolševikům .do rukou. 
Pak jsem nebyl jist, zdali to nejsou bolševici, 
kteří měli k disposici lokomotivu od vlaku, 
který krátce po přepadení vjel od stanice Jaji 
do Ižmorky. 

Byla to lokomotiva ze stanice Berikulské,' 
obsazená 15 bratry ze staniční stráže. Vy~ 

Přiblížili jsme se asi o 1 verstu k Ižmor~ 
ské, kde jsme potkali bratry Cipru, Dostála 
a Šimanu, který byl raněn .do nohy. Bé~eme 
je na parovoz.a jedeme dále. Sdělují nám, 
že o ostatních bratřích nevědí a že něco na 
stanici hoří. Bylo asi 5 hodin ráno. V kraji 
roztáhla se hustá ranní mlha, která pomalu 
řídla. V ní se nám rýsovala kouřící lokomo~ 
tiva, stále se zvětšující. Domnívali j.sme se, 
že bolševici podle jejich zvyku pustili na nás 
»divokou«, rozhodnuto, vrátiti se kus zpět, 

při tom jsem br. Šimanovi obvázal raněnou 
nohu. 
Konečně přijela z Mariinska 10. rota a 
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provisorní pancéřák, s kterými jsme se pak 
vrátili na stanici Ižmorskou, která byla již 

. od bolševiků opuštěná. Někteří bratři se již 
na stanici vrátili. 

Na stanici našÚ jsme mrtvého bratra Tesa~ 
říka, který byl těžce raněn a pak umučen. 
Mimo to měli jsme cjva raněné, br. Simanu 
a Millera. 

Z ruské remontní komise bylo zabito 
všech osm vojínů, poněvadž strážný vojín 
u vagonu spal a byl ve spaní odzbrojen a 
zabit. Zachránil se pouze praporčík. 

Bolševici měli 4 mrtvé, 8 těžce a několik 
lehce raněných; všechny odvezli s sebou. 

Staniční budova byla zapálena a shořela. 

Náš barák byl úplně vyrabován. 

Současně se stanicí Ižmorskou byla přepa~ 
dena stanice Jaja, kde měla naše stráž 4 
mrtvé bratry. 

Za toto přepadení odměnil se Ljubkovu 
kapitán Surov, který, pronásledovav jej, pře~ 
padl celou tlupu na noclehu, při čemž ztratil 
Ljubkov ze své šajky 180 mrtvých, sám 
Ljubkov. byl raněn, jeho 131etý syn zajat, 
všechny koně, povozky a jiné zásoby padli 
do rukou oddílu Surova. 

Padlí bratři byli odvezeni do Mariin,ska 
a 23. května' na místním hřbitově pochováni. 

* 
Opět jedu vlakem z Mariinska na obhlídku 

stráží a vyhledati kap. Surova, který měl 
údajně na stanici Berikulskája nakládati do 
vagonů koně, odebrané Ljubkovovi po pře~ 
padení stanic' Ižmorské a J a ji. 

Od té doby uplynulo 14 dní. Zbytek bol~ 
ševické tlupy po zmíněné porážce neprojevil 
žádnou činnost, takže se zdálo, že bude od 
nich již pokoj. 

Přijel jsem do Berikulské dne 28. května 
o 11. hodině večerní. Dědina při stanici Be~ 
rikulské byla pohroužena v nooní klid. Jen 
na nádraží byla nutná služba a strážný 
bratr, který mi sdělil, že Surov po naložení 
koní odjel na Ižmorku. 
Poněvadž nebyl žádný vlak od Mariinska 

hlášen, odešel jsem do ubikací stráže, že budu 
tam čekati a nejbližším vlakem odjedu na 
Ižmorku. 

O půl jedné přijel vlak, o jehož příjezdu 

jsem byl vyrozuměn, a po krátké zastávce 
jel dále. 

Opouštěl jsem Berikulskou úplně tichou. 
Nikde se nic nepohnulo; ani pes ne zaštěkal. 
Nebyl bych si pomyslil, že za dvě hodiny bu~ 
deme zde míti 3 mrtvé a 1 těžce raněného 
bratra - z přepadení. 

Vlak projel mezi Berikulskou a Ižmorkou 
bez nehody a pokračoval dále v cestě. 

Na Ižmorské jsem vystoupil a hned jsem 
v kanceláři zjistil, že kap. Surov odejel se 
svým oddílem do Kolionu. Zdržel jsem se na 
nádraží asi hodinu, pak jsem odešel do ubi~ 
kací. 

Zde jsem zastihl několik bratří, kteří měli 
pohotovost. Ostatní spali. Rozhovořili jsme 
se o prožitém přepadení a posledních událo~ 
stech, když náhle přiběhl strážný bratr z ná~ 
draží a udýchán sděluje, že z Berikulské bylo 
telefonováno, že Berikulská byla přepadena. 
Telefonoval prý nějaký Rus. 

Ihned jsem dal probuditi spící bratry a sám 
jsem spěchal na nádraží a obávaje se něja~ 
kého podfuku, snažil jsem se dostati spojení 
s Berikulskou, ale marně. Tedy jsem se spojil 
se ,stanicí Jajou, je~li tam nějaký vlak neb pa~ 
rovoz, aby jej ihned poslali na Ižmorku, sou~ 
časně, aby přijelo 10 bratrů s sebou. Vlaku 
na Jaji nebylo, ale byl hlášen expres od Taj~ 
gy. Tedy jsem nařídil, aby bez hluku obsadili 
lokomotivu a bez zdržování co nejrychleji 
přijeli. S Berikulskou jsem spojení nedostal. 
Vrátil jsem se do baráku. Bratři byli již 
všichni pohotově. Bylo již po spaní. 

Vlak přijel asi o 4. hod. ráno. Parovoz byl 
našimi obsazen. Ihned jsem jej nechal od vla~ 
ku odepnouti a po nabrání vody j.sme odejeli. 

Před odjezdem přišel k nám ruský generál 
a zakazoval nám bráti parovoz. Neuposlechl 
jsem jej odkázav jej na velitelství pluku. 

Připojilo se k nám ještě asi 10 ruských vo~ 
jínů z vlaku a tak lokomotiva s námi uháněla 
k Berikulské. 

Přijíždějíce ke stanici, zmírnil strojvůdce 
rychlost. Spatřili jsme na trati několik postav, 
ve kterých jsme brzy poznali bratry 9. roty. 
J eden měl ovázanou hlavu. Vzali jsme je na 
parovoz. 

Sdělili nám, že přepadení bylo provedeno 
z~ strany severozápadní a bratři byli tak 
překvapeni, že se nemohli na odpor postaviti. 
Jak to na ,stanici vypadá, nevěděli. 

Vjeli jsme bez překážky do' stanice, kde 
jsme již zastihli náš panceřák, který přijel 
krátce před námi. S ním přijel i velitel pra~ 
poru bratr kapitán Slunéčko, jemuž jsem hlá~ 
sil náš příjezd i výstup s ruským generálem. 

Nádražní budova byla úplně vyrabována, 
lIbikace stráže byla spálena. 

Stráž měla 3 mrtvé a 1 těžce raněného 

bratra, který ušel jisté smrti umučením jen 
tím, že se odplazil do blízkého křoví, kde jej 
bolševici nenalezli. 

x 

Sajka po provedeném přepadení zmizela 
opět směrem severním a na její pronásledo~ 
vání vyslána z Mariinska naše jízda a roty, 
které kdesi u Kaleulu, na řece Kyji tlupu do~ 
stihli a úplně rozprášili. 

Poněvadž nebylo naší pomoci potřeba, 

vrátil jsem se s lokomotivou na Ižmorku, aby 
mohl zadržený vlak pokračovati v cestě. 

Po nějakém čase přišel na řadu razjezd 
Iverka, který byl vypálen. Zde jsme však 
ztrát neměli, poněvadž nebyl námi obsazen. 

Tak se množily naše hroby po magistrále, 
jimiž byla s dostatek poseta z dřívějších bOjtt. 

Věčnája pamjať. 

Pohřeb zabitých bratří ipři nočním přepadu st. Jaja. Foto Památnilr Odboje. 
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ZRUŠE fK ITÉTŮ 
FR. BOUŠKA 

Zpráva, že mají býti zrušena plukovní a 
rotná zastupitelstva, způsobila všeobecný 
rozruch. Dokonce se mluvilo o zrušení bratr~ 
ství. Naši lidé viděli v zastupitelstvech jediný 
kousek občanských svobod a práv, kterých 
jsme byli zbaveni při vstupu do rakouského 
vojska a v zajetí, a které jsme si v našem do~ 
brovolnickém vojsku dali. Přece jsme sami 
vojsko tvořili, sami jsme dělali na sjezdech 
své zákony, kdo má tedy právo nám je brát? 
Tak se mluvilo vášnivě všude. Vezmou~li 
nám zbytečně tato práva, nastanou nevítané 
zjevy. Tak u 9. pluku vyhnali prý plukovníka 
Z. Tam už tedy byl rozvrat ... Jak to bude 
jinde? 

Do,stala se,nám do ruky resoluce 4. pluku. 
Zněla: 

»Zádáme nezasahování n,ašeho vojska do 
vnitřních poměrů ruských, vyjímaje sebe~ 
obranu. 

Zádáme o skutečné pnpravy k našemu 
be~pečnému a pokud možno nejrychlejšímu 
návratu domů, bez bojů. 

, Trváme neodvolatelně na tom, aby důvěr~ 
níci rot i jich pomocníci, členové pluk. zastu~ 
pitelstva a jich ~áhradníci, členové sněmu 
i jich náhradníci, ponechali si své mandáty, 
aby setrvali ve svém úřadě, pracovali pilně 
na vytčených sjezdem zásadách i v době, 

kdy bude nařHt,eno omezení neb zrušení jich, 
aby setrvali n~.,svých místech až do rozhod~ 
nutí vojska (s~ěmu). 

Slibujeme své volené zástupce v jich práci 
na těchto zásadách podporovati a s nimi na 
zachování našeho demokratického zařízení 
trvati. 

Trváme na dosavadní výši našeho měsíč~ 
ní ho služného až do rozhodnutí nejbližšího 
vojenského sjezdu. V případě, že nám bude 
příští služné vypláceno podle předpokláda~ 
ného zvýšení, tedy dotyčný přídavek ne~ 
přijmeme.« 

Podobná resoluce byla k nám donešena 
i od 5. pluku. Od 4. pluku přišla ještě výzva, 
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aby mužstvo konalo řádně své povinnosti, že 
jen tak bude imponovati »nahoru«. 

13. března pokusilo se asi 700 domobranců 
o bunt, zmocnili se zbraní a s částí dělnietva 
chtěli se zmocniti úřadů v Tjumeni. Asi za 
dvě hodiny celé povstání bylo likvidováno. 
Ruská mobilisace pokračovala, ale mezi no~ 
vobranci velké nadšení nebylo. Gajda vydal 
přísné proklamace proti desertérství a spe~ 
kulaci. 

Ruský básník, býv. profesor vojenské aka~ 
demie v· Kazani, Kotomkin Savinský, napsal 
veršované drama »J an Hus« a četl jej v di~ 

vadle. My jsme ovšem Kotomkina přijali 
nadšeně - vždyť jsme v Rusku viděli dosud 
tak málo slavjanofilů. A Kotomkin, byl naším 
nadšením tak dojat, že plakal na jevišti. 

17. březn,a přišel příkaz, kterým .se zavádí 
od 8-11 hodin řádné cvičení a odpoledne 
též dvě hodiny. Z toho byl nový rámus. Už 
v 8 hodin jít na cvičení? Nač to? Dvě roty 
nevyšly až v 9 hodin. Plukovník musil vy~ 
světlovát, že je to v zájmu zdraví. Měla s,e 
cvičit prostná, různé hry, tedy žádná mi1i~ 

térka. 

V »Čsl. deník~« uveřejnil Medek své 
»Smutné obrázky«. Bylo o nich hodně debat, 
fakta V nich uvedená odsuzována, ale pouka~ 
zováno na to, proč ty »Smutné obrázky« 
mluví jen o vojácích, a ne též o důstojnících. 
Stále neklid. Jednou pohotovost, poněvadž 
odjíždějí novobranci, po druhé zase rozšířila 
se pověst, že nás chce Kolčak odzbrojit. Po~ 
měr mezi dobrovolci a ruským důstojnictvem 
byl napjatý. 

Konečně 1. dubna přišel přece rozkaz čís. 
588 o zrušení zastupitelstev. Příkaz byl vy~ 
dán již 16. ledna a podepsán Štefánikem. 
Osobně byl jsem nespokojen svou funkcí dů~ 
věrníka. Chtěl jsem právě dát všecko do po~ 
řádku a funkci svou složit a žÍt »klidně« jako 
ostatní. Teď však to nešlo ... 

Měli jsme schůzi důvěrníků celého pr,aporu 
a chystali jsme krátkou resoluci. Druhou 

schůzi měli jsme v praporní kancidáři a byl 
při ní i velitel praporu, major Kratochvíl, 
jemuž se zdálo, že naše stručná resoluce ne~ 
byla dostatečně odůvodněna. Odsuzoval 
s námi přehmaty, které vyvolávají ve vojsku 
neklid a roztrpčení a celku nepřispějí. Slíbil 
nám, že stylisuje sám prohlášení, odpovída~ 
jící přesně na rozkaz č. 588. Druhý den jsme 

celistvost armády a uchrániti ji od stavov~ 
ských, třídních a politických rozbrojů, při 
nichž nakonec nutně následkem malé agresiv~ 
nosti i chuti k odboji živlů umírněných vůdčí 
úlohu vzaly by nesmiřitelné, nám zde stejně 
škodlivé krajní směry. Tedy ne bořiti dále, 
ale jak jsme . společně bořili, chceme i spo~ 
lečně stavěti. 

čsl. radiostanice v Omsku. Foto Památnlk Odboje. 

přijali resoluci, navrženou majorem Krato~ 
chvílem. Zněla: (podtržené věty byly do~ 
slovným citováním z rozkazu č. 588): 

»Politickému plnomocníku vlády čsl. re~ 
publiky Bohdanu Pavlů.« 

Uveřejněním příkazu čís. 588 ze dne 16. 
ledna t. r. j,sme postaveni před nez}jytnost, 
říci touto cestou názor nás dobrovolců, stvo~ 
řivších české vojsko jako armádu svobod~ 
ných občanů. 

Děláme tento, s přísně vojenského stano~ 
viska nelegální krok, vedeni jedinou snahou, 
uhájiti svaz s politickým vedením, udržeti 

My žádáme: 

I. Aby na dosavadním zřízení armády ne~ 
bylo ničeho měněno, neboť: 

1. Jestliže toto zřízení udrželo a osvědčilo 
se po dobu bojů s militarismem i reakcí, i re~ 
akcí centrálních mocno,stí, jestliže ono udrže~ 
10 armádu silnou a uchránilo ji od rozvratu 
v době, kdy nebezpečí bylo největší, může 
býti totéž zřízení zachováno i v dobách po~ 
sledních vzdechů poraženého námi milita~ 
rismu. 

2. Zrušením tohoto zřízení, jež jest pro nás 
i důkazem důvěry vedoucích kruhů k nám, 
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jež beze škody pro jednotu politickou i vojen
skou. uved~no v život za souhlasu nynějšího 
pres. prof. Masaryka v době, kdy i on těšil 
se při nejme~ším téže důvěře jako nyní v čele 
dočasné vlády republiky - vznikly by v naší 
armádě poměry, jež m ohl y byv y k 1 á
dati se jako příznak rozporu 

vml a d é n a šír e p ubl i c e. 

3. Existuje mínění, ž e i n s t i t u cep 1 n 0-

mocníků národní vlády a také 
pIu k. a rot n á z a s tup i tel s t va v n y
něj š í bouřlivé, b o h a t ép ř e rod y 

dob ě jsou více než kdy jindy na místě. 

4. Rešení těchto všech otázek třeba odlo

žiti do doby, až proti nám všem bude státi 
~ u t o rit a s k u teč n é vůl e n á rod a, 
kdy národ sám mezi jinými otázkami rozřeší 

i otázku formy národní obrany. 

5. My, jako i vláda, ne m ů ž e m e a n e
c h c e m e a n i s c h valo vat i, a n i d o
p u s t i t i o s 1 a b e n í stá t n í a u t o rit y, 
háj í c í s u v e re nit u n á rod a, což však 
mohlo by se státi vydáváním příkazů a zá
koní'!, jež v nervosní mase jsou chápány jako 
paragrafy postupně a nenápadně zúžující 

svobodu občana. 

II. Druhé přání, pochopené a vyslovené 
už i na vedoucích místech, přání, prýštící 
z přirozené touhy po domově, ovládané dosud 

silou rozumu a vůle, jest: 

návrat domů. 

Ostatně i tam doma, více než zde, bude 

třeba hrudí, schopných k záštitě i rukou, 
ochotných k práci. V tom ohledu brzký ná
vrat domů zachrání to, co u nás ještě zůstalo 

nedotčeno mravním rozvratem. 
Existuje mínění (vyslovené ostatně při 

jiné příležitosti i se strany spojenců), že 
k tomu cíli třeba pracovati k dosažení ko
nečného míru na světě, ukončení války 
v Rusku, která podle našeho celého dřívější
ho snažení a jmenovitě po rozbití ústředních 
mocností v určitém svém stadiu stane se bez
účelnou a mohla by býti vedena pouze k uko
jení škodlivé ctižádo.sti jednotlivců a přivedla 
by k dočasnému vítězství zbytečné reakce a 

v dalším k novému krveprolití. 
III. Máme dále za to, že i volení zástupci 

vojska, dokázavšího svoji spolehlivost ná-

482 

rodní, svoji schopnost organisační a smysl 
pro stát, 'jež již nikdy nepostaví se proti ná
rodu doma, mohou býti v nynější neji.sté 
době k pohotovosti, k event. navázání pří

mých styků vládních kruhů s masou k vůli 
event. zesílení v příhodné době nebo v nUlný , 

okamžik hlasu národa doma. 

Toho žádáme, vedeni snahou zabránit po
koutní činnosti neodpovědných elementů, 

pracujících skrytě demagogií, sami dobře vě
douce, Ú žádné shromáždění náhodně zvo
lených zástupců zde nemltže si o.sobovati 
kompetenci národního sněmu, ani vynutiti si 
jeho autoritu, ale chápajíce zároveň, že ne
legálně svolané sněmy povedou nutně k to
mu, čemu my se bráníme, t. j. k rozštěpelií 

armády. 

IV. My žádáme na konec, aby vedoucí 
kruhy učinily vše k zachování armády jed
notné a silné až do doby, kdy možno 'bude 
bezpečně žít osvobozenému národu, jenž 
bude míti vládu ve svých rukou. Při tom 
však jsme toho názoru, že k tomu nepos~ačí 
prostě příkaz s platností ode dne toho a toho, 
jmenovitě pak při nynějším stavu naš'2ho 
vojska, v dobách přerodu, kdy oporou každé 
vlády mohou býti jedině dobrovolně společ
nou ideou ,sjednocené masy. 

Tyto svoje požadavky v případě, není-li 
možno vyříditi je politickému plnomocníku 
vlády republiky zde, adresujeme vládě prof. 
Masaryka domů, event. Národnímu shro
máždění, a až do té doby podržujeme všechny 
dnes platné řády, přijaté I. sjezdem českosl. 

vojska. 

Zároveň obracíme se prostřednictvím za
stupitelstva ke všem s výzvou, vystříhati se 
všeho, co by mohlo odraziti se na vnitřní 

disciplinovanosti naší armády, co by mohlo 
umenšiti schopnost odporu proti útoku z kte
rékoli strany, co by mohlo pro vnějšího po
zorovatele býti příznakem nepořádku, zne
mravně'ní a rozvratu, nebo co by dokonce 

vedlo k rozštěpení či dvojvládí. 

Toto prohlášení podepsalo 150 vojáků a 
důstojníků 5. roty 6. českoslov. hanáckého 
pluku. v němž říkají, že jeho historie je histo
rií Bachmače a Sibiře, kteří nechtějí, aby 

další jeho historie byla historií možné reakce 

nebo možného vlastního rozkladu; vOJaCl, 
kteří ne<bojí se pouhého slova vládní, ba kteří 
budou hrdi na ten název, jakmile vládou 
bude skutečná vůle celého osvobozeného od 
politického, duševního i hospodářsHho hně
tu národa.« 

Resoluci tu nechali jsme dvakráte opsat. 
Jednu podepsali u nás všichni vojáci i důstoj
níci, druhou jsme poslali do Omska k plukov
nímu zastupitelstvu. Resoluci tu ,přijal i 4. 
prapor a hospodářská rota. Náš pluk měl 
název »vládní« a vedení se mohlo naň ve 

'všem spolehnout. Zachovali jsme si však 
přes to právo kritiky a myslili jsme, že na nás 
bude proto brán zřetel. Neboť stojí-li celé 

legáty, aby informovali vládu o našich po~ 
měrech. Měl jet br. Bednář a major Krato~ 
chvH, oba však odmítli. Chtěli jet domů spo~ 
lečně s vojáky. Pojedou tedy bratři Chmelař, 
Horák a Dědič. 

Dne 23. dubna došlo k nám několik čísel 
»Čsl. deníku« s Masarykovým poselstvím 
k národu. Rozebírali jsme toto poselství a tu 
se nám zdálo, že naše vedení v Rusku jedná 
proti tomuto poselství. Zatím na východ od 
Omska rostla nová fronta. Byly to povsta~ 
lecké bandy, jež přepadávaly trať a stanice. 
Dne 24. dubna po cvičení měli jsme malý 
meeting. Major Kratochvíl nám předčítal 

Masarykovo poselství a vybízel nás, aby~ 

Na magistrále. Foto Památnil, Odboje. 

vojsko proti nespravedlivému příkazu, budou 
moci na něm setrvat jednotlivci, kteří neměli 
žádného spojení s domovem a vládou doma? 
Náš rotný, když mi v kanceláři resoluci pod
pisoval, pravil: »Nikdy jsem v životě žádnou 
resoluci nepodepsal a do politiky se nemíchal 
- až dnes po prvé.« 

Dne 3. dubna jsme o.dejeli z Tjumeně do 
Išimi. Sníh již tál a všude bláto, takže do 
města bylo těžko jít. Na malém bazaru hodně 
podražilo. Loni tu byla celá husa za 5 rublů, 
dnes už stála 20-25 rublů. Stanicí projíždí 
do Jekatěrinburku na předporady delegáti, 
gen. Syrový a B. Pavll't: Večer 7. dubna je
deme k Omsku, pomalu, neboť po trati jedou 
ruská vojska na frontu. Ráno jsme byli na 
stanici Nazyrevskaja. Zde jsme slavili veli
konoce. Mezitím konaly se v Jekatěrinburku 
skutečně předporady, na nichž v souhlasu 
,s B. Pavlů usneseno, vyslati do vlasti tři de-

chom se chovali a jednali podle něho. My 
tomu rozuměli: »Naše názory byly správné, 
souhlasné s projevem Masarykovým, názory 
našeho vedení však jsou s ním v rozporu.« 
Město Tjumeň věnovalo našemu pluku 

»na pamjať« stříbrné desky s věnováním 

»brat'jam Čechoslovakam« a - 18.000 rublů. 
My doplnili obnos na 20.000 rublů a peníze 
vrátili s podotknutím, aby je dali těm částem, 
které z počátku ,s námi bojovali a osvobodili 
Tjumeň. 27. dubna jeli jsme do Kolomzina, 
jakéhosi předměstí Omska. Hoši se zařídili 
ve svých ešelonech jako doma. Před vagony 
lavičky, stoly, březové besídky a zahrádky. 
Dovídáme se od br. Bednáře, že jekatěrin
burský sjezd nepřinesl vyjasnění a že se 
v něm má pokračovat na Východě. Delegáti 
se rozešli s B. Pavlů a vedením velmi ne
přátelsky. 

Dne 29. dubna přijel od Tjumeně ešelon 
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3. pluku - bez důstojníků. V ešelonu byla 
těpluška plukovního zastupitelstva, které,se' 
mělo rozejít po rotách. Neuposlechli a muž~ 
stvCi »je nedalo«. Všichni důstojníci od eše~ 
Ionu odešli v lšimi a ešelon jel bez nich. V e~ 
litelem vlaku byl nejstarší šikovatel, stráže 
a služby se držely správně. Také na cvičení 
chodili. Důstojníci ovšem neměli ešelon opu~ 
stit a jednali proti předpisům. Byl jsem v tě~ 
plušce plukovního zastupitelstva. Byli dobré 
nálady a jsou mezi nimi lidé vážní a rozumní, 
ale i lidé na první pohled mělcí a frázisti. Vy~ 
dávali svůj časopis »Duch, dobrovolce«. 
Hlavním spolupracovníkem byl učitel Loun~ 
ský od 4. pluku. Ale jeho články zdály se mi 
býti úžasně bombastickými. 

Nastal boj o zvýšení služného. Střelec měl 
míti místo 50, šedesát rublů, u důstojníků a 
poddůstojníků bylo zvýšení větší. Dosud byl 
poměr 1 :4, nyní by byl více než 1 :5. V pluku 
byl proti tomu odpor a i důstojníci byli proti 
přijetí zvýšeného platu. Vecer jsme jeli do 
Omska, ale k pluku náš »sovětský« prapor 
nepustili. Tak vida: náš 33. ešelon před ro~ 
kem ,slavně odrazil útok bolševiků, načal 

vlastně »vystoupení«, a dnes je »sovětský«. 
To proto, že stojí na tě~h zásadách demokra~ 
tismu, které nám pomohly v našich slavných 
bojích se sověty! Co z nás učiní za rok? 

V Omsku jsme zůstali na nádraží, zatím, 
co náš pluk byl umístěn a,si půl 2. versty od 
nás. Ríkali tam »Na Hané«. Zde jsme slavili 
1. máje. Bratr major Kratochvíl srdečně pro~ 
mluvil o významu toho dne, kladl váhu na 
demokratism v našem vojsku a nepřímo nás 
vybízel k vytrvalosti. Br. major Kratochvíl 
nebyl žádným řečníkem, silně zadrhoval v 
řeči (u praporu, kde byl dříve velitelem, mu 
říkali »pppulemet«). - Ale my mu to od~ 
pustili a byli jsme jím spokojeni, ba nadšeni. 
Zde jsme dostali nové japonské pušky a 
ruské j,sme odevzdávali Rusům zpět. 

Dne 6. května sezval velitel pluku všechny 
důvěrníky rot ke schůzi. Byli jsme zvědaví, 
co nám asi jako předseda plukovního zastu~ 
pitelstva řekne. Přišli jsme všichni, kromě 
nás velitelé praporů a rot Plukovník nám 
suše řekl: »Na základě dohody s br. důstoj~ 
níky zůstane v našem pluku v platnosti »ze~ 

484 

lená knížka«, t. j. řády a resoluce sjezdu do 
té doby, než přijede delegace z vlasti, která 
je už hlášena. Ta ať rozhodne o celém sporu. 
Zádám Vás, abyste plnili všechny povinnosti 
a příkazy. Nazdar.« 

Tedy nepřímo, neúředně měly v rotách zů~ 
stat komitéty. Ale řeč bratra majora Jaroše 
dávala tušit, že se cosi chystá. Skutečně ve~ 
litel pluku tím obcházel plukovní zastupitel~ 
stvo, které o ničem nevědělo. K tomu jsme 
se dověděli, že nám chtějí vzít bratra majora 
Kratochvíla. Potvrdil nám to a ukázal te~ 

leg-ram, jimž byl vyzván, aby ihned odejel do 
Irkutska. 

Rekli jsme mu, že ho nedáme. Ale on nás 
prosil, abychom hochy mírnili. Ze pojede, 
poněvadž se nemá čeho bát. Mučedníka ze 
sebe dělat nebude. Doufal, že se k nám vrátí. 

Ještě dne 8. května vydává br. májor Kra~ 
tochvíl praporní příkaz, oznamující smrť gen. 
Štefánika a žádající, abychom ho v úctě 
vzpomínali a »neházeli po něm kamením«. A 
pak nám odejel, ani jsme nevěděli jak. 11. 
května byl ve své nepřítomnosti zvolen při 
doplňovacích volbách na sjezd za bra Při
kryla, který byl poslán do vlasti 2040 hlasy. 
Za bra Soukupa byl zvolen Křivánek 1400 
hlasy. 

V Omsku zatím plynul život dosti klidně. 
Cvičilo se, chodilo se do města, hrál se foot~ 
ball s anglickou posádkou, navštěval se »klub 
amerického strýčka« atd. Dne 2. července 

došel dopis od majora Kratochvíla, že je are~ 
stován. Druhý den hlásil se celý pluk k r,a~ 

portu se žádostí, aby byl major Kratochvíl 
ihned propuštěn a nám vrácen. Hned 4. čer~ 
vence přijel divisionář Krejčí. Naši zástupci 
přednášejí mu naší žádost, on však odmítl. 
Major Kratochvíl se k nám už nevrátil. Dne 
12. června přišla zpráva o dramatických 
událo,stech v Irkutsku, o arestování delegátů 
1. plukem, vystoupení 4. pluku atd. Události 
ty způsobily mezi námi silný rozruch, ale 
i jakési vystřízlivění. N€ihle zřeli jsme všichni 
přízrak občanské války mezi námi. 

Generál Janin jako vrchní velitel čsl. vojsk 
poslal ihned telegram domů s kategorickou 
žádostí, aby vláda odpověděla, k jakému 
účelu je vojsko ponecháváno v Sibiři a co 

udělala pro jeho dopravení domů. 12. května 
večer odjel pak do Irkutska, předeslav 

telegram, ve kterém jménem presidenta Ma~ 
saryka a osvobozené vlasti žádal, aby všech .. 
ny části zachovaly klid, výkonný výbor dele~ 
gátů aby se pak do jeho příjezdu zdržel všech 
kroků. 

U nás klid pomalu se upevňoval. Věděli 

jsme, že musíme nechat všechno běžet, že boj 
je prohrán. Věnovali jsme se tedy radě;i 

vnitřnímu životu, osvětové práci atd. Dne 
16. června byl nám předčítán telegrafický 
příkaz gen. Syrového. 

Irkutsk, 13. 

Jako velitel českoslov. vojsk na Rusi, pod~ 
řízený vrchnímu veliteli českoslov. vojska a 
vrchnímu veliteli spojeneckých vojsk, s nimiž 
jsme se nikdy nezřekli solidárnosti, nemohu 
klidně přihlížeti k tomu, aby některé části 

českoslov. vojska nejen neplnily mých roz~ 
kazů, nýbrž se vymykaly příkazům vrchního 
velitele, řešíce samovolně a neodpovědně 

otázky operativního rázu, zejména pokud se 
týče pohybu vojsk. Neplnění příkazů, vychá
zejících z operativních středisek a samovol~ 
n)'m jednáním, zavádějí některé části na~ 

prostý chaos v organismu naŠeho vojska a 
ohrožují existenci všech částí, nacházejících 
se na sibiřské magistrále. Za smutné násled~ 
ky těchto nepořádků nechci nésti odpověd~ 
nost já. Části, které proti všem daným příka~ 
zům pohybují se samovolně, vymykají se sa~ 
mozřejmě z mé pravomoci. Odpovědnost za 
ně i za jejich konání nemůže padnouti na 
mne, nýbrž veškeré tragické následky svého 
nerozvážného jednání, jako: naprostý úpa-

dek naší prestiže na 'mezinárodním foru, 
2. kritický stav našeho zahraničního hnutí, 
3. nechuť ,spojenců odpravit rozvrácené voj~ 
sko na svých lodích, nechť přičtou sami sobě. 
Jako voják sám vždy a ve všem jsem poslu~ 
šen svých nadřízených zde na Rusi, přede~ 
vším vrchního velitele spojeneckých vojsk, 
a musím vyžadovati od svěřených mi částí 

úctu, poslušnost ke všem nařízením, neboť 

jediné cesta zákonitosti a pořádku nás vy~ 
vede z nehezkého položení. 

Části, jež samovolně se vymkly z pravo~ 
moci, nemohu považovati za část svěřeného 
mi vojska, a za jejich další osud nemohu 
odpovídati. Jako voják, který od počátku 
války bojoval za svobodu svého nár'oda i za 
to, aby tento národ samostatně řídil své 
osudy v osobě své národní vlády, nemohu 
snésti, aby neodpovědní lidé pracovali proti 
příkazu této vlády i vedli čsl. vojsko na Rusi 
k jisté záhubě. Všechny části a poctivé vo~ 
jáky vyzývám k plnění veškerých vojen~ 

ských příkazů. 
Gen. major Syrový. 

Dále pln o moc n í k P a v I ů uveřejňuje 
toto pl' o h I á š e n í b Ý v. de leg á t ů 
sjezdu čsl. revoluce. 

Podepsaní prohlašují, že přiznávají zákon~ 
nou platnost všech příkazů vlády čsl. repu~ 
bliky a jejímu orgánu. Je zabezpečeno, že 
veškerá přání a stížnosti budou předloženy 
ke konečnému rozhodnutí vládě čsl. republi~ 
ky a také poselství Národního shromáždění. 

Irkutsk, 14. června 1919. 
Následuje 48 podpisů delegátů. Tímto pro

hlášením považuji spory za skončeny. 

Gen. m. Syrový. 

x 

CíISTR LA 
ADOLF ZEMAN 

Koncem 60. let 19. století nemělo Rusko 
víc, jak asi 1000 verst železnic. Do r. 1880 
už jich mělo přes 20.000. Od r. 1881 začínají 
si raziti dráhy cesty do Sibiře a do Střední 
Asie a vznikají tak dvě hlavní trati, sibiřská 

IV. di! Cestami Odboje. 31. 

magistrála a dráha Zakaspická do Turke~ 

stanu až ke Kaspickému moři. Nás zajímá 
hlavně sibiřská dráha, naše magistrála, která 
,se stala historickou v našem zahraničním od~ 
boji. Stavba této železnice, která své doby 
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byla nejpozoruhodnější stavbou železniční a 
nejvelikolepějším technickým projektem, byla 
rozhodnuta ukazem ze dne 17. března 1891 
a dne 19. května položil tehdejší carevič Mi~ 
kuláš slavnostně základní kámen k stavbě 
ussurijské dráhy této trati ve Vladivostoku. 

Magistrála začíná na evropské straně 

v Celjabinsku, v historickém městě našeho 
vystoupení proti bolševikům, kde je připo~ 
jena na evropskou železniční síť ruskou. Pře~ 
kročíme Urál a ocitáme se v sibiřské stepi. 
Celjabinsk leží ve vzdálenosti 940 verst od 
Samary v gubernii orenburské a je důležitým 
uzlem železničním tratí do Jekatěrinburku a 

Mezi Irtyšem a Obem prostírá se v délce 
asi 600 verst barabinská step s četnými sol~ 
nými jezery. Z Omska vede trať podle řeky 
Omu znovu gubernií tobolskou a vstupuje 
pak do gubernie tomské. Projíždíme stanicí 
Tatarskou, Kojuskem a dostihujeme na Obi 
Nikolajevska, 1332 verst od Celjabinska. 
Odtud vede. odbočka do altajského kraje na 
Barnaul a Bijsk do Semipalatinské oblasti. 
Sibiřská step mění .se v tajgu, sibiřský prales, 
který tvoří modřín, sosny, jedle, sibiřský 

cedr a jalovec. 
Za stanicí Tajgou, z níž vede odbočka do 

kulturního sibiřského centra Tomska, pro~ 

Most přes Jeni·se;. Foto Památn!lr Odboje. 

na východ. Magistrála směřuje odtud na vý~ 
chod přes Isil~Kul krajem orenburských ko~ 
záků k hl. městu akmolinské oblasti Omsku, 
a přetíná Ob u Novonikolajevska. V délce 
200 verst vede trať z Celjabinska orenbur~ 
ským zaurálím gubernií tobolskou ke Kurga~ 
nu, kde v r. 1799 žil ve vyhnanství známý 
německý dramatik Aug. von Kotzebue. Za 
řekou lšimem prochází trať asi 280 verst stepí 
kirgizskou, posetou řadou jezer. Petropav~ 

lovsk byl založen r. 1752 jako tvrz proti Kir~ 
gizům. Od Petropavlovska vede ťrať na vý~ 
chod přes Isil~Kul krajem orenburských ka~ 
zakůk hl. městu akmolinské oblasti Omsku, 
746 verst od Celjabinska. Zde žil 4 léta ve 
vyhnanství Dostojevskij, zde povstaly »Zá~ 
pisky z mrtvého domu«. 
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jíždíme uhelným a zlatonosným krajem až 
vnikáme do gubernie jenisejské a ocitáme se 
v Krasnojarsku, založeném v r. 1628 proti 
mongolským praobyvatelům. Za Krasnojar~ 
skem protíná železniční trať několik přítoků 
Jeniseje, mine Kansk (2267 verst od Celja~ 
binska), projíždí kamenouhelnou pánví u 
Tajšetu a obrací se k jv. k Nižněudinsku, aby 
skončila v Irkutsku. Celá tato západosibiřská 
trať měří z Celjabinska do Irkutska 3048 

verst. 
V Irkutsku začíná t. zv. dráha zabajkalská. 

Až do japonsko~ruské vál.ky vedla trať pouze 
do stanice Listveničné u jezera Bajkalu, od~ 
kud trajektory neb po ledě převážely se vlaky 
do protější stanice Mysové. Pak byla vysta~ 
vena rychle t. zv. krugobajkalská dráha. Trať 

z Mysové pokračuje krajem zabajkalským, 
většinou hornatým, osídleným Burjaty. Je,
deme přes Verchně Udin sk do City, na levém 
břehu řeky téhož jména. Původně kozácká 
tvrz, stala se hlavním útočištěm děkabristů a 
politických vypovězenců za carských dob. 

lidi h 

Burjaty zdrojem soli, která však obsahuje 
mnoho hořké soli. Na stepi pasou se stáda 
skotů, koní, ovcí a velbloudů, která náležejí 
zde obývajícím Burjatům a kozákům. Po~ 

slednítvoří v Zabajkalí značnou část přistě~ 
hovalého obyvatelstva (přes ~ mil.). 

Hroby děkabristů. 

Cita je hlavním městem zabajkalské oblasti 
a vládl zde pověstný Semenov. V okolí 
vyvěrá mnoho minerálních pramenů, zvaných 
Burjaty »aršany«. 

Na jihovýchod od City téměř celou Daur~ 
skou planinu pokrývá Aginská step. V létě 

je na ní hustá, vysoká tráva a kvete mnoho 
rostlin živých barev. Slaná jezírka jsou pro 

Dráha, která má přes Citu most 160 metrů 
dlouhý, jde dále po mostech přes řeky Niki~ 
tichu a Kručinu, přítoky Ingody. Zde je sta~ 
nice Kručina s nedalekou kozáckou vesnicí 
Makkavejevo na velikém moskevském traktu 
a na řece Ingodě, Karymskaja a na blízku 
burjatská vesnice, takéž na Ingodě. U kozác~ 
ké vesnice Kajdalovky je Kitajský rozjezd, 
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kde odbočuje spojovací větev na Východní 
čínskou dráhu. Původní trať sibiřské dráhy 
jde do Srětenska, který má v létě paropla~ 
vební spojení po Šilce a Amuru. Před Srěten·· 
skem je stanice Kuenga a od ní vede Amur~ 
ská dráha na Chabarovsk, kde opouští údolí 
řeky Amuru, a v Nikolsku Ussurijském se 
připojuje na Východní čínskou dráhu. U sta~ 
nice Makkavejeva jsou ložiska železných rud 
a 12 verst od ní prameny vápenito~železité 
vody. Léčivost vod není dosud zužitkována. 

m 

Jmeno od ložisek cínových rud. U ní cugal~ 
ská rodová správa domorodců a dacan. Ver~ 
stu za stanicí je most dlouhý 385 m. Za sta~ 
nicí Byrkou (Turgou) překračuje dráha řeku 
Turgu a horský hřeben Adun-Čelon, nale~ 
žiště drahokamů. V údolí řeky Borzy, kde 
obývají Burjati a jsou ložiska zlata, stanice 
Chadabulak a Borza. Linie dráhy stoupá na 
hřeben Altangajský, 13 verst za rozjezdem 
Soktujem dosahuje 915 m, prochází stanicí 
Chadanorem, rozjezdem Daurijí a jde po 

-, 

Srětensk. 

Spojovací větev Zabajkalské železné drá~ 
hy (Karymská-Mandžurija) v délce 344 
km probíhá aginskou stepí. Výjimkou je roz~ 
vodí mezi Ingodou a pobočkou Onona Agou 
i hory Něrčinské. Břehy Ingody spojuje že~ 
lezniční most 170 m dlouhý. Od stanice Adri~ 
anovky . stoupá dráha ustavičně. Rozjezd 
Sedlový je v nadmořské výšce 868 m .a 4 km 
dále, na rozvodí Ingody a Agy, je nejvyšší 
místo větve 970 m nad mořem. Nedaleko sta~ 
nice Adrianovky je vesnice Undurginskoje 

s železitými prameny. 
Následují stanice Burjatskaja, Mogojtuj, 

Aga. Přes řeku Agu je postaven most 64 m 
dlouhý, a na jejím horním toku je Aginská 
stepní duma a Aginský dacan, veliký klášter 
lamaitský. Dráha dále překročuje řeku Chilu, 
pravý přítok řeky Agy a za rozjezdem Bula~ 
kem sestupuje do údolí řeky Onona, nejniž
šího místa trati. Stanice Olovjannaja má 
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mostě přes kotlinu Šarasunskou (»pad«), 
kde je stanice Šarasun. 

Na stanici Mandžurija přechází trať na 
území čínské a začíná v Ý c hod n í čín s k á 
dr á h a, vystavěná na úzkém pruhu země, 
pronajatém ruskou vládou. Trať východo~ 
čínská vede přes Chajlar, Buchedu, Cicikar 
do Charbina a odtud stále na východ do st. 
Pograničnaja, odkud je spojena ussurijskou 
tratí s Nikolskem. Celkem měří 4400 verst. 
Z Charbinu vede odbočka na jih do Mukde~ 
nu, Dalného a Port Arturu. Ussurijská trať 
spojuje Nikolsk Ussurijský se severním Cha~ 
barovskem na Amuru a měří 721 verst. Ma~ 
gistrála pak celá končí ve Vladivostoku. 
Velká transsibiřská dráha měří z Čeljabinska 
až do Vladivostoku 7792 verst čili 8314 kilo~ 
metrů, z čehož 2420 ver:;t vede přes území 
čínské a je dosud jednou z největších tech~ 
nických divů lidského důmyslu. 

x 

-
B(M TE(H 

JOS. NEUCiEBAUER 
I. 

Myslím, že nebylo pro nás horší doby 
v Rusku, jako tehdy, když jsme museli chrá~ 
niti magistrálu, poněvadž jsme nikdy nevě~ 
děli, odkud se nám nepřítel zjeví. Něco jiného 
bylo, když jsme byli na frontě proti bolševi~ 
kůru, kde jsme zpravidla vždy měli nepřítele 
před sebou. Ovšem, nebylo nás tolik, aby~ 
chom mohli, jak se v Rusku říkalo, »správně 
všechno vybílit«. Vyčistila se jen trať od ne~ 
přítele, a o ostatní, kteří se rozběhli po tajze, 
jsme se nestarali. Za to jsme museli pak 
pykat. Stávalo se často, že naše části, počtem 
slabé, byly od těchto »šajek« napadány. Na~ 
šemu osmému pluku se ta čest však nikdy 

. nest:ala; my jsme vždycky napadali »šajky« 
sami. 

Tak když jsme ~·táli v 19. roce v červenci 
v Ačinsku, přišel rozkaz z Bogotola, kde prý 
v okolí se objevily bolševické »šajky«, aby~ 
chom tam ihned jeli, že podnikneme s tamější 
posádkou na ně obchvat. Projíždíme za stálé 
pohotovosti, která byla naříz'ena hned v Ačin~ 

. sku, stanicí Bělij jar, Kritovo, Vaginskij zá~ 
vod do Bogotolu, kamž jsme dojeli k večeru, 
a kde se dovídáme, že mír byl již podepsán 
dne 28. června ve Versailles. 

Podle příprav a spěchu, daly se očekávat 
vážné věci, ale žádný nic nevěděl. Samé do~ 
hady, a jen naše »načalstvo« vědělo, oč se 
jedná. My dostávali jen vyhýbavé odpovědi. 
Vylézáme z vagonů a každý okupuje svoje 
místo na povozce, na niž nasedli vždy dva 
nebo tři bratří. Bez těchto povozek byla by 
v tajze nějaká akce vůbec nemyslitelná, po~ 
něvadž cesty, mohou~li se tak nazvat, jsou 
špatné a je na nich tolik bláta, že je nebez~ 
pečí, když by člověk po nich šel pěš~y, že 
by se někde v blátě zadusil. Ovšem, že jízda 
na takové povozce nebyla žádnou zábavou. 
K tomu bylo třeba, aby byl člověk zcela 
zdráv, zvláště na žaludek. Výhodu měli ti, 
kteří měli falešný chrup a mohli si ho schovat 
do kapsy. Nemusili mít obavu, že o něj jízdou 
přijdou. Každou chvíli vyvrhla povozka svůj 
obsah do bláta, a zvláštní bylo to, že to bylo, 

vždy v místech, kde ho bylo neJVlce. Snad 
aby se nám to lepší leželo, a pak abychom 
si tolik neublížili. 

Byli jsme rozděleni na dvě části, 7. a 8. 
rota a koilská rozvědka. Měli jsme jít na Ju~ 
rěvku, kde pr)' se zdržují šajky a obyvatel~ 
stvo je jim nakloněno, rovněž tak i v Aslibi~ 
kově, kam šla druhá část, totiž 1., 2., 9. a 12. 
rota a ruské vojsko. Obě vesnice byly asi 35 
verst vzdáleny od Bogotolu na sever. Pro~ 
jeli jsme ves Katajevku, ve vsi Čet byl od~ 
počinek a vystavili jsme stráže. Zde se na~ 
šemu, všeobecně zvanému Gustovi M. (jinak 
také »pytlák«) stala nehoda, když stál na 
stráži (bylo to v noci). že střelil po medvě~ 
dovi. Ale jak se záhy přesvědčil. byl to kůil . 

»Fuj, mordie,« povídá Gusta, »já myslel. 
že je to .medvěd« a už měl zkaženou náladu, 
poněvadž viděl, že tím jeho pytláctví, na 
kterém si velice zakládal, utrpělo hanebnou 
ostudu. Ještě za šera jsme se dostali před náš 
cíl. Jurěvku, a když zazněl výstřel z děla, 
což bylo smluvené· znamení k útoku, začal 

náš útok na vesnici. Ovšem, bylo snadno 
útočit, když nepřítel byl pryč, což se nám 
stávalo dosti často. Jakmile jsme totiž došli 
do některé z předcházejících vesnic, vypravil 
se z vesnických občanů tajný jejich přítel, 

aby je zpravil o nebezpečí. Ovšem, byla~li 

karta obrácená, že totiž chtěli nás bolševici 
napadnout, rovněž jsme se to dříve dozvěděli, 
nežli k něčemu došlo, poněvadž jsme měli 

také mezi ruským lidem mnoho našich při~ 

vrženců. Jak jsme vstoupili do vesnice, ihned 
jsme poznali, že obyvatelstvo je proti nám. 
Ovšem, to nás neopravilovalo ještě k tomu, 
co se zde dělo. Byly páleny baráky a někteří 
vojáci začali loupit. Naši to však nebyli. Bylo 
zatknuto několik podezřelých lidí a jeden 
mužík byl zastřelen, poněvadž se protivil se 
zbraní v ruce. Po prohledání vesnice vrátili 
jsme se zpět do Bogotolu, kamž jsme dojeli 
o půl noci 10. července. 

II. 
Druhý obchvat, který jsme udělali za dva 

měsíce (7. září) ze st. Berikulská, se nám vy~ 
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dařil lépe. Naše 7. rota byla na st. Berikulské 
k vůli ochr.aně 'a vydala se v tento den celá 
na obchvat, celkem 68 lidí. Jen nemocní zů~ 
stali k ochraně vlaků zpět. Opět jsme vyjeli 
na ne~bytných povozkách a beze všech ne~ 
hod jsme projeli vesnice Tjumenovo, Prav~ 
děnka a Pěščaniky, kde byl dvě hodiny od~ 
počinek. Byla to vesnice, jakých je zde málo 
k vidění. Domy pěkně ~ystavěny, všude i na 
ulici velice čisto, pěstovali tu různé zeleniny, 
i zelí, což bylo rovněž neobvyklé. Odtud jsme 

jsme museli podlézat nebo přelézat padlé 
stromy a pak se prodírat různými křovinami. 
Ihned se našlo několik bratří, kteří říkali. že 
nás někam zavede, kde nás bolševici pobijí 
jako králíky a chtěli, aby se s námi kpt. Rů~ 
žička vrátil zpět. Věc se však urovnala ':! šli 

jsme dále. 
Šli jsme skorem 2 hodiny a stále ta cesta, 

vlastně necesta tajgou nebrala konce. Nyní 
již v každém dřírn,ala nedůvěra a jistě každý 
litoval, kdo byl pro to, aby se šlo dále, zvláště, 

Na odpočinku v tajze. Foto Památnilr Odboje. 

jeli do vesnice Ogul, která byla pravým opa
kem předešlé a byla 60 verst vzdálena od st. 
Berikulské. Zde po vystavení stráží jsme pře
nocovali. 

Osmého, ráno ve 2 hodiny, jsme se pře
plavili v loďkách, velmi primitivních, do 
nichž se vešel vždy jen jeden člověk, přes 

řeku Kija. Takové loďky jsme měli tři k dis
posici. Po šťastném přeplutí řeky jsme se vy~ 
dali na cestu do vsi Alexandrovka. S tíží jsme 
sehnali jednoho mužíka z Ogulu jako prů

vodčího, který byl jediný z vesnice, jenž znal 
cestu do Alexandrovky. Ovšem jsme ho měli 
tak mezi sebou, aby nám nemohl utéci a hned 
s počátku jsme mu nedůvěřovali. A což te~ 
prve, když nás vedl tajgou. Zádný z nás ne~ 
věřil, že by to mohla být cesta, když co chvíli 
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když dopadaly štiplavé poznámky odpůrců. 
Konečně když jsme vylezli na jakýsi kopec, 
uviděli jsme kousek trávníku a na konci jeho 
první barák. Vesnice ležela v dolíku, na 
břehu řeky Kije. S druhé strany marně se 
pokoušeli n,aši bratři, kteří sem přišli dříve 

nás (nevím, která část to byla), přeplaviti se 
na druhou stranu. V šachu je držela bolše
vická stráž. Se strany, odkud my jsme přišli, 
vůbec stráž vystavěnou neměli. Byli si asi 
zcela jisti, že odtud nebezpečí jim nemůže 
hroziti. První rána padla z naší strany do 
vesnice a bylo to hned, jako kdy~ píchne do 
vosího hnízda. Každý, jak mohl, skočil na 
svého koně, někteří jen napolo oblečeni a 
ujížděli do lesa. My po nich pálili, ale mnoho 
škod jsme jim nenadělali. Jen asi 2 byli ra-

nem a bylo jich celkem 50. Bylo vidět, že 
všichni se ubírají jedním směrem. Jistě měli 
lepší cestu, nežli kterou jsme my přijeli. Na 
další jich pronásledování nebylo .možno po~ 
mýšlet, poněvadž bychom byli spěli jisté zá~ 

hubě vstříc. 

Odtud dále na sever nebyly žádné vesnice, 
jen chutory, t. j. samoty, do kterých se jistě 
asi utekli. Byly prý to jen asi tři chutory, 
jeden od druhého ,asi 30 verst vzdálený. 
Zvláštní bylo, že ani na podrobné mapě ves~ 
nice Alexandrovka nebyla zanešena, ostatní 
ano. Nakonec jsme tedy objevili novou ves~ 
nici. Naše úloha byla tím skončena a šli jsme 
na ves Michajlovku, odkud bolševické šajky 
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již před námi vyhnala .naše rozvědka. Lidé 
se nás zde báli a většina z nich se před námi 
- zvláště ženy a děti - ukrývala v lese. 
Odtud šli jsme po silnici na st. Berikulskaja 
-:- 45 verst - nocovali jsme na cestě v Bla
gověščenskoje. načež druhý den beze všech 
příhod jsme se vrátili zpět. 

Obyvatelstvo vesnic bylo většinou ukra~ 
jinské. V okolní tajze roste mnoho různých 
jaho.d, je tu také mnoho medvědů, jelenů, 
tetřevů a tetřívků. Byla by to radost zde pro~ 
dlévat za dobu míru a klidu. Ale sibiřská 

tajga za těchto okolností, jež jsem vylíčil, 
příjemné vzpomínky v nás nezanechala a 
každý byl rád, když ji měl již za sebou. 

x 

ST LE(KÉ FR NTĚ 
JAN JELfNEK 

1. máj jsme slavili v Krasnojarsku na řece 
Jeniseji, která byla ještě zamrzlá a po níž 
je,zdili mužíci s povozkami. Velitel města, 

anglický důstojník a velitel italské posádky 
(bylo tu na 2000 Italů s horskou baterií) za~ 
kázali oslavu 1. máje. Ve městě byl klid ... 
Město Krasnojarsk bylo zajímavé svými 
stavbami, pěkným sadem a s divadlem Puški~ 
novým. Za několik dnů ledy na Jeniseji se 

hnuly. 

V polovici měsíce nastal poplach. Na blíz
ku prý od jihu objevily se povstalecké bandy 
Ščetinkina a Kravčenka. Dne 15. května jela 
naše výprava proti ním na manskou frontu. 
Podle hlášení mohlo jich být na 6000 a v jich 
čele st~l bývalý carský důstojník, který měl 
dokonce svůj statek a mstil se za cosi Kolča
kovi, a pak Ščetinkin, který prý je ideálním 
bolševikem. Dne 17. května dorazili jsme 
k vesnici V eršolinska ja, kde jsme narazili na 
dobře maskované po sice partisánů. Náš jízdní 
oddíl byl napaden střelbou z oken a dvorů 
vesnice. Do boje zasáhla italská artilerie, dvě 
horská děla, a v poledne již procházíme hořící 
vesnicí, jejíž jedna polovina zůstala ušetřena. 
Ve vesnici zůstaly pouze ustrašené ženy a 
děti, muži utekli. Jdeme dále a ještě za ves,: 

. nicí vidíme plavati mrtvoly zabitých bolše
viků na vodním náhonu za mlýnem. My ztrát 
neměli. 

Druhý den nastoupili jsme pochod prale~ 
sem. Kolem nás hluboký les, komunikace 
žádné, neproniknutelné houštiny, močály, 

jezera, potoky a říčky, skály. Ohromné kme~ 
ny lesních velikánů, povalené větrem nebo 
stářím, tlí na zemi a z nich vyrůstá nový pod
rost. Hle, staří kypří svými vlastními těly 
půdu mladým. Věčný koloběh života. Celá 
ta ohromná, tajemná, ruskými spisovateli 
opěvovaná tajga, leží zde před námi, kolem 
nás, pohltila nása my nyní máme vejíti v boj 
nejenom s lidmi, znajícími zde každou stezku, 
kteří vědí, jak proniknout močály, nepronik
nutelnými houštinami, přes moře kopřiv, až 
2 metry vysokých, bujnou vegetaci pralesa, 
kteří znají se dostat s místa na místo za ně
kolik hodin, zatím co my podnikáme dlouhé, 
úmorné pochody, ale i se samou tajgou, se 
samou přírodou. Slézáme vrchy, brodíme se 
sněhem, vodou, přes převalené hnijící kmeny, 
které tlením samy se vzněcují, podnikáme boj 
s větrnými bouřemi a nepohodou. 

Lesy dýchají chladem, v noci ještě mrzne, 
A přece příroda se již probouzí. Naším cílem 
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je Stepně Badžejskoje, kde se doluje prý 
stříbro, zlato i su!, nyní hlavní sídlo štábu 
Kravčenkova, hlavní město nově založené 
republiky na území Kolčakovy vlády. Po~ 

vstalci, vědomi si toho, že nepřístupná tajga 
je chrání, učinili si Stepně Badčeskoje 

sídlem sovětské zámanské republiky. 
Místo to leželo 150 verst na jich od sibiř," 

ské dráhy za řekou Manou, která tvořila zde 
přirozenou hranici. Ohromné skály průsmy~ 
ku, jímž právě protéká 40-80 metru široká, 
hluboká a dravá řeka. Man, s ledově stude~ 
nou vodou a inkoustově černou, tyto skály 

vesnicí, kterou bolševici včas vyklidili a na~ 
stupujeme pochod kNižnímu Imbeši (Beš, 
lotyšský potok, z němec. Bach). Jest krásné 
nedělní odpoledne, slunce vesele svítí do ne~ 
vlídné tajgy, probouzející se ze zimního spán~ 
ku, v jejíchž hlubinách pasou po sobě lidé 
jako divoká zvěř, aby se zabíjeli. Proč nám 
ničili dráhu, proč přepadali naše vlaky, proč 
napadali naše osamělé stráže? Chtělo by se 
nám vyhledávati v těchto lesních hlubinách 
lidi jako zvěř, abychom usilovali je obrati o 
život nebo o výsledky práce na té pracně 
lesům urvané půdě? Proč k čertu Kravčenko 

Na výpravu proti povstalcům. Foto Památník Odboje. 

byly dobrou obrannou čarou. Vedla tam 
jakás takás cesta od dráhy, neboť tudy vo~ 
zili drahé kovy na dráhu, kolem dokola 
však jen pořídku byla nějaká vesnice. Kolo~ 
nisté Lotyši a Malorusové měli tu své usedlo~ 
sti, postavené podél potůčků, na kopcích i 
v dolinách, takže ráz krajiny připomínal 

alpská údolí. Jenomže v Alpách jsou stavení 
útulná a dostupná, kdežto zde na ně člověk 
narazí takřka nosem na stěnu, až když mu 
ohromný pes visí na šíji. V Alpách jsou čistě 
zařízen y, zde jim schází vše, co člověk zá~ 
padní pokládá za nezbytné. Jinak však Lotyši 
předčí ruské kolonisty čistotou a úpravností 
obydlí. 

Dopoledne docházíme k vesnici Sosnovce, 
kde jsme se spojili s naší druhou skupinou 
5. p. pluku a Italů, operujících od stanice 
prolákliny, přes něž válely se hnijící lesní 
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a Ščetinkin, jsou~li takovými stoupenci ko~ 
muny, neutvořili si ji za Manou a na minusin~ 
ské stepi a dál na jih k hranicím Cíny, kde je 
zlato, stříbro a všechno to, za co se lidé za~ 
bíjejí? Kravčenko měl patrně spadeno na zá~ 
sobovací vlaky spojenců a naše a na osobní 
ruské vlaky. Vyšinutí vlaku, zmatek, střelba 
v pralese, obrání cestujících a vyloupení va~ 
gonů, vraždění bránících se a pak odvlečení 
všeho do tajgy, dřív než přijdou Cechoslo~ 
váci, kteří podobnému »idejnímu« hrdinství 
nerozuměli, to byla činnost povstalců. 

Za vesnicí n~s obklopil opět les. Italové 
jedou dopředu. Též naše horské, japonské 
dělo 5, pluku. Vzplanul boj. 3. rota na pra~ 
vém křídle útočí na posice nepřítele. A na 
jaké posice! Hora do nebes, kámen na kame," 
ni, křoviny, sníh, voda, bláto, močálovité 

prolákniny, přes něž válely se hnijící lesní 

mm 

obři. Italové, kteří šli nalevo, pomalu a vzor~ 
ně bojovým pořádkem, pokud les tomu dovo~ 
lova!, oněměli údivem, ale potom neznali 
mezí ve své výřečnosti, když viděli, jak naši 
bez povelů a s elánem hnali se do vrchu. My 
jsme se jen usmívali. Měli nás vidět loni na 
Volze. Teď byly už přece jen jiné časy. 
Máme 2 zabité. Od naší roty dobrý kapitán 
Tomši, učitel z Ceského Krumlova, byl stře~ 
len do břicha, a chytiv Cigánka z Kroměříže, 
zašeptal: »Nenechte mne zde bolševikům.« 
Pak umřel. Od 2. roty byl to Šober. Těžce 
zraněn byl desátník Strnadel, dobrý a do 
nemožnosti odvážný hoch, jediný synek zá~ 
možného sedláka z Ostravice ve vých. Mo~ 
ravě. V pondělí zemřel přes všechna opatře~ 
ní, jsa též raněn do břicha. Ostatní lehce 
ranění byli dopraveni do Krasnojarska. 

Zdálo se, že je konec boje, když tu vzadu 
ozvala se střelba. To povstalci napadli naše 
vozatajstvo, vezoucí munici a zásoby. Na~ 
stal zmatek. Koně poděšeni prchají k nám. 
Major lékař Kurka se chladnokrevně s hrst~ 
kou svých postavil na odpor nastupujícím 
povstalcům a zběsilým útokem vybíjíme pak 
nepřítele s vrchu. Přes hlavy nám pálí naše 
Ma>klénky, francouzská malá zákopová děla, 
která se stávají i nám nebezpečná. Palba děl 
ustává. Vracíme se mokří, ale dobré mysli. 
Kol dokola z různých míst pralesa stoupá 
k nebi dým. To hoří ,stavení, z nichž na nás 
bylo stříleno. Italové jsou nadšeni. Ještě ne~ 
viděli, 'co umíme, a důstojníci by nás byli nej~ 
raději zulíbali. Jdeme zpět do Sosnovky, kde 
přenocujeme. 

Dne 19. odpočíváme a střídáme se ve služ~ 
bě s Italy, jichž tu bylo nyní asi 1000. Zítra 
nastupujeme přes Nižní Imbeš na Kijau, větší 
to vesnici, asi 20 verst na jih. Obsadili jsme 
ji druhý den bez boje. Večer náš oddíl asi 
12 mužů pod vedením poručíka Cerného na~ 
razil asi tři ver,sty daleko u vesnice Tjuluk 
na výzvědný oddíl povstalců na koních, kteří 
kvapně ustoupili, zapálivše les, takže nám 
dým znemožnil výhled. Tyto jízdní hlídky 
konaly povstalcům znamenité služby, podob~ 
né jako v zimě lyžaři. 

Připravujeme se na hlavní úder proti Nar~ . 
vinskoje (Narvu) v průsmyku řeky Many 
na cestě k Stepně Badžejskomu, kam bylo 

od Narvy ještě 40 verst. Jsme nyní lépe zá~ 
sobováni než s počátku, kdy jsme trpěli hlad. 
Italové byli celý den na honbě za vejci, sla~ 
ninou a ovcemi, které s rýží rádi jedli, a pak 
hlavně za drubeží. Stali se po.strachem vesni~ 
čanů, zvláště také proto, že jim nikdo ne~ 
rozuměl a oni také nikomu. Rozprchlí oby~ 
vatelé pomalu se vracejí do domů, napřed 
starší, pak ženy a děti a důvěřivě nám vy~ 
právějí, že povstalci o nás šířili zprávy, že 
vesničany mučíme a znásilňujeme ženy a 
dívky. Když jsem vstoupil do domu, který 
nám byl přidělen za byt, vrhla se přede mnou 
na kolena asi 451etá žena a pro boha prosila, 
abych jí neublížil. Přiznala se, že jednoho 
syna má u Kolčaka, druhý utekl jako všichni 
ostatní k povstalcům, Kdo k ním ostatně ne
šel sám, toho stejně »mobilisovali«. 

Nyní nám vycházeli ochotně vstříc, když 
nás poznali a když jsme je zásobovali zápal
kami, o něž byla zde nouze - křesali oheň 

na troud.- a' cukrem, čajem atd. Leč ne
štěstím pro tyto lidi byli Italové se svou tou
hou po slepicích a hlavně Rozanovci, ruské 
to vojsko, ponejvíce jízdní části, kterým velel 
pozdější »hrdina« ve Vladivostoku, generál 
Rozanov. Tito, ač Rusové, nešetřili vlastních 
pokrevných bratří, 'ubíjeli zajaté a pálili bez 
příčiny jich stavení. Jejich přítomnost prozra
zovaly vždy neklamně sloupy dýmu nad pra
lesem. Ovšem většina z nich se mstila za 
bolševiky ubité členy rodiny, my však přece 
tuto pomstu neschvalovali. 

Nástup náš na Narvu 23. května se ne
zdařiL Naše výzvědná četa pronikla asi k 9. 
hodině ranní do N arvy po 16 verstách po~ 
chodu přes Nižní Tjulup, který tvořil přiro~ 
zenou bránu do manských průsmyků, této 
pevnosti Kravčenkových band, kterou sami 
nazvali »sovětskými Dardanelami«. Ve ves~ 
nici bylo zlověstné ticho. Asi 6 našich jezdců 
proniklo až na konec vesnice. Vešel jsem do 
domu, kde den před tím se nacházel štáb 
Kravčenkův. Dům patřil nějakému boháči 

z Krasnojarska a bydlel v něm správce, který 
řídil plavení dřev po řece Maně do Jeniseje 
a pak do Krasnojarska. Byla s ním jeho žena, 
nápadná krasavice. Zde jsem dostal důležité 
zprávy a musel jsem jim slíbit, že je nepro~ 
zradím. Bolševici nám strojili· na protější 
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straně řeky léčku. Vyběhl jsem na ulici a 
spatřiv poručíka Jelínka, žádal jsem o kvapné 
stažení naší hlídky. 

Vtom šla proti nám jakási stařena a nesla 
cosi zavázaného v uzlíku. Na otázku, co to 
má, odvětila nám důvěřivě: »J du n~ převoz. 
Na druhém břehu je u vás bolševiků můj 
synek, tak mu něco nesu na zub, než sem 
přijdou ti prokletí Češi.« Bába nás měla za 
bolševiky a potvrdila tak pravdivost údajů 
správce, že za řekou jsou povstalci. Bolševici 
čekali, až vejdeme do manského průsmyku a 
pak chystali na nás útok od zadu od Nižního 

HM &&&H Mf 

Třetí prapor obešel horu zmmenou pro~ 
rvou a utkal se v bezvýsledném boji s bolše
viky, načež ustoupil. Vrch obsadili Italové a 
ostatní odpovídali na ,střelbu povstalců z pro~ 
tějších skal. Jich střelba způsobila mezi vozy 
sedláků zmatek. Povstalci chtěli zatarasiti 
cestu z průsmyku, ale marně. Za neustálého 
boje podařilo se všem zachrániti. Byl jsem 
poslán našim kapitánem s hlášením k našemu 
plukovníku. Slézal jsem bez orientace· po 
úbočí zmíněného vrchu. Došed do prostře.d 
hory, užasl jsem nad krásou divoké přírody. 
Pode mnou hluboko h'7~la vesnice, věnčená 

Vyšinutí vlaku štábu 12. pl. u ln.!.!lIše. Foto Památn!l{ Odboje. 

Tjulupu. Mělo jich tam být několik tisíc, asi 
1000 mělo jich být v zástavě na pravém břehu 
za Narvou. Tož rychle zpět! Poručík Jelínek 
dal rozkaz dvěma jezdcům naší rozvědky, 
kteří v rychlém letu odkvapili, dáti našim vý~ 
strahu. Náš oddíl byl však již celý v Narvě 

,a zaujal nevýhodnou po,sici za vesnicí v níz~ 
kém podrostu proti skalám na protějším 

břehu. Velitel fronty, pluk. Petřík, nařídil 

obsadit výšiny nad Narvou. Asi 4 km z~ 
námi ústila hluboká prorva v průsmyku z levé 
strany, na jejímž dně byl potok. který sloužil 
i za cestu, kudy možno bylo dostat se do ves~. 
nice Alexějevky, též Ingut zvané, a kudy se 
vlastně zachránily všecky naše části. 

po celé délce řekou, která jak černá zmije vi
nula se ji kol boků, dále se táhly hřbety hor 
a na protější straně bylo vidět řetězy ne~ 

přítele, táhnoucího kNižnímu Tjulupu, aby 
tam dovršili naši zkázu. 

Neohlížeje se na střely, které za mnou vy~ 
sílali, stoupal jsem rychle vzhůru a na vrcholu 
zastihl jsem velitele italské baterie, který po~ 
zoroval dalekohledem protější kopce. Odtud 
skytal se nádherný pohled do »zámanské so~ 
větské republiky«. Hřebeny hor stoupaly 
jedny za druhými výš a výše, poslední mizely 
v mlze, před námi hrozivě zela propasť, dě~ 
lící nás od nepřítele, který nás obcházel. Ne~ 
věděl jsem, mám~li obdivovat přírodu, nebo 

starati se o n,epřítele. Italský velitel naznačil 
mi, kde mám asi hledati plukovníka, a tak 
seběhl jsem rychle s kopce a našel plukovníka 
s majorem Benešem u horské bystřiny. Koně 
mu zabili povstalci. Podav hlášení, běžel jsem 
kvapně ke svým. 

Zaujali jsme novou posici na jihozápadním 
svahu hory, přímo proti lesu, v němž byl již 
nepřítel, krutě ostřelovaný italskou baterií, 
Byl nařízen ústup a měli jsme nařízeno za~ 
ujmouti s 60 lidmi frontu, kterou měl dříve 
obsazenou celý třetí prapor. Vyslali mě se 
6 bratry krýti pravý bok, ale stáhli se zpět, 

příkladný. Pod ohstřelem nepřítele tahali 
jsme děla za lana, dělajíce si cestu sekyrami 
a bajonety, lopatami a,ž na vrchol hory. Konč 
si mezi tím odpočali. Ostatně nebyli ani tak 
unaveni, jen tahat na té půdě neuměli. 

Poručík Jelínek, jemuž jsem vyložil situaci, 
poslal mě na levý svah hory, odkud jsem vi~ 
děl, jak se nepřítel dorozumívá optickou te~ 
legrafií - t. j. dýmem. Mezi tím se setmělo, 
nastal chlad a my ustoupili ke Kijaji, kamž 
znaveni a hladoví, došli jsme pozdě .večer. 
S jakými nadějemi v pátek ráno odtud jsme 
odcházeli! Měli jsme ztrát asi 20 našich lidí, 

Zákopníci slavě-jí most přes Manu. Foto PamátnÍl{ Odboje. 

aniž by nám dali hlášení, Byli jsme na 200 
kroků od našeho pravého křídla ariergardu. 
Mezi námi divokým pralesem mohly projíti 
celé pluky nepřítele. Nastal prudký liják ... 
Teprve nápadné ticho vedle nás mě znepo~ 
kojilo a když jsem vyšel trochu kupředu, 

viděl jsem, že naši již jsou pryč a nás že ob~ 
klíčuje nepřítel. Jak jsme se dolů s kopce do~ 
stali, dodnes nechápu. V pravém slova smyslu' 
jsme sletěli do údolí, kam jsme se dostali 
s rozedřenýma rukama, obličejem i rozerva~ 
ným oděvem. 

V údolí plno bratří. Zachraňovali jsme dvě 
děla, které nemohli koně vytáhnouti z poto~ 
ka. Heroism našich některých bratří byl bez~ 

nečítaje v to Rusy a vozatajstvo. Podle údajů 
Kravčenka, z jehož čeládky jsme několik lidí 
chytli, měl nepřítel 160 mrtvých. 

Dne 25.-26. května den minul za roz~ 
vědek. Nepřítele vykouřili Rasanovci z ostro~ 
va uprostřed řeky, na němž tábořil, střelbou 
ze starého děla. Dne 28. byl ruský prapor 
napaden u vesnice Nižní Tjulup, a po krát~ 
kém boji ustoupil. Celou noc jsme byli poho~ 
tovi a čekali útok. Skutečně dne 29. května 
byli jsme napadeni se všech stran a byli jsme 
nuceni ustoupiti 8 verst na ,sever do vesnice 
Nižního Imbeše. Druhý den jsme konali roz~ 
vědky na Sobinskoje. Uprostřed pralesa by 
nikdo nehledal takovou krasavici, 16letou 
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dívčinu, kterou jsme spatřili v jednom domku, 
když jsme procházeli les. Matka byla vdova, 

babička vdova, milence Latycha jí zabili Če
choslováci asi před 14 ,dny v boji o Sobin
skoje. Proto se však na nás nehněvala, usmí
vá se skrze ,slzy a hostí nás tvarohem, rozře
děným kyselým mlékem, a my klidně odchá
zíme. 

Dne 1. června jsme vzali s bojem Kijaju 
zpět. Povstalci byli tak překvapeni, že ně
kteří se sami zastřelili v barácích, než by se 
byli vzdali. Pronásledují je Ros.anovští ko
záci. Je poněkud tepleji, minulé dny padal 
ještě sníh. Byli jsme na rozvědce 15 verst 
v Ingotě Alexějevce, kde právě zuřil boj. 
Italové nově přibylí z Krasnojarska, vybili 
zde společně .s 11. naším plukem, který týden 
před tím vyměnil 5. pluk, který už nechtěl 
býti na frontě, nepřítele. Povstalci třikráte 
se pokusili bodákovým útokem vyhnati je 
z vesnice, ale bezvýsle.dně. Vesnice místy 
hoří, mrtvoly se válí porůznu za vesnicí, na 
návsi i v domech. Italské horské dělo občas 
houkne do protějších strání a Italové již živě 
hledají něco na zub, ale nic špatného. Vejce, 
kůzlata, máslo atd. Večer jsme se vrátili 
domů ,s hlášením o šťastném výsledku boje. 

Jízda tam a nesnáze pochodu tajgou byly 
odměněny novým poznáním krásy sibiřských 
pralesů. 2. června byli jsme na zástavě 

v Imbeši a den nato v Novonikolajevce. Dne 
5. po prvé jsme se koupali v potoku Imbešu. 
Voda byla ledově studená, ale příjemná. 
8. července měli jsme hlídky na konci ves
nice. Bylo opět velmi chladno. Teprve 20. 
vrátili jsme se do Kijaji, den před rozhodují
cím nástupem na Narvu. Byly přivezeny dvě 
houfnice a obrněný automobil »J anošík« a 
4 polní děla. 

Naši nastupovali přímo v prostřed fronty 
na Narvu. Italové od Alexějevky Ingota, 
učebná komanda 9. pluku na levém křídle od 
ve.snice Golubovky. 11. července brzo ráno 
začíná nástup a boj za přepravy přes řeku 
Manu. Italové spolu s 11. plukem béřou ves
nici Narvu od Alexějevky, kdežto Rosanovi 
vojáci svádějí boj o přepravu na levém křídle 
u Golubovky, odkud vede východní trakt na 
Stepně-Badžejskoje. Děla hřmí celý den, tajga 

řve a tisícerým echem vracejí protilehlé vrchy 
za Narvou ozvěny explosí zpět. Pozorujeme 
v nástupu výbuchy granátů v skalnaté půdě 
a šrapnelů na návrších. Večer stáváme se 
pány hor a ovládáme klíč k Stepně-Badžej
skomu. 

Nepříznivá pohoda nám však soustavně 
překáží ve vojenských operacích. 15. čer
vence v noci provedeme generální útok 
z východu i západu na Stepně-Badžejskoje. 
Povst.alci prchli ve zmatku, zanechavše na 
místě přes 500 mrtvých, a nemohouce zachrá
niti v horách svůj trén, seskupili ho na jed
nom místě a spálili i s koňmi i raněnými 

svými lidmi. Našim lidem naskytla se po půl
noci příšerná podívaná, když vzavše s bojem 
Stepně-Ba,džejskoje, které částečně shořelo, 
a. pronásledujíce až do úsvitu 40 verst ne
přítele, uviděli hořící vozy, naložené vším 

. možným, slamou i senem a mezi nimi v po
sledním zápase se zmítající lidská těla, doby
tek i koně, kteří uhořeli u svých vozů. 

Bylo to již měsíc, kdy jsme započali nástup 
u vesnice a stanice železné dráhy Sviščeva. 

\ Po měsíčních útrapách naše práce konečně 
je korunována úspěchem. Dobyli jsme sí.dlo 
zámanských bolševiků a tito uprchli do hor, 
hraničících s Čínou, přes minusinskou step, 
kdež druhý týden je zničili jenisejští kozáci, 
nastupující v týle nepřítele od Minusinska, 
jež leží na Jeniseji, 500 verst na jih od Kras
nojarska. 

Než jsme se dostali do Stepně-Badžejska, 
kolovaly mezi námi pověsti, kterým nechtěl 

nikdo věřit pro jejich fantastično,st. Ve Step
ně-Badžejsku, ležícím uprostřed chladných a 
nebetyčných hor, kam slunce zasvitne jen na 
několik hodin, je prý ledová jeskyně či pro
past, jejíž hloubku nikdo nezná. Přístup k této 
propasti vede od vchodu do jeskyně na úbočí 
jedné hory. Propast je naplněna ledem. Do 
této propasti házeli prý bolševici své oběti. 
Pověst se skutečně ukázala pravdivou. Ko
záci házeli na dno propasti pochodně, které 
zhasínaly brzy ve vzduchu, nedo.sáhnuvše 
snad dna. 

19. června táhli jsme přes Južnij Imbeš, 24 
verst proti toku řeky Many na východ. No
covali jsme v chutorách. Druhý den táhli 
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Návrat z výpravy na řece Maně. Foto Památníl, Odboje. 

jsme na Semenskoje, kde před měsícem bojo
val s povstalci 5. pluk a Italové. 21. již táhli 

, jsme po hlavní sibiřské silnici na trati Klukve-

x 

noje-Kansk. Před sebou vidíme již vzdálený 
kouř lokomotivy. - Tam je vytoužená sibiř
ská magistrála. 

P SLEDNf ÝPRA A NA 
PRO ASLED 

BAND D 
V f BOLŠEVI(KÝ(H 
SIBIŘSKÉ T AJ~ Y 

JOIEI= HLAVNiČKA 
Když 8. pluk zaujal vykázaný mu díl sibiř

ské magistrály, od stanice Tajgy až do Bo
gotolu, připadl 9., 10. a kulometné rotě úkol, 
hlídati sU,dženské uhelné doly, které byly 12 
verst od hlavní trati. Zde jsme trávili zbytek 
kruté zimy. Jak nastalo trochu tepleji, sníh 
mizel a začala osychat luka, začali jsm2 
všichni cvičit. Pořízeno různé sokolské ná
řadí a mladí cvičili sokolská cvičení a staří 

různé hry. Každý měl radost, že už pře,stál 

šťastně tu krutou zimu a že nastává veselejší 
život. Připravovali jsme sokolskou akademii 
ve zdejší škole, kterou jsme také dne 28. V. 
S velikým úspěchem provedli. 

Ale našim veselým dnům nastal konec. 
Přišel rozkaz, že 8. pluk musí svůj účastek 
zkrátit, neboť začaly různé bandy po trati 
řádit a přepadat menší stráže na stanicích. 
Byli jsme povoláni do Mariinska, kde jsme 
měli držet garnisonní slUžbu. Na stanicích 
byly ponechány pouze stráže 15-20 mužů, 

Nebyli jsme v Mariinsku ještě dlouho, 
když 23. června ráno ještě za tmy se probu
dím a vidím, že náš vlak táhnou na hlavní 
kolej. Vtom již dežůrný také hlásí přísnou 
pohotovost, že prý jedeme na bandy, které 
přepadly stráže na ,stanicích. Vše je v mžiku 
na nohou a již nás vlak unáší na západ. 
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Přijíždíme na stanici Izmurky, kde je na~ 
šich 15 bratří. Již z dálky vidíme oheň. Sto.· 
nice spálená a ze stráže jsou 2 ranění a 1 
mrtvý. Jak nám bylo, když jsme doufali, že 
žádných ztrát již míti nebudeme a pojedeme 
brzy domlL Zatím čekaly nás nové oběti a 
nové boje. Dojeli jsme až na stanici Jája, kde 
naše stráž 12. roty měla 4 zabité a 2 raněné, 
a po bandách ani stopy. Podnikli jsme za 
nimi výpravu asi 70 verst do tajgy, ale bandy 
jsme nenašli. 

Pak jsme se vrátili do Mariinska, ale zde 
již nás nic netěšilo, neboť jsme neměli ani 

jsme byli asi 14 dní, pak nás směnila rota 
od II. praporu a my jeli opět do Mariinska. 
Zase jsme začali pilně cvičit, dopoledne vo~ 
jenská povinná cvičení a odpoledne dobro~ 
volná sokolská. Ve volné chvíli zašli jsme 
také k »strýčkovi« do klubu na kávu. 

Plukovní hudba hrála dvakrát v týdnu 
v městském parku, kde bývaly pěkné chvíle 
zapomenutí na tu denní psotu. Také: k nám 
zavítalo české divadlo. Bylo to několik na~ 
šich bratří a tři Češky, kteří tvořili hereckou 
komandu při Inf. osvětovém odboru N. R. a 
jezdili po magistrále a ve všech větších mě-

Sudženské doly. Foto Památník Odboje. 

jednu pokojnou noc, a spali jsme stále oble:
čeni, pušku a granáty vedle sebe. 

Nato dne 27. července opět povstalci pře~ 
padli stanici Berikulskou, kde měla stráž 9. 
rota. Měla zase 2 zabité a 1 raněného. Také 
jsme tam jeli ještě téže noci, ale nadarmo, 
neboť než jsme přijeli, povstalecké šajky byly 
už pryč. Pak přišel příkaz, že na každé větší 
stanici musí býti rota, a broněviky měly mezi 
námi udržovat spojení. Naše 10. rota dostála 
stanici Berikulskou. 

Nějaký čas byl pokoj, bandy už se na 
celou rotu neodvážily. V Berikulské bylo 
pěkně, hráli j.sme zde nejčastěji» W olley 
ball« a chodili se koupat do blízkého jezírka, 
kde se nám utopil br. Sťastný od 2. čety. Zde 
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stech uspořádali vždy několik pěkných před~ 
stavení pro naše hochy. Hráli slušně (zna~ 

menitý herec Zd. Stěpánek byl mezi nimi), a 
bylo to krásné, když tak člověk seděl a za~ 
hloubal se do hry tak, že se na chvíli octnul 
doma. Hráli vždy dva dny stejné kusy, aby 
mohli všichni bratři jíti na představení, neboť 
skoro vždy měla polovina posádky službu. 
O lístky bylo vždycky zle a muselo se v če~ 
tách losovat, aby nebyl nikdo zkrácen. 

Dne 4. srpna byla vyslána naše 10. rota 
na stanici Suslovo, východllě od Mariinska, 
kde jsme byli týden. 

Zatím ve štábu vypracovali plán na po~ 
slední výpravu do daleké tajgy na zničení 

zásob a skrýší bolševických band. Naše půl-

rota v počtu 47 lidí a 2 důstojníků vyjela 7. 
VIII. časně ráno na povozkách sever. smě~ 
rem. Jeli jsme den bez zastávky, dvakrát jsme 
měnili povozky až v 8 hod. večer, asi po 90. 
verstové jízdě jsme dorazili na místo. Bylo to 
už daleko v pralese, kde končily všecky 
schůdné cesty. 

Rozložili jsme se na konci jakéhosi traktu, 
na nějž ústila stezka, kterou se podařilo ban~ 
dám vždy uniknouti. Zde jsme měli čekat tak 
dlouho, až přijdou povstalci anebo naši jezdci. 
Kapitán Stěrba zůstal s polovinou bratří na 
místě, br, podporučíka poslal s druhou polo~ 

vesměs dřevěných a tak primitivních, že jsme 
podobné dosud nevir;lěli. Obyvatelé byli samí 
Tataři, kteří neuměli ani slova rusky. Zivili 
se zde loupáním březové kůry, kterou primi~ 
tivním způsobem pálili na dehet, který pak 
vozili na bazar do Mariinska. Po celý den 
bylo hezky, ale nám bylo zle, neboť jsme měli 
veliký hlad a k jídlu nebylo nic ke koupení. 
S velikou těžkostí několik bratrů sehnalo 
trochu mléka. Já s několika bratry jsem ob~ 
h1ížel terén a připravovali jsme se na noc. 

K večeru mně vzkázal kapitán, že musíme 
zůstati na místě tak dlouho, pokud nepřijdou 

Čsl. jízda postupuJe proti povstalcům. 1<'oto Památník Odboje. 

vinou do Krasout, vesnice asi 4 versty od nás 
vzdálené. 

Jak jsme se utábořili upro,střed husté tajgy,' 
začalo pršet a pršelo celou noc. Všichni jsme 
byli znaveni po celodenní jízdě, postavili jsme 
stráže a rozdělali oheň, který jen dýmal, aby 
nám zaháněl komáry, kterých zde bylo mili~ 
arély. Spát nebylo možno přes veškeru úna~ 
vu pro dotěrnost komárů, kteří kousali i přes 
palatku. 

Ráno přišel br. podporučík pro směnu. Byl 
jsem naznačen s 23 bratry do vesnice, kam 
jsme se ihned odebrali směnit bratry, kteří 

měli lepší noc, neboť spali v chatách a komáři 
jim dali pokoj. Ve vesnici bylo asi 15 chalup, 

bolševici nebo naše jízda. Jak se setmělo, ro~ 
zestavěl jsem stráže, rozdělil službu a se 6 
bratry jsem se ubytoval v chatě, ke které 
vedla stezka s tajgy a na kterou jsem postavil 
stráž. 

Asi o 1. hodině v noci mně probudí štěkot 
psů. Ihned jsme všichni na nohou, ale v tom 
již stráž hlásí, že od le,sa je slyšet podezřelý 
šum. Vyrazíme ven, dám ihned vzbudit 
ostatní a nařizuji, kde mají zaujat posici. Sám 
se 6 bratry jdu na stezku. Byla tma, že by ji 
byl mohl krájet, ale ticho, že bylo slyšet ten 
nejmenší pohyb. Sotva jsme zaujali posici, 
slyšíme úder šavle o pařez. Čekáme napjatě. 
Vtom již se přede mnou vyřítí jezdec. Na 
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vyzvání zůstává stát a po několika ruských 
slovech poznáváme, že jsou to naší. Jak se 
nám ulehčilo. Mezi tím dojíždí asi 50 bratrů. 
Vypravují, že dělali pochod 30 verst nepro~ 
stupnou tajgou. Vedl je jeden Rus. Většinou 
museli pěšky, několikrát se jim koně topili 
v bahně. Jaká byla jejich radost, že jsou opět 
na pevné cestě a že jsou mezi svými. 

My jsme se ihned stáhli, sehnali Tatara 
s povozkou, kam jsme dali naši »Luisku« a 

x 

rance a vraceli jsme se k ostatním; odtud 
jsme hned ještě v noci táhli do vesnice Ton~ 
gulu, kam jsme dorazili ve 4 hod. ráno. Zde 
jsme se vyspali a posilnili. Od jezdců se do~ 
vídáme, že ze stanice Izmurky a z Mariinska 
bylo vypraveno 5 rot, kterým se podařilo 

bandy rozprášit a jejich hnízdo vybrat a za~ 
pálit. Tím končilo poslední pronásledování 
band a my se vrátili do Mariinska, kde jsme 
zůstali až do naší evakuace. 

PRVNI vÝRoií 
NAil SAMOSTATNOSTI NA SIBIŘI 

ADOLF ZEMAN 
V říjnu roku 1919 byla již $ituace v Sibiři 

kritická. " . Armáda Kolčakova po svém 
ústupu zastavila se sice na čas na řece To~ 
bolu, ale její úpadek byl již nezadržitelný. Ne~ 
pomohl ani nástup Děnikinův, jehož voje po~ 
sunuly se až k městu Odu, ale v důsledcích 
Kolčakovy porážky také již zakolísaly před 
zesíleným nástupem rudé armády. Nepořád~ 
ky v organisaci zdravotní a zásobovací, de~ 
moralisace týlu a reakce činily protibolševic~ 
ké armády neschopnými k větší aktivitě, rus~ 
ká inteligence zalezla za pec a masy ztrácely 
tu trochu ideového zápalu, jež je zpočátku 
zachvátila. Ani bolševici nebyli na tom tehdy 
lépe, ale přes to rudá armáda jevila spíše 
vzestup své bojovné schopnosti, dík surové 
disciplině. 

V té době naše armáda dlela již na sibiř~ 
ské trati a byla vlastně stažena s fronty. Za~ 
číná evakuace ... Nebyl to však klid, jak tak 
rádo se nyní tvrdívá. Naopak, byla to doba 
stálého napětí, horečného rozčilení, nejistoty 
a nebezpečí. Ty naše části, které roztroušeny 
po celé sibiřské magistrále v rayoně Krasno~ 
jarska, Tajgy, Novonikolajevska, Bijska, 
Barnaulu atd., žily ve stálém bdění a v usta~ 
vičném odrážení útoků i bitkách, klesaly stále 
víc a více pod tíhou marných svých obětí a 
touhou po domově. Kolčak sám cítil již svou 
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slabost a proto chopil se poslední záchrany 
a svolal v říjnu zástupce národa k t. zv. -stát~ 
ní.m zemským poradám, jakémusi parlamentu 
ze zástupců měst, zemstev, kozáctva a dělni~ 
ctva. Jako všechno na Rusi, byly ovšem i tyto 
porady prázdným mlácením slámy. Jednak 
delegáti sami nevěděli co chtěli, jednak na~ 
razili na odpor stoupenců diktatury z vojen~ 
ských a vládních kruhů. Kolčak chtěl nalézti 
důvěru v demokracii, ale nenalezl ji. Jeho 
pád blížil se ~eodvratně. 

Tehdy slavili jsme tedy v Sibm prvé vý~ 
ročí naší samostatnosti. Byly to slavné oka~ 
mžiky. Mezi námi dlela delegace z vlasti 
s poslancem F. V. Krejčím v čele již od 12. 
srpna. Vojsko ji přijalo s nadějemi snad upří~ 
lišněnými. Přinesla k nám hodně radosti, ale 
i stíny domácích stranických bojů. Ale teprve 
ona přinesla nám také obrázek popřevrato~ 
vých dob, jejž jsme znali pouze z kusých 
zpráv. Jak hrně dmula se naše prsa, když se 
nám dostalo do rukou slavnostní číslo našeho 
orgánu »Čsl. deníku« ze dne 28. října 1919, 
čís. 252 II. ročník. 

V čele telegram tehdejšího ministra vojen~ 
ství Klofáče, přinášející nám pozdrav z vlasti. 
Ujišťoval v něm, že otázka transportu sibiř~ 
ské armády do osvobozené vlasti je vyřízena 
a že republika vzpo,m.íná na nás s hrdostí a 

láskou a že nevýslovně se těší na náš pří~ 

jezd. 
Tu a tam leckdo sice si zahučel něco o 

»houpání« a že jako s tím těšením to není asi 
tak zlé, ale - těšilo nás to. A jak bohatý 
byl další obsah ... Článek F. V. Krejčího, 
líčící situaci v den 28. října 1918 v Praze, 
článek dra Trýba, elra Kudely atd. Celých 
8 stran hustého tisku. 

K oslavě památného tohoto dne vykonány 
byly Informačním a osvětovým odborem pil~ 
né přípravy. Všude, kde dlely naše posádky, 
konaly se přednášky a akademie. -Informač~ 
ní a osvětový odbor vydal zvláštní přednáš~ 
ku inž. Pavla a partitury sborů »Moravěnko« 
od Nešvery, » Velké širé, rodné lány« od 
Forstra a »V zh ůru již hlavu, národe« od J e~ 
remiáše. Pro rUllkou veřejnos~ vyšla dra Ku~ 
dely »Pervaja godovščina čechoslovackoj 

respubliky«. 

Za mrazivého, jasného sibiřského rána za~ 
hlaholila irkutskými ulicemi veselá hudba a 
zaduněly kroky čackých našich hochů, kteří 
byli vyšňořeni, až oči přecházely. Jako malo~ 
va ní hoši... Proudy vojska i občanstva 

hrnuly se k nádhernému kathedrálnímu ná~ 
městí, kde před typickou, velkolepou stavbou 
hlavního ruského soboru, na rozlehlé ploše 
zaujaly postavení roty celého druhého pluku, 

čety strážního oddílu M. V. (mezi mml 1 

Němci), baterie 1. pluku lehkého dělostře~ 
lectva a divise těžkého dělostřelectva. Jako 
2ulóvé stěny stojí čety našich vojáků a na~ 
slouchají slovům svého generálá Syrového. 
Mohutné »Zdar« zahřmí po jeho řeči vzdu~ 
chem. A pak za zvuků hudby 2. pluku defi~ 
lují ukázněné části československého vojska 
před zástupci diplomatických i vojenských 
misí, ruský'ch úřadů i štábů. Radostně třepe~ 
taji .se mrazivým vzduchem zvuky polnic a 
akordy hudby, radostně září zrak vojínů ... 
Ruští občané s melancholií v duši provázejí 
je smutným pohledem. Vždyť den na to ruské 
listy přinesly zprávy o evakuaci vlády a mi~ 
nisterstev z Omska a připravovaly tak ruské 
občanstvo na její pád. 

Večer velká sla'vnost v Mě~tském divadle, 
kde mluvil posl. F. V. Krejčí. Cizí diplomacie 
i některé ruské kruhy projevily zájem o naši 
prvóu státní oslavu četnými telegramy. Tak 
blahopřál sibiřský vládce Kolčak, gen. An~ 
dogskij, náčelník rus. vojenské akademie, za~ 
hraniční min. Sukin, gen. Janin, vrch. velitel 
spojeneckých vojsk gen. Knox atd. Ruská ve~ 
řejnost chovala se celkem zdrženlivě. Náš po~ 
měr k ní byl napjatý. Městská rada v Irkut~ 
sku dokonce odmítla ostentativně zúčastniti 
se oslavy. Právě den před tím překažen byl 

Pohled. na Irkutsk s par.níku. Foto Památnik Odboje. 
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atentát na gen. Gajdu ve Vladivostoku, kam 
se uchýlil po své roztržce s Kolčakem. Slavili 
jsme sice výročí naší samostatnosti, splnění 
našich snah a ideálů, ale před námi ležela ne~ 
jistota a temné chmury. Jen osvobozená vlast 

jako zářící hvězda dovedla v nás udrŽeti tu 
sílu i sebedůvěru, které nám pomohly,' že 
jsme neutonuli v rozkáceném moři ruských 
bouří a dovedla nás jako maják zpět do 
vlasti. 

x 

DŮST J I(KÉ ŠK 
B JK 

LE 
L 

A BŘEZí' 

JOSEF KYNCL 
V rozkošném horském zákoutí na jihozá~ 

padním břehu Bajkalského jezera leží mě~ 
stečko a stanice Sluďanka. :Řetěz divokých 
hřebenů Chamar Oabanu, svírající s této 
strany svými příkrými srázy proslulé sladko~ 
vodní jezero, ustoupil zde asi na půl druhé 
versty od jeho břehů a na písčité plošině roz~ 
šířeného dna údolí říčky Sluďanky rozložilo 
,se městečko od plochého břehu až k úpatí 
obou údolních hřbetů. Typická sibiřská sta~ 
nice: přízemní a podlouhlé dřevěné domky 
v pravidelných řadách, obydlené z valné 
části železničáři, zahrádky se zeleninou a 
stromovím, několik kolejí, kamenné depot 
(topírna). nevelké nádraží a »cerkev« za 
ním, skladiště, Národní dům s parčíkem, 

kino, škola a železniční učiliště, několik pěk~ 
ných zděných domků, malá sklárna, hřbitů~ 
vek na konci osady v údolí - toť vše. 
Teprve okolí - Bajkal a mohutné horské 
hřbety - dodává Sluďance té přitažlivé 

krásy, které se nelze nabažiti. 
Tam od léta do podzimu roku 1919 se umí .. 

stila důstojnická škola našeho vojska na Rusi, 
když byla před tím vychovala značný počet 
mladších důstojníků v Kyštymu na Urale., 

Do druhého, běhu povoláni podporučíci, 

praporčíci, šikovatelé i poddůstojníci ze všech 
částí, aby tam jedni doplnili své vojenské vě~ 
domosti, druzí vysloužili si stříbrné nášivky. 
To byla tedy ona »sibiřská velko~rychlolíheň 
důstojníků«, jak nám ji s poznámkou »Tohle 
ani v Americe nemají!« představily »Hou~ 

pačky«. 

Koncem června sjeli jsme se tam z celé čes~ 
koslovenské Sibiře (t. j. z magistrály), aby .. 
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chom v oddělení pro pěchotu ,soukali do sebe 
po 3 měsíce vojenské umění či vědu. 

Prvních 4-5 dní věnováno přípravám a 
zařízení. Rozdělili nás na 2 skupiny: oddělení 
»A« (šikovatelé a poddůstojníci) a oddělení 
»B« z důstojníků. Každé oddělení mělo 

zvláštní ubytování i výcvik; jen některé věci 
nacvičovány společně. Naše »A« oddělení 
bydlelo v několika světnicích železniční školy, 
kde byla též učebna a kancelář pro školské 
oddělení pěchotní. Už před námi tu začal běh 
dělostřelecký. 

29. června zahájil velitel školy podpluk. 
Svátek slavnostně náš běh za přítomnosti 

učitelského sboru, posluchačů a 1. roty 3. 
pluku, jež tu byla posádkou ve svých bytech 
na kolečkách (těpluškách). Poslali jsme po~ 
zdravné telegramy naší vládě a gen. Syro~ 
vému. Při té příležitosti vzpomenul podpluk. 
Janů prvého výročí začátků bojů východní, 
(vladivostocké) skupiny proti bolševikům. 

30. června začal pravidelný výcvik. Náš 
denní řád: budíček v 5 hodin, od 6 hod. 30 
min. do 7 hodin vydatný ranní tělocvik na 
dvoře školy, pak do 11 hodin buď praktické 
cvičení na cvičišti pod vysokou horou za říč~ 
kou (3 dny v týdnu). nebo teorie v učebně; 
odpoledne od 14 do 17 hodin teoretické vy~ 
učování v učebně nebo v terénu, pak vyhlá~ 
šení rozkazů a v 21 hodin večerka. Druhé 
3 dny v týdnu věnovány teorii. Každé druhé 
pondělí jsme se koupali v železniční »báni« 
(koupelně), což se nahrazovalo teoretickým 
vyučová.ním v neděli dopoledne. Oddělení 

»B« mělo obdobný rozvrh, ale praktický vý~ 
cvik konalo ve dny, kdy jsme my měli před .. 

Si 

nášky v učebně a naópak. Proto jsme se s na~ 
šimi spolužáky~důstojníky stýkali skoro jen 
mimo službu. 

V místnostech, kde jsme byli ubytováni, 
měl každý své lůžko a zařízení bylo skoro 
kasárenské. O čištění a donášení ranního 
čaje se starali mobilisovaní občané~zajatci, 

jinak jsme si pro stravu chodili do školní ku~ 
chyně sami; byla dosti dobrá, ale porce se 
nám zdály malé. Požitky vyměřeny (oddě~ 
lení A) všem stejné jako šikovatelům: 200 
rublů, později při všeobecném zvýšení platů 
o 50% 300 rublů měsíčně. To bylo peněz, že! 

rychlopalných děl »Mac1en« a někdy se obje. 
vila rota ruských novobranců, připravujících 
se věčným pochodem »na městě« na Kolča· 
kovu pr~tibolševíckou frontu, v tu dobu u7. 
silně rozviklanou. 

Rozumí se, že jsme vojnu »sekali« a jeden 
na druhého se »vytahovali«, když nás cvi· 
čitelurčil chvíli k velení. Vojna byla vskutku 
jako »řemen«; naši učitelé -říkali jsme jim 
»lektoři« ~ nestrpěli žádné pohodlnosti fl 

pomocník velitele školy major Homola nena· 
šel v nás zalíbení anUehdy, kdy cviky s puš-

. kou a obraty šly více »štram« než za Ra-

Krajina u Bajkalu. Foto Památnik Odboje. 

Ale obyčejná večeře v nádražním bufetu o 2 
chodech stála tehdy 30 až 50 rublů. 

Cvičiště bylo půl hodiny od školy: skoro 
rovná louka na úpatí příkrého vrchu na 
straně ke Kultuku v blízkosti lesíka s močály 
a slatinami. Tam jsme celé dopoledne, někdy 
celé dny cvičili pohyby v semknutých tva~' 
rech, později též cvičení bojová, na která 
tehdy ještě nebylo československého receptu. 
Nebývali jsme tam sami: hoši od třetího tam 
také dost často protahovali údy, zlenivělé 

v těpluškách, a brzy se tam divoce proháněla 
po okolních stráních a výmolech skupina 
kursu granátníků 3. pluku, cvičící téměř vý~ 
hradně podle německého vzoru (Sturmgrup
pen). Jistý čas tam konal též svá cvičení kurs 

kouska v míru (aspoň podle našeho skrom" 
ného mínění) a udělal několikráte »nohy« 
i poručíku Benešovi, veliteli naší roty. 
Nicméně bylo nám veselo. Vypotili jsmr 

mnoho litrů potu za horkých dnů toho léta, 
to však patřilo k věci. Za to nesnesitelnou 
trýzní byli komáři a drobné mušky, jež se 
v miliardách na nás vrhali, zalézajíce do očí. 
za krk, pod čepici, do rukávů, a štípajíce až 
až! Opuchly nám krky, čela i ruce, a tak jsme 
musili nějaký čas cvičiti v hustých síťkách, 
navlečených na hlavu. Blízko cvičiště byl 
zmíněný lesík s močály a říčkou Pochabichotl 
- pravé eldorado té havěti. 

Stanice a celé údolí zněly naším jarým 
zpěvem, když jsme šli na cvičiště (ještě lépe 
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dli 

to šlo se cvičiště domů!). Zpívali jsme naše 
i ruské písně k velkému obdivu obyvatel 
(i těch v ,sukních) - šlo nám to jedna radosti 
Nejvíce jsme se nazpívali »U svatého Ma, 
těje« a »Sli vojáci od Brodu«, potom »Spějme 
dál« a »Jdou sokolské šiky«; z ruských opa, 
kovány do omrzení »Orúžjem na solncje 
sverkája« a »V zvějtě sokoli orlami«. 

Mezi našimi učiteli bylo několik zajíma,. 
vých osobností. Teorii střelby nám předná, 
šel podpluk. Janů, kterého snad již každý 
bráška zná. Tehdy mu česká terminologie 
dělala ještě obtíže, měl~li vysvětlovati bali
stiku, a proto si pomáhal, jak ~oh1. Ve srtaze, 
podati nám vše co nejpochopitelněji, a řídě 

se zásadou »názor nade vše!«, dělal s oblibou 
tóto: pohyb .a otáčení střely za letu znázor
ňoval tužkou, při čemž zavrtal jí proti někte
rému posluchači s takovou vervou, že tento 
trnul, aby se mu tužka najednou neocitla 
v břiše; derivaci (odklon) střely ukázal na 
hlavě jiného, popadnuv ji do obou rukou a 
kroutě mu s ní sem tam k velikému gaudiu 
nás ostatních; dopad těžkého granátu při 

strmé dráze letu označil prudkým a náhlým 
spuštěním obou dlaní na bráškovu hlavu, 
který se krčil, jako by mu na ni skutečně 
padal »čemodan«. - Podplukovníka Janů 

jsme měli všichni velmi rádi pro jeho živost 
a dobrosrdečnost. 

Taktice a topografii vyučoval por. Novo~ 
zámský - tichý, stále se usmívající, trochu 
nervosní. Jeho koníček: ve svých výkladech 
stále se odvolával na příklady z válečných 
dějin, zejména za války rusko~japonské, 

kterou stále studoval a o které měl značné 
vědomosti. Dal~li se do výkladu o některé 
bitvě, zapomínal na vše ostatní a byl by po
vídal celý den. A my byli bychom věru také 
tak dlouho rádi poslouchali! 
Nejzajímavějším »lektorem« byl kap. Klíma, 

člověk velmi chy.trý, ale samolibý na své vá~ 
lečné vědomosti a zkušenosti, jež byly beze 
sporu veliké, a zhusta přezírající názor dru
hého. Neuznával také žádnou přehnanou 

»osvětu« pro vojáky a často ironisoval práci 
1. O. O. (Informačně osvětového odboru 
min. vojenství) i Klofáčovy snahy o bratr~ 
sko~demokratickou armádu doma. Nezapřel 
nijak svou rakouskou školu - každým cou~ 

lem voják. Byl na všech rakouských frontách 
a prý několikrát raněn. Přednášel· nám o 
opevňování terénu, zákopové válce, ručníCh 
granátech a trhavinách. Už jeho úvod byl 
zajímavý: na rozdíl od ostatních oznámil hned 
úsečným tónem, že si nepřeje, aby se mu vo~ 
lalo »Zdar!«. - »Co jsem, to vidíte, co do~ 
vedu, to poznáte!« - A věru, poznali jsme: 
nadiktoval vždy pár stručných a hutných vět 
a pak s nezbytnou cigaretou ve zmrzačených 
prstech, chodě po učebně, velmi poutavě vy~ 
světloval, zabíhaje často daleko od předmětu 
a brouse si vtip na všem možném. Své vý~ 
klady nazýval »sosem« k »tresti«, kterou 
nám byl napřed nadiktova1. Užíval rád slov 
velmi drastických, naše vojenská hantýrka 
mu byla vlastní a sám vynalézal nové přilé~ 
havé názvy nebo rčení. Uvádím některé: 

podfuk~štvanci (prostí vojáci) - drobné 
ptactvo (nižší důstojníci) - štábní hadi (dů~ 
stojníci od majora výše) - Jabůrkové -
Jiskrovec - bude se makat (vytyčovati sou~ 
vislé zákopy) - hlaveň je díra, obalená ple~ 
chem - dobrovolec je tvor, který poslouchá 
kdy chce a koho chce - český hokus pokus 
(náš úderný prapor) - sáhnu si tam na ně 
(hodím granát do nepřátelského zákopu) -
pionýři jsou vždycky tam, kde je n·epotřebu~ 
jou - kde se tříIí jó a kde se třílí né -
Pepík je v rejži (když upustí odjištěný gra~ 
nát) atd. Některé názory: »na italské frontě 
jsem si vždy uvědomoval, že čím víc těch 

Talijánů potlučeme, tím se lepší, bude dýchat 
Jihoslovanům« - »pro vojáka je hlavní 
osvětou batalionskomandobefehl« atp. -

Poznali jsme, že je to člověk velmi vzdě~ 
laný, přímý a v podstatě dobrého srdce, 
třebas na venek drsného. Skoda, že jeho 
velká náklonnost k pití ho hubila a na konec, 
jak jsem doslechl, i zahubila. Casto přišel 
vyučovati podnapilý a pak ryl do všeho. 
A přece jsme naň nedali dopustit, třeba jsme 
nemohli s mnohými jeho názory souhlasit; 
cítilť s námi, a jak se zdálo, hledal u nás 
porozumění, kterého jinde nenalezl, jak ne~ 
přímo si několikráte postěžovaL Pravděpo~ 

dobně jeho výstřednost pr~menila v určitých 
ranách osudu. 

Jistě mnohého bude zajímati, podle kterých 
předpisů a řádů jsme se učili. Byla to věru 

ll! 

Pobřeží Bajkalll, Foto Památník Odboje. 

rozt.odivná směsl Z našich českých předpisů 
byl vydán tehdy jen cvičební řád pro pěchotu 
v semknutých tvarech a stručné technické 
příručky (popisy a názvosloví) o kulome~ 
tech, samostřílech a japonské pušce; kromě 
toho dvě - tři soukromá vydání údernických 
příruček, z nichž jsme měli v rukou a podrob
ně studovali »Přednášky .0 zákopové válce« 
(technická stránka), vydané mjr. Wie.sne~ 

rem a por. Klímou (náš zmíněný učitel). 

Jinak jsme žádných jiných předpisů ani po
můcek neměli. Učitelé vyučovali tu podle 
ruských, jindy podle německých, rakouských 
nebo fran~ouzských pramenů, zhusta však 
nám podávali jakýsi konglomerát zásad a 
pravidel z předpisů všech hlavních armád, 
zabarvený osobními názory a zálibami před~ 
nášejícího (zejména taktika a polní řád). 
Vnitřní a posádkovou službu podle přizpůso~ 
beného ruského »Ustavu« přednášel por. 
Gottwald, teorie střelby podávána částečně 
podle ruského, jinak podle rakouského, nauce 
o samočinných zbraních (kulomety všech 
armád) podle příslušných předpisů vyučo-' 

val major Neumann, pak kap. Veselý -
tento velmi nezáživně (přezděli jsme mu 
»šr'oubkař« a zlomyslně zaznamenávali jeho 
nesčíslná »teda«), nauku o japonské puŠce 

podle vydané příručky por. Kazimour. Polní 
řád většinou podle rakouských předpisů pře~ 
vzal později šikovatel Fiala od 11. pluku, 
n.auku o terénu čistě podle ruského přednášel 
zmíněný již por. Novozámský. - Vpravdě 

»lllezinárodní« vojenská nauka, že! 
Abychom ,se měli z čeho učit, museli jsme 

si skoro všechno kromě řadového výcviku 
psáti podle diktanda učitelů nebo opisovat 
z přednášek, jež nám někdy zapůjčili (sami 
neměli skoro nic, jen co si většinou sami se
stavili). Teorii střelby jsme si za přispění 

podpluk. Janů rozmnožili na chapirografu. 
A tak jsme tedy ve volné chvíli psali .a psali. 
Z ?ouze bylo ovšem i toto dobré, ba nutné. 
. Hlavní dóraz se tehdy kladIna zákopovou 

válku a na .související s tím boj granáty, 
resp. údernický výcvik, a nauku o střelbě. 

Velmi byla opomíjena taktika malých jedno
tek, resp. boj ve volném terénu (aHa i omega 
nižšího důstojníka), pro niž jednak nebylo 
vóbec moderního předpisu, a pak jsme snad 
byli tehdy v jakémsi zajetí ustrnulé záko~ 
pové taktiky (záp. fronta) , a zvláštních 
úderných·oddílÓ, v nichž hledán jakýsi uni~ 
versální recept pro novodobou válku. Zcela 
ovšem mylně, vždyť již tehdy se ve Francii 
na podkladě zkušeností z konečných operací 
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roku 1918 sestavovaly předpisy na zásadě 
»groupe de combat«, t. j. bojové skupiny jako 
nejmenší bitevní jednotky pěchoty, vyzbro~ 
jené I>amočinnou zbraní, puškami a granáty. 
To se nejvíce jevilo při našem bojovém vý~ 
cviku, pro který jsme neměli povelů, a tak 
se cvičilo, jak se jen dalo, zhusta podle za~ 
staralého způsobu pěchotného boje předvá~ 
lečného (řetězy), přizpůsobeného jen jakési 
»naší« taktice, jak samočinně vznikala v bo~ 
jich proti bolševikům, jejímž základním recep~ 
tem byl obchvat, případně úder do týlu a 
charakteristickým znakem boj v rozptýlených 
hloučcích o důležité bo.dyčikomunikace. 

Jakýsi náběh k novému - dnes již všeobec~ 
nému - způsobu boje malých jednotek dal 
nám teoreticky kap. Klíma; prakticky jsme jej 
viděli nacvičovati v údernickém kursu 3. 
pluku (třeba podle německých vzorů). 

Měli jsme též několik přednášek ze zdra~ 
vovědy, z »bontónu« (kap. Vojtíšek), hosp.~ 
správní služby (por. Fiala z Vrchní kontro~ 
ly) a pod. 

Z uvedeného si každý snadno představí 
obtíže odborného vyučování v době, kdy se 
i ve starých armádách teprve začalo všechno 
přestavovati na zkušenostech světové války. 
Jaký div, že naše vojenské vzdělání nebylo 
takové, jaké nová doba vyžadovala a že bylo 
nutno doma mnoho doháněti, byť jen podle 
zatímních předpisů (známé Vo). Tím nikte~ 
rak .nesnižuji práci a význam naší školy na 
Rusi; poměry byly těžší, než dobrá vůle 
mohla zmoci, a hlavní základ vojenské vý~ 
chovy nám škola poskytla skutečně poctivě. 

Zbraní k výcviku měli jsme poměrně dosti, 
zejména kulometů různých vzorů. V té době 
bylo naše vojsko přezbrojeno japonskou 
puškou »Arisaka«, zaveden většinou samo~ 
stříl »Lewis« vedle francouzské F. M. 15 
(fusil~mitrail1euse), a ruský těžký kulomet 
»Maxim« zachoval si své prvenství. Granáty 
jsme měli různých t~pů, hlavně ruské »bu~ 
tylky« či »svíčkové« a »lucernové«) a fran~ 
couzské s časovaným nebo samočinným zapa~ 
lovačem (vejčité, »citrony«). Ruská lopatka 
a maska ZelinskiH(ummant (již o.dkládaná), 
ruské sumky, ranec a kotýlek, kromě neprak~ 
tického amerického tlumoku, byly naší spe~ 
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ciální výstrojí. V celém vojsku již zaved~n 
t. zv. »japonský« stejnokroj ·zelenavě~olivové 
barvy (letní i zimní) a pověstná »výdumka«. 
V zimě se ovšem nadále uplatnil kožich, vá~ 
lenky a papácha, bez nichž bychom byli jistě 
všichni pomrzli. 

Zivot ve škole plynul v pilném studiu cel~ 
kem bez větších změn. Ale bylo krásně v tom 
našem zákoutí! Ve volném čase, zejména v 
neděli, potulovali jsme se po okolí, slézali pří:' 
kré svahy hor, obcházeli břehy jezera podél 
železnice ke známému tunelu čís. 39 nebo 
k mysu Sam.anskému (místa těžkých bojů 18. 
až 20. července 1918). Vystupovali jsme na 
strmé stráně a skály, na horu Ljubvi a skálu 
Smerti (kde podle lidového podání skončili 
svou nešťastnou lásku milenci skokem do 
hlubiny) a kochali se za krásných slunných 
dnů úchvatným pohledem na pohádkový 
Bajkal, zářící jako obrovské zrcadlo a o.drá~ 

žející blankyt oblohy ve věnci tmavomod~ 
rých hor. Ve výši několika set metrů nad je~ 
zerem jsme plnou hrudí vdechovali čistý 

vzduch, pťosycený vůněmi roztodivné horské 
květeny, nemohouce se nasytiti čarovného 

divadla. Odtud byly dobře viděti oba břehy 
(seyerozápadní i jihovýchodní), ztrácející se 
s hladinou jezera, kdesi daleko na severový~ 
chodu, kde splývaly s obzorem. Jako nepatr~ 
ný červík pohyboval se vlak pod kolmými 
stěnami skal těsně podél břehu ke Kultuku a 
bílý obláček lokomotivy mizel čas od času 
v mnohých tunelech a galeriích podivuhodné 
Kruhobajkalské dráhy. 

Milou zábavou bývaly nám také projížďky 
na jezeře. Za mírný poplatek, nebo za dobré 
slovo u báryšny, vypůjčovali jsme si loďku 
a mnoho hodin jsme veslovali .sem tam po 
čisté hladině, obdivujíce průzračné křišťálové 
vody jezera (ti podnikavější též vnady svých 
mladých společnic!); v hloubce několika 

metrů rozeznals každý kamínek, každou řasu 
na dně. Klidná zátoka bývala na dvě, tři ver~ 
sty od břehu plna lodiček s našimi hochy, 
baryšňami a Rusy a nad hladinou v rozehřá
tém vzduchu se rozléhalý písně; velebným 
chorálem se nesla oblíbená »Slavnoje more, 
svjaščonnyj Bajkal ... « 

Prodlévali jsme tam někdy až do tmy, a tu 

, 

se starý Bajkal na nás rozzlobil: začal se ná~ 
hle vlnit a dlouho nás pořádně »pokačal« 
(pohoupal), než jsme se s námahou dostali 
ke břehu, kde jsme chtě nechtě, museli sko~ 
čit do vody, abychom loďku vytáhli na 

sucho. 
Na stráních i v údolí se červenaly veliké 

hrozny divokého rybízu, lesy byly plné bo~ 
růvek, ve skalách se leskla slída (»sljuda -
od toho Sluď anka) a horliví sběratelé kamín~ 
ků nacházeli dosti různých barevných polo~ 
drahokamů a obyčejných granátů ve skalní 
ssuti. Kdysi nám na toulkách jeden bráška 

»ČsI deníku«). Mnoho hluku vzbudila dele~ 
gace z vlasti, jež se 26. srpna u nás zastavila. 
K jejímu uvítání přijel sem gen. Sokorov, náš 
generální inspektor, a všechno bylo I>lavnost~ 
ně odekorováno. Shromáždili jsme se na 
dvoře školy a vůdce delegace, spisovatel 
F. V. Krejčí, doprovázen některými členy, 

nás pozdravil. Krátce vysvětlil, proč sem při~ 
jeli a co zde mají vyřešiti. Vyřídil pozdrav 
celého národa .a vyslovil přesvědčení, že brzy 
nás budou moci doma uvítati. Přinášejí prý 
nám ducha, který ovládá celý náro.d a ve 
kterém - jak on věří - i my domů při~ 

Skupina posluchačů důstojnické školy ve Sljudljence. Foto Památnllt Odboje. 

v horách zabloudil a přišel až třetího dne; 
už jsme myslili, že je v blízké Mongolii, jestli 
ho zatím medvědi nesežrali. 

Jobovy zprávy s fronty nás sice vzrušo
valy, ale nebylo jaksi chuti domýšlet, ač vla~ 
ky s ubohými běženci stále' nás varovaly, 
abychom se v Sibiři nepokládali příliš jistý~ 
mi. Ze se fronta rozsype co nevidět, dalo se 
čekati; Kolčakova armáda byla už na To~ 
bolu a shnilý týl, prolezlý korupcí, svévolí 
a násilím, musil rozklad jen urychliti. 

Každý projezd význačnější osoby byl námi 
pečlivě zaznamenán; dobře jsme si všimli 
projezdu Medkova a Gajdova na východ, a 
četné mysle byly pobouřeny, když projel vlak 
s internovanými delegáty 2. sjezdu i s vojen~ 
skými částmi, které při známém irkutském 
incidentu šly vybílit redakci »houpaček« (t. j. 

jdem (?). Doma je všechno v pořádku (a 
Muna?). Od nás očekává, že budeme zákla~ 
dem důstojnického sboru naší demokratické 
armády a že všichni vneseme zdravý duch 
do naší příští generace. 

V odpovědi za nás poděkoval jeden dů~ 
stojník~dělostřé1ec a slíbil, že budeme věrně 
sloužiti svému národu a že povedeme naše 
vojáky tou cestou, jež bude vytčena naší vlá~ 
dou (snad národem?). Upozornil na naše 
velké rozhořčení nad beztrestnou činností 

Munovy party doma. - Neurčitá odpověď 

Krejčího na toto nás neuspokojila a tak jsme 
si tehdy hned mnozí myslili, že se tu v těch 
našich zamotaných poměrech nevyzná. 

Pak jsme členy delegace obklopili a vyptá~ 
vání nebralo konce. Janík nám mnoho pořád~ 
ného nepověděl a ani jsme z jeho řečí ne~ 
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zmoudřeli. Z odpovědí Davidových jsme na~ 
byli dojmu, že Muna - ten »apoštol socia~ 
lismu« - má doma mnoho přivrženců a že 
jsou tam na něj slabí. Nejvíce nám ještě po
věděl red. Šmejc, objasni vší barvitě život ve 
vlasti z,a války i události za převratu. V jed
nom voze jejich vlaku jsme vyšťárali pro sebe 
nějaká psaní z domova. 

Hned ~a počátku školy 5. července večer 
uspořádali jsme důstojnou oslavu Husovu za
pálením hranice na vysoké skále Ljubvi, kde 
zazpívány improvisovaným zpěv. kroužkem 
»Kto za pravdu horí«, »Hranice vzplála« ,a 
hymna. Kapt. Klíma tam věcně promluvil, 
srovnávaje Husa :s Masarykem. Slavnost při
vábila celou Sluďanku a my jsme do pozdní 
noci pochodovali osadou, zpívajíce naše pěk
né písně. 6. července promluvil pak u nás 
red. Pavel o nehynoucím významu Husově. 

14. července přednášel nám dr. Kudela 
o poměrech na Těšínsku a a dnešním stavu 
této otázky; věc ta nás velmi rozčilovala a 
měli jsme pocit, že plebiscit bude asi zname~ 
nat pro nás ztrátu této naší staré země. Přáli 
jsme si být doma, podobně jako na jaře, kdy 
jsme.byli rozrušeni při zprávách o vpádu Ma~ 
ďarů na naše Slovensko. 

13. července jsme pochovali prap. Budiše 
z oddělení B., který se zastřelil z omrzelosti 
života, jak sám napsal. 23. ,srpna skončen 
běh dělostřelecký. Také jsme navštívili 
bratry od 2. pluku v Irkutsku, kde už celý 
pluk byl ubytován, ale protože jsme »pře

táhli« (ujel nám vlak), musil nám por. Beneš 
ty výlety »zarazit«. Noviny z Irkutska, ať 

naše či ruské, chodily dost opožděně; po pu
blikacích 100. bývala veliká sháňka, zejmé~ 
na po »I-íoupačkách« a »I1ustr. válečném 

zpravodaji«. 
Velmi nás tu obveselili bratří z div,adelní

ho a kabaretního kroužku 3. pluku, kteří 

čtyřikrát přijeli; jednou též se dostavila 
hudba tohoto pluku pro radost celé Sluďan
ky. Největší uměleckou atrakcí byl koncert 
symfonického orchestru 100. pod řízením 

bl'. Karla. 7. července v nabitém sále Nár. 
domu sehráli s velikým úspěchem několik vý' 
znamných skladeb (předehra k »Libuši«, 
Vltava, Slov. rhapsodie č. 3, nějaká velmi 
technicky obtížná věc od Cajkovského, Sym-
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fonie »E~mol1« Z nového světa). To Slu~ 

ďanka slyšela po prvé a snad naposled. 17. 
září vystoupili tu naši umělci: na klavíru br. 
Blecha a Třeštík (Slov. tanec čís. 1. a 4., 
Brahmsovy »Uherské tance«), čelo br. Krb 
(4 čísla), zpěv br. Demkov a Holý (a1'le ze 
Smetanových oper a některé písně). - Ne~ 
bylo~li nic jiného, chodili jsme občas do bio~ 
grafu a několik podnikavých se tu zamilo~ 
valo. 

V posledním měsíci vykonali jsme několik 
zajímavých bojových cvičení spolu s 1. rotou 
a úderníky 3. pluku mezi Kultukem a Sluďan
kou. Tu se obyčejně »bojovalo« o táhlý hře,· 
ben, oddělující se od lesnaté hory Šamanky, 
přetín,ající údolí a dráhu a vybíhající do je
zera mysem Šamanským. Byly tam ještě staré 
zákopy z loňských bojů. V Kultuku jsme si 
prohlédli hrob padlých bratří, ozdobený již 
pěkným pomníkem. Při těchto cvičeních se 
střílelo i na .ostro z »Maclenek« do jezera' a 
úderníci se neostýchali práti do nás i ostrými 
z »Lujzek« (samostřílů »Lewis«) a hoditi pár 
granátů - nestalo se však nic. Kapt. Klíma 
se tomu jen uškleboval, on měl podobnou 
indiánštinu' rád. 

Nejpěknější podívanou nám poskytli úder
níci při svém závěrečném cvičení, jež znázor
ňovalo útok na opevněnou posici. Bojovalo 
se hlavně granáty, do toho praly kulomety a 
Maklenky - pravá bitka! Kapt. Klíma byl 
velmi hrd na ty divochy, ač se nám pak při~ 
znal, že přece jen měl svrbění, aby mu z ně~ 
kterého kluka v té mele nezbyla jen »správná . 
kaše«. S ukrutnou ironií nám pak povídal, že 
při podobném cvičení »doopravdy« v Nižně 
Udins,ku před delegací řekl prý Krejčí úder~ 
níkům: »Hezky to, hoši, umíte, ale doma to 
potřebovat nebudete!« (?). 

Také demonstrace vzrývání, uspořádaná 

kapt. Klímou, mimochodem řečeno, značně 

nachmeleným, se podařila: celé traversy zá~ 
kopové letěly do vzduchu; trhány drátěné 

překážky, kolejnice, balvany a pláty železa 
minami, dynamitovými l1á!ožemi i' svazky 
granátů, z nichž se vždy některé utrhly a 
létaly nám přes hlavy. Našim úderníkům za 
jejich námahu jsme vystrojili pohoštění 

v »lávce« hl'. Svobody, sebravše mezi sebou 

--------------------------------------~ .. ~~---
asi 1500 rublů, což kapt. Klímu velmi potě~ 
šilo. 

. Když jsme my házeli ostré granáty, stala 
se nehoda. Posluchač Matějka, .velmi to vy~ 
chloubačný a všem se již protivící »hrdina«, 
nepřiznal se, že dosud ostrý granát nehodil. 
Odjistiv pak před hodem svůj granát, lekl se, 
praštil s ním vedle na zem a schoval se v blíz~ 
ké díře. Granát vybuchl mezi hochy a vážně 
zranil br. Kašpárka (vykřesal .se z toho) a 

. lehce jednoho cvičitele. Od té doby M. se 
svým vychloubáním přestal. 

Nemohu v zájmu pravdy opominouti smut~ 
ný fakt, že mezi námi a oddělením B nebylo 
poměru bratrského, ba ani přátelského

především jejich vinou. Oni si už na z.ačátku 
vymínili úplné 'osamocení a zvláštní dozorčí 
službu, a nechtěli ani s námi společně dělati 
zkoušky, velmi tím ztěžujíce práci učitelů; jak 
prý oni, důstojníci, k tomu přijdou, dělat 

zkoušky s četaři a' desátníky! Nu, bylo z toho 
mnoho rozhořčení u nás a uvažovali jsme, 
jaké to potom bude u pluků, až budeme s nimi 
v jednom důstojnickém .sboru. A jak to bude 
vypadat doma? To jsou ti nejnižší z důstoj~ 
níků, co by měli podle toho dělat pak důstoj~ 
níci štábní? - Nebyli však všichni tací a to 
zmírňovalo neblahou roztržku. 

Ani jsme nezpozorovali a léto odešlo. Pod~ 
zim přinesl nám studenější dny a plískanice. 
Břízy na stráních rychle žloutly a starý Baj~ 
kal bouřil celé dny, vrhaje své černé vlny 
s bílým hřebenem pěny proti kamenitým bře~ 

hům; někdy to hučelo jako vzdálené hromo~ 
bití. Vrcholy hor se skrývaly v šedých mra~ 
cích a brzy se objevil na nich sníh. A přes to 
u Kultuku stálo ještě obilí na chudičkých po~ 
lích, bůh ví, kdy to ti lidé sklidí! Ostatně 

hlavním zdrojem obživy jsou tu stáda do~ 
bytka. 

Přiblížily se závěrečné zkoušky. To už 
každý jen »dřel« z popsaných sešitů a světlo 
v učebně blikalo dlouho do noci; říkali jsme, 
že už tam z,as někdo »hvězdaří«. A každý se 
dohadoval, kam ho pak pošlou. Všeobecně 
nás - staré rozvědčíky a Zborováky z 1. 
divise - strašili 3. divisí, k níž se nám -
proč bych se k tomu nepřiznal - věru nijak 
nechtělo z dvou příčin: jednak jsme to po~ 
važovali za ponížení jít k »upoceným« (pro~ 
miňte), a pak - což snad bylo hlavní
měla 3. divise jeti domů poslední! 

Zkoušky za přítomnosti gen. Šokorova do~ 
padly většinou dobře. 21. září vyzkoušeno 
oddělení B čili »gramotní«, jak jsme jim v od~ 
platu za jejich nebratrské jednání přezdívali, 
a večer druhého dne už odjeli. Druhé dva 
dny jsme si to odbyli my, »negramotní« - a 
ku podivu! - výsledky byly všeobecně lepší 
než u nich! 

Po zkouškách se někteří z radosti opili a 
vyváděli. Při tom se projevil pravý charakter 
jednoho z těch, kteří k nám nevstoupili z ideo~ 
vých pohnutek: posluchač Š. vlepil v opici 
druhému facku, až mu červená vystříkla a 
vykřikoval. že bude radši v Rakousku frajt~ 

Divadlo 2. pluku v Irkll/sku. Foto Památník Odboje. 
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rem, než u nás důstojníkem, chlubě se, že měl 
v rakouské armádě tři vyznamenání a pro~ 
hlašuje, že jen násilím (?) byl hnán do voj~ 
ska, jinak by sám byl nikdy nevstoupil. Bylo 
z toho ovšem velké pobouření a jednomyslně 
jsme žádali, aby byl odstr,aněn, což se též 
stalo (dnes, pokud vím, slouží!). Br. Stodola, 
starý, po<;tivý dobrovolec, také už řádně 
stříknutý, se nad tím tak rozzuřil. že ho chtěl 

, jít zařezat a měli jsme, celá světnice, co dělat, 
abychom ho zadrželi. - Podobných indi~ 
viduí jako S. tu bylo několik, byli ,ale opatr~ 

nější. 

Všechno nakonec skončilo zpěvem. Jen pár 
domýšlivců - právě těch nejslabŠích duchem 
- se pořád hádalo ještě o ty body, že prý 
jim dali lektoři málo; otravovali nás s tím, 
dokud jsme jim nepohrozili, že je vyhodíme. 

Bůh s nimi i s jejich body! 
27. září jsme uspořádali hostinu na rozlou~ 

čenou v Nár. domě za přítomnosti gen. So~ 
korova a celé posádky i ruských hostí. Pří~ 
pitky Masarykovi, republice, Syrovému atd. 
Brzy byla většina přítomných podnapita a 
por. Novozámský byl v řečnické ráži - bavil 
nás všechny. Trvalo to do rána a stálo nás 
to po 90 rublech. 

28. září vyhlášeny výsledky a naše pový~ 
šení na podporučíky v učebně před celým 
forem; současně přečteno zařadění. Neušli 
jsme mnozí té 3. ,divisi, moje maličkost poslá~ 
na k 12. pluku. Tlumočen pozdrav gen. Ja~ 
nina a Syrového a gen. Sokorov zdůraznili 
požadavek, aby každý důstojník byl čestný, 
spravedlivý a skromný (tak na vás, domýš~ 
livci!). Někteří členové učitelského sboru 
dekorováni řádem Sokola, kapt. Klíma ne~ 

dostal. Po vzájemném poděkování a rozlou~ 

čení jsme se rozešli. 
Druhý den nás trochu ochladilo, když jsme 

si musili své nákladní vozy sami zařizovat, 
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shánět a řezat prkna a hledat, kde bychom se
brali nějaká kamínka. Ale i to přešlo nakonec 
v humoru. Kapt. Klíma, opět řádně napitý, 
,se přišel zvlášť ještě s námi rozloučit; měli 

jsme tehdy všichni dojem, že se mu přece jen 

snad křivdí. 
Konečně 29. večer jsme vyjeli. Noc byla 

velmi chladná. Černý Bajkal se s námi bouř
livě loučil. hory měly bílou čepičku a stříbrný 
pás měsíční, přetínající rozvlněnou hladinu, 
nás doprovázel až do stanice Bajkal. S bo~ 
hem Sluď,anko, ty rozkošné zákoutí, nikdy 

na tebe nezapomeneme! 
V Irkutsku jsme se naposled rozloučili se 

svým starým 2. plukem, v němž jsme prožili 
tolik událo,stí od Stochodu přes Zborov po 
boje se Sověty. Přáli jsme všem, aby šťastně 
dojeli domů, a poslali po nich pozdravy -
vždyť oni už měli brzy odejíti! 

Od Irkutska se náš vlak stále zkracoval, 
jak jsme nechávali bratry u částí, rozlože~ 

ných na trati. Už odešli všichni k 1. divisia 
postupně se tenčil počet, určených, k divisi 
třetí. Za 6 dní po velmi nepohodlném cesto~ 
vání a dlouhém čekání na větších stanicích, 
dojeli jsme ke svému 12. pluku do stanice 
Kljukvenné. Pár vozů s bratry od 2. divise 
jelo dále až za Krasnojarsk. Hlásili jsme se 
u pluk. raportu majoru Palackému, který nás 
uvítal a d,al několik pokynů stran služby. 
Přečteno zařadění - já s dvěma Slováky jdu 
k 7. rotě., Odtud jsme už vyjeli jen v jednom 
voze, v němž jsem nakonec zůstal s br. Pi~ 
vodou sám. 6. října dojeli jsme na stanici Zy~ 
kovo (30 km před Krasnojarskem), kde kon~ 
čil 12. pluk. Ohlásili jsme se u velitele 7. roty 
podpor. Drozdy, který nás vesele uvítal. 

Tak začala má služba jako mladšího dů·, 

stojníka u 12. pluku. Druhý pluk byl už jen 

ve vzpomínkách. 
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ADOLI= ZEMAN 
V době, kdy čsl. vojsko odešlo z protibol~ 

ševické fronty na magistrálu, aby zabezpečilo 
týl ruské armádě, bojující s bolševiky a ne~ 
rušený příští odjezd do Vladivostl?ku vlast~ 
ním ešelonům, proti bolševikům stála na jihu 
orenburská armáda gen. Dutova, v ufimském 
směru kol čakovská armáda pod velením gen. 
Chanžina ,a permská severní armáda Gajdo~ 
va. Na jaře zdálo se, že štěstí válečné přikh 
nilo se na stranu protibolševických armád. 
Západní armáda Chanžina v dubnu zahnala 
bolševiky až skoro k Volze, Gajdova armáda 
vnikla v květnu daleko za Perm a obsadila 
J elabugu, armáda jižní postupovala rovněž. 
Československé vojsko zatím »odpočívalo« 
na magistrále, t. 'jo rvalo se s povstalci na 
celé trati, kteří snažili se přerušiti dovoz zá~ 
sob bojující protibolševické armádě. Povstání 
to nebylo ani tak namířeno proti nám, jako 
proti Kolčakově vládě. Nebylo také vyslo.
veně bolševické. Povstalci měli různé cíle, 
byli nespokojeni hospodářskými i politickými 
poměry, mstili se za krutosti kol čakovské 
soldatesky a »atamanštinu« atd. Ovšem byli 
mezi povstalci i spousty bolševiků, rozpráše~ 
ných za našeho vystoupení do okolních krajů. 
Nejkrutější boje s povstalci byly svedeny 
v květnu a v červnu u Tajšetu, na manské 
frontě u Nižně Udinska, ale i na Dalekém 
východě. Koncem června zdálo se, že po~ 
vstání je ja'kž takž uhašeno. 

Trestný ráz výprav, podnikaných česko~ 
slovenským vojskem proti sedlákům a poli~ 
tich poměry a vztahy naší armády ke kolča~ 
kovskému režimu vyvolaly však zvýšenou 
nespokojenost ve vojsku, v němž to po odjez~ 
du Stefánikově vřelo. Vnitřní krise vyvrcho~ 
lila v nelegálním sjezdu, v událostech v Irkut~ 
sku a v internování sjezdových delegátů na 
Granostaji ve Vladivostoku. V českosloven~ 
ském vojsku povstal poměrný klid, prováděla 
se reorganisace armády, ,soupis občanů čsl. 

republiky, prohluboval se kulturně osvětový 

život vojska. 

Počátkem podzimu však ruské tragedie 
spěly k závěrečnému aktu. Západn.í armáda 
Chanžinova, která pře.d tím opustila Ufu, 
zastavila se na řece Tobolu ,a pokusila se o 
ofensivu. Z jihu Denikin prorval se až k Orlu 
a mluvilo se dokonce o brzkém pádu Moskvy. 
Gajdova armáda zdála se na severu nepře~ 
možitelnou a chy:stala se rovněž k dalšímu 
nástupu. Kdo však viděl kol čakovský týl, a 
kdo znal poměry na frontě, chápal jasně, že 
to je pouze zdánlivý klam, že to je jen po~ 
slední závan uměle živeného plamene. Proti~ 
bolševická armáda nebyla slabá počtem, 

třebas nedosahovaly sílu protivníka. Ale její 
duch i zásobování byly špatné, týl pak přímo 
zločinný. 

Nechme mluviti svědka jistě pravdomluv~ 
ného, Rusa rodem, který již z národních dů~ 
vodů snažil by se asi poněkud zmírniti černé 
bé:\rvy líčení o poměrech kolčakovských. Dra~ 
gomireckij ve své nedávno vydané knize 
»Čechoslovaki v Rossii 1914-1920« (Paříž~ 
Praha 1928), líčí poměry následovně: »Hlav~ 
ní zlo tkvělo v těch místech, kde, jak se zdá, 
mělo se nejvíce pracovat. Omské vojenské 
ministerstvo a hlavně štáb, jako tom svědčí 
mnozí očití svědkové, nafoukly se do báječ~ 
ných rozměrů co do velikosti. Bylo k nim při~ 
komandováno na sta důstojníků a úředníků, 
a na frontu nešel nikdo. V štábu maršála 
Focha bylo 130 důstojníků a v omském hlav~ 
ním stanu - 2000. Nikdo se dokonce nesta~ 
ral ani o to, aby poslal na směnu a na pomoc 
unaveným na frontě vojskům svěží síly. 
Všichni se uvlékli hrou »na vytvoření stře~ 
du«, zabývali se otázkami pozemkové refor~ 
my, utvořením »všeruského senátu« atd. Mi~ 
nisterstva byla tak zaplněna úřednictvem, že 
z nich bylo možno zformovat novou armádu. 
Město Omsk i Chabarovsk kypěly přímo dů~ 
stojnictvem a na frontě byl jich krajní nedo~ 
statek. Každý, kdo se chtěl skrýt vojenské 
službě, dělal to bez překážky. Utvářely se 
štáby fakticky neexistujících částí. V Tomsku 
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Jí. ulometná zástava u Jí. ontorky, Foto Památník Odboje, 

na př. byla více jak 100 zvláštních částí, 

z nich nejvýš 10 byla patřebných pro. frantu. 
Byl tam chemický prapar se 40 důstajníky a 
- 10 vajíny. Existavaly části, které neměly 
absalutně žádného. významu a byly dakance 
škadlivé, nebať, nepraspívajíce ničím k abra~ 
ně, pahlcavaly ahramné spausty peněz a 
advlékaly řady lidí ad franty. Následaval 
příkaz a mabilisaci mladé inteligence v sibiř~ 
ských městech, leč připustili takavé nepařád~ 
ky, že víc jak 50 pracent jich vyhnula se pa~ 
vinnasti. Téměř každý razkaz velitele armády 
věděli již v radinách týž den ještě před jeho. 
vydáním. Vajáci na frantě zatím padabali se 
razervaným žebrákům, stajícím na zádveří 
chrámů. Téměř všichni měli razbité baty, 
někdo. vůbec bez padešví, raztrhané kalhaty, 
jichž děrami prasvitala halé těla. Důstajníci 
v ničem se nelišili ad vajáků.«*) 
Může se pak někdo. divit, když za těchto. 

paměrů Chanžinův nástup ztraskatal a záhy 
převrátil se v bezhlavý a překatný ústup ad 
linie řeky Tabalu, kterým však abnažil abě 
křídla a zmařil tak úspčchy jižních i sever~ 
ních armád? Denikin musel ustaupit na jih a 
Gajda apustit Perm, caž byla pačátkem kance 
kalčakavské franty. Generál Gajda viděl ne~ 
pařádky v týlu a žádal resalutně adstranění 
pravinivších se generálů, sjednacení velení, 

*) G, K. Gius: Sibil', sciúzniki a Kolčak, 

zlepšení zásabavání atd. Ale intrikami byl 
danucen apustiti službu u· admirála Kalčaka 
a kancem června adejel do. Vladivastaku. 
Jeho. místa nastaupil bývalý čsl. důstajník 

gen. Diterichs, Gen. Chanžin byl zaměněn 
neschapným gen. Sacharavem. Ale tyto. zá~ 
měny nezachránily kalčakavskau frantu. 
Ustup ad řeky Tabalu byl nezadržitelný a 
severní armáda apustila i J ekatěrinburk. 

N espakajené živly s Kalčakavým režimem 
zdvihají hlavu, vidauce jeho. nesnáze a raz~ 
vrat franty. Pavstání na celé magistrále za~ 
číná apět zuřit jaka vyšlehující plameny na 
sapkách, tu zde, tu ande. Pastavení čsl. armá~ 
dy začíná býti znavu kritické, ba téměř zau~ 
falé, a naděje čsl. vajáka a s ním sbratřených 
vajáků náradnastních, Paláků, Rumunů, Italů 
atd, abracejí se k delegaci z vlasti, která 
v čele .. s F. V. Krejčím přijela do. Ruska 12. 
srpna, Každý tauží dastat se damů z tahata 
pekla a cítí, že pavalí~li se vlny adstupujíci 
kalčakavské armády a zaufalých běženců a 
pranásledující je rudé armády hlauběji do. 
Sibiře, že zavalí s sebau i astravy a hlaučky 
po celé magistrále raztraušené naší armády, 

Leč vajenské velení bděla nad armádau a 
byla si včdama tahata nebezpečí. Paměr mezi 
naším vajskem a kalčakavskými kruhy se 
přiastřavál, nebať amské kruhy využívaly 
naší nepřítamnasti na frantě k útakům prati 
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nám a snažily se zavléci čsl. vajska znavu na 
frantu, aby zadržela rudý nástup, Důsledkem 
taha byly incidenty mezi námi a ruským dů~ 
stajnictvem, vyvrchalivší ve Vladivastaku 
ubitím čsl. vajína Sehackéha z achr'any gen. 
Janina dne 25. září. Situace čsl. vajska a ná~ 
rodnastních vajsk na sibiřské trati padle da~ 
kladu čsl. štábu ke dni 24. září 1919 byla 
asi následující: 

V celé Sibiři znavu pavstání vzrůstala, 
Z.ahnané během letních aperací celkem 150 
výpravami arganisavané tlupy pavstalců vra
cely se znavu k železné dráze a pačínají svau 
ničitelskau činnast. Nálada abyvatelstva ná~ 
sledkem mabilisace měšťanů a abav před 
odchadem Čechaslaváků v majetných kruzích 
panická, mezi dělnictvem nepřátelská. Omská 
vajska většinau mladé farma ce, nevycviče~ 
né, špatně zásabavané, důstajnictva neda~ 

statek. V bajích vykazují mála pevnasti. 

Dabrých vajsk (kazáků) mála. Úspěšné 
aperace mažné pauze za dapravadu čsl. 

vajsk. V Barnaulu, Birjsku, ruská vajska svým 
jednáním zavdala padnět k pavstáilí. Padle 

této. svadky na př. na účastku železné dráhy, 
837 verst dlouhé, ze Sluďjanky do st. Rješety, 
nalézalo se našich 9890 vojáků, t. j. 7800 
Čechaslováků, 830, Jihaslavanů, 1560 Rumu

nů, tedy 12 mužů na verstu! V rayaně III. 
divise na trati Rješety-Krytava byla situace 
ještě horší, nebať na účastku 620 verst byla 
5010 vojáků, tedy na každau verstu jen 8, 
Při tam jen minusinský pavstalecký oddíl měl 
4 pěší pluky ,a 1 pluk jízdní, dabře arganisa

van)'. Stejný poměr byl v rayaně II, divise 
(Krytava - Novonikolajevsk - Barnaul -
Birjsk a Tomská dráha). Při tom srbské i pol
ské vajsko byla demaralisaváno. 

Jak patrno, byla nutno ca nejrychleji zhu
stiti rozložení čsl. vajska. A tak razkazem 
č. 4240 ze dne 28. září nařizuje gen. Syravý 
další evaku'aci čsl. vajsk n,a vý
cha d, z přifrantavéha rayanu, zejména 
Altajské gubernie, a na západ ad Tajgy. Za~ 
tím sibiřská armáda snažila se uhájiti Omsk, 
ale marně, Dne 29. října usnesla se amská 
vlá4a Omsk opustit. Ministři a štáby, bě," 

ženci, prchají na výchad. Tató katastrofa 
odrazila se přirazeně na naší evakuaci. Vlna 

běženců, vlaky z Omska i vlaky s prchají
cími desertéry začínaly se valit směrem 

k lrkut.sku. Rusavé zachvacavali prázdné va
gany a lakomativy a nutili železniční zřízen~ 
ce k dopravení jich na východ. Leč nebyla 

dostatek uhlí ani mazadel, a kromě taho že
lezniční zřízenci i dělníci, nedastávajíce vůbe~ 
platu, začali se bauřit, stávkovat a adpírat 
kanání služby. 

Mělo-li vajenské naše vedení vyplniti 
úkal na něj vložený a evakuovat naše i spa~ 

jenecké addíly, musilo znovu sáhnout k své~ 
pomaci a říditi evakuaci vlastními silami. Byl 
také již nejvyšší čas, nebať dne 13. listapadu, 
když již 8. listopadu apustila naše vajska 
Omsk, apouští ho ve čtyřech vlacích i »vla
dař vserossijskij« Kolčak se svým štábem a 

celou družinau příživníků a s nešťastným 
zlatem. Za dva dny patam, a ta 15, lista~ 

padu, absadili Omsk rudí. 

Dne 14. listopadu vyšel razkaz č. 5292, 
jenž nařizoval provedení druhé fáze evakuace 
našich vojsk na výchad, přemístění druhé di~ 

vise do rayanu prvé divise, pa,stupně s od
chodem poslední na východ. Dalším razka
zem č, 5353 ze 16. listapadu nařízeno zasta
vení veškeré dapravy ruských' ešelonů ad 
Navonikalajevska na východ až do daby ure
gulování dapravy, stejně zastaviti ruské eše
lany východně ad Tajgy, dalším razkazem 
č. 5404 nařízena již likvidace některých částí, 
zejména I. divise na Východě. Jen těmito. 

energickými měrami podařila se dostati vět~ 
šinu naší armády z dosahu nastupující rudé 
armády. Dne 22. listopadu apuštěn námi 
Novanikalajevsk, který byl 14, prasince již 
vzat bolševiky, 2, prasince apuštěna Tajga, 
a zatím ca část I. divise adjížděla již do. Vla," 
divostoku, astatní armáda kancentravala se 
na úseku Krasnajarsk-Irkutsk. Dne 9. pra~ 
since byly již 2 prapary 1. pluku na maři. 

Razhadnutí našeho velení, chapiti se eva
kuace apět vlastním pořádkem, zavdala však 
podnět k dramatickým konfliktům jednak 
s admirálem Kolčakem, jednak se Sem jano
vem, který bojaval »hrdinně« v Čitě. Kon
flikt s adm. Kalčakem byl ideavý, zásadní, 
episada se Semjonovem byla více rázu ope
retního.. Není pachyby a tam, že náš pastup 
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znemožnil útěk Kolčakův před trestající 
spravedlností. Ale tisíce životů čestných a 
neposkvrněných nemohlo přece býti oběto~ 

váno za život jednoho člověka, jenž svou sla~ 
bostí charakterovou, přivodil pád posledních 
nadějí demokratického Ruska. 

x 

Čsl. sklad vojenských látek. Foto Památník Odboje. 

lESK 
PR 

SKE ME R NDUM 
Ll K UREŽI U 

JOSEF NOVÁK 
Krutá katastrofa, která stihla kolčakov~ 

skou armádu, nezlomila domýšlivost a nepo~ 
chopitelnou troufalost kruhů, které obklopo~ 
valy Kolčaka, vlastně, které již ho opustily 
a utekly z Omska do Irkutska. Zatím, co 
admirál Kolčak s hrstkou svých věrných a 
se zlatem pohyboval se pln nepokoje mezi čsl. 
ešelony pomalu na západ, vojenské kruhy 
omské vlády si počínaly, jako by byly za~ 
chváceny šílenstvím a stupňovaly teror proti 
vůdcům oposice a demokracie. Čsl. vedení 
politické zachovávalo dlouho reservu a I3na~ 
žilo se taktně vycházeti vstříc ruským úřa~ 
dům. Zato ono i naše armáda byla stále na~ 
padána vládním omským tiskem, který snažil 
se i ukonejšiti veřejnost, že čsl. armáda nesmí 
odejíti. Jak se přiostřilo napětí mezi námi a 
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ruskou veřejností, to ilustruje ta okolnost, že 
u příležitosti výročí trvání č.sl. republiky 
irkutská městská rada se k oslavě - nepři~ 

pojila. 
Dne 12. listopadu konečně protestuje dipl. 

zástupce Blahož u náčelníka Irkutského voj. 
okruhu Vagina proti zatýkání politických 
odpůrců a dne 13. listopadu podává politický 
plnomocník B. Pavlů a dr. Girsa memoran~ 
dum ku představitelům spojenců, v němž se 
ostře kritisuje Kolčakův režim a okolnost, že 
čsl. armáda je proti svému přesvědčení nu~ 
cena tento režim bezzákonnosti podporovati. 
Toto memorandum působilo na omské kruhy 
jako když píchne do vosího hnízda. Admirál 
Kolčak byl právě se svými vlaky na stanici 
v Novonikolajevsku a dostala se mu do ru~ 
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kou kopie čsl. memoranda. Co se stalo? Ad~ 
mirál Kolčak se svým bezhlavým štábem vžil 
se do posice Trockého před naším vystoupe~ 
ním proti bolševikům a pohrozil nám - od~ 

zbrojením! Kdyby v tom nebylo bývalo tolik 
skryté tragiky, bylo by to bývalo k smíchu. 

Kolčak poslal ihned ministerskému před~ 
sedovi Pepeljajevu, bratru výborného gene~ 
rála Pepeljajeva, který kdysi na permském 
účastku bojoval statečně a družně s námi, do 
Irkutska následující telegram: 

»Seznav obsah memoranda z 13. listopadu, 
podepsaného Bohdanem Pavlů a Girsou, na~ 
řizuji přerušit veškeré spojení s těmito oso~ 
bami, poněvadž .se dali na cestu politických 
intrik a podvodu, spojiti se ihned prostřed~ 
nictvím Sazonova s českou vládou s ná~ 

vrhem, aby odvolala tyto osoby z Ruska a 
zaměnila je druhými, které by se alespoň do~ 
vedly slušně chovat. Admirál Kolčak.« 

Současně s tímto telegramem, na radu 
svých přátel, telegrafoval gen. Syrovému, že 
nepřestanou~li Čechoslováci mísit se v ruské 
záležito.sti a budou páchat svévoli, ruské ve~ 
litelství je hotovo použiti všech měr, i ozbro~ 
jené sílyl Atamanu Semjenovu v Zabajkalské 
Čitě pak nařídil: obsadit veškeré tunely na 
krugobajkalské železné dráze a v případě, že 
by Čechoslováci nezaměnili svého neodpu~ 
stitelného chování a nepřeruší svůj odchod 
na východ a budou pomáhat eserům, vyho~ 
dit jeden tunel do povětří. 

Je pochopitelné, že ministerský předseda 
Pepeljajev byl zoufalý, když dostal tyto te~ 
legramy od Kolčaka. V prvé chvíli pochybo~ 
val o jich pravosti. Ihned spojil se telegra~ 
ficky s Kolčakem a mezi oběma muži rozvi~ 
nul se charakteristický rozhovor, který cituje 
ve své knize Dragomireckij. *) 

Kolčak: U aparátu já, vrchní vladař. 
Pepeljajev: Obdržené telegramy čís. 215 a 

216 vzbuzují v ministerské radě pochybnosti, 
zda pocházejí skutečně od vás a byly vámi 
podepsány. Prosím vás, mně to stvrdit. 

Kolčak: Ano, divím se vaší otázce. 
Pepeljajev: Nutnost vyžaduje, aby byly 

ihned odstraněny ze spisů, neboť situace zde 
je kritická, nebude~li konflikt okamžitě urov~ 
nán, převrat jeneodvratný, sympatie jsou na 

*) Čechoslova1ki v Rossii 1914-1920. 

straně Čechů, veřejnost žádá si změnu ylády, 
nálada napjatá, váš příjezd nyní do Irkutska' 
velmi nežádoucí, svaluji se sebe všechnu od~ 
povědnost. 

Kolčak: Odstranit telegramy ze spisů ne~ 
mohu, stojím na svém stanovisku a takového 
chování se strany spojenců ke mně a mé vlá~ 
dě nestrpím. Já křísím Rusko a v opačném 
případě nezastavím se před ničím, abych 
silou usmířil Čechy, naše zajatce. Naději se 
ve vás, že s utvořením nového kabinetu do~ 
vedete odstranit veškeré překážky mému pří~ 
jezdu do Irkutska a znovu navázat dobrý po~ 
měr obyvatelstva ke mně i k vládě, přizvav 
do vlády několik vynikajících představiteH't 
zemstev a kooperativů. 

Pepeljajev: Já tyto telegramy nepřijímám 
a pokládám je za mně nedoručené. Já zde na 
místě vidím věci lépe a dovoluji si vás upo~ 
zornit, že jste se mně měl napřed zeptat, než 
jste odeslal takové telegramy. Svěřil jste mi 
vládu.a já nesu odpovědnost za vše. Je~li vaše 
prevoschoditělstvo jiného mínění, prosím mě 
propustit. 

Kolčak: Zádám vás, abyste zůstal ... 

Jak patrno, Kolčakův rozum byl již za~ 

temněn. - V tytéž dny, kdy uzrával tento 
konflikt, pokusili se eseři ve Vladivostoku 
s gen. Gajdou o povstání a převrat proti 
Kolčakovi, které však bylo potlačeno gen. 
Rozanovem zradou ruských i pomocí Ja~ 

ponců. Gen. Gajda byl zajat, ale vydán čsl. 

štábu na Východě a odejel záhy z Vladivo~ 
.stoku do vlasti. Adm. Kolčak propustiv min. 
předsedu Vologodského, jak již řečeno, svě~ 
řil vládu do rukou kadětovi Pepeljajevovi. 
Dlužno doznat, že Pepelja.jev, jak také patrno 
z citovaného rozhovoru, snažil se zavésti 
nový režim a také sblížiti se s Čechoslováky. 
Ministr zahraničních věcí S. Tretjakov zaslal 
dru Girsovi zvláštní projev, omlouvající cho~ 
vání omské vlády a odpovídající také zdvo~ 
řile na memorandum. Ale bylo již pozdě. 

Propast mezi Kolčakem a jeho přivrženci 
a mezi demokratickou většinou národ.:! byla 
nepřekonatelná. Při tom bolševické obyvatel~ 
stvo chovalo se upjatě k této demokracii .a 
nevěřilo jí stejně, jako Kolčakovi. Když vlaky 
admirála Kolčaka byly zadrženy na stanici 
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Kra.snojarska, prosil Kolčak znovu gen. Di~ 
terichse, aby převzal velení nad armádou. 
Diterichs souhlasil, ale pod podmínkou, že 
Kolčak se vzdá vlády a ujede ihned pryč za 
hranice. K demisi vyzýval ho i generál Zi~ 
něvič. Kolčak odmítl. 

Zatím povstání na celé trati se šířilo a 
v jednotlivých městech provedeny byly již 
demoki:atické převraty. Převrat nastal i v lr~ 
kutsku, kde k veslu přišla t. zv. vláda »Poli" 

tického centra«. Adm. Kolčak za těchto udá~ 
lostí dostal se počátkem ledna do Nižně 

Udinska, kde už rovněž byl převrat. Tehdy 
admirál Kolčak obrátil se na vrch. velitele 
spoj. vojsk generála Janina s prosbou, aby 
ho i jeho zlatý poklad vzal v ochranu, čemuž 
g~n. Janin vyhověl. Dověděv se pak o úplném 
neúspěchu v lrkutsku, 4. ledna 1920 se vzdal 
vlády, odevzdav ji gen. Denikinu. Tím byl 
jeho osud zpečetěn .. 

x 

PŘE R T IRKUTSKU 
ADOLF%EMAN 

Evakuace našeho vojska o vánočních 

svátcích pokračovala dosti rychlým tempem, 

přes nejistou politickou situaci a stálé nebe~ 

zpečí. Okolí trati zachváceno bylo hluboko 

do zázemí selským povstáním proti Kolčako~ 

vě vládě, a naše oddíly musily se míti stále 

na pozoru před přepadením. Trať zatarasena 

nemocničními vlaky rozbité ruské armády a 
v patách sledovala za námi pravidelná rudá 

armáda, hotova nás znepokojovati. V jednot
livých místech na trati, západně Irkutska, 

provedeny již místní převraty demokratic

kých stran, majících v plánu, jak jsem již 

v minulém článku naznačil, utvořiti demo
kratický, nárazníkový stát z celé Východní 

Sibiře. Hned v prvých dnech bylo ale pozo~ 

rovati neschopnost těchto stran a místní vlá

dy nabývaly čím dále tím více politického 
zabarvení, tvořily se komitéty vojenských, 

dělnických a selských zástupců, a tyto so
věty vcházely již v přímé spojení s bolševic" 
kými bandami, operujícími v tajgách a vzdá

lených újezdech od trati. 
Tak zřízena byla místní vláda ve městě 

Krasnojarsku, asi 700 kilometrů na západ od 
lrkutska, bez bojů a zcela klidně záměnou 

velitele vojsk generála Markovského· gene~ 
rálem Ziněvičem. Tento dal .se ihned do vy~ 
jednávání s velitelem rudé armády, která 
blížila se ke Krasnojarsku, o smír. Byl ale 
odmítnut. Rudá armáda, jak se později uká~ 
zalo, počínala si samostatně a nedbala příliš 
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na pokyny moskevského sovětu, neb jednala 
právě podle nich - úskočně. . 

Vlaky generála Kolčaka, mezi nimi také 
"lak se zlatým pokladem, zastiženy byly 
místnÍ1)J. převratem v Nižně Udinsku mezi 
Krasnojarskem a lrkutskem. Vysocí spojenečtí 
komisaři vzali tyto vlaky pod svou ochranu, 
leč tato ochrana byla proto problematická, 
poněvadž na celé této trati nebylo než vojska 
československého a národnostních částí pol" 
ských, rumunských a jihoslovanských, tvoří~ 
cích součást naší armády. Musili tedy fak~ 
ticky ochraňovati Kolčaka i zlato Čechoslo~ 
váci. Poněvadž hrozilo nebezpečí »socialisa~ 
ce« zlata a místní komunisté již činili návrh 
na rozdělení zlata mezi lid, bylo přikázáno 
vlaky dopraviti do lrkutska. Vysocí komisaři 
prohlásili zásadu, zachovati zlatý poklad ce~ 
lému ruskému národu, který přece nemohli 
představovati nižně~udinští komunisté. Zají~ 
mavo jest, že posádka, tedy osobní garda 
Kolčakova, přešla i se zbraněmi k místní ná~ 

rodní armádě. 
Čtenáři z těchto všech okolností mohou si 

nejlépe představiti vojenskou a politickou 
naši situaci, která nadělala našemu vedení 
hodně těžké hlavy a nikdo si nedovede ani 
představiti, co politického důmyslu a diplo~ 

matického umění bylo třeba, abychom v těch~ 
to rozvášněných a naprosto abnormálních 
dobách vyšli z celé historie se ctí. Naši či~ 

nitelé neměli tu co dělati s uvědomělými a 
politicky vyspělými lidovými masami. Všude 

byl chaos a neuvědomění si vlastních cílů. 
I samo bolševické selské hnutí vlastně ne~ 
mělo určitého jasného cíle. Namnoze bandy 
byly proti Kolčakovi - ale i proti bolševi~ 
kům. Ovšem svorně všichni byli proti Čecho~ 
slovákům, třebas tu a ta1U ukazovali k nám 
přátelskou tvář. 

Zatím schylovalo se právě o Vánocích 
k irkutským událostem. Irkutsk, překrásné 

. město, ležící na řece Angaře, bylo už posled~ 
ní baštou Kolčakovských kruhů. Zde sou~ 
středěno bylo několik slabých ruských pluků, 
kadetní kozácká škola a junkérská škola, avi~ 
atické oddělení, oddělení strojních pušek a 
slabá artilerie. Kromě toho bavilo se ovšem 
ve městě spousta vyšších důstojníků a úřed~ 
nictvo ministerstev. lrkutsk sám, svým živo~ 
tem činil dojem velkoměsta. Počet jeho oby~ 
vatelstva ovšem za posledních dnů úžasně 
stoupl četnými uprchlíky, bytová nouze a 
drahota stoupala ,den ode dne, spekulace bu~ 
jela měrou netušenou. Za večerů hýřil život 
plnou silou, v divadlech a v zábavních pod~ 
nicích utráceli stateční obránci Irku~ska 

ohromné sumy a dámy předstihovaly se 
v nádherných toiletách. 

lrkutsk sám rozkládá se malebně na níz~ 
kém poloostrově, vytvořeném ze dvou stran 
obloukem zelenavé Angary a z třetí říčkou 
Ušakovkou. Hlavní město se svými nádher~ 
nými budovami městského divadla, univer~ 

sity, muse.a, arcibiskupského paláce a pravo~ 
slavnými chrámy, leží na pravé ;straně An~ 
gary až k Ušakovce. Na Východní straně 
táhne se »Kladbiščenská gora« (hřbitovní 
hora), za níž prostírá se město méně výstav~ 
né a kasárny. Celé město má polohu maleb~ 
nou a upomíná snad trochu rozložením Pra~ 
hu, při čemž vnitřní město představovalo by 
staré a Nové město pražské. Za řekou Uša~ 
kovkou, asi tam, co naše Libeň a Vysočany, 
prostírá se předměstí Znamenské a Rabočája 
Slobodka (dělnická čtvrť) s lihovarním zá~ 
vodem a nemocnicemi, na levém břehu An~ 
gary, polohu našich Hradčan, na příkrém 
svahu, zaujímá předměstí Glazkov, jehož 
západní svah omývá řeka lrkut, vlévající se 
do Angary. Po levém břehu Angary táhne se 
dlouhé nádraží, k němuž jediný přístup jest 
jediný pontonový dřevěný most. 

IV. dil Cestami odbúje. 34. 

,,%'1 

Tento most v irkutském povstání sehrál 
důležitou úlohu. Most na zimu obvykle se 
rozkládá, aby ledové kry před zmrznutím jej 
nepoškodily. Za nespořádaných poměrů ny~ 
nějších ovšem o most nikdo se ne,staral, jed~ 
notlivé pontony byly již napolo rozpadlé a 
když konečně několik dělníků dalo se do 
ledabylé práce rozkládací, most se přetrhl a 
část jeho odplavala. Reka zamrzlá ještě ne~ 
byla, a tak město bylo úplně odříznuto od 
nádraží i předměstí Glazkova. Právě o Stěd~ 
rý večer, kdy po celém lrkůtsku panovala 
úplná tma, poněvadž pro nedostatek uhlí 
elektrárna nemohla pracovati, vzbouřil se na 
Glazkově 53. pluk a k němu přidalo se místní 
dělnictvo, ozbrojivši se z vojenských skladišť. 
Bolševický tento převrat nebyl. Zúčastnilo 
se jej umírněné dělnictvo nebolšeVických so~ 
cialistických stran ~ strany demokratické. -
Utvořena ihned t. zv. národní armáda a vy~ 
hlášena vláda Politického centra, totiž slou~ 
čených demokratických a socialistických 
stran. Současně s tímto povstáním vzbouřila 
se část vojska i za řekou Ušakovkou na před~ 
městí Znamenském. - V rukou Kolčakovců 
zůstalo tedy pouze vnitřní město, kde vlády 
uchopil se smutný hrdina generál Syčev, 

Artěmjev a podobní. Ohromným štěstím pro 
měst? byla ta okolnost, že v rukou kolčakov~ 
ců zůstala artilerie. - Při známé praksi ze 
všech převratů v Rusku, byli by povstalci 
jistě na zdař Bůh bombardovali město. V ru~ 
kou povstalců však octlo se aviatické odděl. 
a všecky téměř strojní pušky. K chvále po~ 
vstalců dlužno přiznati, že aeroplanů neužili 
k bombardování města a výslovně se jej zdr~ 
želi. 

Gen. Syčev zahájil ihned chvastavou poli~ 
tiku velkých slov, vyzval obyvatelstvo k ob~ 
raně a opíral se ovšem o naději, že Semenov 
pošle ze svého zabajkalského Východního 
carstva vydatnou pomoc a že zejména Ja~ 

ponci promluví zde rozhodné slovo. Bojovné 
vyhlášky na rozích oznámily obecenstvu pří~ 
jezd Seměnovských i japonských vojsk, obe~ 
censtvo bylo kolébáno skrytými nadějemi, že 
bratři Čechoslováci pomohou, všichni důstoj" 
níci vyzýváni do řad bojujících a ženy k služ~ 
bě zdravotní atd. V celém městě zavládl ruch 
a zdálo se, že skutečně se gen. Syčev chystá 
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brániti »do poslední kapky krve«. V noci na 
Štědrý večer zahájili povstalci útok na mě,sto 
se strany Známenského náměstí, ale byli od~ 
raženi. - Od té doby rachot strojních pušek 
a výstřely z děl, jimiž gen. Syčev střílel na 
obě předměstí, již neumlkaly. Celkem byla 
to»bramborová vojna«; - Angara znemož~ 
ňovala větší vojenské operace a tak krátké 
boje a oboustranné útoky odbývaly se pouze 
na řece Ušákovce. 

Za těchto bojů zajímavá byla ovšem posice 
naše. Naši hoši přirozeně sympatisovali více 
s povstalci. »Národní armáda« nové vlády· 
(tedy ne dosud »rudá«) vedena byla výbor~ 
ným demokratem Kalašnikovem, který jeden 
z prvních postavil Ise po bok našeho vojska 
v boji s bolševiky v 18. roce. Vůbec politická 

i názorů, že by nejlépe bylo podepříti vládu 
Politického centra rázným činem. - - -
Bohužel, názory ty narážely na tolik překá~ 
žek, že zůstaly pouze vnitřním přáním něko~ 
lika jednotlivců. 

Tuším dne 29. prosince objevily se na ro~ 
zích vyhlášky pověstného Seměnovského 

vůdce generála Skipetrova, jenž ohlašoval, 
že se »blíží jako bouře ,se svou divokou di~ 
visí a rozdrtí všecky nepřátele«. Skutečně 

dne 31. prosince přijely oddíly gen. Skipetro~ 
va s 2 obrněnými vlaky k nádraží irkutské~ 
mu. Sněžilo tehdy a Angara jjf? začala se 
plniti ledovými krami, pluíící1:l11 po hladině. 
Stáli jsme na břehu řeky a dívali jsme se po~ 
zorně na protější břeh, co se bude díti. Na 
nádraží stál tehdy také náš vlak s poselstvím 

Zamrzlá "An,gara« v Irkutsku. 

tendence celého převratu byla nám neoby~ 
čejně sympatická. Snad leckterý z našich 
hochů byl by měl tisíc chutí pomoci této vlá~ 
dě, rázem svrhnouti jho posledních zbytků 
Kolčakova režima, leč vyšší ohledy politické 
přikazovali nám zachovávati úplnou neutra~ 
litu v tomto vnitřním boji ruského národa, a 
tu jsme také zachovali. Ze tu a tam některý 
náš »bráška« pomohl namířit »kulomet« tro~ 
chu těžkopádným »národním vojákům«, ne~ 
padá tu na váhu. Již tehdy jsme cítili nebez~ 
pečí jednak reakce, opírající se o Japonce, 
jednak i bolševismu, jenž i zde v Irkutsku 
vystrkoval povážlivě růžky. Proto nescházelo 
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v čele s posl. F. V. Krejčím ... Chudákům 
bylo tam asi horko a jistě proklínali do ho~ 
roucích pekel celou tu svoji »mi:si«. Náhle 
ozvaly se na protějším břehu výstřely, černé 
postavy za mihly se na sněžném svahu a bylo 
jasně pozorovati boj. »Seměnovci« zahájili 
útok na návrší, vnikli do předměstí, ale pak 
náhle byli obkrouženi a dali se do neslavného 
útěku, naskákali do vlaků a ujeli. Část jich 
nasedla do parníku a převezla se i s gen. Ski~ 
petrovem do Irkutska, kde je gen. Syčev' dal 
vítati hudbou a vítězoslavně voditi městem, 
aby obecenstvo. bylo posíleno příchodem 

»statečných vojsk« Seměnova. 

Obecenstvo kol čakovské skutečně bylo 
v domnění, že je vše v pořádku a nikdo ne~ 
měl ani tušení o úplné porážce Seměnovců. 
Jako tehdy po vítězství nad Gajdo1.!, opět dů~ 
stojníci a reakční páni i dámy zvedali hrdě 
hlavy a ironicky nás měřili pohledy. Nyní už 
neprosili o naší pomoc ... Za krátko beztoho 
přijedou ještě Japonci a pak bude hej! 

V kruzích demokratických bylo jinak. 
Tajné spojení mezi povstalci záhy oznámilo 
jim úplnou porážku Seměnovců a v ústech 
lidu brzy zazněla písnička, složená na nápěv 
známého ruského lidového popěv.ku: 

Abezjanka povernis 
pokaži bezplatno, 
kak Skipetrov bral Irkutsk 
poběžal obratno. 
(Opičko po,skoč si 
a ukaž nám bezplatně, 
jak Sbpetrov chtěl dobýt Irkutska 
a utekl nazpět.) 

Zvěst ta nezůstala tajná ani širší veřej~ 
nosti, zejména, když povstalci z aeroplánů 
házeli do města telegrafické zprávy, ozna~ 

mující úspěch povstání v celé Sibiři. Dne 2. 
ledna přijely na nádraží do Irkutska dva vla~ 
ky s Japonci. Ti zůstali však ve vlaku a do 
ničeho se nemíchali. 

Tak reakční kruhy kol čakovské marně če~ 
kaly na pomoc Japonců i Seměnova, zatím co 
počet povstalců sílil z okolních vesnic a měst. 
Obránd'l města vzmáhala se ochablo,st a po~ 
klesnutí mysli. Jako vždy bili se vlastně 15. 
až 17letí hoši, kaděti a žáci vojenských škol 
a několik poctivých vojáků a důstojníků. 
Ostatní většinou schovávali se v úřadech a 
ve školách a bylo mnoho těch, kteří zbaběle 

a úpěnlivě žádali o pomoc Čechoslováky, ač 
před tím se k nim chovali téměř urážlivě. Pa~ 
sivnost a zbabělost inteligence byla až zará~ 
žející. 

Utoky povstalců, zejména ze Znamenské 
strany byly ,stále živější. Střelba neustávala 
ani za dne, boje byly každou chvíli až téměř 
ve středu města a byla to zajisté pro nás si~ 
tuace ne z nejpříjemnějších, choditi za tako~ 
vých dnů klidně do úřadů v našich vojen~ 
ských kancelářích a zastávati službu. Naše 
vojenské automobily přejížděly často za nej~ 
prudší palby po mostě přes Ušákovku na 
Znamenku s potravinami pro naši nemocnici. 
Gen. Syčev dal bombardovati předměstí 
Znamenské, při čemž výstřely padly i do 
naší nemocnice. Byli i naši raněni a zabiti. 
To ovšem zvyšovalo jen rozhořčení našich 
hochů a bylo věru už nejvýše na čase, že gen. 
Syčev i ,ostatní hrdinové IS kolčakovskými . 
ministry v noci ze 4. na 5. ledna poradili se 
s Vaňkem a tajně opustili na saních Irkutsk, 
prchajíce k Bajkalskému jezeru, kde usedli 
do vlaků a ujeli na východ. Do rána bylo 
město obsazeno povstalci a vyhlášena vláda 
Politického centra. Ulicemi po ujednání s no~ 
vou vládou procházeli naše strážnické hlídky, 
kluci vykřikují prvé číslo nejnovějších demo~ 
kratických novin, v ulicích živo, hudba pro~ 
chází ulicemi a z domů vylézají pomalu jako 
krysy staří známí důstojníci, sta, ba ti,síce 
důstojníků, již bez pohonů. Tváří se opět ne~ 
smírně sympaticky vesele a bezstarostně, ví~ 
tají vás zdaleka a volají radostně: Těper 

budět charašó. A to uže žit bylo něvozmoŽno. 
(Nyní bude vše dobře. A to už žit nebylo 
možno.) 

x 
p BYT A CiISTRÁLE 

JOIEFjKOHAK 
Znělo to jako pohádka, když před vánoci 

r. 1918 přilétla k nám na stanici Čižmy ra~ 
dostná zvěst o blízkém našem odjezdu na 
delší odpočinek do uralského města Miassu. 
Tuto dobu prožívala naše armáda svoje nej~ 
těžší chvíle, zaviněné naprostým vyčerpáním, 

nesplněnými sliby jak vedení našeho tak 
i spojenců, válečnými nyní neúspěchy, tou~ 
hou po domově' a ruskými poměry vůbec. 
Odpočinek již musel přijíti, bylo jej nutno 
jako oživující injekce do nemocného těla 

vojska, aby toto opět se vzpružilo k novým 
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neznámým, ale každým tušeným těžkým úko~ 
lům. 

Stanicí projížděly ruské oddíly vojsk právě 
a na,spěch utvořené sibiřské armády, aby 
směnily na frontách unavené Cecho,slováky, 
a na první pohled celým svým vzhledem 
mnoho důvěry nevzbuzovaly. Konečně mo
hutné, úctu vzbuzující svou velikostí urálské 
lokomotivy pracně urvaly naše vozy, při~ 

mrzlé ke kolejím a opouštíme nehostinnou 
stanici a nastupujeme dlouho želanou cestu. 
Opouštíme svoje v.agony na krásně položené 
stanici Mias,su a' nastupujeme veselou cestu 
do' města téhož jména, vzdáleného odtud asi 
5 verst. Město, malebně rozložené v údolí 
okolních hor, jehož rovné ulice rozbíhají se 
do dálky na všechny strany až na úpatí 
vrchů, odkud je krásný pohled dolů na město. 
Ve středu města, tam kde stojí nezbytná 

, cerkva, probíhá hlavní třída s domy výstav~ 
nějšími s několika obchody. Nacházejí se zde 
biografy Expres a Lýra, a známá všem pří~ 
slušníkům druhého pluku polská kavárna a 
jídelna, kde v karbanátkách projídali tito 
poslední peníze. 

Roty pluku obývaly místní kasárny, kulo
metné roty a plukovní oddíly v civilních do~ 
mech. V brzku jsme zcela zdomácněli v pří~ 
jemném prostředí ,a vžili se do poměrů a ra~ 
dostí bezstarostného týlového života, který 
občas zkalily jenom neutěšené zprávy z bo~ 
jiště, kde sibiřská armáda přes své počáteční 
úspěchy nyní stále ustupovala. Navazovaly 
se známo,sti, vzkvétaly lásky na místním korse 
nebo v různých tanečních neb kabaretních 
zábavách, pořádaných podnikavými n,ašimi 
hochy, kde zvláště naše plukovní hudba, říze
ná sympatickým kapelníkem Vejvodou, sklí~ 
zela úspěchy. Děvčata se jenom třásla na 
švarné Cechy, takže mužský ruský svět proti 
své vi'di nadobro ovdověl a není divu, že 
z těchto řad vyšli naši nepřátelé, kteří proti 
tomuto svému odstrčení silně reptali ,a netajili 
se nijak svou zlobou proti šťastnějším Ce~ 
chům. Konečně i místní denní list byl nucen 
zaujmouti káravé stanovisko k miasským 
ženám a dívkám, poukazuje na to, kde že je 
jejich místo, avšak pranic to nepomohlo. 

Krátce po příchodu do města byl jsem při~ 
dělen k nově se utvořivšímu oddílu rychlo~ 
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palných děl a stěhoval jsem se do rajonu jeho 
ubikací. Velitelem byl mladý, mezi hochy 
oblíbený por. Jedlička a vůbec ů celého 
oddílu byla, jak se u nás říkalo, správná 
parta. Pokud byly peníze, a těch ze začátku 
bylo u oddílu dosti, žil se zde veselý život, 
vojenská kuchyně naprosto ignorována, 
vždyť u Poláka v kavárně bylo čím nasytiti 
zmlsaný žaludek. VŠ,ak všecko na světě má 
svůj konec. Bylo to i s penězi, které při stále 
stoupající drahotě brzo zmizely, a ochuzenci 
vraceli se pokorně k vojenské kuchyni, a zvy~ 
kali si pozl1enáhlu na mnohdy ubohé výrobky 
našeho hospodáře Piv ce, který vařil samé 
průby. Zima uběhla jako sen, a přiblíživší se 
jaro učinilo konec našemu bezstarostnému 
životu, ,a připravovali jsme se na odchod. 
Odcházela rota za rotou a po velikonočních 
svátcích přišla i naše doba. Loučili jsme se 
s Miassy s různými poctity. Některý s těžkým 
srdcem, to zde zanechal lásku, druhý rád, že 
bude nějaká změna, a těch bylo asi nejvíce. 
Obyv,atelstvo, které nám přivyklo, loučilo se 
s námi s pláčem a vyprovázelo nás 3Ž na 
nádraží, hlavně ovšem něžné pohlaví, neboť 
u toho druhého byla zřejmá radost z našeho 
odchodu, a byly zde i případy přepadení ně
kterých našich opozdilců, kteří ještě z nádra
ží večer šli do města. Druhý den k večeru 
opouštíme stanici a odjíždíme na východ. 
Zařizujeme se zase ve svých vagonech, kde 
se stále debatuje a hlavně vzpomíná na 
Miass, kde nechal snad ~aždý slib, že při 

zpáteční své cestě neopomene navštíviti zde 
svoje známé. Projíždíme Celjabinsk, Omsk a 
za Krasnojarskem již setkáváme se s pluky 
třetí naší divise, roztroušenými po stanicích 
a rozjezdech. Zastavujeme se konečně na 
malé stanici Jurty, kde připadá nám úkol, 
chrániti dráhu od bolševických band, přepa~ 
dajících a ohrožujících dráhu a skrývajících 
se v nedostupných pralesích tajgy a ve vzdá~ 
lených ve,snicích, chráněných a krytých taj~ 
gou. Vystavují se stráže ,a za noci bývá poho~ 
tovost. Stanička nepatrná, uprostřed hlubo~ 
kých lesů, kterou oživí na chvíli příjezd něja~ 
kého vlaku, a potom zase pusto a smutno 
položí se nad stanicí a pouze mohutné stro~ 
my šumí a komáři bzučí, jichž celé roje žízni~ 
vě a neodbytně obtěžují. Hned několikátý 

den po našem příjezdu rozebrali a poškodili 
koleje povstalci mezi naší a sousední sté)nicí, 
a osobní vlak v důsledku toho zadržen na 
naší stanici několik dnů, dokud nebyla dráha 
dána do pořádku. V takových případech byli 
přivedeni z blízké ve,snice mužíci, kteří museli 
dráhu dáti do původního stavu, konali práci 
tuto neochotně se zřejmou nenávistí, a dalo 
se souditi, že mnohý z nich v noci dráhu zde 
ničil. Stávalo se též, že cestující takového 
osobního vlaku, chtěli~li jeti dále,museli jed~ 
nak dobrovolně, někdy také z přinucení si 
cestu, upraviti, a kdo je k tomu nutil. byl 
v první řadě hlad, neboť na pusté stanici ne~ 
bylo možno nic koupiti, takže byly odkázáni 
většinou na naše pohostinství. Vlaky pro~ 
jížděly v těchto m~stech jenom ve dne a přes 
noc vždy stály na některé stanici pod ochra~ 
nou našich vojsk. V noční době projížděl 

mezi stanicemi obrněný vlak, opatřený 

reflektorem, jímž ozařoval dráhu, a tuto stře~ 
žil. Jakmile se naše vojska poněkud soustře~ 
dila, byla zahájena na všech stranách akce 
k potření tlup, které na náš úkor počtem stále 
vzrůstaly, a doplňujíce se násilnou mobilisací 
v jimi ovládaném území, - a toto bylo ne~ 
malé - stávaly se troufalejšími, jak doká~ 
zaly přepadením stanice Tajšetu. Podniknuta 
obchvatná výprava jako prvá akce na ves~ 
nici Kontorku, s nepatrným výsledkem, a 
pouze vesnice celá lehla popelem snad dělo-

střelbou, zapálena. Tlupu zde se zdržujíd ne~ 
podařilo se zaskočiti; byla pouze zahnána do 
vzdálenějších míst od dráhy a předpoklá~ 

dalo se, že přinuceni okolnostmi, později sami 
se rozejdou. O několik dní později odjeli jsm.e 
rla sousední stanici a odtud podniknuta delší 
výprava na vesnici Kučerovo. Přijela čá'lt 

úderníků, dělostřelci s dvěma děly, a v noci 
vstoupila naše výprava do pralesů ponuré 
a zrádné tajgy. Šlo se pomalu lesní neschůd~ 
nou cestou, až k ránu dospěli jsme dřevě~ 
ného mostu přes divokou řeku Pojmu. Most 
byl poškozen a nám další postup znemožněn, 
a přikročeno proto ihned k jeho opravě. 

Hned nato s protějšího břehu říčky zazněly 
první výstřely zakopané zde bolševické zá~ 
stavy, jichž olověné náboje velkého kalibru 
hlučně narážely na stromy hustého lesa, ve 
kterém hluché rány odrážely se několikaná
sobnou ozvěnou. Krátký, rychlý útok úder
níků, a bolševická zástava obrácena na zou~ 
falý útěk, rozběhla se do těžko přístupné 

tajgy, nechavši na místě několik 1ll'r,tvol. za~ 
bitých v zákopech několika kartáči našich 
děl. Nastoupen rychlý náš postup do Kuče
rova, sledující účel. dostihnouti vesnice dříve, 
nežli po,sádka v ní se nacházející bude varo
vána utíkající zástavou. V brzku jsme obsa
dili vesnici, nikým nechráněnou, od obyvatel
stva vesměs opuštěnou. Odpočívali jsme na 
travnatém náměstí, když nic netušící tři jezdci 

Na mautské frontě. 
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rudých přijeli až mezi nás v přesvědčení, že 
jsou mezi svými. Byli okamžitě strháni s koňů 
a nacházel se mezi nimi dokonce velitel jejich 

t. zv. letuščího otrjadu Tygrin. Odpoledne 
ubytovali jsme se po opuštěných chalupách 
a sháněli jsme něco k jídlu. Netřeba podotý~ 
kati, že vzala za své mnohá slepice nebo 
chundelatý vepřík opékal se za krátko na 
rožni. V chatě, kde nalézala se t. zv. volost~ 
ná úprava, měli rudí jakýsi svůj štáb, kde za~ 
nechali různé záznamy, zbraně, většinou 
ohromně primitivní, nescházely ani ládovač~ 
ky, všecky značného kalibru, nabíjené litými 

olověnými kulemi, nebo prostě sekaným olo~ 

vem, jichž ,střely byly hrozné a dovedly ura-
ziti i celý úd těla, jimi zasáhnutý. Zbylých zde 
několik vesničanů vyprávělo o tom, jak rudí 
zhotovili také dělo z nějaké roury, náboje do 
něho, a při prvé zkoušce o jeho způsobilosti 
byly čtyři osoby zabity roztrhnuvším se dě~ 
lem. Kromě toho ukázali nám hroby, kde 
nedaleko kostela byli pochováni nějací Češi, 
rudými prý hrozně umučení. Byli z hrobů 
vyjmuti a zjištěni v nich dva Čechoslováci 
a jeden ruský rozvědčík. Těla jejich, nedávno 
zde pochovaná, nesla stopy zvířecích muk, 
která nebožáci museli před svou smrtí vy~ 
trpěti. Těla jejich byla spalována podle stop 
žhavým železem, opařována vřelou vodou a 
bezpočtukrát probodána. Přirozeně, že zmoc~ 

nil se nás hrozný hněv nad touto surovostí. 
Jako by na odplatu upadli do našich 

rukou tři pov,stalci, kteří označeni ves~ 
ničany jako hlavní mučitelé nebožáků. byli 

spolu se vpředu ,jmenovaným náčelníkem 
letuščího otrjadu námi oběšeni na několika 

kaštanech před kostelem. Po vystavení stráží 
přespali jsme noc jednak po chatách nebo na 
pro,stranství před kostelem, a ráno vydala se 
část našeho oddílu na další pronásledování 

x 
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nepřítele. V nejbližší vesnici byla hlavně naše 
jízda, sestávající z několika jezdců, přivítána 
palbou z oken vesnických chalup, ale obrán~ 
ci se ihned rozprchli do tajgy, kde nalezli 
úplné bezpečí, a další pronásledování bylo 
zcela bezúčelné a nemyslitelné. Dotyčná ves~ 
nice do základů úplně shořela, pykajíc tak 
za zákeřné přepadení. Po polednách navrá~ 
tila se výprava zpět do Kučerova a nastou~ 
pena zpáteční únavná cesta na stanici. Dru~ 
hého dne odjeli jsme na stanici I1janskou, 
stanici to poněkud hlučnější s přiléhajícím 

k ní městečkem. Podniknuta odtud výprava 
na Dolgij most, které jsem se však nezúčast~ 
nil, a nyní nastalo ticho a bezpečno na celém 
našem účastku. Postrašené bandy držely se 
v uctivé vzdálenosti od dráhy a vůbec se nyní 
k této nepřibližovaly, takže mohla býti zahá~ 
jena opět noční doprava těmito místy. Zili 
jsme nyní tichý život na stanici I1janské, pro~1 
jížděli se na loďkách po lesním jezírku. 
V okolních lesích bylo množství překrásných 
květin krásných barev a tvarů, na které jsme 
chodili a zdobili jimi svoje vagony. Zel, že 
v lese nebylo možno vydržeti pro úžasné 
množství komárů, kteří ani na stanici nedali 
nám chvíli pokoje. Z jednotvárného života 
vyrušil nás příjezd generála Janina a měli 

jsme plné ruce práce s dekorací nádraží, va~ 
gonů a děl. Vykonal přehlídku posádky a 
odejel dále na západ, a opět ta jednotvárnost 
padla do našeho života. 

Trousily se zprávy, že náš 2. pluk má 
odjeti do lrkutska, kde již byl první pluk uby~ 
tován, viděli j,sme v tom přípravy na cestu 
k domovu a čekali jsme proto toužebně. Ko~ 
nečně se ta chvíle přiblížila a my projížděli 
dalekou cestu k t. zv. Paříži Východu, plni 
nadějí a zvědavosti příštích věcí, neboť to 
bylo v době všeobecného houpání a nikdo již 
ničemu nevěřil. 

ŠE SR ... iK ST. SE 
HUGO BLE(HA 

E E 

Pobyt 3. střel. pl. Jana Zižky z Trocnova 
na stanici Innokentěvské před lrkutskem, kde 
byl pluk delší dobu ubytován v místních ka~ 
sárnách, se blížil ku konci. Bylo zřejmo, že 
konečně nastane všemi tak toužebně očeká~ 
vaný pohyb' na východ. 

Fronta sibiřských vojsk prolomena ~ ustu~ 
povala a pouze její trosky kladly nepříteli 

odpor, při kterém některé čá,sti v ústupových 
bojích se vyznamenaly. Byla to zvláště vojska 
známého gen. Kapela, nad nimiž po jeho 
smrti převzal velení gen.Vojcechovský, bý~ 
valý velitel našeho 3. pluku a čeljabinské 
skupiny, jehož vojska v ohromných mrazech, 
hlado~a a rozedrána" vykonala pochod téměř 

celou Sibiří, což byl výkon za známých pod
mínek a rozvrácených poměrů všeho hospo~ 
dářského života nadlidský. 

Po rozvratu armády Kolčakovy a pádu 
jeho vlády nastaly v zemi převraty ~ blízko 
bolševické fronty bolševické ~ v zázemí pak 
ostatních sociaHstických stran, které se však 
později změnily rovněž v bolševické. Též 
v lrkutsku byl proveden převrat a utvořena 
revoluční vláda. Převrat tento byl již dlouho 
očekáván - po několik dnů se o něm veřejně 
mluvilo - a dost,avil se dne 24. prosince 
1919. 

Nás s ohledem na náš již denně očekávaný 
odjezd na východ převrat tento mnoho ne~ 
zajímal. Věděli jsme konečně také, že jest 
nemožno, aby se nově tvořená vláda udržela, 
ježto měla mnoho nepřátel a v obyvatelstvu 
pak velmi malý zájem. Bylo nám zřejmo, že 
v okamžiku přiblížení se bolševické fronty 
převezmou vládu živly, stranící bolševikům 
- stalo se tak skutečně, a to vla,stně ještě 

dříve. 

Taková byla as 'situace, když 25. prosince 
měl odjeti podle rozkazu velitelství divise 3. 
pluk na východ. Tohoto dne odejel vlak 1. a 
2. roty, k večeru pak 3. a 4. roty. Jízda tato 
byla 'však spojena s velkými překážkami, 

Čita. 

ježto vojska nově utvořené vlády z obavy 
před vojsky Atam. Semenova rozebrala v 9. 
verstě od irkutského nádraží trať. Bylo třeba 
cestu na východ si vynutit, což se stalo pří~ 
mým nařízením štábu revoluč. vojsk v do~ 
hodě se zástupci spojenců. Trať byla spra~ 
vena a naše vlaky se pohnuly na Východ a 
projely druhého dne ve 24 hod. v noci sta~ 
nicí Michajlovskája a dojely 27. prosince do 
stanice Bajkal. Již na stanici Michajlovskája 
jsme se setkali s oddíly Semenovy armády, 
které směřovaly k lrkutsku, na stanici Bajkal 
pak jsme viděli 3 obrněné vlaky, které po 
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našem příjezdu do stanice taktéž odjely 
k lrkutsku, kde operoval straník Semenova, 
generál Syčev. 

Náš prvý prapor s menšími zastávkami 
projel známé bajkalské tunely - stani~i Sluď~ 
janku, kde měl 28. XII. jednodenní oddych 
- a dne 31. prosince se podle rozkazu ve~ 
litele pluku zastavil ve stanici My.sovaja, aby 
vyčkal příjezdu dalších částí, ježto pohyb 
našich vlaků od lrkutska přestal a bylo nut~ 
no udržovati s nimi spojení, zvláště v oblasti 
bajkalských tunellt pro nás důležitých, které 
byJo nutno před poškozením zajistit. 

Ataman Semen ov. 

Dne 3. ledna obdržel velitel pluku zprávu, 
že Z lrkutska budou vypraveny dva vlaky a 
proto odeslal vlaky 1. praporu dále na vý~ 
chod, které dojely až do stanice Divisionnaja 
-- 4 versty před Veréhně Udinskem - kde 
vyčkávaly příjezdu zadních vlaků. 

a strhnouti nás opětně do víru občanské 
Války. To jsme nemohli připustiti a proto 
vznikl náš konflikt se Semenovci. Náš pohyb 
na Východ byl zastaven. 

Náš I. prapor byl, jak jsem uvedl, ve sta~ 
nici Divisionnaja, která byla osamělá a ne~ 
skýtala nám nijakého rozptýlení. Využili jsme 
proto dlouhé chvíle i příležitosti a navštívili 
jsme vedlejší známý zajatecký tábor Bere~ 

Mezitím vojska gen. Syčeva utrpěla u Ir~ 
kutska porážku a ustoupila do prostoru baj~ 
kalských tunelů, které hodlala poškoditi a 
tím náš klidný odjezd na Východ znemožniti 

zovku, který, ač vzorně zařízený, byl v této 
době již poloprázdný. Byli jsme posunuti nej~ 
dále na Východ a při tom velmi vzdáleni od 
velitelství pluku, a proto beze zpráv. Ježto 
pravidelného spojení s plukem nebylo, vyslal 
mne velitel praporu mjr. Rýdl zpět na západ 
k velitelství pluku do stanice Mysovaja pro 
disposice, zprávy o celkové situaci a o po~ 
kyny, jak se má prapor zachovati při očeká~ 
vaném konfliktu se Semenovem. Odejel jsem 
na západ právě projíždějícím zásobovacím 
vlakem našeho vojska směrem k lrkutsku dne 
9. ledna k večeru. S sebou jel též hospodář 2. 
roty četař Stejskal, který jel pro potraviny 
k plukovnímu hospodáři do Mysové. Přisedli 
jsme k veliteli zásobovacího vlaku - četaři, 
do obyčejného vozu. Vlak jel bez ochrany _ 
jeli pouze četař~velitel vlaku ~ s ním snad 
3 zajatci, naši občané, kteří konali strážni 
službu. Již se setmělo, starost o vlak měl četař, 
proto jsem klidně podřimoval. Vlak dosti 
dlouhý, lokomotiva svoji ,silou stěží vystačila 
- přece však jsme jeli - až pojednou vlak 
zastavuje, lokomotiva hlasitě supí, ale marně, 
jedeme zvolna zpět do zastávky (razjezdu), 
kterou jsme před chvílí minuli. Trať měla 
totiž stoupání. Příčina se brzy vysvětlila, lo~ 
komotiva neměla vody. Ježto v tomto raz~ 
jezdu, jménem Temluj, nebylo vodárny, byla 
lokomotiva odeslána do nejbližší stanice s vo~ 
dárnou - Selengy. Avšak dříve, než loko~ 
motiva vyjela, přijel do stanice obrněný vlak 
- je slyšet křik a hluk opilých hlasů. Četař, 
který byl v kanceláři, vrací se rychle do va~ 
gonu a oznamuje, že přijel vlak atam. Seme~ 
nova jménem »lstrebitěl« (Vyhubitel), po~ 
sádka jeho že je opilá a jeden' z po,sádky že 
s revolverem v ruce přiběhl do kanceláře a 
vynutil si okamžitý odjezd směrem k Mysové. 
Hlásil též, že posádka tohoto vlaku nadává 
na Čechy. 
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Nemohli jsme ničeho dělat, ježto jsme mu~ 
seli vyčkati návratu své lokomotivy, která 
jela pro vodu. Nepomyslili jsme, že by naše 
vojska byla již v konfliktu se Semenovci, 
aneb že tito chtějí konflikt s námi vyvolat. 
Později jsem poznal, že nás zachránila jedině 
okolnost, že Semen ovci nevěděli, že náš vlak 
je o,sazen Čechoslováky. Ubrániti bychom se 
byli rozhodně nemohli, ježto jsme byli po~ 
četně slabí a vlastně beze zbraní - měli jsme 
pouze 1 pušku s několika náboji, revolver a 
šavli. Proti. posádce obrněného vlaku o 50 
mužích zřejmý to nepoměr. 

Cetař odešel opět k přednostovi dráhy, aby 
zjistil situaci, návrat lokomotivy a pod., kdež~ 
to já s četařem Stejskalem jsme zůstali ve 
voze. Pojednou se četař vrátí a hlásí, že se 
něco děje, že spojení se stanicí M y.sovou je 
přerušeno a že Semenovci přepadli na stanici 
Posolskaja vlak tam Iltojících Američanů. Sel 
jsem proto s četařem do kanceláře doprav~ 
ní ho úředníka a snažil jsem se zachytiti ně~ 
jaké zprávy a dosáhnouti telegrafického spo~ 
jení s Mysovajou. Po několikerém pokusu se 
to přednostovi ,stanice konečně podařilo a za~ 
chytil odpověď stanice Mysové - ovšem 
velmi krátkou, ale pro nás jasnou - bylo to 
slovo: »Bílíme!« Podepsán byl tuším major 
Čejka. To stačilo, abychom věnovali veške~ 
rou pozornost obrněnému vlaku Semenovců, 
který byl mezi razjezdem č. 20 a stanicí Po~ 
solskaja. Semenovci totiž v opilosti vjeli do 
~tanice Posolskaja a domnívajíce se, že tam 
stojí naše vlaky, stříleli z kulometů na Iltojící 
tam vlaky Američanů, kteří střelbu opětovali. 
Při tom byl 1 Američan zabit a asi 2 raněni. 
Semenovci, poznavše svůj omyl, ujeli zpět do 
stanice a zůstali stát mezi razjezdem č. 20 a 
stanicí Posolskaja pro poruchu lokomotivy. 
Tuto zastávku a vyjednávání i omlouvání se 
Semenovců Američanům na stanici Posol~ 

skaja jsme si však vysvětlovali tím, že Seme~ 
novci vědí, že na další zpáteční stanici Se~ 
lenga jsou též Američané a že tudíž nemohou 
zpět. 

Pro obavu, aby snad Semen ovci nezvěděli 
telefonicky od přednosty stanice o naší pří~ 
to~nosti na rozjezdu, zůstal jsem po celou 
noc s četařem v dopravní kanceláři, kde 
jsme zvěděli, že se Semenovci stále omlouvají 

Američanům, že je napadnouti nechtěli a že 
srážka byla zaviněna domněnkou, že jejich 
vlaky jsou vlaky československými. Krátce 
po mém příchodu k přednostovi stanice přijel 
do stanice nákladní vlak s uhlím, na kterém . 
bylo připojeno. několik vozů s japonskými 
vojáky, jimž další jízda na západ. byla v dů~ 
sledku uvedené srážky Američanů se Seme~ 
novci zastavena. Japonci, neznajíce příčiny 
této zastávky, domáhali se, aby byli ihned 
dále propušténi. Jednání jejich však bylo vel~ 
mi ztíženo neznalostí ruštiny a my pak, mají~ 
ce zájem na tom, aby japonský transport na 
západ nebyl před likvidací srážky propuštěn, 
jednání toto jsme nikterak nepodporovali. 
Přednosta je nechtěl propustiti, vysvětluje 
jim, že trať není volná. Japonští důstojníci 

pak nakre.slili dvojkolejnou trať a žádali, aby 
byli propuštěni po koleji volné, v čemž jim 
však v našem zájmu vyhověno nebylo. Ja:. 
ponci totiž stranili Semenovcům. Noc se chý~ 
lila ke konci a počínal den, když do stanice 
vjely vlaky Američanů v síle dvou rot, po 
zuby ozbrojených proti obrněnému ylaku Se~ 
menovců. Po jich odjezdu jsme očekávali 

brzké uvolnění tratě. A skutečně ještě dopo~ 
ledne se Američané vraceli zpět. Semenovci 
se jim totiž vzdali a proto Američané s sebou 
vezli i obrněný vlak Semenovců jménem 
» Istrebitě1«. 

Tím byla trať uvolněna .a my jsme měli jeti 
dále. Naše lokomotiva však se dosud nevrá~ 
tila a proto jeli napřed Japonci. Mojí přiro~ 
zenou snahou ~šak bylo dosáhnouti co nej~ 
dříve velitelství pluku, a proto jsme běžel 
k veliteli japonského transportu, aby mne 
i .s četařem Stejskalem vzal s sebou. Přání 
mému bylo sice vyhověno, .ale jistě jedině 

vlivem nočního marného úsilí o uvolnění trati 
mě tento jako důstojníka nevzal k sobě, ale 
pouze do vozu mužstva. Mně. to bylo však 
úplně jedno, jen když jsem jel - proto jsem 
rychle skočil do rozejetého již vlaku. Japonští 
vojáci však, majíce přísný rozkaz, nikoho 
s sebou bráti, mě nechtěli dovnitř pustit a 
z pohybujícího mne chtěli vystrčiti ven. Kři~ 
kem jsem jim vysvětloval, že jeti mohu, že 
komandant dovolil - snad teprve slovu ko~ 
mandant porozuměli, pustili mne i s četařem 
dovnitř, ale zrovna přívětivě se na nás ne-
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Skupina Burjatů. 

tvářili. Náš vlak se konečně zastavil na roz
jezdu č. 20. Japonský poddůstojník, velitel 
vozu, vyskočil ven, zřejmě s úmyslem ohlásiti 
veliteli vlaku náš pobyt v jeho voze. Když 
se vrátil, byl velmi příjemný a hleděl si nás 
všemožně získat. Já na jeho pokyny mnoho 
neodpovídal, za to ale četař Stejskal byl ve 
svém živlu. A Japonci byli velice sdílní. Hned 
nás za.svěcovali do svého písma, ukazovali 
své notesy, kde měli zapsána jména našich 
hochů, z nichž někteří jim tam napsali různá 
věnování, někdy velmi žertovná. Při této 
pracné výměně názorů byli Japonci neúnavní. 
Četař Stejskal byl ke konci tak unaven, že 
se u mne dovolával pomoci - ovšem marně, 
ježto se mně do takovéto zábavy právě ne
chtělo. Japonci se k nám zachovali též velmi 
pohostinně. Otevřeli svoje konservy, které 
s chutí pojídali - nabídli i nám - poděkoval 
jsem však, ježto konservy nebyly příliš váb
né. Některé byly rybí a některé zeleninové, 
a to asi z něj.aké mořské trávy, jak nám Ja
ponci se snažili vyložiti. 

Jízda rychle ubíhala a my ,se pomalu při .. 
bližovali ke stanici Mysovaja. Zábava ve 
voze je v nejlepším proudu, když jsem pojed
nou zaslechl několik výstřelů. Vzkřikl jsem: 
»Ticho - střelba.« Četař Stejskal však od .. 
povídá, že to byly pouze nárazy kol na spoje 
kolejnic - nežli jsem mu mohl odpovědět. 
ucítili jsme již silné nadskakování vozu __ 
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dveře vagonu vypadly s koleček a třásly se 
. jako záclony a otevřely se brzo do poloviny. 
Skočiti ke dveřím bylo dílem okamžiku _ 
vyhlédl jsem ven a seznal jsem, že vlak 
vyjel s kolejí a že jsme již na břehu jezerfl 
Bajkal. Myslí mne projela otázka, zda vlak 
zastuví či se rozdrtí neb vjede do jezera? 

Těžko bylo čekat klidně na výsledek. Zažil 
jsem již jednou železniční srážku - proto 
jsem vyčkal okamžiku, kdy bylo vedle tr.ati 
volno a skočil jsem dolů - četař Stejskal za 
mnou. Bylo dosti sněhu a nestalo se nám 
proto ničeho - jedině bratr Stejskal ztratil 
při skoku zlatý cvikr, který jsme marně hle' 
dali. Po chvilce se vlak zastavil, ježto cel5' 
vlak jel pouze po pražcích. Po pádu do sněhu 
se rychle zvedám ,a vY,hlížím, co se vlastně 
stalo, A již mezi vozy vidím umazané tváře 
několika našich hochů, kteří mi vysvětlují, že 
dávali strojvůdci marně střelbou znamení, že 
trať je přerušena. Strojvůdce se totiž do.mní~ 
val, že vlak je přepaden a proto dal plnou 
páru, takže na spádu a ohybu trati bylo vy~ 
kolejení vlaku dílem několika okamžiků. Je 
zajímavo, jak se chovali při této nečekaně ne~ 
bezpečné chvilce Japonci. Prohlašuji ihned, 
že jako vojáci vzorně. Totiž .jeden za druhým 
vyskakoval a ihned se za křiku »Semen-Se-
men« stavěli v rojnice po obou stranách trati 
a nabíjeli pušky. Ač jsem uznával, že naSl 
hoši by .se při takovéto příležitosti chovali 

také 'rozhodně hrdinně i statečně, přece jsem 
musel přiznat, že by nebyli jistě tak vzor'ně 
ukázněni. 

Dále jsem se o Japonce nestaral a odcházel 
jsem, rozmlouvaje s několika bratry oddílu 
kpt. Kukly, který zde zajišťoval velit. pluku 
ve směru k Ver. Udinsku. Při tom jsem zjistil. 
že trať byla rozebrána, a sice oboje koleje již 
9. ledna, a to v délce 11, verst. Později byla 
pravá kolej opět přimontována. Naše želez
niční neštěstí bylo pak vlastně již druhé. 
Ráno zde totiž vyjel ,s kolejí vlak s raněnými 
Američany, kterým se však při tom také ni
čeho nestalo. Pro nás i Američany bylo ště
stím, že trať byla promrzlá a že tudíž pod 
tíhou vlaku nepovolila. Jednotlivé naše vozy 
snesly velké nárazy pražců také pouze náho
dou, že přední vozy byly naplněny uhlím, 
pak byl těžký a důkladný vůz osobní a pak 
teprve ostatní vozy,s vojáky. Násep byl přece 
jen hluboko rozryt a pražce byly téměř pře
říznuty. 

Hlásil jsem se u kpt. Kukly a večer jsem 
odejel na lokomotivě do stanice Mysovaja 
k vel. pluku. Bylo asi 23 hod. v noci, když 
jsem se hlásil u pluk.' Němce, . kterého jsem 
informoval o situaci na úseku, kterým jsem 
projel, zvláště pak ovšem o srážce Seme-

novců s Američany. Po obdržení nutných 
rozkazů od velitele pluku jsem se vracel nej
bližším vlakem zpět ke svému praporu, který 
však již den před tím se vrátil zpět do stanice 
Selenga, na které byly stopy nočního pře
padu - sníh byl zakrvácen a vedle aleje se 
válela část kosti z lebky zabitého Ameri
čana. Čtvrtý pluk právě po likvidaci kon
fliktu se Semenovci přijížděl do stanice My
sovaja. 

I. prapor jsem zastihl na stanici Se1enga. 
odkudž dne 11. ledna zahájil prapor s obrně
ným vlakem» Věrný« vpředu další pohyb na 
východ a přesunul se opět do stanice Divi
sionnaja. 

Disposice, které jsem obdržel od velitele 
pluku pro vel. I. praporu, pozbyly v té době 
již důležitosti, poněvadž bylo v té době již 
pravidelné telefonní spojení s velitelstvím 
pluku. 

Příští den zahájili jsme další postup ve 
směru na Verchně Udinsk a obsadili jej. Spor 
s atamanem Semenovem, jehož vojska byla 
s takovou lehkostí odzbrojena, byl cestou 
diplomatickou vlivem spojenců urovnán a my 
již nikým nerušeni, jeli jsme po etapách k na
šemu cíli, k Vladivostoku. 

x 

P řST lSL. J ~ KA Vl RUSKU 
PŘíHODA J. F. 

Bylo to v Irkutsku o vánocích 1919. Kokak 
prchal od Omska na východ k srdci Sibiře 
- Irkutsku, bolševické vojsko postupovalo 
za ním. Armáda Kolčakova se zhroutila, pře
cházela k bolševikům a rozprchávala se. Část 
posádky Kolčakov,ské v Irkutsku pod dojmem 
blížících se bolševiků vzbouřila se, odešla 
z Irkutska do nejbližšího okolí a - obléhala 
Irkutsk. Druhá část zůstala věrna Kolčako
vým generálům a hájila Irkutsk. Přestřelky 
vedeny byly jen na okraji města, kuličky za
létaly však až do středu; kdo nemusel, ten se 
na ulici neukázal. A my - ve bdělé neutra~ 
litě - hleděli jsme si svého - evakuace. 

Večer. Jdu boční ulicí ke svému bytu z ná
vštěvy. Sněhové vločky klidně padají do 
ulice, všude je ticho až podivné. Pojednou 
vynořuje se z přítmí proti mně několik postav 
- asi 15 ruských vojáků. Mlčky, s hlavami 
sklopenými táhnou cosi na malých sáňkách. 
Poznal jsem kulo.met. Co se děje? Spěchám 
do blízkého stanoviště naší policie a ptám 
se, co to znamená. Městská pasádka stahuje 
své stráže do města. Irkutsk· se vzbouřencům 
vzdává, vojsko - hlavně důstojníci - prchá 
na východ. Dnes v noci vtáhnou vzbouřenci 
do města. 

Přijdu do našeho bytu v gymnasiu. Tam 
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· 
všichni 4 bratři sedí při světle u stolu. Bratr 
Rampášek rozvazuje pořádný uzel na stole a 
vytahuje z něj kus po kuse: hrnečky, příbor, 
hodinky, řetízky, prsteny, náramky a pod. 
Vše ze zlata a stříbra, krásně zdobené. 

Kdes to vzal, Jožko? 

, Dal mi to jakýsi ruský úředník uschovat. 
Ani jej neznám. Posluhovačka z gymnasia, 
ta jej dobře zná. Svěřil mi šperky a prosil, 
abych mu je na několik dní uschoval. Bojí se 
prý, že vzbouřenci dojdou do mě.sta a budou 
rabovat. Marně jsem se vytáčel, že je to pro 
mne velká odpovědnost, že mně přece nezná, 

; , 
že to nemám kam uschovat, že ve Cl nejsou 
sepsány, že se konečně mŮže ledaco státi atd. 
Nepomohlo. Mně prý věří. Ví, že Čechoslo~ 
váci jsou poctivci. Nevymluvil jsem se a tak 
jsem šperky vzal. Uschovám je, než bude 
v městě zase klid. 

V okamžiku tom prohřálo nás všechny 
hrdé sebevědomí - sebevědomí poctivců. 
Cítili jsme všichni, že důvěra v bratra Jožku 
patří i nám. že nemůže býti pro nás čestněj~ 
šího uznání, než bylo toto. Bezpodmínečná 
důvěra, ryzí zvuk Čechoslováků. A úředník 
se nezklamal. Jožka byl poctivec od kosti. 

x 

YST UPE f PR TI SE 
JOS. ML(O(H 

ĚN vu 
V době, kdy neomezeně vládl celým zabaj~ 

kalským krajem »Bílý ďábel«, - ataman Se~ 
měnov, stál náš prapor 3. pluku na stanici 
Mysové u Bajkalského jezera. 

Bylo již rozhodnuto, že odjedem na Východ 
k moři, stavěla se však v cestu poslední pře~ 
kážka - zpupnost Seměnova, který svým 
vojskem, složeným ze zločinců a žoldnéřů 
všech možných národů, zejména Burjatů, nás 
chtěl donuitit jíti znovu na frontu proti rudé 
armádě, která nezadržitelně postupovala. 

My, prostí českoslovenští vojáci, jsme ne~ 
byli nikdy přáteli Kolčaka a zvláště ne Semě~ 
nova. A vystoupení naše proti tomuto upíru 
pokládám dodnes za čin, kterým jsme alespoň 
částečně napravili dřívější chybu, pasivní 
odpor při omském převratu v listopadu roku 
osmnáctého. 

Prožívali jsme celkem klidné dni v M yso~ 
vé. Chodili jsme se klouzati na led Bajkalu 
neb j,sme si prohlíželi obrovské krápníkové 
útvary, utvořené z ledu na pobřeží. Až dne 
8. ledna r. 1920 plukovník dostal šifrovaný 
telegram, že si máme připraviti »vápno« na 
»bílení«, jelikož Semenovci chtějí vyhoditi 
dvě »díry«, t. j. tunely, a tím odříznouti čes~ 
koslovenské vojsko a přinutiti k boji s bolše~ 
viky. 

V nás vojáky. jako když se vrátí starý bo~ 
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jovnýduch. Bleskem jsme uposlechli rozkazu 
připraviti zbraně a za třeskutého mrazu v jed~ 
né hodině jsme obsadili ve městě štáb Se~ 
menovců. Bez odporu se vzdala také posádka 
v kasárnách. 

Ještě téhož dne jsme kulometčíci vyměnili 
na obrněném vlaku »Vě1'11ém« hochy od 4. 
pluku a odjeli na stanici Posolskou, která již 
byla obsazena americkými vojáky, kteří zde 
měli boj se Semenovským »Istrěbitelem«, při 
čemž měli dva mrtvé a několik raněných. Jeli 
jsme proto dále, přes řeku Selengu do V erch~ 
ně Udinska. Hoši rychlým útokem obs.adili 
město i stanici. My na »Věrném« jeli dále na 
st. Zaudinskou, kde jsme připravili kulomety 
k boji, neboť byl hlášen obrněný vlak »Od~ 
vážnyj«, který asi ztratil odvahu a nepřijel. 
Zato přijel plný vlak důstojníků a vojáků, 
které jsme' bez ódporu odzbrojili. Odjeli jsme 
ihned odbočkou k automobilnímu závodu na 
pomoc prvému praporu, který pomocí něko~ 
lika ručních granátů zajal a odzbrojil několik 
tisíc vojákŮ »Divoké divise«, ,nejlepšího voj~ 
ska Semenova. 

Pozdě v noci jsme odjeli do Verchně 
Udinska v nejlepší náladě, třebaže jsme tři 
noci nespali. Tam nás čekalo nemilé překva~ 
pení ve formě rozkazu gen. Janina, zastaviti 
nepřátelství proti Semenovi, neboť prý Ja~ 

:m 

ponci nám zaručují volný průjezd k moři. 

Kleli jsme jako pohani na »morčata«, která 
nám překazila výplatu Semenovských lotrů 
i náš úmysl, předati správu kraje eserům. 
Ještě více nás rmoutilo to, že jsme museli 
odevzdati všechny ukoři,stěné zbraně Seme~ 
novským dŮstojníkům. Měl jsem sám tehdy 
asi pět krásných revolverů. Bylo nám líto 
ruských železničářů, kteří nám tak vydatně 
pomáhali a nyní měli naději na pomstu Se~ 
menova. Rozkaz byl však přísný, od nejvyš~ 
šího velitele. Diplomacie znovu zvítěiila nad 
smýšlením vojáků. 

Přijel gen. Janin i štáb japonský v čele 

s gen. Ogatou. Měl jsem toho dne službu a 
nesl jsem dopis gen. Janina gen. Ogato, aby 
tento odjel do Berezovky na schůzku spoj. 

velitelů. Odevzdal j,sem dopis v japonském 
štábu maličkému generálu, který mi nabídl 
koflík černé kávy a cigaretu. Důstojníci se 
mě živě rusky vyptávali na smýšlení našich 
vojákŮ, které velmi chválili. Řekl jsem nepo~ 
krytě, že jsme všichni proti Semenovi .a vrátil 
jsem se mezi své kluky, kteří dosud láteřili 

na diplomacii celého světa, naši nevyjímaje. 
Jeden poznatek jsme si uvědomili. Před ně

kolika měsíci nemohli naši důstojníci hrozba~ 
mi ani sliby pohnouti našimi hochy k bojům 
s povstaleckými tlupami v tajgách, které se 
bouřily proti Kolčakovu režimu. Teď, když 
přišel rozkaz zkrotiti atamanskou drzost. 
vojáci rázem zapomněli na spory s důstojníky 
a šli s .nadšením do nových nebezpe'čí, třeba~ 
že návrat do svobodné vlasti byl nedaleký. 

Semenovův broněvik »Ataman«. 

X 

- ..-
P R ZE A DA 

ADOLF ZEMAN 
Novoroční dny prožíval jsem v Irkutsku, 

kde sídlel náš štáb a kde jsem zastával úřad 
pomocníka náčelníkq historického oddělení 
štábu čsl. vojska na Rusi dra Steidlera. Byly 
to dny neveselé... Kolčakova katastrofa, 
iejíž prvý výbuch otřásl jeho mocí ve dnech 

listopadových r~ 1919, stávala se den ode 
dne drtivější. Bolševická rudá armáda dobyla 
Omska a zbytky kol čakovské armády dávaly 
se na nespořádaný ústup, ohrožujíce i naši 
evakuaci. Dne 17. listopadu přijela do Irkut~ 
ska ministerská rada Kolčakovy vlády a vy~ 
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dala uklidňující prohlášení ... Kolčak na něm 
podepsán už nebyl ... 

legramech, opěvujících laciné vítězství nad 
gen. Gajdou, a městem prochi'lzela »pravá 
ruská« vojenská hudba, skládající se totiž 
z maďarských a německých zajatců, obleče~ 
ných v ruské uniformy a vyhrávající veselé 
pochody na oslavu »vítězství«. Snad tehdy 
ani pánové netušili, jaký šibeniční vtip tu 
pášou a že za několik dnů bude jim táž hudba 
vyhrávat »Miserere«. 

Naše postavení začalo býti velmi nemilé. 
Po známém memorandu našeho politického 
vedení proti Kolčakovu režimu a Blahožově 

, prohlášení dne 16. Hstopadu v »Čsl. deníku« 
v č. 268. ruské pravé kruhy na nás zanevřely 
úplně. 

Kruhy demokratické a sociálně~revoluční 

BUI·jati. 

s 'námi .sice sympatisovaly, ale zbolševisova~ 
né ma.sy nedovedly chápat naše stanovisko 
neutrality a chtěly, abychom aktivně jim po~ 
máhali. GajdOVým nešťastným pokusem ve 
Vladivostoku o převrat ve prospěch demo~ 
kratické zemské vlády, jenž potlačen byl zná~ 
mým ruským dobrodružným a reakčním ge~ 
nerálem Rosanovem, ,situace naše byla ještě 
zhoršena. 

Nepřátelství pravých i levých kruhů vůči 
nám stalo se zjevným. Irkutská buržoasie po~ 
chutnávala si s labužnickým gustem na te~ 
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V ulicích bylo živo ... Obecenstvo prome~ 
novalo ve sváteční náladě a známí předsta~ 
vitelé místních pravých kruhů okázale se ví~ 
tali a usmívali na sebe. Zář elektrických svě~ 
tel lila se z výkladů do ulic a zástupy tlačily 
se kol zábavních místností a ozářených prů~ 
čelí biografů a kabaretů. Našlo se i dosti 
ruských důstojníků, kteří ještě do nedávna 
závodili o přízeň ná.s .Čechoslováků a nyní 
se chovali téměř provokativně. A jich družky, 
ještě včera toužebně prosící se u Čechoslo~ 
váka o pozornost, dnes s důrazem a hodně 

jizlivě švitoří přes celou ulici: »Gajda pro~ 
valilsa. Vy slyšeli? Oas? Ach, kak charašo.« 
(Gajda prohrál! Slyšela jste? Ach, jak je to 
dobře.) Ubohý Gajda. Ještě včera' hrdina a 
spasitel Ruska a dnes - ? Ale tak svět od~ 
plácí i na Rusil 

Začali jsme žít ,smutný život cizinců, ne~ 
milovaných a nenáviděných. Přestali jsme 
téměř chodit do společnosti, neboť chápali 
jsme jich roztrpčení. 

Zelená Angara dosud šuměla svými by~ 
strými vlna.mi a jen slabá ledová tříšť zvonila 
kovově na její hladině. Je to zvláštní řeka, 
která, vyvěrajíc z jezera Bajkalu, zamrzá po~ 
zdě a nikdy nesevře ji hladká ledová pláň 
jako naše řeky. Tvoří se na ní tříšť ledová, 
jež mrazem tlouštne v ledové kry, které ko~ 
hečně na dolejším, mírnějším toku někde se 
zarazí a tak hladin.a celé řeky pokryje se 
krami, jako u nás po ledochodu, když náhle 
řeka znovu zamrzá. Letos Angara zvláště 
dlouho nezamrzla a tak její vody řítily se 
vesele vpřed, zpívajíce si ,svou věčnou píseň 
o burjatské krasavici ... A její šum mísil se 
s hlukem ulic a hýřícího obecenstva a nikdo 
vněm nepostřehl tu hrozící, výstražnou píseň 
o blížící se záhubě. 

A věru kol čakovské kruhy ne~ěly se 
z čeho radovati. 

Rudá armáda postupovala téměř bez od~ 
poru a ubohé zbytky Kolčakovy armády, 
vedené nejlepšími ruskými lidmi a opravdo~ 
vými patrioty, jako byli generálové Kappel, 
Pepeljajev, Vojcechovský. atd., probíjely se 
zasněženým krajem, zapadajíce hluboko do 
,sněhu a vlekouce své potřeby na saních a 
vyhublých koních, pomalu k Irkutsku. Byl to 
výkvět Sibiře, který tu hynul v sněhových 
závějích a vymíral hlady i nemocemi. Byla 
to ona část skutečně heroického vojska rus~ 
kého, jež vedlo .s bolševismem boj o ideu de~ 
mokratického ruského státu, zatím . co ne~ 
uvědomělá, případně nesympatisující část 
armády přešla dávn~ k bolševikům. Byly 
mezi nimi i celé pluky, složené z dělníků ural~ 
ských továren Iževského, Ufimského a Vot~ 
kinského závodu. Ti všichni v zoufalém od~ 
poru proti bolševismu volili raději ,smrt neb 
upírali své zraky k východu, k carstvu ata~ 
mana Semenova, jenž za Bajkalem dosud 

vládl s pomocí Japonců a skýtal jakési ale
spoň záruky, že tam by napolo' zničení na 
duchu i těle, poněkud opět okřáli a oddechli 
si k dalšímu boji. Bohužel i ta naděje je zklr;~ 
mala. A tak se děl tento strašlivý ústup po
ražené armády, jenž snad od dob Napoleo
nových nemá sobě rovna. Byl to bolestny 
pohled na vyhuble postavy, vlekoucí se sně~ 
hem, na belhající koně, zraněné a zkrvavěné 
na nohách, táhnoucí sáně, na nichž rudly celé 
čtvrti ma,sa, bělely se pytle s ,moukou nebo 
sténali napolo zmrzlí nemocní nešťastníci. 
Na některých saních dusila se v haldě hadrů 
a kožichů žena některého vojína, na někte~ 
rých leskl .se v kupě haraburdí i nový samo~ 
var, nádobí či leštěný kus nábytku. A před~ 
stavte si, že tyto trosky vlekly se po 5 měsíců 
prostranstvím několika set kilometrů, za 
mrazů až 40° R a neustálých bojů s bolševic~ 
kými bandami. 

Celá trať, pokud byla v naší moci, byla 
ovšem zaplněna našimi vlaky, jež právě v bi~ 
tevním pořádku pohybovaly ,se n.a východ 
k Vladivostoku, kde postupně vojsko nalo~ 
ďováno na poslední cestu do vlasti. Náš 
ariergard tvořily polské části, které již před 
Novým rokem dostaly se do styku s rudou 
pravidelnou armádou. S počátku držely se 
statečně - ale pak hanebně se vzdaly a pra~ 
cova1i mnozí pak nuceně na dolech někde 
okolo Tajgy nebo Tomska. Něco podobného 
by asi bylo stihlo nás, kdybychom se byli 
dali do smlouvání s bolševiky. Nedostatek 
lokomotiva uhlí, úmyslná sabotáž bolševicky 
naladěných dělníků a opatrnost, které bylo 
třeba při jízdě pro neustálé přepadávání lou~ 
pežných bolševických band, ztěžovaly ovšem 
naši evakuaci. A nyní si ještě představte, že 
s lidského stanoviska nuceni jsme byli pro~ 
pouštěti vpřed vlaky s raněnými a nemocný~ 
mi vojíny Kolčakovy armády. 

Bohužel, naše lidskost jim málo pomohla, 
když zcela nelidsky zachovaly se k nim vlast~ 
ní jejich Úřady. Vlaky jezdily pomalu, o ne~ 
mocné nebylo vůbec postaráno, nikdo je ne~ 
opatroval, nikdo neléčil, 'nikdo jim netopil. 
personál z vlaků prostě utekl a tak nebožáci 
umírali a mrzli po stech ve vlacích. A když 
koneoně dostali se na místo, do některého 
města, tu chodili jako opuštěné stádo praši~ 
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vých ovcí, zkrvaveni a zavslveni, nemocní 
tyfem a horečkou od nemocnice k nemocnici, 
až někdo se jich ujal aneb někde klesli v bez~ 

vědomí k zemi. 
Takové hloučky živých mrtvol trousily se 

denně i po ulicích lrkutska. Ale to neob~ 

měkčilo srdce mnoha lidí, kteří měli se jich 
ujmouti. lrkutsk hýřil a veselil se dál, lrkutsk 
oslavoval »vítězství« nad »zrádným cizin~ 
cem« Gajdou a čekal s toužebností ohlašo~ 
vaný příchod Japondi, kteří už se Seměno~ 
vem udělají tady pořádek. Tak choval se 
lrkutsk lidí Kolčakovských. - Demokracie 
ale zatím horečně pracovala. Ve vzduchu 
bylo cítiti cosi, co páchlo výbuchem a v roz~ 
hodujících kruzích byla patrna i značná ner~ 
vosita. Vynořovaly se pověsti, které zesilova~ 
ly nejen rozčilení, ale i napětí proti ni'Ím. Zlo~ 
ba všech táborů, které ovšem citily, že jsme 
jim překážkou, aneb které chtěly nás získati 
pro sebe, chápajíce, že tam, kde by byli Čé~ 

choslováci, bylo by i vítězství, stále proti nám 
vyrůstala. Nálada proti Kolčakovi v někte~ 
rýdl místech Sibiře začala býti již otevřeně 
revoluční a v čele hnutí stáli t. zv .. zemci, 
kruhy demokratické. V těchto kruzích vznikl 
pl~n svrhnouti Kolčakovu vládu, která vlast~ 
ně držela se již jen setrvačností a hlavně 
v lrkutsku, opírajíc se o hrstku důstojníků a 
několik dosud věrných pluků a utvořiti ze 
Sibiře jakýsi »nárazníkový stát«, jenž by ze~ 
slabil postup bolševismu, ale zamezil i hrozící 

okupaci japonskou. 
A tak vznikla celá řada povstání a míst~ 

ních převratů, při nichž byla svržena vláda 
Kolčakova a zřízena vláda zemstev. Toto 
revoluční hnutí šlo těsně s naším ariergardem 
a postupovalo pak rychle na východ, až ko~ 
nečně právě o vánocích rozpoutal se boj 
i v Irkutsku, jenž zuřil až do novoročních dnů 
a skončil porážkou kolčakovských v noci ze 

dne 3. na 4. l~dna 1920. 

ÚRY EK šl E KU (E 
ROM. iVIDRNO(H 

Po přelomení fronty diktátora admirála 
Kolčaka na Urale bolševiky na podzim r. 
1919, uvažováno ve štábu čsl. vojsk, dostati 
neporušeně n.aše vojska, která čekala .již 
skoro rok na evakuaci domů, k moři do Vla~ 
divostoku, neboť demoralisovaná a poražená 
armáda Kolčakova a jeho generálů valila se 
jako lavina v nepořádku a zmatku do Sibiře 
v úmyslu dospěti východní Sibiře za »svja~ 
ščenyj« Bajkal a tam spojiti se s pověstným 
ukrutníkem, gen. Semenovem. Až do Novo~ 
nikolajevska bylo umožněno aspoň části z 
této utíkající smečky dostati se vlakem. Tam 
však byli nuceni vystoupiti z vagonů a ustu~ 
povati pěšky a koňmo po trachtu na východ. 
takže celá polská 5. divise a náš 5. pluk umí~ 
stěné v Novonikolajev,sku, byly ohroženy 
postupujícími vojsky bolševické regulérní 

armády. 

Rozkaz čsl. vojska na Rusi zněl: Nejzápad~ 
nější vlaky čsl. vojska pohybují se k výcho~ 
du, části v následujících stanicích čekají, až 
projedou jejich stanicí poslední vlaky a pak 
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samy dají se do pohybu na východ. Polská 
divise ~djíždí jako poslední část spojenec~ 
kých vojsk. 

2. ledna 1920 k večeru obdržela naše rota, 
ubytovaná v Krasnojarsku, příkaz, stěhovati 
se do ešelonu a připravit se k eV,akuaci na 
východ, jelikož II. naše divise, nalézající se 
od nás na západ, byla již projela a za nimi 
těsně přiléhala divise polská. 

Ještě téhož dne v noci bylo vše ze školy 
v Nikolajevce, kde náš půlprapor byl ubyto, 
ván, převezeno do vlaku. Následujícího pak 
dne sestavili náš ešelon a my čekali svoji 
očereď. Nedo,statek uhlí a lokomotiv, pak lik~ 
navost bolševicky naladěných železničářů, 

zdržovaly pohyb našich vlaků, takže až k ve~ 
čeru 4. ledna náš prapor, poslední to vlak čsl. 
vojska, opouští nádraží krasnojarské, mezi~ 
tím, co nádraží do poslední koleje plní se 
vlaky ze západu 5. polské divise. Jako arier~ 
gard chrání nás naše broněvíky »Úderník« a 

» Ječmínek«. 
Krasnojarsk leží na 716. verstě v Čelja~ 

Zajatí boMevici. 

binska. Z Krasnojarska v září v roku 1919 
byl náš pluk spolu ,s baterií dělostřelectva 

poslán parníkem po Jeniseji na jih k Minusin~ 
sku, proti partizánským oddílům Kravčenky 
a Ševčenky, chrániti zakoupené zboží v okolí 
Minusinska pro naši armádu, hlavně koži~ 
chy a válenky, neboť nebylo po zkušenostech 
naděje na brzké převezení přes tu velkou 
louži domů, a proto bylo třeba pomýšleti na 
přezimování v Rusku, což také, jak dále se 

dočteme, se stalo. 
Přejíždíme šestiobloukový most přes řeku 

Jenisej, za níž u ,stanice Jenisej viděti je roz~ 
bité těplušky ze srážky vlakt''t. 

Naše vlaky pohybují se jako hlemýžď na 
přeplněné trati kupředu. Jakákoliv doprava 
jiných vlaků mimo našich je úplně zastavena. 
7. ledna dostihli jsme stan. Balaj. Přede dveř~ 
mi jsou ruské svátky vánoční. V našem vlaku 
nacházejí se rodiny Rusů strojvůdců a želez~ 

. ničářů, kteří, vstoupivše do našich služeb, 
vzali s sebou rodin}', aby nezůstaly na pospas 

IV, di! Cestami odboje, 33. 

bolševikům; je jich 22 lidí. Velitel našeho 
praporu dal návrh těmto Rusům, sebrati mezi 
vojáky k jejich svátkům nějaké dárky. Bratři 
ochotně darovali, co měli, jako: tabák, ciga~ 
rety, mýdlo, čokoládu, kakao, konservy a 
rů~né jiné praktické věci, takže každý z nich 

obdržel slušný dárek. 
9. ledna dojeli jsme větší stanice Kansk 

Jenisejskij, kdež nás došla zpráva o vzdání 
se polské divise několika bolševickým jezd~ 
cům na stan. Balaj, což se dalo očekávati, 
neboť polská divise byla demoralisovaná a 
neschopná odporu. Den na to vyjíždíme pře,s 
řeku Kan a zastavujeme na stanici Kansk II., 
kde v poledne utrpěli jsme srážku, zaviněnou 
neopatrností našeho pomocníka strojvůdce, 
který vjížděl do stanice s jedním vozem, 
vezoucím vystřídanou stráž od nedalekého 
mo.stu. účinek byl strašný. Devět vagonů 
rozbito - jeden na padrť. Osm bratrů zra~ 
něno různě a jeden pro těžké zranění brzy 
skonal. Rozbité vagony převrženy pod svah 
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trati a pohybujeme se po zanedbané trati 
k východu. 

12. ledna dostihujeme zastávky Sněticha, 
kde náš vlak pověřen úkolem chránit čtyř~ 
obloukový most přes řeku Birjutu. Podél 
trati po traktu« ustupují poražená na Urale 
gen. Kappelova a Pepeljajeva vojska na vý~ 
chod. 

Zde nás též zastihl rozkaz, zredukovat náš 
vlak, jakož i ostatní, na nejmenší počet va~ 
gonů, v zájmu snadnějšího pohybu vlaků, 

jimiž přeplněny všechny stanice na východ, 
neboť nebylo dostatek lokomotiva paliva, a 
lokomotivy, jsoucí k disposici, potřebovaly 

též řádných oprav. Pro nedostatek loko~ 

motiv, 2. jízdní pluk, nacházející se ve vlaku 
v době vzdání se 5. polské divise bolševi~ 
kům, na stanici Kansk Jenisejskij jako arier~ 
gard, byv ostřelován z obrněného vlaku 
»Warszawa«, ukořistěného Polákům, byl 
nucen opustiti vagony, proviant a zavazadla 
naložiti na saně, nasednouti do sedel a ubí~ 

rati se koňmo na východ. 

Příroda nám jaksi přála, neboť zima letos 
dosud, ač bylo období jinak největších mra~ 
zů, mráz nedostoupil - 20 stupňů R. 

18. ledna v poledne ocitáme se na stanici 
Tajšet. Je to bolševické hnízdo. Na sever 
leží ves Kontorskoje, kde se v létě v 1'. 1919 
na shromáždily bolševické partyzánské bandy, 
které v noci přepadly stanici Tajšet, kde v tu 
dobu nacházely se vlaky 3. pluku ,a obrněný 
vlak »Orlík«. Bandy v síle asi 1200 mužů 
byly po krvavém boji rozbity a na místě za~ 
nechaly okolo sta .mrtvých. 

V tu dobu nachází se náš zadní voj na 
zastávce Sněti cha za řekou Birjutou. Bolše~ 
vici vystihují důležitost mostu pře,s řeku, 

který ze strategických důvodů je námi pod~ 
minován a takto připraven k poškození, vy~ 
sílají ze, stanice Vengerka, za námi ležící, 
8člennou delegaci - parlamentáře, v jejichž 
čele s bílým praporkem nachází se komisař 
Oněgin, a prosí o předvedení do Tajšetu 
k veliteli o vyjednávání s našimi vojsky, 
neboť záleží jim velice na tom, aby dostihli 
co nejdříve východní Sibiře a zamezili for~ 

mování se fronty z ustupujícího vojska gen. 
Kappelova a Pepeljajeva za pomoci pověst~ 
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ného .svým násilím generála Semenova a Ja~ 
ponců proti bolševikům. 

Vyjednáváním byli pověřeni dva praporní 
velitelé: 10. pluku major Weiner a 11. pluku 
major Zrnek, kteří ve stálém spojení telefon~ 
ním s velitelem čsl. vojsk vyjednávají po tři 

dny, avšak bezvý,sledně pro neproveditelné 
podmínky, kladené bolševiky. Bolševici žá~ 
dali totiž: Bezpodmínečně postupovat v eva~ 
kuaci 50 verst denně kupředu, zlatý poklad 
ruský, který Kolčak dal dopraviti na východ 
a toho času nalézal se pod rusko~českou 

stráži v Irkutsku, během 72 hodin převézti 
na západ regulérním vojskám bolševickým 
spolu s Kolčakem, denně propouštět z Če~ 
remchova, kde dolovalo se uhlí, dva vlaky 
uhlí na západ bolševikům atd. Dlužno podot~ 
knouti, že bolševická delegace,' čím déle se 
vyjednávalo, tí,m ostřejší kladla podmínky, 
mezitím však naše hlídky oznamovaly obsa~ 
zování sovětskými vojsky všech vesnic po 
stranách tratě do tyla naši části III. divise. 
Bolševici, opojení vítězstvím nad Kolčako~ 

vými vojsky a vzdáním se polské divise, do~ 
mnívali se, že se jim podaří naši ,armádu pře~ 
moci úskokem, leč nadarmo. Dne 21. ledna 
1920 ve 4 hod. ráno došla konečná odpověď 
velitelství našich vojsk: Podmínky nejsou 
přijatelné a proveditelné z technických dů~ 
vodů a tudíž příměří se přerušuje a nastává 
válečný .stav mezi námi a bolševiky. Náš 
obrněný vlak převáží bolševickou delegaci 
k mostu a sotva tato došla pak pěšky za 
mostem asi 2 versty, byl most přes řeku Bir~ 
jutu učiněn neschopným pro další přepravu, 
nato čtyři prapory III. divise jdou v pásu 
po obou kolejích, vpředu s rozvědkou, ostra~ 
žitě kupředu. (Dlužno podotknouti, že ostat~ 
ní části od Tajšetu, kromě našich čtyř pra~ 
porů, odjely již k východu.) 

Tak jedeme v zadním voji, abych tak řekl 
hladce, až do 28. ledna až do stanice Nižně~ 
Udinsk. Po příjezdu do Nižně Udinska byl 
zřetelný shon po lokomotivách. V depách, 
kde pracovali ruští zaměstnanci a též i ve 
městě byl znatelný podezřelý ruch, bylyť 

tam zajatecké tábory a v nich mezi zajatci 
mnoho rudoarmějců, který sé zřetelněji vy~ 

krystalisoval příštího dne ráno, kdy došly do 
N. Udinska přední voje "regulérní sovětské 

západní armády. Okolo 9 hod. ranní za vel~ 
kého mrazu 30 stup. a husté mlhy začala 
prudká střelba z pušek a kulometů směrem 
od města a zajateckého tábora. Náš obrněný 
"lak vyjel ze stanice k vystihnutí' situace a 
nucen zasáhnouti ihned do boje. Též vyslány 
dvě naše roty do města, avšak hned u prv~ 
ních domů z;asypány deští střel. přes to však 
dostihly náměstí a přinutily ozbrojence k ú~ 
stupu. Na štěstí v tomto boji měli jsme jen dva 
lehce raněné. Mezit,ím bolševici porušili tr~ť 
7 km od stanice, vzdálenou nad řekou Udou 
uvolněním kolejnic, porušili telegrafní a te~ 

... 
ly, kdy celé nádraží mohlo být rozmetáno a 
srovnáno se zemí - jak se též i stalo v roee 
1918 se stan. Bajkal - dán rozkaz odvolati 
oddíly z města, vzíti s sebou co se zachrániti 
dá a ustupovati pěšky bojem podél tratě; 

jiným ~působem pro hluboký sníh a nedo~ 
,statek komunikačních prostředků se ústup 
provésti nedal. Na nádraží a po trati, až k po~ 
rušenému místu, zůstaly 2 vlaky 11. pluku, 
vlak 10. pluku, vlak Lotyšů a vlak Jihoslo~ 
van tl, kteří však přešli k bolševikům. Odříz~ 
nuti zcela od východu, byli jsme:'ldkázáni 

úplně jen l",lmi na sebe. 

Cvičení zákopníku na J enžsejž. 

lefonní spojení a v záloze číhali na blížící se 
vlak štábu 11. pluku, který vykolejil a pak 
spustili na něj déšť kulí, byli však dík poh~~ 
tovosti evakuovaných odraženi. Ostatní je~ 
jich oddíly v řetězích obstřelovaly stanici za 

pomoci dvou horských děl. 
Situace stala se pro nás hrozivou a nebez~ 

pečnou. Vpředu před námi porušená trať 

.s vykolejeným. vlakem v průkopu vrchu, ne~ 
hledě k vysoko stupňovému mrazu a nedo~ 
statku teplé obuvi, kdy naším hochům 
omrzaly nohy, se všech stran obklopeni ře~ 
tězy bolševiků, na nádraží nalézající se dva 
vagony výbušných látek ohrožovaly každou 
chvilkou výbuchem, vzniklým vniknutím stře~ 

K polednímu mlha se zvedla. Každý ozbro~ 
jen kromě pušky několika ručními granáty, 
vydali jsme sek východu, neznámu vstříc, 

neboť ani na východě nebyla naše posice 
příznivou přičiněním Seměnovců a Japonců, 
nálada však mezi hochy neupadala, neboť 
třebaže máme před sebou několik tisíc km 
k Vladivostoku, ubíráme se z toho začar~va~ 
ného kruhu třeba pěšky, přece jen blíže k do~ 

movu. 
Zanechavše za sebou 25 km, dospěli jsme 

okolo 5. hod. do razjezdu Chunguj, kdež :stál 
vlak 1. jízdního pluku, který nás část umístil 
a nato brzy byl odeslán k východu. Troseč~ 
níci nižně~udinští, každý na svou pěst, jak 
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jen mohli, neboť to byl pud sebezáchovy, za~ 
jišťovali si mí'sto u odjíždějících ešelonů, ba 
mnozí uvelebili se i na střechách vagonů, 

ovšem, že odvahu odnesli omrznu tím okon~ 
četin, neboť touha po domově byla mocnější, 
než aby snad v poslední chvíli nechal se od~ 
bouchnout chuliganem~bolševikem. 

Utrmáceni a zemdleni nevyspalo stí v pře~ 
plněných vozech ,a pohotovo,stí k óbraně 

možného přepadení o'd místních band, dospěli 
jsme 30. ledna asi ve 3 hod. stan. Chudojelan~ 
skaja, kde zastihli jsme vlak výzvědné části 
našeho 10. pluku, právě se chystající k od~ 
jezdu, jehož velitel - co příslušníky svého 
pluku - nás umístil v těpluškách mezi ostat~ 
ní. Delším stáním však na jednom mí,stě kola 
vagonů byly zaváty a osy kol zamrzaly tak, 
že slabá lokomotiva nedovedla vlak z místa 
odtrhnouti, a tu jako v podobných případech, 

",hoši sestoupili z vagonů a vlak vytlačili, a 
tak pomohli strojvůdci z nesnází. 

Ovšemže naše přepadení v N. Udinsku 
mělo nemalý vliv na ostatní naše části, nalé~ 
zající se Východně od nás, zejména na II. di~ 

visi a taktiku našeho vojenského vedení, 
k čemuž se při družil i' boj před Irkutskem 
mezi ustupujícími ~ojsky gen. Kappelova a 
.socialistickými vojsky (které však ve sku~ 
tečnosti byly bolševickými). Po mnoh)Tch 
pak bojích, ve kterých utrpěli ztráty jak na 
životech, tak i materielní, přišli opět bolševici 
s nabídkou míru, až konečně uzavřeno pří~ 
měří na stanici Kujtun před Irkutskem dne 
7. února 1920. Vyjednáváním, jakož i po~ 
depsáním příměří pověřen kapt. Sejd a por. 
Hub podle jim daných disposic. 

Po mnohých různých překážkách a nesná~ 
zích, zejména dopravních, které nám stavěly 
v cestu různé elementy ruské, zejména Semě~ 
nov, podporovaný Japonci a pak Japonci 
sami, dostala se naše armáda z toho ruského 
chaosu do nám mnohým známého již Vladi~ 
vostoku z našeho pobytu v 1'. 1918 a odtud 
pak dopravil nás část »Edellyn« po 9týdenní 
plavbě do té naší, do které pak z Terstu byl 
jen skok, toužebně očekávané vlasti, ve které 
pak na mnohé a mnohé čekalo rozčarování 
a zklamání. 

x 

USTUP Z A~ISTRÁLY 
ALOIS HNíZDO 

J. Z Krasnojarska do Kanska. 

Nebyly nikterak utěšené poslední dny mě~ 
síce prosince 1919 a v lednu následujícího 
roku u zadního voje československé armády 
na Rusi. 

Zelezná hradba československých vlaků 
první a druhé divise zaplnila po celé délce 
nekonečnou sibiřskou magistrálu od Vladi~ 
vostoku přes Mandžurii a Bajkal, zatím co 
vlaky divise třetí stojí nehybně na smutných, 
neutěšených stanicích a rozjezdech dále na 
západ až do Krasnojarska. 

Zatím co přední náš voj řeší těžkou otázku 
další evakuace na východ, pořádá se se Se~ 
men6vem a láme těžké podmínky Japonců, 
ariergard, se.stávající z částí III. divise, na~ 
stupuje svůj těžký ústup a boj za zachování 
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celistvosti čsl. vojska na Rusi. Takřka na 
prahu své mety - Vladivostoku - píše 
ariergard novou stránku historie čs. odboje. 

Již prvé dny lednové r. 1920 zařezávají se 
hluboce v mysli všech účastníků a zůstanou 
jim trvale v paměti na jednu z dob, kdy bylo 
nejhůře. Událo,sti řítí se tak rychle, že ne již 
dny, ale hodiny a minuty přinášejí nové a 
nové situace velikého významu. 

Východní Sibiř znovu zachvívá se pod těž~ , 
kými kroky občanské války. Armáda Kol~ 
čakova dostává denně nové údery, pod je~ 
jichž nápory ustupuje stáie na východ. Rudá 
armáda, nar,azivši na nepřítele daleko slab~ 
šího, než byli Čechoslováci, žene neúprosně 
sibiřská vojska dozadu. V této době je už roz~ 
hodnu to o osudu Kolčakovy armády. V úžas~ 
ném zmatku ustupuje tato dílem po železnici, 

dílem na povozech, nebo prostě rozbíhá se 
po celém okolí dále od železnice, a tak 5. 
ledna 1919 padá Krasnojarsk, poslední opěr~ 
ný bod Kolčakovy naděje. Admirál. sám utíká 
se svým štábem a zlatým státním pokladem 
na východ, hledaje ochrany před neúprosnou 
zkázou, jíž právě propadla jeho armáda pod 
Krasnojarskem. Tam zůstala celá jeho na~ 
děje v zasněžených, zamrzlých vlacích s vy~ 
haslými parostroji. 

.. 
Východ pěšky a na saních. Celá tíha bolše~ 
vického náporu valí se teď na náš zadní voj. 

Po delší opět přestávce dostávají se znovu 
naše legie do přímého styku s regulerní rudou 
armádou. A opět bojem nq život a na smrt. 
Do boje dostávají se části 12. pluku, druhého 
jízdního pluku, inženýrná rota a oba pancé~ 
řové vlaky »lIderník« a »Spasitel«. Událo~ 
sti jdou neúprosně dále. Zadní naše vojenské 
jednotky ustupují s bojem krok za krokem. 

V Krasnojarsku. 

Pátého ledna místní sovět obsadil město a 
za ním přišel do města stepní vládce Krav~ 
čenko, tolikrát naším voj,skem vyplacený 
v hluboké tajze. Sedmého ledna vstupuje' do 
města regulerní rudá armáda, která pak za~ 
číná nový nátisk na zbytky Kolčakovy armá~ 
dy, jež do zmatku zachvacuje i vlaky polské' 
divise pod velením plukovníka Čumy a vlak 
Lotyšů a Srbů, které dosud pohybo.valy se 
na špici' ruských vlaků směrem na východ. 
Jako by katastrofa neměla konce. Po obou 
kolejích magistrály šinou se současně těžce 
jejich vlaky, lokomotivy zamrzávají z nedo~ 
statku paliva a obsluhy na širokých stepích 
Sibiře, a tak na rozjezdu Balaj nastává konec 
polské divisi. V řadě vlaků zůstávají tu státi 
i jejich broněvíky »Krakow« a »Warszawa«. 
Trosky divise zachraňují se společně s Lo~ 
tyši a Srby a rozbitými zbytky armády bílého 
admirála pod vedením Kappela útěkem na 

Trpí nedostatkem lokomotiv a neúprosnou 
zimou. Ale ani situace v týlu armády není 
ruzová. Před nastupující rudou armádou, 
jako by řízeny nějakým geniálním vůdcem, 
vznikají v týlu a kolem čsl. vojska místní 
sověty dělnických, vojenských a selských 
delegátů. Již 5. ledna ustaven v týlu vojska 
místní sovět v Kansku a hned nato po celé 
železnici až do Nižně Udin,slca. 6. ledna za 
soumraku vcházejí do Kanska dvě eskadro~ 
ny rudých partyzánů na svých dlouhosrstých, 
hbitých konících, a kladou společně se sově~ 
tem ultimatum: Očištění města od Čechoslo~ 
váků. Zatím ovšem zůstalo při zbožném je~ 
jich přání, avšak situace nutí k rychlému jed~ 
nání. Vzduchem nese se třeskot kulometů a 
hukot dělostřelby. Naše broněviky dostávají 
se do přestřelky s nastupujícími bolševiky. 

V Kansku na stanici stojí devět vlaků 9. 
K. H. B. pluku. Kola těplušek vězí v silné 
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vrstvě ledu. Nastává horlivý chvat, koleje se 
uvolňují, redukuje se počet vlaků a těplušek. 
S mojí telefonickou hlídkou přijímám a pře~ 
dávám rozkazy ze štábu vojska v Irkutsku. 
Telegraf odříkává smutnou frontovou melo~ 
dB »extrenních« depeší: »Zaddeti nápor ne~ 
přítele za každou cenu. Nemáme lokomotivy 
pro ariergard.« Po kolikáté? A nebude jednou 
pozdě? Městem procházejí rozjařené oddíly 
partyzánů. Staniční budova řve prací, roz~ 

kazy, klením. Nervosita. Velitel pluku, 
telegraf, telefon, železničáři, Rusové, vše 
žije těžkou chvíli fronty. 

15. ledna. ojínělí mrazivým dechem stepi 
na zpocených malých koních, opustivše své 
vlaky bez lokomotiv, ustupují přes stanici po 
trati vojáci druhého jízdního pluku, naše si~ 
biřská šlechta. Smutně, resignovaně, tak jako 
nikdy před tím, tiše šine se dlouhý řetěz koní 
a těl promrzlých vojáků revoluce. Naposle~ 
dy ohlédli se po svém dosavadním domově, 
- těpluškách. a nastupují neznámou pouť po 
trati magistrály. 

V hodině nejtěžší dostávají naše poslední 
části několik loko.motiv a po redukci vlaků a 
těplušek projíždějí Kánskem, chráněny obě~ 
ma broněvíky. Za hodinu dostáváme také my 
lokomotivu, a to právě včas, kdy situace je 
krajně kritická. 

Mazlíme se přímo se supající lokomotivou, 
na níž přijeli naši vlastní strojvůdci, a je nám 
nějak lehčeji, když těžce oddychuje, zabírá 
stroj a zazvoní nárazníky vozů a celý kole~ 
ktiv dřeva, želez a lidských těl a duší přesu~ 
nuje se na hlavní kolej. Nádražím probíhají 
jen věrní nám psi. V tu dobu již také vjíždí 
do stanice oba broněvíky, obstřelované po 
trati nepřátelským pancerovým vlakem 
»Warszawa«, ukořistěným u Poláků a baterií 
děl z města. A když náš těžký vlak vyrve 
se z osudné stanice a obloukem stáčí se za 
město dostává několik ran s boku z baterie 
děl, ~řive;ených na saních téměř ke trati. 
Pře,s to, že cítíš, že to vše je začátek velikých 
dní, je ti nějak tepleji, když slyšíš zas hukot 
parostroje a cítíš pod sebou monotonní tlukot 
kol a kolem tlukot bratrských srdcí. Pod stá~ 
lýin obstřelem přejíždíme kánský most a více 
a více vzdalujeme .se stanice, jež tak nevlídně 
se s námi rozloučila, 
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'II. 
Království za lokomotivu. 

. Tíha ariergardníhoboje dostoupila svého 
vrcholu. Se všemi jeho důsledky. Broněvíky, 
jedoucí těsně za našimi vlaky, začaly svou 
těžkou povinnost chranitele. a mstitele. Dva 
menší mosty za námi prohnuly a zřítily se 
pod výbuchem ekrasitu. Tepna parostrojů, 

»vodokačka«, sesula se s rAchotem v depov~ 
ské stanici Ikanskaja. Po značných překáž~ 
kách dojíždíme do Tinskoje, kde znovu sto~ 
jíme bez parostrojů, v zamrzlé smutné sta~ 

ničce, co zatím chodí zprávy o nových ,svě~ 
žích silách rudé armády, jež žene se po trati 
a s boku na saních. Po důrazných depeších 
dostáváme znovu lokomotivu, takový »kafe~ 
mlejnek«, jak říkáme, z něhož velkou radost 
nemáme. Ale v době, kdy více než jindy platí 
pořekadlo »sůl nad zlato«, platí i zde: »loko~ 
motivu za králov,ství«, neboť bez tohoto hu~ 
kavého, dýchavičného zařízení, nebylo by 
naší evakuace dále na východ. Slabou kapa~ 
citu lokomotivy nahrazujeme svými silami. 
Je to obrá:z:ek snad humoristický, snad vice 

Burjafský lovec. 

ještě krvavě drastický. Po hluboce sněhem 
zaváté železnici šine se těžce a trhavě, jako 
hlemýžď šedá řada vozů druhého praporu 
Havlíčkova pluku. Kolem nich, po kolena 
a po pás boří se do sněhu šedozeleně postavy 
,sibiřských legionářů, pomáhající tlačiti těžce 
dýchající lokomotivě na jejím pochodu zasně~ 
ženou stepí. Po mrtvé tišině rozléhá se křik 
našich hochů. Ca sem ozve se nějaký vtip 
nebo šťavnaté zaklení. Souběžně s námi na 
svých koních pohybuje se naše kavalerie, 
ojínělá mrazem. Tlačíme své škatulky na ko~ 
lečkách až do stanice Rješoty. Dál to už 
nejde. V lokomotivě není již ani vody ani 
dřeva. Dlouhý řetěz hochů naplňuje loko~ 
motivu stále a stále sypkým sněhem, jenž 
mizí jako pára v nádrži na vodu. 

Akce bočné obchvatné skupiny partyzánů 
je stále intensivní. Rozebírají nám pod sva~ 
hem železnice kolejt;tice ve snaze, vykolejiti 
vlak a přivoditi jeho rozbití. S nadlidským 
namáháním překonávajíce potíže technické i 
přírodní, projíždíme rozjezd Ključi, Jurty a 
Suctichu a večer 18. ledna vjíždíme do sta~ 
nice Tajšet" Město vyznamenávalo se, díky 
svému položení, řadou událostí, jež zapsány 
jsou v historii našeho boje písmem nejčerněj~ 
šímo 'Rada přepadení našich vlaků odehrála 
se právě v těchto místech, tak bohatých na 
nepřátelství proti Cechoslovákům. Situace 
zadního voje stále se horší. Na kategorické 
urgence o zaslání lokomotiv a rychlejšího 
odjezdu odpovídá štáb voj.ska v Irkutsku stále 
stejným: »Nemáme, vyčkejte.« 

, 
Situace zhoršuje se tím, že hladovějící za~ 

jatci z blízkých zajateckých táborů přecházejí 
k rudým, nebo přímo sami napadají. Před 
námi opět vyhozena trať. Velitel ariergardu 
major Junek nervosně přebíhá v úřadovně 
stanice. Vlaky na východ posunuté zatloukly 
v pravém smyslu slova trať až po Irkutsk. 

Zdá se však, že štábu rudé armády, spíše 
ještě Moskvě, záleží na tom, aby trať po na~ 
šem odchodu zůstávala neporušenou ,a proto 
nepřekvapuje telefonická žádost štábu ru~ 
dých, žádajících o vyjednávání. 

21. ledna o 1. hod. odpolední přijíždí do 
stanice náš panceřník »Spasitel«, přivážející 
zástupce 30 .. sovětské divise. Sovětští dele~ 

gáti činí dobrý dojem. Ne otrhaní, zarostlí 
mužíci z tajgy, z jakých sestávaly oddíly 
partyzánů, ale slušní, mladí lidé v kožených 
šubách s rudou hvězdou na rukávech. V šedé, 
smutné staniční budově zasedli sovětští par~ 
lamentáři k jednání s námi. V prvé chvíli 
žádali jednati jen se zástupci vojáků. Depeše 
stíhala depeši. Jednáno o podmínkách pří~ 
měří a vymezení neutrálního pásma a rychlé~ 
ho odjezdu na východ. Stanice, opuštěné od 
Cechovojsk, měly ,se předávati s hlášením 
sovětskému štábu. Štáb vojska v Irkutsku 
očividně snažil se nabýti času. Proto radil 
jednání protahovati, aby mohla býti trať 
odjezdem vlaků za Irkutsk uvolněna. 

Sovětští delegáti naléhají na striktní odpo~ 
věď. Štáb jejich stojí na rozjezdu Vengerka, 
držen v šachu oběma našimi broněvíky, sto~ 
jícími na podminovaném mostě přes řeku. 
Jednání protahuje se do 24. ledna, kdy parla~ 
mentáři kategoricky žádají odpověď. Součas~ 
ně pO,sunují se obě křídla rudých na obchvat 
našeho pluku. Minuty zdají se hodinami. Štáb 
rudých odvolává své parlamentáře pozdě 
v noci. Zdržujeme je, jak jen možno, čekajíce 
rozkazů z Irkutska, Přicházejí o třetí hodině 
ranní následujícího dne, a zanedlouho 9dváží 
náš broněvík příští naše nové nepřátele. Jed~ 
nání diplomatické ustupuje tvrdé vojenské 
nutnosti. 

25. ledna ve 4 hodiny ráno rozráží zmrzlý 
vzduch výbuch námi zničeného mostu a vý~ 
buch zničené vodokačky. V zápětí vjíždí 
k nám do stanice oba naše broněvíky, do~ 
provázeni dělostřelbou nepřítele. Začíná oba~ 
polná palba, a náš vlak, těžce sténaje, vy~ 
jíždí pod obstřelem ze stanice, která měla se 
mu státi hrobem. Na nějakou dobu vyvázli 
jsme z kleští, jež každou minutu mohly se 
sevříti. 

III. 

Nižnč Udinsk •. 

Po nových útrapách přijíždějí poslední 
vlaky našeho ariergardu do stanice Nižně 
Udinska v noci 26. ledna. 

Zde stojíme dva dny, zatím co sovětský 
avantgard posunuje své síly do blízkosti 
města a patrně zkoumá podmínky další akce. 
Je až překvapující, jak ,~nadno rudá armáda 

539 



posunovala se rychle za našimi vlaky. 
Obchvatné jich skupiny viděti bylo často po~ 
hybovati se souběžně s našimi vlaky, na sa~ 

ních hluboce zasněženou stepí. 
Časně ráno 28. ledna naše situace je kri~ 

tick,á. Na zatlučené stanici stojí vlaky arier~ 
gardu, sestávajícího z II. praporu 9. pluku, 
1. praporu 10. pluku, 1. praporu 12. pluku, 
vlak 11. pl. se štábem, vlaku Lotyšů a Srbů, 
druhá lehká baterie III. pluku dělostř., bro~ 
něvíky: úderník, Spasitel, Ječmínek, Kurgá~ 
nec a nedávno u Kolčaka odebraný »Kol~ 
čak«. Jako podrážděné vosy j~zdí nervosně 
broněviky s místa na místo. Je ještě hluboké 
šero a mlha táhne se údolím stanice, když 

šrapnelovým odstřelem. Ve ,staniční úřadov,
ně štáb ariergardu činí poslední porady, když 
znovu ještě zuřivěji nad nádražím zaléhá ne~ . 
přítel. V tu dobu už je všem jasno, že situace 
je katastrofální. Pancéřové vlaky, nemajíce 
výstřelu, nervosně posunují se s místa na 
místo, jiné vlaky v nepořádku snaží se do~ 
stati se na hlavnítrať a vyjeti ze stanice. Te~ 
lefonní a telegrafní vedení na Irkutsk zruše~ 
no. Jsme bez spojení. Bez rozkazu, ale jako 
by z nějakého vyššího instinktu, zapalujeme 
naše dO,savadní těplušky, naše poslední 
obydlí a s puškou a bombou opouštíme zrád~ 
nou stanici - poslední československou sta~ 
nici. Prořezáváme řetěz nepřítele a dáváme 

Kazaci Kalmykova. 

z protilehlých strání rozléhá se štěkot kulo~ 
metů a pušek, jichž střely jako bzučící vosy 
prší do středu nádraží. V nastalém zmatku 
dovídáme se, že stíhají nás nepřítel ve SpOe 
jení s místními povstalci, doplněnými zajatci 
z »lágrů«, zaskočil nás v uzavřené stanici. 

Boj trvá přes dvě hodiny a zdá se, že končí 
naším úspěchem, když zatím s výšiny nad 
městem zahřmí salva šrapnelů, dobře zaleh~ 
nuvších do našich vlaků. Od města vrací se 
útěkem naše část, přivítaná střelbou z oken 
budova domů, a teď také přicházejí další zlá 
zpráva o síle nepřítele. Zpráva doplněna 

právě těžkým duněním prý vyhozeného před 
námi mostu. V některých vlacích hoří zapá~ 
lené vagony se senem a slamou, vznícených 
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se na zoufalý ústup sněhem a mrazem na 
. východ. 

Na opuštěné stanici zůstávají naše hořící 
vlaky a jen části vlaků a dvěma broněvikům 
podařilo se vyjeti ještě ze stanice směrem na 
východ. Naši dělostřelci dohánějí nás na 
svých koních, když dříve zbavili ,se zápřeže 
a teď v jednom klubku táhne se v těžkém, 
hlubokém sněhu náš ariergard k východu. 
Proud utíkajících strhl mne ,s sebou. Nepřítel 
zatím zalehl do stanice a padl zajisté lačně 
na těžce naplněné naše vozy. 

V duši je těžko, smutno, jako snad nikdy 
před tím. Snad jen ústup Napoleonův od ho~ 
řící Moskvy dá se srovnati s ústupem arier~ 
gardu čsl. vojska od Nižně Udinska. V hlu~ 

-----------------------------------------------
bokém sněhu plouhá se a táhne svá znavená 
těla první naše národní vojsko. Hlavou 
táhnou těžké myšlenky. Kde asi skončí tento 
hladový udinský pochod. V hlubokém sněhu 
Sibiře? Ještě dnes v duši rýsují se jasně obra~ 
zy z velikého ústupu. Kdo jej prožil, nezapo~ 
mene. Nezapomene ani toho, jak na trati 
v hlubokém; studeném sněhu, za příšerného 
mrazu, rodili se dva kloučkové, mladí Čecho~ 
slováci, za těžké bolesti ruských matek. Ne~ 

zapomene na třídenní, beznadějný pochod a 
na to, jak úžasně dobře chutnal kus chleba 
a hrnek čaje v těpluškách našich šťa,stnějších 
bratří, které jsme konečně dostihli, Neopa~ 
koval se pak již nikdy Nižně Udinsk,neboť 
i sovětská armáda došla k přesvědčení, že 
bude lépe změniti taktiku, a naše vojsko po 
příměří, uzavřeném o pár dní později ve st. 
Kujtunu, hnulo se pak sevřené jako železná 
hradba na daleký východ, 

x 

(MVILE NUDY 
JANA'EK 

Chvíle nudy. 

Víte, co to znamená, čekati ve vlaku ne~ 
činně a bez lokom'otivy na opuštěné stanici 
Utulíku v sibiřském pralese od 3. do 10. 
února 1920, když to ve vás touhou vře, když 
jste 4, 5, 6 let neviděli svých milých áhi své 
vlasti, za kterou nasazujete život? Nevěříte, 
že takové trapné, beznadějné čekání zmalo~ 
myslní, že už je vám vše jedno, že už nadá~ 
váte a nevíte proč? A což když konečně 
vidíte, jak vlaky vedle vesele, jeden za dru~ 
hým, projíždějí na východ k Vladivostoku a 
váš vlak pořád ,se nehýbe! Neuklidňovalo, že 
není s dostatek lokomotiv, že není uhlí .... 
Není divu, že br. Holeček a já pustili jsme 
se v šibeničním humoru vyjádřiti ty chvíle 
nudy a spoutati je do verše. 

1. Na stanici Utulíku 
náš ešelon stojí, 
zamrzlý čeká v tupíku 
na očereď svoji. 

2. Vláďa každý den nás houpe: 
dneska si to mažem; 
V sedm třicet pojedeme, 
ne~li, ať jsem blázen. 

3. Ešelony projíždějí: 
jeden, dva, -pět - devět, 

my trčíme u tupíku 
jak v brlohu medvěd. 

4. Hrom a peklo - mistr spustí -
proč nejedem dál? ' 

6. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Aspoň k ,sakru do M ysové 
za tu louži Bajkal. 

Brat Holeček klidně vece: 
Nezlob se raději! 
Nejsme tu poslední přece, 
mám ještě naději. 

Kokeš nato: Vezmu ranec, 
spakuji své švestky, 
ale pánům s jejich kufry 
těm to bude těžký. 

A na konec také Vláďa 
rugať se zachotěl, 
trefil však na kapitána, 
umlk, až se zpotě!. 

Třicet pět a dvacet čtyři 
to je rozdíl - Vláďo! 

Mladí ať neučí starých, 
ti vědí, co nádo. 

A mezitím v druhém kupé, 
pořád plno křiku 
tele, krávo, kanče, vole, 
ty pitomo, býku. 

Myslíš věru podle křiku, 
že jedeš s dobytkem, 
a to Penza při šnopsíku 
baví se s Karlíkem. 
Div divoucí - na druhý den 
očereď nám přišla, 
loučíme se s U tulíkem 
a zlost rázem přešla. 
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12. A tak jedeme k Tanchoji 
už obveseleni, 
jiní v tupíku ať stojí 
zas do omrzení. 

(Zpívá se jako: Chodíval k nám ... ) 

x 
Evakuace. 

Ta cesta do Vladivostoku, ta byla zdlou~ 
havá! Snad bychom byli pěšky dále ušli. 
Vlak přejel několik stanic, zastavil se a če~ 

kal. Čekalo se na očereď (pořadí). Ty chvíle 
čekání byly tak nudné, zdály se věčností. 

A my přece jsme toužili po vlasti a po svých 
drahých. Velká radost· ve vlaku byla, když' 
se konečně zvědělo, »že si to mažem« zase 
dál. 

Na stanici Utulíku zastrčili nás na slepou 
kolej (tupík), a tam, uprostřed pralesů, jsme 
čekali a čekali. Konečně! Vlak autoparku 
měl nás vysvobodit. V radosti nad tím na~ 
padlo nás podrážditi trochu bratry z auto~ 
parku. Napsali jsme jim: 

Autoparku u tupíku 
na stanid Utulíku! 

Na stanici Utulíku 
náš ešelon stál. 
zamrzli jsme u tupíku 
než se hnuli dál. 

Ešelony projížděly 
jeden, dva, - pět - devět, 

my trčeli u tupíku 
jak v brlohu medvěd. 

I vás, brášci z autoparku, 
tentýž čeká osud, 
zmrznete spíš u tupíku, 
než se hnete odsud. 

Vlak zubařů. 
Při odjezdu jsme jim dopis vhodili. Asi je 

to mnoho »nerozházelo«. - Znali svůj osud. 

Náboženské fance bur;alské s maskami. 

.... 
AD IR LK Ll K A ZLATÝ POKLAD 

JO,SEF MOV AK 
. V lednu roku 1920 zakončila se tragedie 

muže, která začíná vlastně již podzimem roku 
1918. 

Omsk padl, Kolčakova armáda rozbita: 
dává se na zoufalý ústup sněžnými pláněmi a 
Kolčak ujíždí se svými věrnými v několika 
vlacích na východ a vleče s sebou i kazaňský 
zlatý poklad, který jsme kdysi zachránili my 
ruskému národu. Vlaky ty spolu s vlaky spo~ 
jeneckých představitelů francouzského,· an~ 
glického, amerického a japon,ského a vlaky 
s nemocnými a raněnými vklínily se mezi 
naše vlaky, jimiž zatarasena byla trať, a mezi 

. vlaky přijíždějícími z východu ještě s vojen~ 
skýmmateriálem a podob. Bylo nutno pustiti 
vpřed spojenecké'vlaky, což naše velení také 
učinilo, leč zastavilo vlaky ruské právem, tím 
spíše, když Kolčak hlásal, že vytrvá do po~ 
sledního okamžiku. 

Toto zadržení Kolčaka a zlata ve stanici 
Černorječenskaja, západně Krasnojarska, za~ 
vdalo podnět k zoufalým žalobám Kolčako~ 
vým a přípisy i telegramy historického archi~ 
vu štábu z té doby, jsou více než zajímavé. 
Kolčak přímo pláče, že jej bolševici dosti." 
hnou. Zuří a vyzývá dokonce Seměnova, aby 

mu pomohl, aby třebas vyhodil i tunely II je~ 
zera Bajkalu. atd. Seměnov skutečně hrozí, 
ale jest bezmocný. Když pak trochu příliš 

drze si počíná, zkrotí jej naši hoši jak náleží. 
Jako dítě se Kolčak radúje, když konečně 

bylo nařízeno, aby vzat byl jeho vlak do eva~ 
kuačního řetězu našich vlaků. Tak zastihl jej 
převrat »Politického centra« v Nižně Udin~ 

. sku, kde spojenecká rada vysokých komisařů 
nařídila vzíti jej pod spojeneckou ochranu. 
Kolčak, chtěje prý se dříve probíjeti někam 
do Mongolska, byl rád, že tak vyvázl a pře~ 
dává dne 4. ledna »vrchní velení nad ruský~ 
mi vojsky« Denikinu, který dosud zasahoval 
hluboko do vnitra Ruska a očekává toužeb~ 
ně, až se dO,stane někam na východ. 

Okolnost, že Kol čakovu ochranu a ochra~ 
nu zlatého pokladu muselo prováděti naše 
vojsko, způsobilo nám mnoho obtíží. Bolše~ 
vické povstání na trati mezi Irkutskem a 
Nižně Udinskemstálo rostlo a hrozilo ne~ 
bezpečí, že vlak, vezoucí Kolčaka, bude pře~ 
paden a zlato vyloupeno. - Skutečně také 
povstalci všude téměř hrozili stávkou a re~ 

presaliemi, nevydáme~li Kolčaka a zlato. Bylo 
proto nutno dopraviti obé co nejrychleji ale~ 

]rkufský bazar. 
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Zamrzlý Bajkal. 

spoň do lrkutska a pak dále na východ. Si~ 
tuace naše byla stále hrozivější. Třebas, že 
Kolčak nebyl již »vladařem«, neboť již dne 
4. ledna vzdal se vlády, když dozvěděl se 
o neúspěchu svých v Irkutsku, lid viděl v něm 
dále nenáviděného vládce a chtěl se mu po~ 
mstíti. Když konečně vlaky se dostaly do lid~ 
natých stanic před lrkutskem, byly přímo 
atakovány hrozivě se tvářícím dělnictvem, 
jež žádalo vydání Kolčaka a ovšem i zlata. 

Moc »Politického centra« byla příliš slabá', 
než aby mohla zkrotiti zbolševisované masy 
a mnohdy měli naši hoši plné ruce práce, aby 
uchlácholili rozhořčené dělnictvo. Ve stanici 
Innokentějevské, těsně před Irkutskem, byl 
vlak s admirálem Kolčakem obklopen revolu~ 
cionáři a posádka naše byla donucena při~ 
pustiti i stráž ruského revolučního štábu ke 

vlaku. Duševní stav admirálův· za takové 
cesty jistě nebyl závidění hodný, stejně jako 
nutno obdivovati heroismus našich hochů, 
kteří za takových okolností dovedli obětovat 
všechny své sympatie i vlastní bezpečnost za 
život cizího muže, na jehož rukou lpěla krev 
mnoha nešťastných, byť i nepřímo __ _ 

Dne 15. ledna přijel konečně Kolčak do 
lrkutska, kde zpráva ta způsobila v kruzích 
revolučních pravé pobouření. Vlak obklopen 
byl ozbrojenou tlupou a žádáno bouřlivě za 
vydání. Situace byla neudržitelná. Tehdy 
nejvyšší vůdce našich a zahraničních vojsk, 
generál Janin, spólu s generálem Syrovým 
nahlédli, že déle otáleti jest nemožno a na~ 
řídi,li vydání admirála »Politickému centru«, 
což se stalo týž den večer. Zlato dosud vy~ 
dáno nebylo, poněvadž vojenské vedenI tu~ 

šilo V něm dobrou zálohu. - Bylo hlídáno a 
usneseno vydati je nústní zákonné vládě při 
odjezdu posledního našeho ešc]onu z Irkut~ 
ska. 

Byl třeskutý mráz, pravý irkutský mráz, 
při němž prý někdy pták za letu umrzal, když 
irkutskými ulicemi 16. ledna šel podivný prů~ 
vod. Několik ruských důstojníků se zlatými 
epauletami a kol nich tlupa »národních vo~ 
jáků«, nespořádaná a beze vší discipliny, 
s nasazenými bodly na puškách. Jeden z těch~ 
to důstojníků byl a.dmirál Kolčak. - Přes 
celý lrkutsk šel smutný pri'!vod, nádhernou 
Bojšoj ulicí, v níž ještě před několika týdny 
jeho věrní pili v hotelu »Modern« ve společ~ 
nosti místních krasavic champaňské, neb 
hýřili v kabaretu »Eden« a hřímavě pěli »Kol 
slaven«, případně, aby nezapomněli, »Bože 
carja chrani«, přes dřevěný most, táhnoucí se 
nad zamrzlou řekou· Ušákovkou, až na zna~ 
menské předměstí, kde na bílé, zasněžené 
pláni posupně očekávala nového hosta místní 
»tjurm:t« - trestnice. 

Kolčak měl býti souzen zvláštní vyšetřující 
komililí a za vlády »Politického centra« ne~ 
bylo třeba míti obav o akt pomsty, .ačkoliv 
demokratické kruhy byly úžasně rozlíceny 
tím, že Seměnovci ubili na parníku »Anganl« 
31 rukojmí, které odvezli z lrkutska na Baj~ 
kal, kde je umučili a naházeli do jezera. I po 
pádu »Centra« dne 25. ledna irkutský sovět 
zdráhal se popraviti Kolčaka, jednak, že sám 
zrušil trest smrti a jednak, že chtěl patrně 

x 

v triumfu vyslati jej 'do Moskvy. Leč když se 
blížili »Kappelevci« a bylo nebezpečí, že by 
Kokaka mohli vysvoboditi, dal »revkom« 
rozkaz jeho i ministerského předsedu Pepel~ 
jajeva dne 7. února zastřeliti. »Kappelevci« 
však na Irkutsk neútočili, obešli město a táhli 
dále na východ za Bajkal. Zivot Kolčakův 
byl by býval snad prodloužen, kdyby ustu~ 
pující K;olčakova armáda byla uposlechla rad 
našeho politického zástupce dra B~ahcše i 
spojenců a upustila od hrozeb, vzíti útokem 
Irkutsk. Byl to zejména gen. Sacharov, který 
se svou hrstkou chtěl ještě 6. února útočiti 
na město a došel až na st. Innokentějevskou. 
Zde však jeho vojsko odřeklo nástup a obe~ 
šlo město bez boje, v týž den, kdy sovět dal 
rozkaz zastřeliti adm. Kolčaka a sám prchl 
z města. 

Tak skončil admirál Kolčak, »vladař vše~ 
rosijský«. 

Naše úloha v Sibiři byla dohrána. Vojen~ 
,ské vedení uzavřelo s nastupující rudou armá~ 
dou dne 7. února 1920 na st. Kujtun příměří. 
Po uzavření příměří se sovětem daly se Ílaše 
vlaky klidně do pohybu, a když dne 1. března 
posl~dní vlak opouštěl Irkutsk, byl zlatý pD~ 
klad, nacházející se v 10 amerických vago~ 
nech a 8 vag011ech továrních, celkem v 5143 
bedničkách a 1678 vojenských vacích, pře~ 
dán zvláštní sovětské komisi a ruské stráži, 
které velel tovaryš Seljepin. __ _ 

A tak skončila pohádka o zlatém pokladu 
admirála Kolčaka. - __ 

KOLIAKŮV KONE( 
JOS. NEUGEBAUER 

Nový rok 1920 nás zastal v lnnokentěv~ 
ské, a tak, abych začal život jinak, než pře~ 
dešlý rok, vystoupil jsem z církve, a se mnou 
ještě 6 bratří, což však nebylo nám nic plat~ 
no, neboť ve vlasti nám to nebylo uznáno. 
Právě v tento den přijely do Irkutska 3 vlaky 
Japonců, což s nelibostí viděli Rusové a čá~ 
stečně i my. 

V městě zuří boj mezi junkery a Kolča~ 

kovci, jimž velel genermaj. Sičev, a mezi stou~ 
penci nově se tvořící vlády Politického cen~ 
tra, jimž stál v čele štábní kapitán Kalašni~ 
kov. Poslední se těšil značně našim sympa~ 
Wm jako dobrý voják. V tomto pohnutém 
prostředí drželi jsme služby II našeho štábu 
v 'Bolšoj ulici. 

Dne 5. ledna opanovali město lrkutsk po~ 
vstalci a genmaj. Sičev a mnoho jiných s ním 
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v noci z města utekli a vzali s sebou mnoho 
zlata z banky, i 31 záložníků. Kozáci však 
uprchlíky se zlatem do.stihli. Záložníky za~ 
chrániti se nepodařilo, a tito byli později 
ubiti. 

Nastavší dobu poměrného klidu jsme vyu~ 
žili k prohlídce města. Je zde universita, pak 
pěkné museum Vostočného sibirského impe~ 
ratorského geografičeského obščestva na ná~ 
roží Bolšoj i Preobraženskoj. V prvém sále 
je mnoho různých kamenů ze Sibiře, z Po~ 
amuří a Mandžurie, uhlí, zlato, magnet. žele~ 
zo a j. Jsou tu dále různí ssavei, mezi nimi 

ji museli ještě přejíždět parníkem mezi krami 
a dnes již byl tak silný led, že jsme po něm 
·mohli přecházet pěšky. Ovšem bylo přes noc 
41° C, a jak Rusové říkají, dříve Angara ne~ 
zamrzne, až při 40 stupních, má silný proud. 

Den na to (15. r.) přijel do Irkutska vlak 
se zlatem, který jsme zadrželi, a vlak admir. 
Kolčaka, který jel pod spojeneckou vlajkou. 
Vědělo se ještě dříve, než sem přijel, že je 
v něm nešťastný admirál Kolčak a ne spo~ 
jenci. Rusové nám veřejně říkali, že vědí, že 
ho chceme zachránit a odvézti někam až do 
Japonska. Takové pověsti se udržovaly i mezi 

U Bajkalu. 

i mandžurský tygr, ptáci, hadi, ryby, motýli, 
brouci atd.; jsou zde i kostry zvířat vyhynu~ 
lých, jako mamuta, nosorožce, dvourohý sob 
a bison. V II. sále jsou staré zbraně, lidské 
kostry, a různé staré knihy, ve III. sále)sou 
věci z nejstarších dob, různé staré věci Cíňa~ 
ntl, Japondt, a ve IV. sále památky Burjatt'l, 
Giljáků, Ostjaků, Eskymáků a j. Prohlédli 
jsme si též ruské divadlo a kino. 

Z našeho »Českosl. deníku« ze dne 1 O. I. 
1920 se dovídáme, že naše vojska v Zabaj~ 
kalí svedla boj proti atamanu Semenovi, ve 
kterém naši slavně zvítězili u stanice Myso~ 
vaja, zabrali mu 3 broněviky a vzali do zajetí 
i gen. Skipetrova. Dále, že bolševici jsou již 
v Ačinsku. Večer jedeme do stanice Irkutsk, 
kde budeme dále držeti službu. 9. ledna byli 
bolševici v Krasnojarsku a dnes (14. ledna) 
k naší radosti zamrzla Angara. Včera jsme 
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námi. Byl~li někdo pro to, naše vojsko jistě 
ne, poněvadž jsme byli často svědky, jak si 
jeho vedoucí činitelé vůči lidem vedli, co zby~ 
tečně n e v i n n é krve vyteklo za jeho reži~ 
mu. Již tenkráte neměl naše sympatie, když 
se vyhlásil jako diktátor. Rozdíl mezi ním a 
bolševiky' byl jen ten, že tam byl červený 
teror a zde bílý. Někdo snad může namít~ 
nout, že on sám všechno nedělal. ale pod jeho 
svrchovaností se vše dělo, a tak byl jistě vi~ 
nen tolik, jako ti, kteří jeho vůli prováděli. 
Proto jsme ho vydali tehdejší vládě v Irkut~ 
sku do rukou, což vzbudilo podiv v kruzích 
reakčních. 

Konali jsme stále ,službu ve městě, zatím 

co ostatní naše části projíždějí na východ. 
U nás se také již vyvíjí horečka t. zv. »kufro~ 
vá«. Kde kdo totiž shání prkna a truhláři 

mají plné ruce práce. V lrku'sku zatím nastal 

nový převrat a ustavila se již prozatímní so~ 
větská vláda. Tato žádala na nás vydání 
admirála Kolčaka, ten však již nebyl v našich 
rukou; bolševici však žádali také zlato a 
zvláště na toto měli velice spadeno. Jen kdyby 
se nebyli tolik báli. Museli jsme mít u něho 
stále zesílenou stráž. Dále prý jim máme vy~ 
dat zbraně a oni že prý nás sami dopraví 
domů. Možná, že by nás byli »odpravili« na 
místě. Znali také dobře houpat. Aby eva~ 
kuace byla urychlena a naše ešelony byly 
kratší, je nás nyní ve vagoně při nejmenším 
20 lidí (dříve 13). Celý pluk smí míti než 
5 ešelonů. 

Naše poslední části stále ještě byly vzdáleny 
na 550 verst od Irkutska. Byly napadeny od 
bolševiků u Tajšetu, kde strhly most. 

Začátkem února pov.stal v městě velký 
poplach, poněvadž se rozšířila pověst, že 
Kapelevci se blíží. I my měli pohotovost. Náš 
12. pluk měl opět boj (2. II.) s bolševiky 
u Niž. Udinska. Poněvadž iim rozebrali trať. 
musili na místě zanechat 3 vlaky a táhnouti 
dále pěšky. Dne 7. února 1920 poplach do~ 
stoupil vrcholu. Na rozkaz sovětů v 7 hodin 
ráno byl zastřelen admirál Kolčak .a s ním 

zároveň gener. Pepeljajev. Měl jsem právě 
v tu dobu službu kolem ešelonu. Sovět utekl 
z mě.sta. Mezi naším velením a bolševickým 
byla pak udělána smlouva, podle níž jsme 
bolševikům zanechali ·zlato a oni bez překá~ 
žek nás nechali jeti na východ, což se také 
stalo. 

22. I. přebírají bolševici v lrkutsku vládu 
definitivně do svých rukou. Pochovali jsme 
zde br. nadpor. Richtra, který byl ubit lidmi 
ze šajky KaradašvilIiho. Panovaly stále tuhé 
mrazy, které se pohybovaly mezi 35-40" C. 

• 
p LITI(KE (E TRUM 

ADOLF%EMAN 

Pádem Irkutska a útěkem Kolčakovců do~ ruské demokracie na Sibiři toto »Polit. cent~ 
stala se k moci oficiálně v celé střední Sibiři 
od Krasnojar.ska až k Irkutsku vláda t. zv. 
»Politického centra«, sestávající ze zástupců 
zemstva, kooperativů, selských svazů a so~ 
cialistických politických stran (soc. revoluč:
ní, soc. dem. a td.) a odborových dělnických 
organisací. Stanovisko neujasněné zaujímali 
kozáci, kteří ještě před půl rokem zdáli se 
býti záchranou situace a jednali marně s Kol~ 
čakem o demokratLsaci vlády, odmítavě sta~ 
věji se k této vládě kaděti. Převrat »Politic. 
centra« zahájen hyl již 21. prosince v hor~ 

nické velké obci západně Irkutska Čerem~ 
chově, kde utvořil se »revoluční štáb«, za 
ním svržena byla vláda Kolčakova v Nižně 
Udinsku a Krasnojarsku. Ve spojení s tímto 
hnutím beze sporu byl i předčasný pokus 
Gajdův ve Vla.divostoku, jenž se nepodařil. 
K »Politickému centru« přimkli se i domo~ 
rodci irkutské gubernie, Burjati, s .nimiŽ hrál 
šalebnou hru Seměnov. 

Vánoční převrat v lrkutsku postavil v čelo 

rum«, jež mělo za úkol utvořiti z této části 
Sibiře »buffernoje gossudarstvo« _ nárazní~ 
kový stát proti expansi japonské i reakčnímu 
náporu Seměnova z východu a zároveň ja1<;ý~ 
si mírný přechod pro vládu sovětů. KoIča~ 
kova vláda tehdy již vlastně neexistovala .a 
její armáda probíjela se na východ, nepřed~ 
stavujíc vážné nebezpečí proti postupující 
rudé armádě ke Krasnojarsku. Premier Kol~ 
čakovy vlády ministr Tretjakov nalézal .se již 
dávno někde v Čitě či Charbině, aby tam or~ 
ganisoval novou vládu se Seměnovem. Přes 
to »Politické centrum« nemělo posici snad~ 
nou. Celý kraj byl jako rozbouřené moře a 
zasažen byl selským povstáním. Toto povstá~ 
ní bylo typickým pro ruské poměry. V po~ 
čátcích Kolčakovy vlády .sedláci i kozáci při~ 
jímali jeho vládu pasivně, ba většinou sym~ 
paticky. Sedláci byli prOti bolševikům. Leč 
Kolčakův režim a zejména pověstná ataman~ 
ština různých Krasilnikovů a Kalmykovů, 
pronásledování sedláků a tre.stné výpravy, 
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často i proti nevinnému, způsobily, že začalo 
se rozmáhat povstání na všech stranách. Ale 
to povstání ještě nebylo vlastně bolševickým. 
V čele různých větších tlup stáli dobrodruzi 
a odvážní vojevůdci, buď starší carští dů~ 
stojníci, jako Kravčenko a Štětinkin anebo 
pověstný Kavkazec Karandašvil1i, který si 
získal legendy jakéhosi sibiřského Babinské~ 
ho a operoval na blízku Irkutska. 

mělo tedy co dělat předně s těmito bandami, 
s vlastními bolševiky, s nastupující rudou 
armádou sovětskou a konečně s východní 
reakcí japonsko~seměnovskou. Oporou »Po~ 
litického centra« byla t. zv. »národní revo~ 
luční armáda«, sestávající z několika vzbou~ 
řených, dříve kol čakovských pluků, jejíž ve~ 
liteli byli výborní ruští vojáci, demokrati od 
kosti Kalašnikova Rješetnik.ov. Na armádu 

Parník " Angara«. 

Tyto bandy byly proti Kolčakovi, ale i 
proti bolševikům. Svorně pak byly proti Če~ 
choslovákům. Rozvratem na Sibiři prohlubo~ 
vala ,se i neujasněnost mezi těmito povstalci. 
Někde si začali .přímo říkat »zelená armáda« 
a jejich heslem bylo ne »dělnická vláda so~ 
větů«, ale »selská vláda«, někde zase tlupy 
se zbolševisovaly a přidávaly se ke komuni~ 
stům. Tou měrou, jak postupovala »rudá« 
armáda, přidávaly se tyto tlupy k ní, ale 
sotva se utvořila v těchto místech sovětská 
vláda, odtáhly opět do hlubin si.biřské tajgy 
a bojovaly proti sovětům. Tak bylo s Krav~ 
čenkem a Štětinkinem, i později s Karandaš~ 

vilIim. 
»Politické centrum« kromě vnitřních potíží 
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tu ale nebylo valného spolehnutí. V lrkutsku 
samém byla celá horda ,starých kolčakov~ 
ských důstojníků, kteří nyní sice shodili 
»zlaté pohony«, ale čekali každé příležitosti, 
»až se to zase převrátí«. A skutečně převrat 
nebyl vyloučen, neboť blížila se ustupující 
armáda Kolčakova t. zv. »Kappelovci«, kteří 
mohli ještě sehráti tu svoji důležitou úlohu .. 
Armáda ta v jádře byla výborná a byly mezi 
ní i části čistě dělnické a demokratické. Kdy~ 
by »Polit. ventrum« bylo dovedlo tehdy vy~ 
užíti situace, snad byly by poměry na Sibiři 

jiné, 
My zachovávali jsme ovšem úplnou ne~ 

utralitu, která nám vynesla jen nenáv~st na' 
všech stranách. Vůdčí lidé z »Polit. centra« 

k nám chovali sice vřelé sympatie, ze)mena 
Kalašnikov, ale široké kruhy tuto neutralitu 
nechápaly a říkaly: »Pojďte s námi a pomozte 
nám.« My ovšem vzhledem k našim zadním 
i předním vojům nemohli a nesměli se do 
těchto vnitřních ruských záležitostí mísit. 
Evakuace naše v tu dobu nalezala se v tako~ 
vém stadiu, že dne 4. ledna opustily Krasno~ 
jarsk poslední vlaky šestého pluku, západně 
lrkutska byl ještě 5. pluk a celá třetí divise. 
Prvá div~se byla částečně od Bajkalu ke Vla~ 
divostoku a před Bajkalem. 

Naše neutralita přirozeně nebyla chápána 
ani Kolčakovci, ani Seměnovem. Nutno při~ 
znat, že sympatie našich hochů provázely 
zoufalý ústup »Kappelovců«, mezi nimiž byla 
řada našich bývalých spolubojovníků, ale ani 
jim nemohli jsme pomoci. Seměnov zuřil a po~ 
kusil se zdržova,ti náš odchod, poněvadž byl 
tak jist před útokem bolševiků; jemu pomáhali 
Japonci, kteří nejsouce připraveni na zimnj 
boj s bolševiky, hleděli nás zdržeti do jara, 
abychom tvořili přehradu mezi Východem ,a 
nastupujícím bolševismem. Seměnov dopou~ 
štěl se až nepříčetnosti, hrozil nás »silou roz~ 
drtit«, chtěl snad vyhoditi do povětří i něko~ 
lik nákladných tunelů okolo jezera Bajkal~ 
ského, aby nám znemožnil postup, až konečně 
byl jak náleží poučen pluk. Zákem a zkrotl. 
Japonci na nás šli chytřeji. Brali nám loko~ 
motivy a zdržovali nás technicky, tváříce se 
při tom jako nejlepší spojenci. »Politický 
centr« se patrně obával, že Kolčakovci se 
pokusí za Bajkalem organisovati novou svou 
vládu a proto žádal od problematické již 
omské vlády, jejíž členové dosud byli v Ir~ 
kutsku, odřeknutí se Kolčaka, vydání zlaté~ 
ho pokladu a přeformování kol čakovské 
armády. Omská vláda sice souhlasila s tím, 
že Kolčak se vzdá vlády, ale ve prospěch 
generála Denikina. Nastal ostrý spor, který 
snažili se rozřešit spojenečtí představitelé 
v Irkutsku, a tak došlo k jednání ve vlaku 
generála Janina dne 2. ledna 1920 na ná~ 
draží v lrkutsku. K jednání dostavil se gen. 
Chanžin, voj. ministr Kolčakův, se zástupci 
Kolčakovy vlády. Červen~ Vodalim, Buriški~ 
nem a Larsonovem. Druhého dne jednání se 
zúčastnili zástupci tvořícího se »Politického 
centra«, ale k dohodě nedošlo. Kolčakovští 

IV. di! Cestami odboje. 35. 

..... 
representanti nechtěli slyšet o předání vlády 
»Pohtickému centl'U« a stáli na svém, že dě~ 
dicem Kolčaka musí se státi gen. Denikin. 
Výsledkem dohody byla pouze otázka zlata, 
které rozkazem gen. Janina i spojeneckých 
komisařů bylo' svěřeno ochraně Čechoslo~ 
váků, kteří měli 3 vlaky se zlatem přivézti 
z Nižně Udin,ska do Irkutska, kde mělo býti 
předáno zákonné místní vládě. Před několika 
měsíci dopraven byl jeden vlak se zlatem za 
Bajkal, o němž japonský zástupce gen. Kato 
prohlásIl, že jej »ochl'aňuje« ataman Semě~ 
nov v Čitě. 

Dne 4. ledna Kolčak odřekl se v Nižně 
Udinsku vlády ve prospěch gen. Děnikina, a 
gen. Janin svolal třetí poradu sporných stran 
do svého vlaku. Československé stráže hlíd~ 
kovaly již ve městě a zabránily uloupení 
majetku Státní banky Kolčakovci, kteří již 
byli na' cestě za Bajkal. Rozehrál se známý 
boj a Kolčakovci prchli, při čemž Semjonov~ 
ská cháska odvlékla s sebou 31 představitelů 
demokratických vrstev jako záložníky. 

»Politické centrum« dne 7. ledna svým 
manifestem oznámilo svržení Kolčakovy vlá~ 
dy, osvobození politick~ch vězňů atd. a pro~ 
hlásilo Seměnova, Kalmykova, Rozanova i 
Kolčaka za nepřítele vlasti. Tato vláda svo
lala na 12. ledna zatímní sibiřskou radu lido~ 
vé správy až do svolání ,sibiřského lidového 
shromáždění, složeného ze zástupců zemstev, 
selských sjezdů, kozáctva, městských samo~ 
správ a odborových dělnických organisací. 
V manifestu oznámeny kroky k zahájení míru 
se sověty, navázání styků s demokratickými 
,státními útvary np ruském území, svobodné~ 
ho propuštění československé armády, přátel~ 
ství k Dohodě atd. Program byl čistě demo~ 
kratický a jistě přijatelný a manifest obracel 
se k lidu, doufaje v podporu při demokratické 
své práci. Tento manifest podepsán byl před,. 
sednictvem, v němž byli Fedorovič, Achme~ 
tov a Kozminský, členy byli Feldmann, Ko~ 
nogov, Chodukin, Goldmann a Vasilenko. 

Dne 15. ledna přijel do lrkutska vlak gen. 
Kolčaka, kde byl spolu s ministrem Pepelja~ 
jevem zatčen a uvězněn ve městě. 

Leč ukázalo ,se brzy, jak »Polit. centr« 
znal málo poht~cky nevyspělý a neuvědomělý 
lid a jak mužové, postavení v čelo vlády, uká~ 
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zali se málo energickými a schopnými 
k úspěšné státotvorné práci. Opakovala 'se 
zde historie kerenštiny, tápání a lavírování 
mezi demokratismem a bolševismem, úzko~ 

prso st . a doktrinářství politických straníků, 
tvrdohlavo,st a osobní nevraživost jednotli~ 
vých vůdců a naprostá nevyspělost mas. 
Jestliže nebylo vlastně socialismu v západ~ 

ním evropském Rusku, bylo jej tÍm méně na 
Sibiři, v zemi zámožných sedláků a »kulja~ 

ků«, ale i v zemi katoržníků (trestanců), 

uprchlých zločinců. Zde v divoké směsi žila 
celá Rus, výkvět inteligence i její potomstvo 
i výkvět kriminálního podrostu širé Rusi. A 
mezi tím ležela kompaktní masa rU,ského 
sedláka, pevnějšího a vyspělejšího pro zvlášt~ 
ní sibiřské poměry, než v evropském Rusku. 

Jaký div, že z tohoto tak různorodého pro~ 
středí bylo pravým uměním vytvořiti novou, 
demokr.atickou vládu, zejména když v něm 
zahnízdila se ještě z celé Rusi téměř slétnuvší 
se sem reakce, A tak »Politické centrum« ne~ 
nalezlo pochopení ve vlastních masách, na~ 
lezlo je pouze u nás, kteří jsme se chovali 
k němu vzorně neutrálně a pak - v moskev~ 
.ském sovětu. A v tom tkví tragika »Politic~ 
kého centra«. Pro nedostatek státotvorné 
schopnosti svých vůdčích lidí nevytvořil 

vládu pevné ruky a nedovedl zabezpečiti moc 
demokratickým vrstvám. Nemaje dostatečné 
opory ve svém vojsku, jal se ustupovati bol~ 
ševickým tlupám ozbrojeného - dělnictva a 
svoloval k tvoření se sovětů i družin t. zv. 
krásnoarmějců. 

Místní bolševičtí agenti záhy vycítili tuto 
slabost »Centra«, proti kterému pracovali, 
aneb ,sabotovali reakční kruhy a začali 

svou politiku rozvratu, kterou neušetřili ani 
naše vojsko. - Proti našemu vojsku štváno 
a vytýkána mu jeho neutralita a ochrana Kol~ 
čaka, nazýváno reakčním a sváděno přímo 
k revoltě proti našemu vedení. Zdravý smysl 
našich vojáků však vycítil tuto léčku a jed~ 
nota naše zůstala zachována, »Politické cent~ 

rum« ústy Kalašnikova odmítlo tyto pokusy 
rozvrátit naši armádu, ale ,síly, proti nim za~ 

kročiti, nemělo. 

Zatím dalo se do vyjednávání s rudou 
armádou o z.astavení občanské války a uza~ 
vření míru se sovětským Ruskem, Vedení 
rudé armády žádost o mír předalo Moskvě 
a bylo málo naděje na její vyřízení. Souča,sně 
i naše vedení dlouho vyjednávalo s bolševic~ 
kým předvojem, jehož odvaha rostla s kaž~ 
dým kilometrem, s nímž se blížil našemu zad~ 
nhnu voj i a spletla mu hlavu, když polský 
legion se mu vzdal. Bylo třeba mu dáti trochu 
na pamětnou, rozbíti trať a dáti se na pochod 
pěšky, aby bolševici dostali rozum a ke konci 
ledna konečně uzavřeli s námi příměří, jež 
umožnilo naši evakuaci. 

Před tím .ale odehrál se poslední akt tra~ 
gedie »Politického centra«. Místní bolševici 
,totiž dověděli se" že jednání se sověty proti 
očekávání je příznivé a proto pospíšili si 
,s útokem. Celé dny se »meetingovalo« a mlá~ 
tila prázdná slova na všech možných schů~ 
zích, ale nikdo nepodal »Centru« pomocné 
ruky. Od positivní práce každý utíkal - -. 
Zatím bolševici pracovali, agitovali a dne 24, 
žádali ultimativně předání vlády v ruce již 
bolševického »Revolučního komitétu«, t. zv. 
Revkomu. »Politický centr« váhal, váhal, ale 
konečně ustoupil a dne 25. ledna předal vládu 
místním bolševikům, tuším k 5. hodině odpo~ 

lední. 

A večer už procházeli němečtí a maďarští 
zajatci s rudými hvězdami na rameni ulicemi 
Irkutska, a táž zajatecká, dříve »ruská« a pak 
»národní« hudba vyhrávala Internacionálu. 

V 6 hodin večer přišel telegram z Moskvy, 
že - sovět moskevský uznává vládu »Poli~ 
tického centra« a souhlasí s utvořením »huf.., 
ferného gosudarstva« v střední Sibiři. Irkut~ 
ský »revkom« jen mávl rukou a na nesmělé 
námitky »Politického centra« řekl škodolibě: 
»Naplevat«. 

x 

550 

SPORTOVNí II 
VOJSKU N 

N ST V NAŠEM 
..-

MAGISTR LE 
JO'E~ ML(O(H . 

Tělovýchově v našem zahraničním vojsku 
byIa věnována velká pozornost, jak oficiel~ 
ním vedením, tak mužstvem samým. Nejvíce 
se samozřejmě uplatňovala výchova sokol~ 

ská, zejména na Ukrajině. Při ranních půlho~ 
dinkách neboli »klencácích« jsme většinou 
předcvičovali oddíly ze sletových prostných. 
Po čas bojů nebylo času věnovati se sportu, 
ačkoliv v takový »obchvat« 30 km nésti na 
rameni tělo neb podstavec od kulometu, bylo 
jistě výkonem rekordním. 

Lehké atletice větší po~ornost se věnovala 
až na magistrále. Volného času bylo dosta~ 
tek a místa ještě více. Zařizovali jsme si pri~ 
mitivní tělocvičné nářadí, zejména br.adla. 
Pro skoky se upravilo místo pro doskok, tyč 
pro skákání nahradil mladý stromek, zba~ 

vený kůry a větví. Vrh koulí se pěstoval na 
kůželnách, kterýžto oddíl měl nejvíce členů. 

Také těžká atletika se pěstovala. Zápasy 
bývaly řeckořímské i ve volném stylu, někdy 
se však konaly úplně neregulérně.t:ro zve~ 
dače břemen stačila péra od vagonů. Každá 
část pořádala nejednou veřejné cvičení, 

Sku,tečného lehkoatletického výcviku se 
nám dostalo teprve v Irkutsku, resp. naší 
části v Innokentěvské. Tam ,jsme měli již 
opravdový oštěp, tyč na skok, kouli, dvsk a 
j. potřeby. Po pilných přípravách zúčastnili 
jsme ,se velkých lehkoatletických závodů 

v Irkutsku, kde bylo docíleno velmi slušných 
výsledků, i těl. slavností při vítání delegátů 
z vlasti. 

Po těchto slavnostech byli jsme pozváni 
k utkání s americkými vojáky 27, pluku .ve 
Verchně Udinsku. Odjeli jsme zvláštním vla~ 
kem, zároveň se vzorným sokolským druž~ 
stvem a mimo to ještě s námi jela footbal~ 
lová jedenáctka. Já ,sám žádným nadprůměr~ 
ným sportovcem .nebyl, jen jsem doplňoval 
nutný počet závodníků. Po krásné jízdě okolo 
Bajkalského jezera přijeli jsme časně ráno do 
Verchně Udinska, kde byla naše výprava 
slavnostně uvítána velitelem 27. pluku ame~ 

rických střelců. Pohoštěni jsme byli jídly, o 
kterých se nám v našem vojsku ani nezdálo. 
Pak si nás vzali vojáci mezi sebe do svých 
praktických stanů, hostili nás i učili různé 

hry, jako basse-ball a p. Náhodou jsem se 
dostal do společnosti amer. Čecha, který mi 
byl nejlepším společníkem a později v Ame
rice upřímným přítelem. 

Skok o tyči. Irkutsk, u srpnu 1919. 
Foto Památnil{ Odboje. 

Po výborném obědě byla přehlídka pluku 
a nato footballový zápas, který naši vyhráli. 
Příštího dne byly závody, ve kterých naši 
hoši získali většinu prvých míst, zejména br. 
Jirsák, Smrčka, Spáčil a j. Největší pozornost 
i údiv vzbudilo opravdu vzorné sokolské 
družstvo, vedené Fr. Erbenem. Také naše 
»těžká váha« budila zaslouženou pozornost 
parádními řecko~římskými chvaty. Zúčastnil 
jsem se běhu na 100 a 200 metrů, a umístil 
jsem se na slušném místě. V běhu na 1000 m 
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nás startovalo velké množství, jak Čechoslo~ 
váků, tak Američanů. Své závodníky a.me~ 
ričtí vojáci povzbuzovali ohlušujícím řevem 
i pískáním. Jelikož se vědělo, že se rekord 
světový »nezláme«, poz~rnost všeho publika 
se soustředila na ty poslední a uzavíraly se 
sázky, bude~li to Američan nebo náš. Po tře~ 
tím kole jsem zpozoroval, že budu asi já tím 
nešťastníkem, proto, chtěje zachrániti čest 

našich sportovců, »nasadil« jsem poslední 
kolo. Měl jsem však smůlu, neboť jsem ztra~ . 
til bačkory, které mi nahražovalysportovní 
střevíčky s hřelby, jež měli všichni američtí 
závodníci. Běžel jsem však dále bos, nechtěje 
být za žádnou cenu posledním. To se mi po~ 
dařilo, neboť u cíle dobíhalo se mnou asi pět 
Američanů, z nichž jeden klopýtl a udělal 

několik kotrmelců k veliké radosti publika. 
Aby alespoň v něčem nás předčili, konal 

se veliký boxerský zápas amerických vojáků. 
To jsme koukali na sport! Krev stříkala 

z nosů, a to uvedlo celý pluk do takového. 

nadšení, že s'patřivše naše opravdu otevřené 
pusy nad takovým spartem, házeli nám v naši 
skupinu americké peníze a cigarety. K veli~ 
hmu překvapení však nikdo z nás si těchto 
darů nevšiml. :Řekli jim hoši také anglicky, 
že nejsme Rusové, kteří ve své zemi. žebrají 
u cizinců. Ze náš voják, byť by měl žold 
stokrát menší, nežli americký, považuje se 
za stejně cenného. Vojáci se zastyděli a sna~ 
žili se projeviti své přátelství způsobem jiným. 

Přes toto nedorozumění přijali jsme s po~ 
vděkem řeč velitele pluku, který vřelými 

slovy ocenil zdatnost našeho vojáka jak na 
poli válečném, tak sportovním. Rozdával pak 
opravdu velmi cenné dary vítězům závodů, 
jak našim, tak americkým. Po čtyřdenním 
pobytu jsme se pak srdečně rozloučili a vrá~ 
tili se k našim zlatým klukům v těplušká'ch, 

kdež se konaly čilé přípravy k další cestě na 
východ. Tím také končila v Rusku sportovní 
činnost naší části, aby byla obnovena za rok 
v Americe. 

Sokolská cvičení na bradlech. lrkufsk, v srpnu 1919. Foto Památnlk Odboje. 

V ZADNíM VOJI 
JOSEF· KYNCL 

Na všech stanicích Magistrály mezi Kras~ 
nojarskem a Kanskem byly na podzim roku 
1919 rozloženy části 12. střel. pluku generála 
M. R. Štefánika, ochraňujíce železnici i její 
nejbližší okolí. Na stanicích i na zapadlých 
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razjezdech1
) stálo někde n{:l slepé koleji pár 

opelichaných těplušek,2) někdy trochu okráš~ 

') Zastávka. 
') Nákladní vagon (za dobrých časů obšitý plstí, 

tedy »teplý«). 

lených, a více méně podařeně zařízených 
k obývání; tam, uvnitř na pryčnách; se za 
sychravých dnů povalovalo a spalo, četlo a 
debatovalo, hrálo v karty a zpívalo a často 
také nadávalo patnáct-dvacet vojáků, cho~ 
vajících již jen jedinou touhu »adjeti domů« 
a vyjadřujících svorně přesvědčení o pomě~ 
rech lapidárním výrazem »do bot Sibiř!«. 

Někde rota, jinde dvě střežily přidělenou 
stanici s příslušným úsekem trati i t. zv. ne~ 
neutrálním pásmem 10 km po obou stranách. 
Ochrana spočívala v hlídání důležitých že~ 
lezničních objektů (mosty, vodárny, topírny, 
výhybky) a v průzkumné službě dále ad trati, 
t. j. v »rozvědkách« se zvláštním zřetelem 

k vesnicím, kde se hledali bolševičtí partizáni 
- tehdy ponejvíce bezvýsledně. Spíše se 
našla stará verndlovka, primitivní lyže, kotel 
na pálení samohonkyB) a pár butylek této 
zapáchající šedivé tekutiny, než tak zvaní 
povstalci. V tomto úseku, ještě nedávno tak 
pověstném a nebezpečném, kde .od prvních 
měsíců devatenáctého roku až do léta řádily 
organisované tlupy bolševických záškodníků, 
přicházející od řeky Ta,sjejevy a od Kanu i 
Minusinského kraje, ničící trať a přepadá~ 
vající stanice i vlaky - tu bylo od známé 
úspěšné výpravy III. divise proti Kravčen~ 
kovi již klidno, aspoň zdánlivě. Na svých 
častých rozvědkách, konaných koňmo a na 
povozech, později výhradně na saních, podle 
řeky Jeniseje a ke Kanu na sever, do okolí 
Rybi.nska a k řece Matně na jih, nenarazili 
jsme skoro nikdy na větší skupinku povstal~ 
ců a obyvatelé na dotazy jen krčili rameny. 
Než tento klid byl jen zdánlivý a dočasný. 

Konali jsme tedy u 12. pluku v podstatě 
totéž, co v té době bylo úkolem a životní nut~ 
no stí celého našeho vojska. Z III. divise byl 
nejdále na západ vysunut 11. pluk, jsa po~ 
sádkou v Krasnojarsku; odtud dále k Omsku 
chránila trať II. divise a ostatní národnostní 
vojska (Poláci, Srbové, Lotyši). Kansk patřil 
již do úseku 9. pluku. Štáb 12. pluku (velitel 
mjr. Palacký) sídlil v depov,ské4 ) stanici 
Kljukvenné, kde se také proháněla naše »si~ 
biřská šlechta« s červenými gatěmi, t. j. hoši 

3) Vodka, kořalka, pálená primitivním způsobem 
sedláky, obyčejně ze žita. 

.). Stanice, kde je depot (topírna). 

od 2. jízdního pluku (velitel pluk. Červinka). 
úsek trati od stanice Zykovo do Sorokina 
chránil II. prapor (velitelství ve Sviščevu), 
k jehož 7. rotě jsem přišel po absolvování 
»akademie« ve Slud'ance; dále na Východ 
byly rozloženy prapory I. a III. Později, na 
počátku listopadu, vystřídali nás na západě 
Lotyši a pluk se srazil na úseku od Kljukven~ 
né do Filimonova s prapory v normálním po~ 
řádku od západu. Celý II. prapor se tehdy 
,soustředil na stanici Zaozjórnaja, posílaje 
střídavě jednu rotu na ochranu razjezdu Gro~ 
madskaja, zapadlém v tajze u řeky Rybné, 
kde skutečně vlci a lišky dávali dohrou noc. 

Poměry u nás nebyly příliš utěšené. Jádrem 
12. pluku byli dobrovolci, vstoupivší do voj~ 
ska většinou až v osmnáctém roce po »vy~ 
stoupení«, a vojáci ze zrušeného výchovného 
»tábora pre Slovákov« v Irkutsku. Tu ne~ 
bylo a ani konečně nemohlo býti ono hřejivé 
bratrské ovzduší, kterým byly proniknuty 
části prvních dvou divisí. To jsme zpozerD~ 
vali hned při nastoupení služby u pluku, a 
řeknu upřímně, jak nás to. velmi zaráželo, 
zvláště, když ve snaze získati tyto. bratry pro. 
družnější život, vytveřiti aspeň v tak malé 
jednetce, jakou tehdy byla reta (50-80 lidí) , 
ve,s~lejší náladu, družný a redinný duch, 
svésti mysle k ideálům, tveřícím mravní zá~ 
klad našeho. vejska, narazili jsme zhusta na 
velké nepochepení, ba i na edpor. Skutečně 
pro. tyto. apatické, zhusta starší dobrevelce, 
se ani nehedilo to. milé slovo. »hoši« ve vý~ 
znamu, který jsme mu dávali. Pravda, byly 
výjimky, ale celek se aspeň tak jevil. A brzy 
jsme poznali, že desti viny na tom mají ně~ 
kteří důstojníci, kteří se nedovedli nebo ne~ 
chtěli přiblížiti svým vojákům a získáti je pro 
družnější život. Místo toho se tito starali jen, 
kde sehnat pár butylek5 ) vodky a nějaký 

klep. Raději nechci vzpomínéllt na tyto scény, 
kde se důstojníci opíjeli do němoty před vo~ 
jákya vyváděli ošklivé kousky. To byla jed~ 
na z hlavních příčin, proč důstojníci nezna~ 
menali pro vejáky mnohdy nic; ukázalo. se to 
nad jiné jasněji za chaosu evakuace! 

V jednotvárném živetě na osamocených 
stanicích znamenaly výpravy do kraje pří~ 

.) Lahví. 
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"Sibiřská šlechta«. - čsl. jízda. Foto Památnil, Odboje. 

jemnou změnu a osvezení. Rozvědky se ko~ 
naly buď na rozkaz shora nebo z vlastní ini~ 
ciativy. Chodili jsme většinou po menších 
partiích, 10--20 vojáků s důstojníkem a sa~ 
mostřílem na jeden nebo dva dny; výjimkou 
byly asi dvě větší akce skoro celého praporu, 
na př. ze Sviščeva. Kromě pátrání po povstal~ 
cích, rekvirovaly se také lyže - primitivní 
to krátká prkénka, podšitá srstí, na nichž 
však minulé zimy byli povstalci tak pohybliví 
a nedostižní v zapadlé tajze. Podél Jeniseje 
jsme nacházeli samé kozácké vesnice, v kra~ 
jině blíže Kanu sídlilo hojně Latyšů (Sergil, 
Barga) i Poláci. Obyvatelé se k nám chovali 
dO,sti přívětivě, skoro všude nás pohostili, ale 
na každém kroku slyšels neustálé stížnosti na 
vládu a její orgány. Tak jsme ve vsích a chu~ 
torech6 ), u Kanu místo pátrání po bo!ševi~ 

cích sepi,sova!i protokoly o přehmatech a ná~ 
silí milicionérů, na něž žalovali i jediní dosud 
vládě jakž takž oddaní hajní ze státních lesů 
i starostové obcí, jinak sami dost neoblíbení 
od ostatních občanů. Revolučními myšlenka~ 
mi, vznikajícími také z ho.spodářských příčin, 
byl proniknut celý kraj. I v kozáckých dědi~ 
nách byli už nespokojeni a »kozačky« tropily 
hrozný povyk, když jejich muži musili naru~ 
kovati. Čím dále od trati, tím se nespokoje~ 

6) Samoty s hospodářstvím. 
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nost s kol čakovským režimem projevovala 
zjevněji. 

Na jedné rozvědce jsme vypátrali u Lopa~ 
tiny a po tuhé půtce zastřelili pořádnou med~ 
vědici, ze které měla celá 7. rota boha,tý oběd, 
rotný krásnou kůži, a o jejíž sádlo jako lék 
se zajímalo celé Zykovo. Kuchaři medvěda 
upravili jako vepřovou pečeni s knedlíky a 
zelím, a věru, bylo to dosti dobrd 

Mladší vojáci chodívali často na večírky 
za děvčaty do blízkých kozáckých dědin a za 
oplátku kozácký dorost přicházel k ešelonu 
zazpívat ,a zatanc~vat za doprovodu nezbytné 
»harmošky«. V ešelonech bylo tenkrát dosti 
žen i milenek, nevyjímaje důstojníky. V Za~ 
ozerné uspořádáno několik večírků s tancem, 
končivších obvyklým pitím v důstojnickém 

voze, a jednou plukovní osvětový sbor před~ 
vedl úspěšně »Hráče« od Gogola v místním 
Národním domě. 

Na stanici jsme drželi neustále několik sel~ 
ských povozů nebo saní s přípřeží pohotově, 
kdyby bylo třeba jeti někam na rozvědku. 
:Ríkali jsme, že ta a ta vesnice má »děžur~ 
stvo«,7) což ,se určovalo na »volostné úpra~ 
vě«.8) 

První výročí 18. října jsme vzpomenuli 

7) T. j. službu, na př. »děžurný oficer« je naše do
zorčí důstojník, důstojník ve službě .. 

8) Obecní správa, úřad (ve větších obcích). 

proslovy na všech stanicích; příjemně tehdy 
potěšilo zvýšení platů o 150 %, což ovšem 
v »sibirkách«9) neznamenalo žádný přepych. 
Občas přivezl nám broněvík10 ) »SpasHel« 
nějaké trety z t. zv. »amerických podárků«, 
které jsme musili rozdělovat losováním, ježto 
toho bylo málo a jednotlivec dostal nanejvýš 
několik cigaret nebo kousek mýdla. Také 
jsme tehdy na výzvu v plukovním časopise 
»Dvanáctka« selbrali v rotě asi 3000 rublů na 
»Če,ské srdce«, za něž nakoupeny kdesi 
v Americe potraviny pro děti a odeslány do 
vlasti. Událostí dne byl příjezd vozu polní 
pošty, která přivezla několik čísel Deníku, 
Slov. hlasů a publikace 1. O. O., někdy před 
vánoci už také první dopisy z vlasti; kromě 
toho pověděli pošťáci vždy leccos nového, 

i to, co se nestalo. 
Mnoho nás rozčilovaly zprávy o úpravě 

hranic s Maďarskem. Ten protáhlý tvar repu~ 
bliky se nám pranic nelíbil a tenkrát se nej~ 
více rozhořčovali bratři, jejichž rodná nebo 
domovská obec zů,stala Maďarsku; »čo s na~ 
mi budě?« ptali se, Ziajisté že oprávněně. 

Podzim toho roku přinášel kromě silných 
mrazů a sněhových vichřic stále a stále bez~ 
nadějnější zprávy o protibolševické frontě. 
Tato se již od konce léta hroutila a znamenitě 
postupovahl, jenže vždy jeden krok na západ 
a sto na východ, blíže k sídlu »omského pra~ 
vitěla«11) - Kolčaka. Ač chodily odtamtud 
jen sporé zprávy nebýt našeho Deníku, nevě~ 
děli bychom skoro ničeho - přece každý 
z nás od rotního ševce až do toho podporu~ 
číka (výše se neodvažuji tvrdit!) by! pře~ 
,svědčen, že to všechno musí co nejdříve 
prasknout, a bude to pak »správná evakua~ 
ce« poklusem až za Bajkal, jestli to totiž 
vůbec půjde. Na imaginární frontě, stahující 
se překotně od Tobolu k Irtyši a zužující se 
na pásmo při železnici, demoralisované zbyt~ . 
ky sibiřské ,armády: hladoví a polonazí vo~ 
jáčkové, přebíhající při každé příležitosti 
k rudým v masách; ubohé trosky vojska, jež 
se rozpadlo více působením desorganisova~ 
ného, zchátralého »týlu«,12) prolezlého ko~ 

') Státovky sibiřské Kolčakovy vlády, tehdy rychle 
klesající. 

'0) Obrněný vlak s kulomety a děly. 
") Vládce. 
") Zápolí. 

", 

r,upcí, nezákonnostmi, násilím a politickým 
terorem, plného zbytečných štábů, úřadů a 
»karatělných otrjadů«,13) než pod údery so~ 
větských vojsk. Rozvrat a hniloba týlu pro~ 
jevovaly se na každém kroku. Nejvíce to 
bylo znát na železnici, kde špatně placení 
nebo vůbec. neplacení železničáři a dělníci 

v dílnách, nemohouce za ,těch několik »sibi·· 
rek« dostati nejnutnější potřeby k živobytí, 
nenávidějící tento absolutistický režim, ztrá~ 
celi poslední chut sloužiti té Kolčakově ban~ 
dě. Uhelné doly v Čeremchově a ně-které 
podniky pracovaly (ovšem obmezeně) jen 
dík spolupůsobení a intervencím našich zá~ 
stupců a odborníků. V polovině listopadu 
.padá Omsk, kde zanecháno rudým desítky 
ti,Síc kompletů anglické výstroje a ze kterého 
se překotně evakuovala již dříve vláda do 
Irkutska i spousty běženců, většinou rodiny 
důstojníků a činovníků; jejich vlaky zatara~ 
sují trať a ochromují úplně již beztak rozvrá~ 
cený tra~sport. Na depových stanicích ro~ 
stou řady vyhaslých, zmrzačených lokomotiv, 
nedostává se brzy uhlí a mazadel. Z Omska 
se vyvážejí v přepychových vozech rodiny 
ministrů a předních pohlavárů, táhnoucí s se~ 
bou všechno možné haraburdí, od piana až 
do nočníku a klece s kanárem, mezitím 
co z fronty ,se nemohou hnouti vlaky, složené 
z nákladních vozů, bez kamínek, kde jsou 
namačkáni, váleji se ve výkalech a umírají 
od tyfu, malarie a jiných hrozných nemocí 
i 'od mrazu ubozí vojáčkové sibiřské armády, 
hotové to živé mrtvoly, o něž se nikdo ne~ 
stará, a kteří kdesi budou zmrzlí na kost vy~ 
hozeni prostě do tajgy. Ohromné řetězy vla~ 
ků zatarasily trať po obou kolejích od Om~ 
ska až za Novonikolajevsk a strašná panika 
ovládla tuto lidskou masu, deroucí se v šíle~ 
ném strachu před bolševiky na Daleký vý~ 
chod, kde je Semenov, bezpečí a spása! 

Pád Omska nikoho nepřekvapil. Avšak ne 
toto, nýbrž vše, co předcházelo a doprová~ 
zelo, znamenalo konec. Jen kruté mrazy a 
technioké překážky zadržovaly vítězný po~ 
.stup sovětských vojsk - o nějakém vážném 
odporu se už nedalo mluvitI A vláda nemá 

") Trestných oddílů - pověstná metla obyvatelstva, 
vojáci, neštítící se často nejhnusnějších zločinů; tu pro
slul zejména ataman Aněnkov a Semenovovy hordy. 
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rozumu; jsouc před katastrofou, neustává ve 
svém tyranském 'režimu, všichni jsou slepí. 
Do toho vpadá známé naše memorandum, 
kritisující ostře Kolčakovštinu a odmítající 
odpovědnost za bezpráví a zločiny, vládou 
páchané. Přinucena nakonec k jakýmsi ústup~ 
kům, pokouší se tato udržeti se u vesla urči~ 
tým zmírněním systemu a zdánlivým hledá~. 
ním cest k ,sblížení s lidem a Čechoslováky. 
Ale už je pozdě! My nemáme nejmenší chuti 
jít za ně krvácet, a sympatie celé Sibiře jsou 
již u Sovětů, od nichž očekává zmučená země 
vysvobození z té nekonečné občanské války, 

Úsek čs.12.si~el. pluku 

ptXi ochraně sihíř.1~é železn/ce 

cd podz/mu. 1919 do eva/rUD ce. 
o \ 8 12 16 to ~V>!t 

vysvobození od násilí a zločinů karatělných 
otrjadů, připojení k světu, kde je petrolej, 
sůl. mýdlo, cukr, čaj, manufaktura ... Lid si 
nepřeje jen klidu a zabezpečení živobytí, což 
mu podle jeho přesvědčení mohou dáti jell 
bolševici, kteří brzy přijdou, vyženou tu bělo
gvardějskou pakáž, pustí Čechoslováky do~ 
mů - vždyť jen oni se k nám tu chovali 
dobře! - a udělají pořádek. Toto smýšlení 
je podporováno agitací bolševických vyzvě~ 
dačů, jimiž se kraj hemží a kteří dokonce ně~ 
kdy spolupracují s námi a v náš pro,spěch 
(vyzvědač Lamburg). Podle toho se též za~ 
řizují povstalecké tlupy, organisující se znova 
v hloubi kraje a přibližující se k trati. 
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V té spletité a hrozivé situaci jsme skoro 
bez zpráv. Vedení, nařizující »vysvětliti stav 
věcí vojákům, pověděti, co se děje a jak se 
mají chovat«, samo asi neví, jak to dopadne. 
Máme vojáky povzbuzovat, a sami jsme od~ 

. kázáni na dohady! o.statně, vojáci vědí a 
cítí, že je to pořádně i s námi »nahnuté«, ale 
oni chtějí slyšeti, kdy se hneme a nevěří 
v opravdovou vůli vedení! V dusném ovzduší, 
plném nejistoty a obavy, ale i určitého fata~ 
lismu - »chúže něbúdět, čěm těper!«14) -
rodí se v těpluškových debatách všelijaké 
fantastické zprávy, rozšiřující se rychle po 

okolo 5000 muiů.. 

~ ~'úl",:/\ statti~ Cl .I:~IJvky ( ... :u-
ll$!. Od~"u"''V<2 j~ut:l) '~p~lý1J' fZfI"'*u. 

- "~.':4'lti Itl"' ..... ~ t,.~(~., ... i"f). 
~ .... a,vltl 2 'kupltlj p<loJ.tta.lcit.I"'O'" 

1' .. &4 .... 4 CI .... t_I'; .. I/ .. Noub 
4"'7"e ,...,UU::o\m. let... (9'9. 

}<'oto Pa.má tník Odboje. 

částech a přijímané lehkověrně ý té neinfor~ 
movanosti. Vojáci, nechápající, proč ještě 

stojíme, když to za chvíli všechno praskne, 
jsou nervosní a zlořečí vedení i nám - dů~ 

stojníkťtm. Každý bráška, projíždějící stanicí, 
. je obléhán a dotazován o situaci. Hoši bed~ 
livě pozorují, kdo nebo co jezdí na východ, 
co se ještě vozí na západ, a usuzují. Odjezd 
delegace z vlasti na východ, pak některých 
význačných osob (gen. Knox, gen. Janin, ve~ 
litel divise a j.) zavdává příčinu k novým 
dohadům a závěrtlm, nijak růžovým! 

Jakousi předzvěstí, že snad se konečně 

14) Hůře nebude, než je ted" 

přece hneme, byla cesta gen. Syrového na 
západ počá,tkem prosince, prý k urovnání 
dopravy. Při zpáteční cestě 11. prosince tak 
tak. že nepřišel o život: na stanici .Zaozerné 
jeho vlak pro chybné postavení výhybky na~ 
jel na stojících tu pár nákladních vozů a po~ 
řádně se do nich vřezal. Stěstí, že - jak bý~ 
valo u nás zvykem v nebezpečném úseku -
vpředu vlaku byla platforma15 ) a americký 
těžký uhlák. které náraz odnesly za vlastní 
osobní generálův vagon. - Potom už začaly 
pomalu a nepravidelně prOjížděti na východ 
vlaky II. divise. 

Mrazy nastoupily tak brzy a takové, že už 
počátkem listopadu jsme na rozvědce z Gro~ 
madské do Pokrovské pořádně omrzli. Zimní 
oděv (válenky, papachy, polušubky a bašli~ 
ky16) přicházel jen po částech, takže mnozí 
od zimy značně strádali" já také. Člověk 
musil všechno zahaliti, takže jen oči vyku~ 
kovaly z těch obalů, jinak omrzly v okamžiku 
tváře i nos. K ránu bývalo 35, ba i více 
stupňů Celsia pod nulou! A někdy zuřila ostrá 
metelice, že nebylo radno vystrčit nos z vozu, 
natož jíti na rozvědku. 

Události následujících dnů byly překotné 
a měnily naši situaci od základu. Vedení se 
rozhodlo vzíti trať a dopravu na západ od 
Krasnojarska do své pravomoci a zastaviti 
ruské vlaky, než budou vyvezeny naše. 
Vž.dyť bolševici se už tiskli na polský »Ie~ 

gion«, určený gen. Janinem pro zadní voj 
spojeneckých vojsk. Kolem trati utíkaly zbyt~ 
ky kolčakovských vojsk. vedené generály 
Kappelem a Vojciechovským. Celá střední 

Sibiř byla zachvácena všeobecným selským 
i bolševickým povstáním a nespokojené živly, 
cítíce už pevnou půdu pod nohama, odhodlaly 
se k činu: povstání. zahájené 21. prosince 
v Čeremchově, kde byly jediné uhelné doly, 
jež mohly trať zásobovat, a provedené o vá~ 
nocích úplně klidně v Krasnojarsku, rychle 
se šířilo po celé železnici od Jeniseje k Ba j~ 
kalu, přitahujíc tím organisované povstalecké 
tlupy k trati. Do konce roku ve všech větších 
městech proveden převrat. Nová. vláda, spo~ 

") Nekrytý nákladní vagon. 
") Též »pimy« - plstěné vysoké boty, znamenitě 

zachovávající nohy v teple; známá čepice z různé srsti; 
krátký ovčí .kožíšek; jakýsi druh šálu ze sukna nebo 
z vlny. 

jující pod názvem »Politického středu« de~ 
mokratické i socialistické kruhy, zástupce 
zemstev, kooperativů a sedláků, byla nám 
v podstatě přízniva. Představovala 'však jen 
zatímní útvar a jakýsi zmírněný přechod 

k Sovětům, které se ustanovily často už za 
několik dní a strhly na sebe moc bez jakého~ 
koliv odporu ve většině místech. 

Panství Kolčakovo neslavně tak skončilo 
zhroucením fronty a spontanním povstáním 
země. V tu dobu jsme vyhlašovali vojákům 
mužnou odpověď gen. SyrOVého na zoufalé 
vyzvání Kappelovo a drzou provokaci Seme~ 
novovu; k ráznému činu došlo, jak známo, 
později na Bajkalu. 

Okolo nového roku se v našem kraji ho~ 
rečně nakupovaly zásoby. Nákupčíci od obou 
divisí se tu shrnuli a z rozkazu velitelství 
skupovali v neomezeném množství mouku, 
maso, ov~s, seno a dřevo. Dříve bylo dost 
času, teď je shon! Jeden druhého přeplácel 
a sibiřské papírové ruble horentně klesaly. 
Pud hovězího masa stál v Zaozerné 400 
rublů, vepřového 500 rublů; za týden se pla~ 
tilo už jednou tolik! Vesničané nechtějí pe~ 
níze už ani brát, žádají sůl. petrolej, mýdlo, 
cukr, manufakturu. Kde to však vzít? I já 
zakusil ty slasti překotného a neorganisova~ 
ného nákupu, jsa jistou dobu praporním ho~ 
spodářem. 

Projíždějící čá.sti II. divise žárlivě střehly 
»své« parovozy a strojvůdce, považujíce Je 
za nedotknutelné a bráníce je zuby nehty. 
Chtěje uspořádati náš vlak, aby byl schopný 
odjezdu, žádal jsem, aby ešelon 5. pluku, za~ 
stavivší se v Zaozerné, půjčil nám k tomu na 
2 hodiny lokomotivu. Ale velitel vlaku a rus~ 
ký strojvůdce se tomu opřeli, na stanici hned 
byl sběh vojáků, plno křiku a slovních potý~ 
ček, až nakonec velitel praporu mávnul ru~ 
kou a pustili jsme je dále. Cásti hlídají své 
lokomotivy třeba i kulomety a najímají na 
svůj vrub ruské strojvůdce, více z.a produkty, 
než za plat, a uzavírají s nimi smlouvu, že je 
povezou až na určité místo. Organisace trans~ 
portu se zřejmě vymkla našemu vedení úplně 
z ruk. A ani stopy po vzájemné bratrské vý~ 
pomoci, sobectví ovládlo jednotlivce a celé 
pluky. »Jen rychleji na východ, ať jsou druzí 
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třeba odsouzeni jít pěšky!« - toť heslo valné 
většiny' A kde je vina? .. 

O ruské strojvůdce je tady rvačka, třebas 
máme také naše hochy z krátkodobých kursů. 
I u nás je pár strojvůdců, vyučených v Kljuk~ 
venné. Nicméně na ně není takového spole~ 
hnutí, což se později plně potvrdilo. A všech~ 
no toto brzdí pohyb, nehledě ani na nedosta~ 
tek uhlí. Stav je velmi povážlivý a všechno 
je úžasně nervosní a podrážděné. Stačí po~ 
slouchat chvíli u telefonu na stanici (dispat~ 
ching), jak se po celé trati hádají různí ve~ 
litelé o pořadí odjezdu, »trebují«17) naléhavě 
možné i nemožné, nadávají - krátce, hotový 
blázinec! 

S posledními ešelony II. divise se veze 
dosti ruských důstojníků, činovníků, žen i 
dětí, kteří se chytili našich vlaků. Podle trati 
se stále trousí zbytky utíkající a rozbité si~ 
biřské armády, které v Krasnojarsku po od~ 
jezdu našeho posledního vlaku 4. ledna byly 
zaskočeny povstaleckými oddíly Ščetinkina, 
obs.adivšími v zápětí město v síle asi 2000 
mužů; nemohouce proraziti, musily obejíti 
město a nastoupiti cestu vesměs pochodem 
podél trati. Právě v ten den rto Kolčakův 
režim definitivně prohrál v lrkutsku. Nepře~ 
tržitým proudem táhnou,saně běženců z Kras~ 
nojarska a okolí. Ana polskou divisi i srbský 
oddíl v zadním voji. jejichž vlaky zatarasily 
trať po obou kolejích od Sviščeva až k se~ 

maforu v Kljukvenné, kde je ještě náš pluk, 
dorážejí už bolševici z Krasnojarska a před~ 
voj pravidelných sovětských vojsk, prý pod 
velením známého Bliichera. Není hnutí, 
Kljukvenná je plná a lokomotiv a uhlí málo. 
V zoufalé situaci se polští vojáci vzbouřili a 
celý polský »legion« se 11. ledna vzdává 
bolševikům; jen nepa1trné zbytky a část Srbů 
se zachraňují u nás. Po,slední kryt zmizel a 
v zápětí jsou rudí na nás! 

Aby se vyjasnily jejich záměry a předešlo 
nežádoucímu konfliktu, jdou k rudým na st. 
Balaj naši parlamentáři. Ale s nimi je těžká 
řeč: zpychlí nad úspěchy, o jakých se jim ani 
nesnilo, a znajíce naši těžkou situaci, kate~ 
goricky žádají: odevzdati zbraně, rozejíti se, 
a oni nám umožní pak odchod domů (?) ... 

") PožadUjí. 
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V takřka beznadějné situaci vyhazujeme 
všechno zbytečné a srážíme celý náš pluk do 
3 vlaků. 2. jízdecký pluk opouští své ešelony 
a sedá na koně, jsa připraven chrániti nás 
vzadu i na bocích. PO,síláme hlídky, zesiluje~ 
me stráže a všechno je v pohotovosti. Ale 
i v té době, kdy jedině jednota a bratrská 
podpora mohla náš zadní voj spasit, vyskytly 
se smutné zjevy. Hle, jeden z nich: 

Na Zaozerné panoval ve dnech vyjedná~ 
vání s bolševiky nepopsatelný chaos. Plno 
běženců, ustupujících a rozprchlých Kolča~ 
kovců, jakási opozdivší se bdtskfi mise, zA~ 
stupy vesničanlt z celého kraje, skupujících 
za směšné ceny věci od běženců a rychle roz~ 
nášejících, co se kde na stanici dalo sebrat, 
zmatené pobíhání našich. S námi tu byl ještě 
vlak jedné eskadrony 1. jízdního pluku. Tito 
chlapíci vyloupili veliký obilní sklad na S'ta~ 
nici, a vytažené pytle s obilím hned vedle. 
prodávali vesničanům. Hlídač, zprvu prote~ 
stující proti této »nacionalisaci«, máchnul 
brzy nad tím rukou a jen si postěžoval: »Choť 
by butyločku dali!«18) - Když pak velItel 
našeho pluku, přibyvší již do Zaozerné, žádal 
velitele eskadrony - podporučíka, aby jel 
s částí vlstříc 2. jezdeckému pluku a chránil 
nás do jeho příchodu v bocích, šel se tento 
kšeftujících vojáků zeptat, jestli chtějí jít (!). 
Ti ovšem odřekli, majíce důležitější práci, a 
prohlásili: »Nepůjdem, i kdyby třeba krásní 
už šli na nás! Ať se každý chrání sám!« -
Podporučík to přišel schliple majorovi hlásit. 
Ten si jen odplivl: »Tak ti tedy děkuju!« a 
poslal ho i s eskadronou k čertu. »Je to ho~ 
lota!« ... 

Nastal poslední den 13. ledna. Všechny 
vlaky 12. pluku z Kljukvenné odjely na vý~ 
chod a v zápětí se do stanice vedrali rudí. 
V Zaozerné zůstal jen náš ešelon a broněvik 
»Spasitel«, který sebral stráž s mostu u Gro~ 
madské. Jsme obléháni Rusy, žadonícími, 
abychom je vzali s sebou. Chápeme jejich tra~ 
gické postavení. Není však místa, všechno 
zbytečné ponecháno, vyhozena i část pro~ 
duktů, jen abychom lidi vyvezli. Obyvatelstvo 
drancuje zůstavené vozy a roznáší všechno, 
co na stanici najde. Po peroně se prochází 

") Kdyby aspoň jednu láhev dali! (t. j. vodky). 

pár otrhaných vojáků s puškou a červeným 
hadrem na čepici - to se tu už vytvořil so~ 
vět. Nezajímá nás to, a oni jsou rádi, že jim 
dáme pokoj. 

Konečně za velké nervosy většiny vojáků, 
z nichž někteří nám »zdrhli« s jinými vlaky, 
připjata k našemu ešelonu poslední lokomo~ 
tiva, ktcrá právě vytáhla jeden vlak do Ka~ 
maly a vrátila ,se pro nás. O poledni vyjíždí~ 
mc. Na brzdách sedí vesměs naši hoši~brz~ 
daři, Rusů není. V malé vzdálenosti sleduje 
broněvik, poškodivší most a výhybky. Po 

přednosta, že ze Soljanky mu telefonem od~ 
povídá pod jménem tamějšího »načálni~ 

ka«19) někdo cizí. A v zápětí hlásí výhybkář 
ze strážního domku před stanicí, že jakési 2 
vlaky, podobné broněvikům, se blíží. 

Všeobecný. poplach a zmatek na přeplně~ 
ných kolejích. Ještě jsme se ani nevzpamato~ 
vali a už nám bolševický obrněný vlak poslal 
na stanici pár šrapnelů - měl krásný cíl! 
V tom zmatku a křiku nebylo slyšeti ani roz~ 
kazů velitele praporu a každý si dělal, co 
chtěl. Podél vlaků běželi vojáci a Rusové ve 

Sibiřská fai!!a. Foto Památník Odbo.ie. 

stranách kryjí hlídky jízdního pluku, které 
mají naději, že takto za strašných mrazů po~ 
jedou až do Tajšetu! Tak nás velitel pluku 
vytahuje dvěma lokomotivami postupně ke 
Kansku. Jedeme hlemýždím tempem, trať má 
táhlé stoupání. Poslední vlak zadního voje 
ustupuje a bolševický předvoj už vyráží 
z KljukVenné ... 

Druhého dne stály dva ešelony pluku a 
broněviky »Uderník« a »Spasitel« na stanici 
Bošňakovo. Mrzlo pořádně a v našem voze 
jako v lednici; zajatec~Němec, obsluhující 
ústřední topení, v noci utekl, nemaje chuti se 
takto »evakuovat« a považuje směr na západ 
za jistější. Trubky nám zamrzly. Nastoupil 
jsem vlakovou službu. Stráže nebyly, pokud 
vím, postaveny žádné, a oba broněviky stály 
přímo ve stanici. Asi ve 14 hodin oznamuje 

velké tlačenici, vše bezhlavě utíkalo a ženské 
řvaly, jakoby je na nože bral. A do toho rudí, 
vzdálení asi verstu, vesele prali; zaštěkaly 

i kulomety. .. 
Nemoha najíti velitele praporu v tom 

chumlu, a nemaje rozkazu, zadržel jsem větší 
skupinu vojáků, s nimiž jsem utvořil řetěz pod 
tratí, čelem k nepříteli. Mezitím se konečně 
rozhoupal »Spasitel« a vypálil z děla po bol~ 
ševickém broněviku. Objevivší se velitel pta~ 
poru dal rozkaz k odjezdu našeho vlaku, ma~ 
jícího připjatou lokomotivu. Dalo však práce 
otevříti uzamčenou výhybku (výhybkář ne~ 
byl k nalezení!). Za jízdy na,skákali jsme do 
vozů, kam se ulilo také dosti vojáků od III. 
praporu, a rychle ujížděli, majíce jeden vůz 

lO) »Načálnik stancíji«, t. J. přednosta stanice. 
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rozbitý od granátu a jednoho vojáka raně~ 
ného. Zenské se třásly jako osyky. 

Brzy jsme dostihli Kanska, sledováni v ne~ 
velké vzdálenosti ostatními vlaky a broněvi~ 
ky, které donutily palbou rudé k ústupu a 
poškodily pak mtlstek i výhybky u Filimo~ 
nova. Ale dělo na »Uderníku« při střelbě 
prasklo - nebylo už k potřebě. 

Na nádraží v Kansku sedíme celou noc 
s maj. Palackým a maj. Benešem 9. pluku 
u telefonu. Napjatá atmosféra! V městě ,se 
prý na nás chystají, a tak tlačíme na Ilanskou, 
kde je maj. Zmek, velitel 11. pluku, aby nás 
urychlepě přijímala. Všechno tu už »pokras~ 
nělo«,20) vojáci samá rudá stuha; dokonce se 
odvážili s námi vyjednávat. Schytávají roz~ 
běhlé skupiny kolčakovců a mají zřejmě 

kuráž, vědouce již, že, nás »tovaryši«21) 
v Bošňakovu prohnali. Okolo stanice hlouček 
vecJle hloučku, hlavy dohromady a podezřelé 
pokukování po nás. Z Ilanské sem posílají 
volné párovozy pro 9. pluk a malý broněvik 
»Kurgánec« na posilu. 

Teprve k ránu ,se začaly ešelony hýbat, 
nejdříve část 9. pluku. Jede se, aniž by se 
vyčkávalo, až první vlak dojede na stanici. 
To už známe z evakuace Samary! Uprostřed 
trati u jednoho »blokpostu«22) jsem dal' za
stavit na půl hodiny, aby6hom nenarazili na 
vlak před námi. Někde na jih od trati v le~ 

sích se silně střílelo -- to se tam prali rudí 
s kolčakovci. 

Ve velké depové stanici I1anské čilý ruch; 
kde jaký oparovoz se tam rychle opravuje a 
hotov~ k cestě. Ujíždíme po dlouhém čekání, 
majíce za ,strojvůdce jakéhosi ruského inže~ 
nýra z aviatického oddílu. 

Tak začala ta naše nedobrovolná, spěšná 
a chaotická evakuace. Hlavní osobou u vlaku 
byl vždy »děžurný důstojník po ešelonu«, na 
jehož důvtipu, energl!. svědomitosti nebo i 
prohnanosti zhusta záleželo, jestli se vlak 
hnul o pár verst dále, jestli má lokomotiva 
uhlí a vodu, jestli jsou brzdy obsazeny a osy 
namazány a mnoho jiných věcí, často zdán~ 
livě ani s pohybem nesouvisejících. On ',se 

20) Zčervenalo, t. j. všichni byli najednou »bolše
viky«. 

21) Soudruzi; po revoluci všeobecně přijaté oslovení. 
2!) Strážní domek s telefonem. 
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musil dohodovati a hádati s naším velitelem 
stanice, s ruským přednostou, se strojvlldcem 
a býti zkrátka všude. A nepomohl~li mu sám 
velitel vlaku, byla to věru práce, tak říkajíc 
pro vraha! Za to pak slízl ještě plno nadávek; 
když se nejelo, jen on byl tím vinen! U nás 
to, bohužel, takto začínalo, a všichni vojáci 
zle nadávali veliteli i pobočníku, že se nesta~ 
rají, leda o samohonku, a že se dovedou i 
v tuto dobu zpíjet a plácat ne.smysly. 

Až do Nižně Udinska to ještě jakž takž 
šlo, třeba strašně pomalu. Poškozené, dýcha~ 
vičné lokomotivy nemohly zmoci ani menší 
stoupání s přetíženými vlaky, které se často 
zastavovaly uprostřed trati, brzdíce tím po~ 
hyb všech. Strojvůdci ruští i naši si nevěděli 
rady s tvrdošíjnými stroji, vymlouvajíce se 
jednou, ž,e mají propálené trubky, po druhé, 
že není páry, vody, nebo že je špatné uhlí. 
Stávali jsme až několik hodin na trati, čeka~. 
jíce, až se porouchaný pa'řovoz vrátí ze sta~ 
ni ce, kam jel pro vodu, uhlí anebo k opravě. 
Vlaky jedou hlemýždím tempem, zhusta po 
obou kolejích, lokomotivy zamrzají, osy se 
zavařují, spoje trhají - už je hlášeno něko~ 
lik .srážek a vyšinutí, přetržení vozů a požárů 
(také Srby to postihlo )" »Uplotňujeme se«23) 
ještě více a vyhazujeme ještě pár vozů; žel, 
že si to u nás musili vynutit sami vojáci! 
Vůdce delegace z vlasti nám píše doslovně, 
že »jedeme sice pomalu, ale přece« a že »po~ 
dobáme se hadu, jehož hlava ,se nalézá ve 
zcela odlišném prostředí, než ocas« ... ! Milí 
přátelé, to nám nemusíte povídat, my to víme, 
či vlastně cítíme na vlastní kůži! Hoši se tomu 
jen ušklebují. Tyto literární fráze nás nespasí, 
to je nám milejší jeden pořádný parovoz, plný 
vody a uhlí! - Vojáci jsou velmi rozezleni 
na vedení, že věci nechalo dospěti k »takové~ 
hle evakuaci!« 

Vlaky III. divise se pohybují střídavě; tu 
předhoníme jiný pluk, tu zase oni nás, nebo 
od každého pluku zůstává jeden ešelon vzadu 
s broněviky. Ale tohle všechno je pořád zadní 
voj, který kouká, aby už nem't~sil nic s bolše~ 
viky mít a radši se od nich rychle odpoutal. 

") »Uplotniť« znamená zde srazit se do méně vozů, 
stlačit, směstnat; tehdy tento výraz, užitý v rozkazech, 
byl velmi ironisován vojskem, Jež se nerado vzdávalo 
dosavadního určitého pohodlí v těpluškách, 

A vedle nás po sotva znatelném traktu, po 
zavátých cestách v tajze, podél trati, po za~ 
mrzlých řekách, táhnou ubohé trosky sibiřské 
armády na saních, zatím co my se vezeme ve 
vlacích, sice pomalu, ale přece jen pohodlněji 
a hlavně' v teple. Qžasná ironie osudu: cizí 
vojsko jede po železnici, a vlastní domácí je 
odkázáno na saně a koně! V třeskutých mra~ 
zech táhnou na východ - kam? Za Bajkal? 
K Setnenovi? - Ale dostanou~li, se tam? 
Vždyť u každého většího města je už čekají 
vojska místních revolučních výborů, a oni si 
musejí buď ze všech sil probíjeti cestu, anebo 
obcházeti překážku velikým obloukem do 
kraje. Nevědí, kde skončí jejich strastiplný, 
ledový pochod skoro půl druhého tisíce verst 

tajgou a zasněženou stepí ... 
Je nám jich hluboce líto a pokud lze, béře

me k sobě pár slabých a nemocných, ale to 
je věru pomoc nepatrná. A Kappel nařizuje, 
aby se všichni zdraví ruští vojáci z našieh 
ešelonů připojili k proudu na saních! 
Souběžný pochod kolčakovců po obou 

stranách trati přinášel oběma stranám jisté 
výhody i nevýhody. Již ,svou přítomností 

v bocích nás chránili a umožňovali tím i ji
stější pohyb; s druhé strany však při sráž
kách s' povstalci mohli jsme snadno býti do 
toho proti své vůli vtaženi. Dosud nás totiž 
všade povstalci respektovali a nás ani ne~ 
napadlo, porušiti tuto smluvenou - nesmlu~ 
venou »neutralitu«; nijak by nám jistě ne
prospělo, kdyby před námi ničili mosty a po~ 
hyb různě brzdili. Příiežitosti k tomu měli 
víc než dosti a těžko bychom se byli tehdy 
tomu bránili! K takové srážce v blízkosti na
šich vlaků došlo na př. u Kurjatu, kde však 
revoluční oddíl sovětu z Nižně Udinska do~ 
stal naklepáno a v panice se rozběhl. 

K delší nucené zastávce došlo vN. Udin~ 
sku, kde se nahromadilo plno vlaků III. di~ 
vise, vlaky Lotyšů a Srbů. Není takřka ko~ 
leje volné. Určitý čas tu velel podpluk. Číla, 
velitel 10. pluku. V den našeho příjezdu měla 
místní povstalecká posádka poplach - při~ 

běhly zbytky rozprášeného oddílu od Kurjatu. 
Po stanici i v okolí pobíhají sem tam »krásní« 
se stuhami na čapce i přes hruď, ubozí to 
vojáčci, vzbuzující jen úsměšek. Kappelovi 
kozáci mají tu být co nevidět, a ti jim to uká~ 

žou! Bolševici se tlačí pořád k našim ešelo~ 
nům a třesou se jako osyky, radíce se, co 
dělat. Hoši v šibeničním humoru a jaksi 
oplátkou za Bošňakovo utahují si z tovaryšů, 
strašíce je, že »Kappelovci vot, vot pridúť« a 
že »ostájeťsa .tólko složiť orúžije«.24) Aby se 
tu blízko našich vlaků nic nesemlelo, zakro
čuje podpluk. Číla a továryši za chvíli už 
sami nosí a skládají zbraně na hromadu. Tak 
se »zablagovremenno razformiróvali«.25) 

V zápětí skutečně kozáci přijeli a klidně se 

v městě ubytovali. 

Druhý den po N. Udinsku shon: kozáci 
shánějí saně po celém městě, jezdí sem tam, 
a po ulicích demonstrativně pochoduje ne~ 
velký oddíl z jezdectva a pěchoty s kulomety 
_ to ,straší místní bolševiky. Tito vojáci, 
oblečeni ve všelijakých hadrech, špinaví, ze~ 
sláblí, budí jen 'soucit a útrpnost; důstojníci 

nevypadají o mnoho lépe. Čímž nepodceňuji 
jejich bojovou schopnost! A jak groteskně zní 
ta junácká »Orúžjem na solncje sverkája«,2G) 
kterou se pokoušejí zazpívat! Tak zničilo ni
čemné vedení a prohnilý týl sibiřskou armá~ 
du, v niž jsme i my kdysi skládali tolik na~ 
dějí! I tyto zbytky kozáků, Baškyrců, lževců 
a jiných - většinou dobrovolci - se snad 
postupně rozběhnou, jako ,se rozběhli jejich 
mobilisovaní druhové, vzdávajíce se zoufalé~ 
ho pokusu o přechod celou Sibiří. Našel jsem 
mezi nimi známého kozáka, který s námi od 
počátku vystoupení bojoval na Sadrinské 
frontě. Říkal, že chtějí jíti až do Irkutska. 
»No, tam tóže novája vlasť!« n2mítám. -
»Tam es~eri, a k etym my chatim prisojedi," 
niťsa.« - »Da, sičás es-eri, a poslě buduť 
bolševiki!« - »My znájem, no čtó dělať? 
Vót, kak propály naši trúdy!«2'1) žaluje kozák 
chmurně. - Jak je tě líto, příteli, který jsi 
s námi ještě tak nedávno snil o ji n é m za
končení velikého společného boje! ... 

V dílně roz~áhlého depa pracuje naše stro-

U) Kapelovci hned tu budou. Nezbývá, než složit 
zbraně. 

25) V pravý čas rozešli. 
") Oblíbená vojenská píseň ruská o husarech; také 

my jsme ji rádi zpívávali. • 
21) Ale vždyť: tam je také nová vláda! - Tam jsou 

socialisté-revolucionáři a k nim se my chceme připojit. 
_ Ano, teď soc.-revol., ale pak budou oni bolševici. 
_ My víme, ale co že máme dělati? Hle, jak naše 
práce byla marnál (Volný překlad.) 
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jírenská rota, opravujíc pilně lokomotivy za 
pomoci pár Rusů. A za depem dlouhé řady 
vyhaslých, zmrzačených parovozů - sto, 
snad i více strojů; všem byl oderván některý 
úd a amputace pokračuje, nelze jinak! Od~ 
ňatá součástka se přimontuje na jiný stroj, 
schopný dosud jakési opravy. Jaký to úžasný 
stav železničního tmnsportu! Ale jaká radost, 
když zase jeden opravený a vytopený stroj 
prudce zadýchá, oživne a rozběhne se po ko~ 
lejích! A kolik ruk se po něm najednou vztá~ 
hne! - Nemenší potíže jsou se sháněním bri~ 
gád, t. j. vla'kových obsluh, zvláště stroj~ 
vůdců. Zelezničáři nechtějí za nic jeti, zvláště 

/oIAG ISTR ÁLY. 

kde byly ,wedcny sra.iky čs. zadnlho l!oJe 
.s p03'UJ'ujlclr. . .rouělski'm předúO.J'cltt 

__ t!8:!:l!:1 ~ tlepov.5k/" .t/qnice (s~l'l"lUIlir). 

~ '''Itll : .s/.,ni"e 'I"'!'" rvVerd (.uz.t~~a) 

" ~l4."rzi runice (tr4I.d!l) 

100 o '1Mk ... 
1---, 

teď, kdy hy zde musili nechati své rodiny, 
nevědouce, co se s nimi stane. Běhám s jed~ 
ním úředníkem po městě, ale vesměs odříkají, 
vysvětlujíce, že jen z těchto důvodů nepoje~ 
dou. Jednotlivci se sice dají získati velkými 
úplatky, produkty, hlavně moukou, cukrem 
a tuky, ale těch je málo; části si takového 
střeží, dozorčí důstojník se od něho nehne a 
všichni jsou odhodláni bránit si jej třeba ku~ 
lomety, podobně jako parovůz. 

Tehdy se již po druhé vyjednává s bolše~ 
viky na stanici Vengerce - bez úspěchu, 
kladou prý ,ještě některé, pro nás nepřijatel~ 
né podmínky. Nic určitého však nevíme, což 
nejvíce všechny znervosňuje. Za to více po~ 
těšily zprávy od dr. Girsy z Vladivostoku, že 
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lodě tentokráte již doopravdy budou, a to 
brzy! Jen jestli ,se tam dostaneme! - A ještě 
jedna dobrá zvěst': naši se rychle a rázně se 
Semenovem a »divokou divi!,í«2S) na Bajkalu 
vypořádali! 

Pár vlaků se přece jen z Nižně Udinska 
dostalo, mezi nimi i náš. 28. ledna k ránu 
jsme vyjeli, ale už za mostem přes řeku Udu, 
na rozjezdu Uda II., strojvůdce hlásil, že ne~ 
bude mít skoro vodu! Tož se honem z blízké 
studně nanosila. »J edeme« hlemýždím tem~ 
pem 5 verst a uvázneme nanovo - není prý 
páry. Pouštíme samotný parovoz do Chin~ 
guje k opravě, ale už se s ním neshledáme. 

Foto Památnílc Odboje. 

Večer přijíždí jiný, řízený našim klukem, a 
po 3 verstách mu dochází dech. Rozdělujeme 
vlak na dvě půle, ale za chvíli na nepatrném 
stoupání vypovídá stroj službu a vozy první 
poloviny ujíždějí vesele zpět; mnoho hochů 
skáče ven a nebýt všeobecného brzdění, mo~ 
hla být z toho pěkná hromada trosek a masa! 
V strašném mrazu, přes 35 stupňů C nás 
nový parovoz do půlnoci vytahuje postupně 
do stanice Chinguj. Tu nám prasknou zamrz~ 
lé trubky a my můžeme přes noc zmrzno,ut. 
S bídou dojíždíme v poledne 2'9. do Chudo~ 
jelanské. Tam docházejí Jobovy zprávy: v N. 

'8) Hlavní opora semenovštiny, proslulá zločiny na 
obyvatelstvu Zabajkalska, částečně složená z Tatarů, 
Mongolů, Burjatů a jiných domorodých kmenů. 

Udinsku naši bojují s rudými, kteří přepadli 
přeplněné nádraží a je tam zle. Zprávy si na~ 
vzájem odporují, vždyt' telefonní spojení Udy 
II. s nádražím je přerváno. ZprvlJ máme jít 
na pomoc, ale rozkaz změněn - jede tam 
jezdecká část z Chinguje. Večer táhne nás 
parovoz dále, ale celý prapor musí vyskákat 
a tlačit, ač stoupání je nepatrné, jinak bychom 
letěli zpět. Také evakuace! Tak se s bídou 
a stálým tlačením v mrazivé noci dostáváme 
za několik hodin do Seberty (jen asi 16 km 
od Chudojelanské!), a dále že prý to zase ne~ 
půjde! Hráli si s parovozem do rána, kdy 
usoudili, že se s tím už nedá jezdit. A na ,sta~ 
nici Tulun není ani jednoho volného stroje! 

Nikdy nezapomenu na ten blázinec v Se~ 
bertě! Stanička zapadlá v tajze, plno pověstí 
o naší katastrofě v Udinsku, o rychlém pro~ 
následování, a my tu civíme bez lokomotivy. 
Velitel praporu nařizuje pro každý případ 
všechno připravit k pochodu pěšky, ač plu~ 
kovník z Tulunu slibuje, že se o parovoz po~ 
stará. 

Projely dva vlaky -- prý jediné, co zů~ 

staly, přeplněné našimi vojáky, Srby i Lo~ 
tyši, stojícími na brzdách, schí'ldkách, náraz~ 
nících, ba ,i na střechách; přijelo několik po~ 
lozmrzlých dělostřelců na koních, bez děl. A 
všechno rozzuřené, nadávky na vedení a dů~ 
stojníky se jen sypou; mně, ,stojícímu u své 
roty, dostalo se jich za všechny. Ze zmate~ 
ných výpov_ědí těžko· posoudit, jak to tam 
vlastně bylo. Souhlasně však tvrdí, že rudí 
nebyli silni a měli snad jen 2 malá děla, si~ 

tuace se pro nás vyvíjela dobře, ale najednou 
prý došel rozkaz, všeho nechat, vlaky zapá~ 
lit a ustoupit za řeku. Tak tam vše zůstalo, 
i dva broněviky a děla. Jsou mrtví, ranění a 
pohřešovaní, od našeho pluku raněn podpor. 
Benda, a kap. Zachara prý rudí chytili, když 
ujížděl se ženou a rozsekali oba. Je prý to 
ostuda pro III. divisi, že to tak dopadlo! A 
vším je podle nich vinen velitel stanice, že 
nepostavil bdělé ,stráže, že dal předčasný roz~ 
kaz ustoupit a tak dále. Ze tam musili nechat 
všechen majetek, to nejvíce všechny páli. 
Most přes Udu je však dobře vyhozen, a tak 
se nám brzy na hřbet po dráze nedostanou. 
Ale pěšky?! 

Do noci odjely ze Seberty všechny vlaky, 

kromě našeho, srbského a broněviku; s nimi 
prchlo více vojáků od praporu a jiní si dali 
aspoň své věci k »šťastnějším« kamarádům. 
Postav.ili jsme stráže a hlídky. Celou noc byl 
šum kolem vlaku, vojáci běhali a vykřikovali 
různé poznámky i _nadávky, platící důstojní~ 
kům, kteří »spí a o nic se nestarají«. Několi~ 
kráte byl jsem u rQty uchlácholit rozčilené. 
Vyhodili jsme ručně ještě vozy i produkty. 
Ráno klesla nálada na nulu, když Srbové 
vedle nás opustili svůj vlak a broněvík odjel 
- prý pro uhlí do Buďakova. Z opuštěného 
srbského ešelonu roznášeli si hned železni~ 
čáři mouku; my. jsme zničili výzbroj, tam za~ 
nechanou. 

V 11 hodin, kdy už jsme čekali vlakovou 
revoluci, přijel slibovaný parovoz i broněvík. 
To si všichni oddychli! Na přecpané stanici 
Tulunu, kam jsme dojeli až ráno druhého dne 
(50 verst), ohromné rozčileni. Je tam Palacký 
i Zrnek a vojíni .od 10. i našeho. Zatím co ve~ 
litelé sedí na stanici, starajíce se o odjezd, 
vojáci mitingují na kolejích, vyhrožujíce, že 
se sami seberou a ujedou. Se zbraněmi v ru~ 
kách brání našemu zásobovacímu vlaku od~ 
jeti. A všechno to pro N. Udinsk! Odpoledne 
se vloupalo mnoho vojáků do železniční pro~ 
dejny a rabovali. Jsa ve službě, vyhnal jsem 
je s revolverem v ruce a postavil strážného. 
Vojáci však ho za chvíli odstrčili a sebranka 
od všech pluků roznášela ,svíčky, tabák, 
prádlo, nádobí a všechno, nač přišla. Vyhnal 
jsem je znovu, jsa v nebezpečí, že budu po~ 
řádně zbH; nadávek se mi dostalo až běda -
jak prý k to.mu přijdou, že ztratili všechno 
v Nižně Udinsku, a kdo jim to nahradí? Na 
konec nad tím i velitel pluku mávl rukou a já 
zdržel aspoň hochy své roty od toho rabuň~ 
ku. - Až tam jsme to dospěli? Čí vinou? ... 
Během noci jsme vypravili všechny vlaky. 

Ráno došlo na nás. Na stanici !\Jura, kde jsou 
malé uhelné doly (uhlí špatné jakosti), jsme 
zase uvízli. Pro vodu musily stroje .jeti až na 
Azej (9 verst). Velmi unaven namáhavou 
službou, usnul jsem hned, sotva jsem byl vy~ 
střídán' ... 

»Vstávej, střílejí po nás!« -- budí mě kři~ 
kem a cloumáním podpor. Pivoda. A skuteč~ 
ně, šrapnely se trhají nad námi. Než jsem 
hodil na sebe plášt' a popadl pušku s patro~ 
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nami, už bylo všechno venku. Po traktu uhá~ 
něly splašeně saně s několika civily - depu~ 

tace od irkutského revolučního komitétu, 
mající navázati nové vyjednávání mezi námi 
a bolševiky, dostala se tu do dVOjího' ohně, 
sotva přijela! Část své roty jsem 'dostihl 
v lese a s ní obsadil k zajištění pravého křídla 
na severu zmíněný důl, brodě se po pás sně~ 
hem. Kdesi na jihozápadě od stanice se silně 
střílelo z pušek, kulometů i děl - to naši, 
rozvinutí na západ, odráželi s broněvíkem 
rudé, jichž bylo více než 200 s 2 horskými 
děly. Boj trval až do večera. Pak vlaky 
odjely napřed na Azej a my táhli pěšky po 
trati za nimi. 

Od toho dn~ ná.s rudí proháněli bez ustání. 
Už na Azeji jsme ráno měli divoký bUdíček 
- dohonili nás na saních a stříleli z děl dosti 
přesně na staničku. Broněvík s dvěma rota~ 
,mi je zadržoval. Vlaky se shromáždily jeden 
za druhým na trati, podřezáno telegrafní ve~ 
dení, místo vody nanesen do lokomotiv sníh 
a jeli jsme v »lentě«,2D) náš ešelon vzadu. 
Zde už jsme dohonili Rumuny, kteří nám mají 
pomáhati. U Šeragulu se trať tak zatarasila 
že nebylo hnutí. Rudí do toho stříleli z děl: 
V noci zuřily okolo vsi naše i rumun.ské ku~ 
lomety. Výbornou službu nám dělaly smíš'~né 
jízdní čety od plukovních výzvědných rot, 
konajíce vzorně ochranu boků na koních 
.v těch strašlivých mrazech. 

Byl~li pohyb až k Tulunu pomalý, nastaly 
odtud ještě horší svízele. Celé vlaky s ,m3te~ 
riálem všeho druhu, děly, dřevem a produkty' 
,musily býti zůstaveny, jen aby se dostali lidé 
pryč. Části projevovaly sobectví v ovládání 
lokomotiv a každý chtěl odjeti dříve než 
druzí. Někdy jsme se hnuli jen o několik verst 
.za celý den. Lokomotivy zamrzají v cestě, 

vlaky zatarasují trať na obou kolejích, nové 
nehody. Zdá se, že úplná katastrofa celého 
zadního voje je nevyhnutelná ... 

Na přeplněné stanici Zima se znovu všech~ 
no pořádalo. Sestaveny ještě kratší vlaky, 
zanecháno mnoho cenného materiálu, zave~ 
deno jednotné ešelonní hospodaření." Bolše~ 
vici na nal~hání Irkutských přece přistoupJi 
na třetí vyjednávání. Několik sovětských ve~ 

'V) Pásmo, t. j. vlaky v malé vzdálenosti za sebou. 
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litelů s rudými hodnostními odznaky na ruká~ 
vech přišlo jako parlamentáři na stanici. Ale 
teprve po našem odjezdu ze Zimy 7. února 
)sme se dozvěděli, že na staniFi Kujtun pří~ , 
měří vyjednáno a uzavřeno. Zajisté, že ve 
svrchovaný čas! .. 

Brzy jsme pocítili, že pohyb začíná být 
organisován. Přestalo bezhla~'ě rozčilení a 
,é\Č jsme jeli pomalu a často stáli více dní (na' 
př. na st. Kitoj), přece bylo zřeliné, že nebez~ 
,pečí jest zažehnáno. Hlavní věť;: sověty nám 
,umožňují odchod, dodají loko~btivy i uhlí a 
tunely jsou celé! Z příměří mJry ovšem vý~ 
hody obě strany. A právě v ten den, kdy se 
končilo skoro dvouleté nepřátelství mezi ná~ 
,mi a sov~ty, skončila i definiti~~ě vláda Kol~ 
,čakova - v Irkutsku byl popr~ven ... 

Na Kitoji jsme zažili ještě, jednu srážku 
opožděnélt'o hloučku Sibirců s tevolučním od~ 
dílem z Irkutska. Stahovalo se to blízko na~ 
šeho vlaku, střely již hvízdaly, ale na zakro~ 
,čení velitele pluku a slib lrkutských, že se 
kozákům nic nestane, tito se vzdali. Tu jE:me 
též pohřbili v lesíku u trati jednoho hocha, 
IPodlehnuvšího ranám, utrženým, myslím, u 
Nury. Při devalvaci sibiřských rublů jsme 
zbylé papírky uložili do vojensh spořitelny; 
kromě toho jsme tu upisovali ze zadrženého 
,služného nebo z úspor akcie pro zakládající 
se Legiobanku. . 

V Innokentěvské, veliké to depovské sta~ 
nici, úžasně zaneřáděné hromadami nečistot 
odešlo od nás několik vojákůJegálně i nele~ 
gálně, většinou ženatých, kteří se tu chtěli 

usadit. Bydlelo tu již v jakýchsi zemlankách 
a barácích několik desítek bývalých vojáků 
od jiných pluků - nevím, co se jim tu líbilo. 
A abychom se jen tak V dobrém nerozešli 
musila si JGŠtě parta česks,ch komuni-std 
z Irkutska zaagitovat starými žvasty, že jede~ 
me podporovat buržoasii celého světa a tak 
dále - však to všichni znáte z doby před 

. vystoupením! Také nás na-vštívil pluk. Kopal 
z vojenské mise z vlasti. f 

Irkutsk jsme jen 29. únor~ projeli. Tu se 
střežily společnou stráží česko~sovětskou 

vozy s ruským zlatým pokladem, přichysta~ 
ným k odevzdání sovětům při odjezdu po~ 
sledních ešelonů (jedna z podmínek příměří). 
A v městě se už chystali slavnostně uvítati 

Trockého - celý Irkutsk byl najednou čer"' 

vený! 
Delší zastávka byla na st. Perejomnaja za 

Tanchojí, kde jsme se radi procházeli po za~ 
mrzlém jezeru Bajkalském, stříleli z >~Luj~ 
zek«30) do terčů, vzpomenuli narozenin Ma~ 
sarykových a začali nacvičovati prostná VII. 
sletu sokolského. Kázeň však tehdy byla vel~ 
mi upadlá, zejména v některých rotách: po 
pravdě musím říci, že Slováci byli ukázně~ 
nější než Češi. Pro mnohé by název »hasiči« 

Bajkal Sibirci zvolna stahoval k Čitě. Regu~ 
lérní sovětská armáda zastavila svůj výboj 
před Bajkalem z důvodů politických (Japonci 
a Východní otázka!). Bolševičtí vojáci jsou 
otrhaní, špatně živení, a ač mají na vozech 
napsány mnohé bojovné »lózungy«32) ve zna~ 
mení proletářské diktatury, zdá se, že do boje 
mnoho chuti a kuráže nemají. Jejich vlaky 
jsme pak předjeli v Chiloku 29. března: před~ 
ní stráže měli na rozjezdu GirŠelun. Odtud 
jsme musili pěkně vystrčiti bíločervený pra~ 

Orlík znovu náš. Foto Památnik Odboje. 

mohl býti jen ke cti! A to už nás zase zlobili 
Japonci, brzdící v Zabajkalsku potměšile náš 
pohyb z příčin politických. Vojáci jim vše~ 
obecně přezdívali »žlutých, falešných opic«. 

Na stanicích .okolo Verchně Udinska jsme 
při každé delší zastávce cvičili prostná, hráli 
kopanou a jiné hry -sněhu tu už skoro ne~ 
bylo a slunečko hřálo dost mile. Začínal vý~ 
měnný obchod: za mléko, vejce a máslo brali 
Burjati nejraději svíčky, mýdlo, sirky, cukr a 
podobné; za 4 svíčky dostal s 6 až 8 vajec -

»děngi něnáda!«31) 

Předhánělo nás na východ mnoho vlaki'! 
s revolučními vojsky z lrkutska a jiných měst, 
obsazujícími Zabajkalskou dráhu, kde se Se~ 
menov s Japonci a přišlými již přes zamrzlý 

30t Zkomolený název pro lehký kulomet »Lewis-ův«. 

31) Peněz netřeba I 

IV. di! Cestami odboje. 36. 

por, aby nás Japušky od následující stanice 
Chušengy nepřivítali olovem. Tam stály tři 
obl'něné vlaky, obsazené Japonci v plné bo~ 
jové pohotovosti - jen smáčknout a už by to 
všechno střílelo. Na »Istrebitělu«33) japonský 
prapor s »vycházejícím .sluncem«. Strojvůdce, 
také Japonec, vystrčil kotrbu ze za pancíře, 
a ušklebuje se přívětivě a ceně zuby, drmolil: 
»Čéko! Čékovských ešelón mnóga išo?«34) 

Na všech stanicích dále samý Japonec, pak 
i Semenovci. V Mogzonu pravá mezinárodní 
sebránka: Japonci, Rusové, Burjati či jaký 
pronárod z »divoké divise«, my, Lotyši, Ru~ 

32) Hesla (revoluce v Rusku se nesla hlavně ve zna
mení hesel. mitingů a zkomolených zkratek - viz na 
př. Sov-nm'-kom, t. j. »Sovět naródnych komisaróv«), 

") Ničitel. 
") Zkomolená ruština, značící: »Čechu! Je tam ještě 

mnoho vašich vlaků?« 
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muni, pár obrněnců pod ruskou trikolorou -
»Povelitěl«, »Semenovec« - a civilní oby
vatelstvo. Nevraživé pohledy Semenovců -
kdybyste mohli, to byste nás za živa kuchali, 
že! - lstivě zvídavý výraz šikmookých. Pře
jíždíme 31. března Jablonovyj chrebet dlou
hým tunelem s nápisy po obou.stranách: »00-
roga k Tichomu (resp. Atlantičeskomu) 

okeanu«, míjíme několik stanic s uhelnými 
doly. V Čitě vedle našeho »Orlíka« a »Ja
nošíka« broněviky japonské a semenovské, 
na peronu japonská děla v pohotovosti - jen 
to spustit! To je tedy sídelní město zabajkal
ského pravitěla-samozvance, Semenova, od
kud se terorem a hromadným vražděním 

»osvobozuje Rusko« - od čeho? - V Adria
novce stojíme pár dní vedle Japonců. Samí 
mladí hoši. Chodí k nám, pokouší se žvanit 
jakousi rusko-česko-japonskou hantýrkou, 
jsou velmi zvědaví, chlubí se, co mají kulo
metů, a také rádi kšeftují. Měli jakési svátky 
(myslím, že mikadovy), všichni se zpili 
»saki«, zpívali, tancovali a hulákali. Pohřbí
váme tu pár našich vojáků, zemřelých na 
tyfus; máme mnoho nemocných s příchodem 
jara - všichni jsou jaksi malátní. - V údolí, 
asi 2 versty od .stanice, příšerný pohled: za
sypané veliké jámy, kolem se válí lidské 
hnáty, kosti, i dětské, lebky - vše ožrané 
od psů a vran - stopy to Semenovského 
»očišťování«! Několik set lidí - muže, ženy, 
starce, děti - tu odstřelovali kulomety, 
hnavše je v zástupu k vykopané jámě ... ! A 
to pro nic, za nic! Příšerné údolí smrti, utí
kám odtud! Hle, ruská duše, jak se projevila 
v revoluci na obou stranách! Strašlivá bestie 
dříme v ní! »Šelma pekelná!« (Čirikov.) 

V Olovjanné veliká posádka Japonců ve 
vlacích i v městě. Stanice Borza plná Seme
novců i Sibirců, rozeznáš je snadno podle 
stavu oděvu a výrazu tváře - vždy ve pro
spěch druhých! Zde však nejvíce provokují, 
proto vstup do města veliteli vlaků zakázán. 
Dvěma hochům od jízdní rozvědky, kteří přes 
to se tam odvážili, Semenovci nabili a vzali 
jim šavle. V Daurii celou noc osvětlují světlo
mety okolí - bojí se povstalců, kterých prý 
je tu dost. 

V celém Zabaj kalí a v »carství« Seme
novově je veliká bída. Zástupy železničářů, 
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ruských i čínských dělníků, žen i dětí, pn
cházejí k našemu vlaku, prosíce o chléb a 
zbytky z kuchyní. Dáváme poslední ubohým 
lidem, ale i ta naše kuchyně je sporá, nemáme 
nic, jen kaši a kaši. Lidé tu dřou a nedosta
nou ani peněz, ani potravin. A Sověty jim 
hned tak ani nemohou chléb poskytnouti. 
Drobné školní děti prosí také o kousek pa
píru a tužku, aby se mohly učiti psát - jak 
tklivé! Ve voze máme velké debaty o Japon
cích a východní otázce i o Sovětech; vše
obecně odsuzujeme intervenční a uchvatitel
skou politiku Japonců a chtě nechtě, sympa
tisujeme se sovětským Ruskem; skutečně, So
věty jedině mohou teď sjednotiti národ, který 
se k nim všade přimyká. A ony jsou zárukou, 
že se Rusko nerozpadne, nebo nebude roz
chváceno nenasytnými cizinci. 

Opouštíme ruskou Sibiř a ráno 8. dubna 
nás probouzí na stanici Mandžurija tlučení 

na vozy a křik: »Lýba náda? Sajki náda? Ta
baku náda7«35) - To »choďové«3G) nabízejí 

svoje zboží. Béřou sibiřské i romanovské 
ruble, tyto raději. Ale státovky musejí být 
nové, .žádné »lomajlo«;3f) se'be menší útržek, 
dírka, viditelná jen proti světlu, nebo ušpi
nění a papír nevezmou. To zas raději vymění 
za svíčky a jiné věci, jako dělali Burjati. 

Mandžurií projíždíme již velmi rychle. Sta
nice většinou kamenné s nápisem ruským i 
čínským; jména, na nichž si jazyk zlámeš, 
jako Njanczyšan, Sjao'chaoczy, Erczendjanc
zy a pod. Jsou čisté jako klícky, všade vzorný 
pořádek, dobře oblečení železničáři. Tu zase 
po dlouhé době vidíme jezditi skutečné osob
ní vlaky! Všude čínské posádky - vojáci 
vesměs vysocí, ale ve všelijakých opelicha
ných mundurech, ozbrojení puškami rů:mých 
vzorů, vzbuzující málo vojenského dojmu. 
Tatáž rasa, ale jak zcela odlišný výraz, 
dobromyslný, to tam lišáctví Japonců! Či se 
nám to jen zdá ? Ve větších městech jsou také 
japonské posádky (Chajlar, Cicikar, Char
bin). Přejíždíme hřbet Veliký Chingan tune
lem ve výši 3016 m, odkud trať sjíždí v kličce 

") Zkomolenou ruštinou nabízejí ryby, žemle (bul
ky) a tabák. 

") Přezdívka pro čínské malé prodavače (pouliční), 
kteří na každého tímto »choďal« volají. 

") Podivná zkomolenina, značící asi »špatné, po
trhané« v tomto případě. 

{stanice Petlja), pak řeky Nonni a Sungari, 
kde po obou stranách mostu ční kamenné 
věže - bašty s děly a zákopy s překážkami 
- to prý je už dávno proti Chunchuzům. 

V Charbině stojíme od 12. dubna do konce 
máje. Den jak den nás budí houfy čínských 
prodavačů, až je musíme odhánět. Výměnný 
obchod kvete: 10 vajec za 200 sibiřských 

nebo 5 romanovských rublů (ne »lomajlo«!), 
raději však za konservu, 3 svíčky - jak 
chcete! Ti chlapíci umějí pár našich pepíc
ký ch výrazů a la »máš klátký tličko, bo
bečkú!« a pod. (Číňan nevysloví dobře hlás-

nás plukovní hospodář navnadil vždy dvěma, 
třem a jenami a teprve před odjezdem vypla
cen zadržený plat, vesměs už v japonských 
jenách. Tož hoši pak kupovali a kupovali! 
V ChaJ.'bině bylo příležitosti víc než dost 
k utrácení peněz. Krám na krámu, vedle ev
ropských velkoobchodů typu obchodního 
domu (na př. Čurin), bylo tu spousta japon
ských, čínských· i ruských krámů, veliký 
bazar, a tam křiku, až v uších zaléhalo. 
Smlouvání je zde všeobecným zvykem; po 
dlouhém tahání dá ti »choďa« věc za čtvrtinu 
prvotní ceny a buď ujištěn, že ošizený ne-

Bazar v Charbině. Foto Památník Odboje. 

ku »1'«) a pořád to melou. Peníze jsme ne
měli, ale svíček, ušetřených z přídělu, dost 
(mnozí také nakradených z Tulunu!), tož 
jsme »kupovali« pořád za ně vejce; těch se 
tam snědlo tolik, že ,se všem přejedly. 

V elitelem československé posádky je tu 
major Vobrá tílek. Konáme strážní i dozorčí 
službu, na což praskne vždy celá rota. Střeží 
se hlavně sklad Likvidační komise se všeli
jakým vojenským materiálem, určeným k roz
prodání. Ale to jejich likvidování se strašně 
vleče; vypadá to, jakoby tu chtěli být ještě 
pár let - či se jim od dobrého bydla ( či 
kšeftu?) nechce? Od jejich prodávání je od
vislé, kdy dostaneme plat. Dosti dlouho jsme 
byli bez kopějky, totiž bez ruble - na kopěj
ky se už dávno nepočítalo - a představte si 
to trápení v takovém velkém městě! Později 

bude on! Vedle krásného evropského města 
je tu stará čtvrť a město čínské, nečisté, za
páchající, plné brlohů, krámek vedle krámku; 
tu nedávno strašně řádila cholera. Prolezli 
jsme však i tam všechno; jednak ze zvěda
vosti a pak, že se tam daly koupiti různé čín
ské zvláštnosti. Charbin byl tehdy eldorádem 
bankéřů, spekulantů, mezinárodních šejdířů, 
vydřiduchů a povalečů; hQtová mezinárodní 
zlodějna, třebas elegantní. - Mnoho peněz 
tu nechali naši, někdy i zbytečně za věci, 

které ve vlasti už byly lacinější a hlavně 

lepší! A pilo se za.se až do němoty. 

Připravujeme se pilně na cestu mořem. Ba
líme součástky výzbroje a ukládáme do be
den, každý pak si připravuje svou bednu na 
ty trety, co si ze Sibiře poveze domů. Také 
jsme tu měli nějaký incident s japonskými 



vojáky, kteří napadli na naši stráž. Poměr 
mezi námi a Japonci byl tehdy velmi napjatý, 
zejména po incidentu v Chajlaru, kde při 

srážce s ruskými dělníky, podporovanými 
čínskou částí, byl náhodou zabit náš podpor. 
Zadák a raněni 2 vojíni pluku. Japonci, vy~ 
stupujícími brutálně proti ruským železničá~ 
řům a dělníkům, byla naše neutralita v tomto 
případě označována za nepřátelství a ulti~ 
mativně si vymohli vydání »Orlíka«, stojícího 
tehdy v Chajlaru. Po diplomatickém vyjedná~ 
vání přivezen »Orlík« do Charbina, kde jsme 
jej okázale od Japonců zase převzali 14. 
května. »Vycházející slunce« staženo a po 
vytažení naší vlajky z dělové věže obsadila 
naše 2. kulom. rota památný broněvik, který 
dovezla až do Vladivostoku. V Chajlaru jsme 
tedy naposled obětovali naši krev za upev~ 

nění svobody ... ! 
Už v květnu začala tu velká vedra. Stráně 

nad Sungari zazelenaly a my jsme vyháněli 
následky minuvší zimy z těla opalováním, 
třeba na střechách vozů. A mnozí se tu za~ 
milovali do ruských krasavic, já také! 

Postupně vypravovány Likvidační komisí 
vlaky .s moukou, vlnou, prádlem a jinými su~ 
rovinami i produkty do Vladivostoku. Vlak 
vždy doprovázela stráž s důstojníkem jako 
velitelem vlaku. 18. května jsem odjel také 
s jedním, maje 21 vojáků 8. roty co stráž. 

Chlapíci byli velmi neukáznění a dělali kra~ 

vál, když musili opustit svůj vůz a jíti do ne~ 
zařízen~ těplušky. Jeli jsme, jen to fičelo, kraj 
byl už zelený, a radost, že hnedle se skončí 
ta pouť po trati, veliká! V Pohraničné, kde 
stál vlak štábu našeho pluku, byla celní pro~ 
hlídka (trať zde opouští Mandžurii a vede 
dále t. zv. Přímořskou oblastí). Všelijaké 
formality a nedodržení platebních závazků 
Likvidační komisí nás tu zdrželo. Nemrzelo 
ná.s to élIni mnoho, vždyť krajina tu byla roz~ 
košná, v osadě plno Rusů a hezkých děvčat, 
kino, divadlo v železničním klubu, kde pěkně 
sehráli několik veseloher Ostrovského, načež 
se pěkně tancovalo. Nechali jsme tu zase kus 
srdce. - Odtud dále zase plno Japonců až 
do Vladivostoku. Tam na Pervoj Rječkě jsem 
za několik dní zlikvidoval vlak (intendance 
to prodávala Rusům) a odstěhoval těplušku 
se stráží k pluku do Hnilého OhIu u mořské~ 
ho zálivu Zlatý roh. Za pár dní .se tu sešel 
celý pluk a ubytovali jsme se v kasárnách Na 
valích, později též na »Hauptvaše«. Tam 
se již jen pilně »pakovalo« a cvičila prostná 
i pořadová. Byli jsme přítomni velmi slav~ 
nostnímu odjezdu několika lodních trans~ 

portů, zejména lodi »Dollar«, kdy při loučení 
teklo mnoho slz od opuštěných Rusek ... 

6. července dostal náš pluk slavnostně 

prapor z ruk polit. plnomocníka ara Girsi a 

Vladivosfok. Foto PamátnlJr Odboje. 
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pár důstojníků a vojáků vyznamenáno gen. 
Čečkem. Večer jsme to oslavili banketem 
v hotelu »Zlatý roh«. 18. července na roz~ 
loučenou s Vladivostokem a Ruskem uspo~ 
řádali jsme plukovní slavnost, Jejímž hlavním 
článkem bylo cvičení sokolských. prostných 
VII. sletu, provedené 300 vojáky; také tu vy~ 
stoupilo 9 vladivostockých Sokolek. Trochu 
nám do toho pršelo, ale bylo to pěkné. A ten 

den už zakotvila v Zlatém rohu naše, tak 
dlouho očekávaná loď. 

20. července jsme se nalodili na U. S. Army 
Transport »Logan« jako 33. transport a dru~ 
hého dne časně zrána za velké mlhy jsme od~ 
razili od břehů ruských, zachovavše si i po 
cestě mořem tolik pro nás znamenající název 
»zadní voj« ... 

x 
N Cí R ST JI 

JOSEF SVATOŠ 
Gornostajem nazyvana je malá skupina 

kasárenských budova několika malýoh chat 
hlídačů pevnosti, asi šest kilometrů na seve~ 
rovýchod od Vladivostoku, u malé zátoky, 
která tvoří zde průlom do skalních stěn, sto~ 
jících od Vladivostoku až daleko k Chaba~ 
rovsku. 

Na Gornostaj vede ještě z města silnice, 
ale potom končí, protože dále na břehu moře 
do veliké vzdálenosti není osady, do které 
bylo by třeba cestu udržovati. Proto je Gor~ 
nostaj posledním m~stem od Vladivostoku, 
do něhož dostanete se jakž takž pohodlně, že 
musíte překonávati svízele prudce st(mpají~ 
cích cest, tvořících v nejhorších místech 
dlouhé serpentiny. Dále za Gornostajem jsou 
již jen »sopky«, divoké kraje borového, trn~ 
kového a rybízového podrostu, v němž pro~ 
hání se zvěř od zajíce a králíka až do divo~ 
kého vepře. Pustina rozrušena je pouze ně~ 
kde na břehu moře skupinou chat ruských a 
korejských rybářů, kteří zde hájí své málo 
záviděníhodné živobytí lovem sleďů a obdělá
váním nepatrných políček, up;ostřed tajgy 
zřízených. 

Nehledě k ,těmto nedostatkům, je možno 
prohlásiti okolí Gornostaje za krásné. Nád
herný pohled na moře, nesoucí na svých 
vlnách za klidného počasí celé skupiny rY'bář~ 
ských lodí, svítících svými vybílenýmiplach~ 
tami daleko od pobřeží a jindy zase bičující 
skály, o něž se bezmocně rozbíjejí jeho útoky, 
před kterými mimoděk ustupujete s vysokého 
pobřeží, ač dobře víte, že není tak vysokých 

vln, aby vás mohly zasáhnouti. V zátoce 
,s nízkým a pozvolna stoupajícím břehem roz~ 
bíhá se moře do veliké vzdálenosti, vyvrhujíc 
spoustu drobného kamení, živočichů a trav, 
aby zase rychle ustoupilo a sebralo nové síly 
k dalšímu útoku. Qplně klidné moře, jak jsme 
je viděli později u břehů Indie a Cejlonu, 
není zde nikdy. Přesto je v zátoce na jemném 
písku dna velmi dobré koupání, ovšem pouze 
v plném létě, protože vlny jsou zde většinou 
chladné, jak tomu ani jinak nemůže být na 
pomezí studeného pásu země. 

V zimě však je zde pobyt velmi nepříjem~ 
ný. Od severovýchodu přicházejí divoké 
vichřice, mráz dostupuje zde značné výše a 
sníh, padající většinou vostrých krupkách, 
pokrývá vysoko zemi. Moře zamrzá daleko 
od břehu, při čemž je led nakupen v někte~ 
rých místech v celé hory, ale neskýtá vám 
záruku bezpečnosti, neboť vedle takových 
ledových kopců nacházíte v ledu široké trhli~ 
ny, jimiž voda proudí na povrch. Někdy je 
zde velmi studeno. Vzpomínám, jak jednou 
v zimě strhla se tak krutá bouře, že nebylo 
nám ani možno dodati do kasáren palivo. 
bouře trvala několik dní. Trpěli jsme ne~ 

smírně chladem a proto jsme se rozhodli, že 
půjdeme k nedalekým vojenským barákům a 
tam palivo na'sbíráme. Bouře byla však tak 
prudká, že nebylo možno jíti zpříma. Bylo 
nutno plaziti se po zemi a vyhledávati krytá 
místa. Mnozí bratři se vrátili, a my, kteří jsme 
se dostali k barákům, urvali jsme kusy prken 
a snažili se dostati zpět do budovy. Bylo to 
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Nádraží ve Vladivostoku. Vítězství "l'evých". Foto Památnlk Odboje. 

však velmi obtížné. Jestliže se někdo odvážil 
povstati se země se svou »kořistí«, ocitl se 
ihned v nebezpečí. Prkno bylo mu rváno 
větrem z rukou a on sám byl nucen jíti tam, 
kam jej hnala vichřice. Bylo nutno padnouti 
na zemi a vléci dřevo za sebou. Kdo to ne~ 
udělal včas, byl nucen prkno pustiti a přihlí~ 
žeti k tomu, jak je unášeno vichřicí. Podařilo 
se nám tehdy přinésti topiva velmi málo a 
značně jsme si oddechli, když bouře ustala. 

Gornostaj byl částí vladivostocké pevnosti. 
Na vysokých březích moře byly dvě řady 
opevnění, v nichž byla ukryta těžká pobřežní 
děla, namířená ustavičně k východu a jihu, 
odkud mohl připlouti nepřítel. Stav pevností 
byl za našeho pobytu na Gornostaji již velmi 
ubohý. Betonové stěny byly rozrušeny, děla 
poškozena, nezpůsobilá k plnění úkolů váleč~ 
ných. Všechno to dělalo dojem nesmírné opu~ 
štěnosti a zkázy. Starý hlídač, na kterého se 
zde patrně zapomnělo a který proto myslel, 
že jeho funkce dosud neskončila, snažil se 
sice zabrániti úplné zkáze opevnění, ale byl 
příliš slabým proti přírodě a lidem, řídícím .se 
jinými názory. 

Budovy gornostajských kasáren ho,stily ně~ 
kolikráte naše části. Před vystoupením proti 
sovětům byla zde část 7. pluku, která tam 
setrvala až do odjezdu na sever a západ, po~ 
tom zde byly menší části vladivostocké po~ 
sádky a na konec 'stal se Gornostaj »ochran-
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nou« stanicí pro ty, kteří svou činností v ar~ 
mádě stali se vojenskému vedení nepohodl~ 
nýmL Byli zde po nějaký čas delegáti druhé~ 
ho vojenského sjezdu čsl. vojska na Rusi, ale 
pro ty bylo zde patrně příliš mnoho volnosti, 
takže byli převezeni do místa více chráněné~ 
ho, na Ruský ostrova do kasáren gornostaj~ 
ských převezeni byli bratři méně »nebezpeč~ 
ní«, ale přece nepohodlní, kteří úředně byli 
zváni »strážné roty« a jinak všeobecně byli 
známi .pod jménem »gornostajský prapor«. 
Byli to bratři od 5., 6., 9., a 11. roty 4. pluku 
»Prokopa Velikého«, odzbrojení na rozka,z 
generála Janina, dále bratři úderníci a ně~ 

kolik desítek bratří od 7. a 8. pluku, kteří byli 
internováni pravděpodobně z rozpaků. Od 
pluku je poslali pryč jako »neblahonaděžné«, 
trestat je nemohli, protože se ničím neprovi~ 
nili, čím mohl by se zabývati soud a proto je 
dali odvézti sem do »zátiší«, k malé radosti 
velitele vladivostocké posádky a někdy i po~ 
litického plnomocníka. 

Zivot nebyl zde nikterak zlý, protože situa~ 
ce v celé ostatní armádě na Sibiři neodpo~ 
vídala tomu, aby se bylo vojenské velení 
odvážilo trestati větší část dobrovolců za 
činy, kterých by se byl za daných okolno,stí 
dopustil téměř každý druhý dobrovolec, cho~ 
vající v paměti cíle našeho osvobozovacího 
zápasu a nemající v úmyslu zraditi zásady 
našeho vojska. Ukázalo se při mnohých pří~ 

ležitostech i zde, že části armády, pokládané 
za »věrné« vedení, vzaly v ochranu náš gor~ 
nostajský prapor a uvedly někdy do trapné 
situace ty, ~teří bez rozmyslu chtěli otázku 
internovaných dobrovolců řešiti nějak 'ná~ 

silně. 

Gornostajský prapor zařídil, se v ,místě 
svého pobytu zcela pohodlně. Brzy byl utvo~ 
řen osvětový odbor, který působil opravdu 
všestranně a zasáhl velmi účinně do celkové 
osvětové činnosti našeho vojska na dálném 
východě. Prapor měl svoji hudbu, svůj pě~ 
vecký kroužek, tělocvičný odbor, dramatický 
odbor, footballový klub, skupinu atletů atd. 
Nejdůležitější složkou bylo ovšem zastupitel~ 

celkem 17 čísel, z nichž dvě poslední byla 
vyrobena již na palubě lodi »Titan«. 

Vedle »Sirotka« vyšly péčí zastupitelstva 
gornost. praporu »Sibiřské prsně« Petra Bez~ 
práva, »Naše Thermopyly«, »Devítka úder~ 
níků«, »ústava Ruské sovětské republiky«, 
brožura »0 družstevnictví«, »Rodinné dom~ 
ky«, »Výbor básní«, »Nemelem, nemelem« 
a více jiných drobností. Na lodi »Titan« byl 
pak vydáván ještě humoristický list, nesoucí 
jméno lodi. Jak již řečeno, všechny tyto tisko~ 
viny těšily se dobrému zájmu bratří. 

Také náš pěvecký kroužek byl ve Vladi~ 
vostoku oblíben, nemluvě ani o hudbě, která 
jednu dobu byla jedinou čsl. kapelou ve Vla~ 

Vladivostocké opevnění u Gornosfaje. Foto PamátnB{ Odboje. 

stvo, které vydávalo časopis »Sirotek« a jiné 
tiskoviny. Začátky byly sice těžké, bylo nut~ 
no všechny věci rozmnožovati pouze na 
hektografu, takže s obtížemi se »vytisklo« asi 
20 výtisků, ale později, když se prapor obě~ 
tavostí bratří vzmohl na opalograf. tiskl se 
»Sirotek« v mnoha exemplářích, nacházejí~ 
cích své odběratele nejen na Gornostaji a ve 
Vladivostoku, nýbrž i dále na magistrále, kde 
dokonce měl své stálé odběratele. Rozumí se, 
že »Sirotek« nebyl časopisem »vládním«, 
nýbrž vysloveně oposičním a mnohé články 
v něm otištěné daly by vhodný materiál 
tomu, kdo dnes mluví o duchu legií jinak. než 
jak to odpovídá skutečno,sti. »Sirotka« vyšlo 

divostoku. Tělocvičný odbor dočkal se také, 
že vystoupil veřejně ve Vladivostoku se svý~ 
mi dobře nacvičenými čísly, která vzbudila 
obdiv u vladivostockého publika. I drama~ 
tický odbor si připravil a provedl veřejná 

vystoupení, vesměs úspěšná. 
Tato všestranná osvětová činnost, do níž 

je třeba zařaditi celou řadu absolvovaných 
přednášek, jakož i činnost tělovýchovná, je 
nejlepším dokladem toho, že z armády nebyli 
odstraňováni nějací obyčejní »rebelové«, 
nýbrž většinou lidé, pro svoji část mnoho 
znamenající, lidé, schopní práce a oběti. 

Není ovšem možno říci, že by život na 
Gornostaji byl stále klidný. DO,stávali jsme 
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často návštěvu, přijížděli k nám i vysoce 
postavení bratři a pánové, snažící se nás pře. 
mluviti k »poslušnosti«, totiž k tomu, aby~ 
chom znovu vzali zbraně, neprávem nám 
kdysi odebrané. Všechny tyto pokusy selha~ 
ly, zejména pak pokus Vlidce delegace z vla~ 
sti, pana spisovatele Krejčího, který vystou~ 
pil před bratry velmi nevhodně a popudil 
proti sobě i ty, kteří byli ochotni o nějakém 

urovnání sporu jednati. 

Bouři nevole způsobilo to, že gornostajský 
prapor .měl býti odvezen domů' až mezi po· 
sledními, s čímž bratři nebyli nikterak sroz~ 
uměni, zejména když viděli, že jejich mateř~ 
ské části chystají se k odjezdu. Za požada~ 
vek spravedlivého jednání s praporem pósta~ 
vily se všechny části, nacházející se na jaře 
1920 ve Vladivostoku, a došlo dokonce 
k tomu, že dobrovolci ve Vladivo.stoku opu~ 
stili v jednu chvíli všechny stráže ve městě 
a nenastoupili službu dříve, dokud jim nebylo 
slíbeno, že záležitost gornostajských bude 

řádně vyřešena. 

Však i jinak byli jsme na Gornostaji zne· 
klidňováni. Zili jsme tam právě v době, kdy 
o získání města pokoušely se různé proti~ 
chůdné skupiny od bolševiků přes Gajdu a 

R 

Japonce k atamanu Rozanovu, takže jsme 
byli svědky mnohých bojů, vítězství i utrpení. 
Obyčejně ti, kteří to ve Vladivostoku pro~ 
hráli, utíkali přes Gornostaj nahoru »do so~ 
pek«, takže jsme nejednou měli příležitost po~ 
dati někomu pomocnou ruku, třeba jej i za~ 
chránit od jisté smrti, nebo alespoň přihlížeti 

. k utrpení těch, kteří byli poraženi a šli se 
svými rodinami a celým majetkem do bezpečí, 
rovnajícího se krutému vyhnanství .a vlastně 
novému nebezpečí, protože v těch dobách 
nebylo v Sibiři opravdu bezpečno pro niko~ 
ho. Pomáhali jsme rádi těm, kteří pomoci 
potřebovali, bez zášti 'a hněvu, i když jsme 
věděli, že mnozí z nich snad pomoci si neza· 

sloužili. 

Dne 15. dubna 1920 rozloučili jsme se 
s Gornostajem a Vladivostokem, abychom 
nastoupili dalekou cestu do vlasti; toužebně 
očekávané v přesvědčení, že v mladé repu~ 
blice bude více spravedlnosti a porozumění 
pro revoluční ideály, než kolik jsme jej viděli 
a zažili na Sibiři. Gornostaj osiřel, po nás 
snad nepřišla tam žádná československá část 
k delšímu pobytu. Osiřel jako naše naděje 
v lepší příští a větší spravedlnost k těm, kteří 
se bijí za práva chudých a potřebných. 

Konec magi8t1·ály. Foto Památnik Odboje. 

OBIAH! 

H. Bl ech a : Srážka satam. Seměnovem . 
Boje u Mias . . 

A. Bor k o v e c: Na nikolajevské 'frontě 
Na altajské dráze. 

T. B o u š k a: Přepadení u Marianovky 
Druhá Marianovka 
Tažení na Tjumeň . 
Po Kolčakově převratu 
Před zrušením demokratického zřízení v armádě 
Zrušení komitetů . 

V. Br a d á č: Když duše mluví 
J. Br o ž: U Buguruslanu . 

Od Simbirska k Ufě . 
J. Br u n n e r: Vystoupení úderného praporu v Kansku 

Nástup úderníků . 
Pochod na Krasnojarsk 

Fr. Dob š í k: Spojení skupiny Gajdovy 
Z Vladivostoku 
Úpadek bojové nálady 
Když jsme hlídali magistrálu 
První květen y Ačinsku . 

F. F i a I a: Jak jsme pekli chléb 
J. F i 11 g I: Po,slední dni Kazaně. . . 
R. G e s I : Vzpomínka na ústup od Volhy . 
J. H I a v nič k a: Poslední výprava 
A. H n í z do: Ústup s magistrály. 
J. Holub:.Certův mlýn. 
J. H o šek: Bolševické zajetí a útěk z něho 
F. J a k u b s ký: Odchod z Vladivostoku . 

Poslední chvíle 
Jan á č e k: Chvíle nudy 
V. J á š a: Výprava od Ufy 
J. Jel í n e k: U Simbirska: 

Na manské frontě. 
V. K a p I i c ký: Penza 

Nazpět k Volze . 
Konec fronty na Volze 
Jak jsme volili na sněm 

F. K očí: Dobytí Vladivostoku 
Boje u Nikolsk Ussurijska . 
Jak jsme předávali v)'chodní frontu 
Generál Stefánik . . 

J. K o hák: Ze Sibiře ke Kazani. 
Pobyt na magistrále . ~ . . . 

J. K o n e č n Ý : Počátek bojů Cečkovy skupiny. 
Další boje Cečkovy volžské skupiny. . 

J. K uče r a: Proražení mariinské fronty 
J. K y n cl: Z bojů šadrinské skupiny. 

Fragmenty 
N a šikmé ploše 
V důstojni~ké škole 
V zadním voji . 

F. Lup i n e k: Z potulek emisarových. 
F. M a lát e k : Pro zásoby do Sibiře. . . . . . . 
T. Mat ě j í č e k: Přepadení dělostřeleckého ešelollu v lrkutsku 
F. Mat ě j k a: Bitva nedaleko Nikolska . 

523 
82 
76 

110 
29 
79 

131 
361 
434 
480 
282 

97 
306 

40 
91 

160 
209 
227 
376 
460 
469 
113 
341 
346 
497 
536 
538 

65 
240 
409 
541 
312 
302 
491 

55 
297 
349 
441 
236 
239 
255 
364 
334 
519 

57 
299 
108 
136 
321 
385 
502 
552 
261 

62 
32 

244 



F. Mat ě j k a: U Jevgeněvky 
Klášter v pustině . 
Jeden z prvních hrdinů 
Hrdinný sanitář . 
Bitva před Nikolskem . 
Na bojišti před Tagilem 

V. Med ř i c ký: Sojuzníci už jdou 
J. M i k o I aj: Slováci na Sibiři. . 
J. Mlč och: Ohlas Kolčakova převratu 

Ze smutných chvil na magistrále . 
Vystoupení proti Seměnovu . 
Sportovní činno.st v armádě . 

F. Mu d r och: Boj 3. pluku o stanici Kyn 
J. Ne u 9 e b a u e r, S mírovou delegaci 

Na obchvatech 
Kokakův konec . 

J. N o v á k, Csl. memorandum. 
Admirál Kokak a zlatý poklad 

J. Pa š t i k a: Na nikolajevské frontě. 
V. P e t r á š: Boj u Orlovky . 
V. Pří hod a : Pověst' čsl. vojáka na Rusi. 
F. R i c h t e r: Momenty z Celjabinska 

Babička čsl. vojska . . 
Z činnosti OCSNR. . . . 

T. Ryb n í č e k: Zákeřné přepadení u Zlatousta . 
S . .Ř e h o u n e k: Boj u Kyna . 

Boj u Něvjansk-Binky 
F. S o bot k a: Dřímající tajga 

S deputací . . . . 
J. S vat o š: Na řece Silce . . 

Na Gornostaji 
L. S Ý k o r a: Akce II. sjezdu čsl. vojska . 
J. S a fr á n e k: Před naším vystoupením. 

Na t. zv. oddychu. . 
Csl. telegrafi,sta na magistrále . 

A. S e v č í k: Boje u Bajkalu. . . . 
Z bojů 7. pluku u Molebského závodu. 
Jak na nás působil. 
Marné války snažení. . 

O. S í ma: Boj o Sudinskoje . 
Ochrana magistrály . . . 

E. S k o r p i I: Ve vlaku gen. Janina 
J. S I e r k a: V posledním vlaku . 
T. S m a hel: 39 tunelů 
J. S_oll ar: Eto vy? . . . 
J. St e i dle r: Smrt ppl. Ušakova 

Likvidace bajkalské fronty. . . 
R. S v i drn och: úryvek naší evakuace . 
C. Tom a n : Celjabinský incident. 

Boj u Argajaše ... 
Od Kyštyma k Jekatěrinburku . 
Nástup na Perm. . 
Na belebejské frontě. . . . 

V. Val e nt ,a - A I fa: Na broněviku . 
A. Van ě k: 4. pluk Prokopa Velikého 
J. Ves e I ý. Bitva u Bezenčuku 

U Buzuluku . . 
M. Vít e k: Z prvních bojů 

Oplacený obchvat 

246 
249 
250 
252 
253 
294 
358 
401 
359 
469 
525 
555 
270 
258 
489 
545 
514 
543 
309 
311 
527 

19 
154 
378 

35 
273 
277 
247 
368 
206 
569 
443 
223 
450 
471 
175 
355 
374 
429 
413 
474 
438 
104 
190 
275 
198 
204 
532 

16 
73 

122 
264 
352 
286 
397 

89 
86 
99 

278 

M. Vít e k : Rozvidka 
Na přelomu . 

J. V Ý bor n ý: Zrádný listopad 
A. Zem a n: Sibiř 

Mariinsk . 
Mobilisace Cechoslovákll 
O Bajkalu. 
Evakuace. 
Převedení vojska na magi,strálu 
Magistrála 
První výročí , 
Urychlení evakuace 
Převrat v Irkutsku 
Poražená armáda . 
Politické centrum . 

A. Z m r h a I: Okolo Penzy v dubnu 1918 . 
Na prvním sjezdu. . . . 

Fr. Z á k: Boje a plavby na Bajkalu 
S t. Z á k : V obrněném vlaku . 

Obsazení Irkutska 
S gen. Gajdou do Vladivostoku 

Opravy: 

284 
370 
408 

22 
42 

115 
215 
416 
454 
485 
500 
511 
516 
529 
547 

9 
127 
182 
158 
165 
211 

Str. 107. ve 12. řádku shora na pravé straně má státi »jeden byl v č e r k e s
s k é m k roj i«, místo v »československém«. 

Str. 198. ve 3. řádku shora v druhém odstavci má státi ,správně» Ušakov p o d-
ceň o v a 1« místo »podněcoval«. . 

Str. 356. v 10. řádku zdola místo »zavinil« má správně státi »n e z a v i n i 1«. 
Str. 361. Autorem článku »Po Kolčakově převratu« je místo mylně označeného 

Brože, F. B o u š k a. 
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