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A kdo se přiblíží, blíží se v pohaně
 ... kéž jsi se zalklo již, proklaté cikáně. 
Těmito slovy popsal Jan Neruda oblíbenost ná-
roda českého v tehdejším světě. Takže už tenkrát 
nic moc a nebylo se čemu divit, úpěli jsme tehdy 
pod knutou rakousko-uherskou a v „boji o pře-
žití, který se nazývá dějiny lidstva“ (jak učil - 
minimálně nás sokoly - Miroslav Tyrš) se ceny 
za sympatické vystupování nedávaly. I když 
jsme habsburské jho posléze setřásli a pan první 
prezident Osvoboditel nám ra-
dil, abychom se v zájmu vylep-
šení národní pověsti přestali bát 
a abychom při té příležitosti 
přestali i krást, situace se 
v tomto směru příliš neměnila, 
pravděpodobný to důsledek po-
mluv sudetských Němců, kte-
rým se to s námi moc nelíbilo. 

Mimořádnou láskou k národu 
českému se nevyznačovali ani později na scénu 
v různých časových intervalech vstupující nacis-
ti a komunisti, se kterými jsme se za vzájemné 
antipatie propotáceli do onoho slavného roku, 
jehož dvacáté výročí si letos připomeneme, ve 
kterém jsme konečně zahájili obrovskou sympa-
tizační ofenzivu.  

Pod vedením prezidenta Osvoboditele číslo dvě, 
sympaťáka, nad kterým jásal celý svět, neb hlá-
sal pravdu a lásku, jsme vytvořili přelud právní-
ho státu, který úspěšně transformoval vládnoucí 
komunisty na kapitalisty a předal jim v souladu 
s Marxovým učením výrobní prostředky do 
osobního vlastnictví. Při té příležitosti jim také 
odpustil dřívější drobné prohřešky jako justiční 
vraždy, teror proti obyvatelstvu apod. A to až na 
nepatrné vyjímky, ke kterým patří třeba nedávno 
zašitá nebohá bába Brožová, která se sice nějaké 
té justiční vraždy jako prokurátorka zúčastnila, 
ale co měla chudák dělat, bez právnického 
vzdělání a bez náznaku jakéhokoli intelektu. 
Láskyplný pan prezident už jí pomoci nemohl, 

jednak už nebyl prezidentem a jednak má důležitější 
starosti. Dospěl totiž k názoru, že kapitalizmus je 
v naší zemi ohrožen, a to z východu (asi Avaři nebo 
Hunové), a musel proto spolu s několika věrnými 
soudruhy – pro změnu nikoli z ČKD, nýbrž z kruhů 
knížecích, CIA apod. – požádat americký lid o bratr-
skou pomoc. Sice přitom přehlédl, že je s tímto li-
dem tak jako tak ve spojeneckém svazku zvaném 
NATO, ale sichr je sichr. Takže teď tráví čas před 

budovou rozhlasu, kde čeká až přije-
de Obama v tanku, což bude jasným 
důkazem zlepšeného imidže národa. 

Ofenzíva mezitím pokračuje, tento-
krát pod záštitou prezidenta Osvo-
boditele číslo tři, který nás osvobo-
dil od Slováků a národu pomohl 
hlavně tím, že svého času v prog-
nostickém ústavu rozkládal – prav-
děpodobně úmyslně chybnými prog-

nózami – komunistický režim zevnitř. Režimu to 
příliš neublížilo, ale náš lídr nezmalomyslněl a zkou-
ší to stejným způsobem v EU, což naší malé zemi 
poměrně rychle přineslo popularitu, jakou jsme 
v Evropě měli naposledy v době husitské. Bohužel 
se u něj poslední dobou projevují určité náznaky ať 
již předstírané nebo skutečné psychické poruchy, 
což je situace naší ústavou (kterou lze jen vřele do-
poručit k prostudování – čte se to jak Humoristické 
listy) sice neřešená, ale za naším matadorem stojí 
stále jako skála nejméně šedesát procent národa, 
takže v pohodě. No vlastně v až zas takové pohodě 
to není, ale viděno pozitivně to opět znamená, že 
republika dnes disponuje se čtyřiceti procenty soud-
ných lidí a to nám může dnešní svět jenom závidět. 

Takže nám po historicky krátké době dvaceti let už 
zřejmě nikdo nezabrání, abychom se stali nejoblí-
benějším národem této planety. Ani ta proklatá ciká-
ňata, ta už jsou dávno v Kanadě.  

Karel Pokorný (Kpokorny41@aol.com) 

Foto: Polistopadová retuše Českých drah
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Ze života jednoty                       

Československé legie v Českém centru 

21. dubna 2009 Téma československé legie za 
1. světové války a jejich zásluha o vznik samo-
statné Československé republiky, téma komu-
nistickou vládou v Československu po desetile-
tí zamlčované, ještě donedávna nebudilo příliš-
ný zájem veřejnosti. Této skutečnosti si byli 
vědomi i John Iltis a Bruce Beninger, dva 
Američané s českými kořeny, když se rozhodli 
filmově zdokumentovat historii českosloven-
ských legií v Rusku.  

Jejich snímek Nahodilá armáda 
(Accidental Army – The Amazing True Story 
of the Czechoslovak Legion, 2008) uvedla naše 
jednota v dubnu v mnichovském Českém cen-
tru jako závěrečnou akci svého projektu u pří-
ležitosti oslav 90. výročí založení Českosloven-
ské republiky.  

Večer byl doplněn živou přednáškou pražské 
historičky Dr. Jany 
Volfové (foto). 

 
  

 

Lanshuter Hochzeit 
4. července 2009 
Každé čtyři roky se konají v Landshutu, 
sídelním městě dolnobavorské vlády, slav-
nosti na paměť velkolepé svatby místního 
vévody Jiřího Bohatého s polskou princez-

nou Hedvikou v roce 1475. 
Tentokrát to bylo i za naší účasti. 

Hlavní diváckou atrakcí je v Landshutu slavnostní průvod městem 
v dobových kostýmech, následovaný největší pivní zahradou Bavorska 
se všemi svými světlými i stinnými stránkami.  

Foto: Členové naší výpravy si při rozbřezku  
  zajišťují místa na divácké tribuně 

 

Horská tůra Kofel 
26. července 2009 
Že se hoře Kofel nad bavorským Oberammergau (proslulém nejen 
svými pašijovými hrami, ale známý i z refrénu zlidovělé písně „Ich 
bin der Osama bin Laden, mich findet keine Sau. Ich hab’ ein kleines Ferien-
haus in Oberammergau.“) přezdívá místní Matterhorn, nám starosta jednoty 
Karel Pokorný zatajil, naopak zval koncem července nevinným emailem na 
„malou, kondičně nenáročnou tůru“. Asi proto byla účast velmi dobrá a po 
počátečních projevech nevole účastníků v teniskách se po dosažení vrcholo-
vého kříže (1.342 m) nálada obrátila ve všeobecnou eufórii. 
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Ze sokolské historie 
Dnové poslední 

Okolnosti tragického úmrtí Miroslava Tyrše před 125 lety 
Mezinárodní sokolstvo se každoročně sjíždí do 
tyrolského Oetzu, aby zde uctilo památku spolu-
zakladatele a prvního náčelníka Sokola, dr. 
Miroslav Tyrše, který zde v roce 1884 tragicky 
zahynul. Mnozí znají dnešní Oetz a Ötztal z osobní 
účasti na sokolských setkáních, jiní z turistických či 
lyžařských výletů jako rozvinuté centrum letní i 
zimní turistiky a sportu všeho 
druhu. 

Jak ale vypadal Oetz koncem 
19. století a jak prožil Tyrš 
poslední dny svého života? 
To se dozvídáme od přímého 
účastníka událostí Josefa 
Scheinera, který tyrolské pro-
středí i okolnosti tragického 
úmrtí dopodrobna popsal ve 
své stati Dnové poslední 
(1884), z níž citujeme. 

Oetz jest malá vesnička s 330 
obyvateli s úhlednými, po vět-
šině v starém domácím slohu 
vystavenými domy četnými 
arkýři, výstupky, umělými 
řezbami a pestrými malbami 
od hlavy až k patě vyzdobe-
nými. Horal miluje pohodl-
nost, úhlednost a vkusnost 
příbytku; mnohde nalezneš stěny a stropy vyložené 
krásnými řezbami; jsouť horalé jak známo 
znamenitými řezbáři. Středem vísky táhne se 
silnice, u níž nalézají se dva velké, vkusně zřízené 
hostince a sice hostinec „U spolku Alpského“ a na 
druhém konci hostinec „Kasslův“ zároveň úřad 
poštovní, jehož majitelem jest Tobiáš Haid. 
Hostinec má velkou krásnou jídelnu s rozkošnou 
verandou, z které se otvírá vyhlídka do údolí. 
Zapomenuté neznámé údolíčko toto, plné poesie, 
krásná idylla horská, stalo se nám smutnou, trudnou 
vzpomínkou. 

Prudkým bojem, jejž vyvolala nutnost rozloučiti se 
se sokolstvem, bylo zdraví Tyršovo silně otřeseno a 
proto odebral se v polovici července r. 1884 k radě 
lékaře do hor alpských. Náhodou octl se as 20. 
července v údolí oetzkém a naleznuv zde útulný 
hostinec Haidův, ubytoval se zde prozatím v malé 
podkrovní světničce v domku poblíže hostince. 
Pobyt v hostinci Haidově stal se dr. Tyršovi brzy 
milým a příjemným. Hostinský Tobiáš Haid, 
zároveň poštmistr (jak zde všude poštmistři i maji-

teli hostince jsou) jest bodrý, poctivý horal, plný 
energie, spojující chladnokrevnost s neobyčejnou 
dobrosrdečností a úslužnou ochotou. Útulný dům 
jeho vyhovuje všem požadavkům velkoměstským a 
je tudíž stále naplněn četnou společností ze všech 
končin světa. Dru. Tyršovi věnována pečlivá po-
zornost; Haid poznav v něm muže vlastností neoby-

čejných, přilnul k němu, jak 
sám pravil upřímnou náklon-
ností. I Tyrš vážil si poctivé, 
přímé povahy Haidovy, často 
s ním hovořil a chodil, o čemž i 
v psaní svém, choti zaslaném, se 
zmínil. Vedle toho byl mu i 
milým společníkem příbuzný 
Haidův, Med. Cand. Kašpar 
Pischel, který často dra. Tyrše 
na výletech provázel a věrným 
mu byl tlumočníkem 
nádherných zjevů alpských. 
Ostatní společnosti se vyhýbal. 
Velkému duchu jeho v studie 
zabranému, protivila se žvastavá 
společnost, z různých končin 
světa sběhlá, chováním a řečí 
svou buď unavující neb odpu-
zující. Byli to ponejvíce Němci 
z Vídně, Bavor, ze Sas a 
z Pruska. Vedle stálých těchto 

hostů plní se Haidův hostinec po celý den kolem 
jdoucími turisty všech možných druhů a národností. 
Cestování po Alpách jest pravou manií. Uzříš zde 
staré profesory, kněze, úředníky, lékaře, advokáty, 
studenty, obchodníky všech vyznání vesměs v kroji 
tyrolském s dlouhými, hrotem opatřenými holemi, 
kteří sem přicházejí buď z touhy po krásách 
přírodních, buď ze sportu, neb konečně i z mar-
nivosti. 

Ze zátiší toho konal dr. Tyrš obyčejně sám pro-
cházky a výlety do přilehlých údolí a v samém 
údolí oetzském pronikl hluboko až k samým 
ledovcům, kde pobýval v chatě faráře, jezdil často 
po trati inšprucko-landecké do Kemat, do Imstu a 
Landecku. Oblíbeným místem bylo mu nádherné 
jezero Piburgské, které leží vysoko mezi vrcholy 
hor nad Oetzem. V tmavých, křišťalových vodách 
jeho často se koupával, načež někdy až do pozdní 
noci procházíval se po břehu Aachy. 

V Oetzu zvykly brzy „panu professoru“, který v bí-
lé čepici a lehkých šatech neúnavně chodil po ho-
rách, stále přemítaje a bádaje; nová studia pod-
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nikaje a již v několika dnech svého zde pobytu psal 
do Prahy o celou řadu knih k studiím potřebných. 

Počátkem srpna čekal příchodu choti své a těšil se 
na to co nejsrdečněji. Za příčinou tou najal na delší 
dobu nový větší byt 
v Oetzu a sám určil 
ještě směr cesty a dobu 
odjezdu. Příchod ten 
zdržel se různými náho-
dami o několik dní a 
určen konečně na sobo-
tu dne 9. srpna. Ve 
čtvrtek dne 7. srpna byl 
dr. Tyrš veselé mysli a 
procházel se celé odpo-
ledne po břehu řeky 
s medikem Pischlem 
v důvěrném hovoru. 
Napsal i psaní do Pra-
hy, které však již ne-
odeslal; nalezeno bylo 
později doma v šatech jeho; v psaní tom praví, že se 
cítí býti spokojenějším, ač zdraví jeho nevalným 
jest. Odeslal i telegram choti své, jímž udával 
spojení dráh. 

Druhého dne, v pátek 8. srpna vstal, jak obyčejně 
z rána a odešel, bílou čepici maje na hlavě, na pro-
cházku a sice nejspíše k vesničce Sautens, kdež jej 
lidé viděli. O 10. hod. dop. vrátil se domů do hos-
tince, vypil mléko, zaměnil čepici za široký temný 
klobouk slaměný – patrně v záměru na delší 
procházku – vzal deštník a vyšel v lehkém temném 
oděvu bez větších peněz z domu. Na stole ve svět-
ničce zanechal, jak často činíval, tobolku s penězi. 
Panujeť v údolí oetzském jistota bezstarostná a bylo 
by urážkou domácím, uzavírati na zámek příbytek. 

Od vzdálení se tohoto z domu mizí veškeré jasné 
stopy po drahém vůdci našem; kam se odtud ode-
bral, nelze určitě zjistiti; pokud se úsilovnému pá-
trání vyšetřiti podařilo, odebral se z údolí oetzského 
v údolí innské a došel as o 3. hod. odpolední ku 
vesnici Roppen, malé to stanici dráhy inšprucko-
landecké. Zde u strážního domku dráhy as půl ho-
diny se procházel, čekaje na vlak, který o 4. hodině 
k Landecku odjíždí. Na to vstoupil do II. třídy 
vlaku bez lístku jízdného – jak často činil – a jel 
směrem k Landecku; kam odtud jel, kde vystoupil, 
nebylo lze vzdor mnohonásobným výslechům 
všech zřízenců dráhy zjistiti. K večeru vrátil se opět 
do Roppen a odtud již v noci odebral se přes vesnici 
Sautens, kdež byl viděn, domů k Oetzu. Vzdálenost 
těchto míst tvoří as půl hodiny. Nedaleko Oetzu jest 
na druhém břehu malá mýtina, u které řeka jest dře-
věným mostem překlenuta. Na mýtině této potkala 
jej žena, vracející se z Umhausenu domů do Sau-
tensu; měsíc jasně osvětloval břeh. Pozdravila jej, 
on prý nepoděkoval a zadumán kráčel dále k Oetzu; 

vzdaloval se zvolna a minuv most, zmizel v temno-
tě lesní.  

Od místa toho vine se více srázných stezek kol 
skalnatého břehu až k soutěsce u Habichen, kde jen 

odvážná noha stoupati může. 
Břeh stává se čím dále tím více 
sráznějším, jest to spousta 
s bujným rozmarem přírody 
rozmetených balvánů. Tam 
někde událo se ono hrozné 
neštěstí; tam někde za temna 
nočního, stoupaje po srázné 
cestě, sklouzl a sřítil se v hroz-
nou propasť, v tajemný proud 
vod. 

V Oetzu zatím již nastaly obavy 
o nepřítomného a okamžitě o 
tom patřičné úřady zpraveny. 
Druhého dne v sobotu 9. srpna 
přibyla nic netušící choť dr. 
Tyrše do Oetzu, nalezla zde 

však místo vřelého objetí jen poděšených tváří, 
zvěstujících zprávu o zmizení chotě. Ku pátrání 
zmizelého učiněny rozsáhlé kroky; horalé rozešli se 
po celém údolí, s nebezpečím vlastního života 
prohledali každý balvan, každou propast. Naděje 
mizela hodinu od hodiny. Ve vesničce a okolí 
vzbudilo zmizení dr. Tyrše všeobecné rozčilení; 
všude o tom rokováno, u krbů domácích, 
v hostincích, na kazatelnách, poslové roznesli 
zprávu tu po celém údolí, hledání na všech stranách 
zahájeno. 

Ubohá paní Tyršová obrátila se konečně o radu a 
pomoc do Prahy, načež ihned ve středu dne 13. srp-
na odebrali se dva členové Sokola pražského bratří 
Rixi Josef a Scheiner Josef do Tyrolska, by pátrali 

po drahém 
vůdci a učiteli 
svém a přibyli 
druhého dne 
večer do Oet-
zu, načež paní 
Tyršová s bo-
lestí rozlou-
čivši se s o-
sudným mí-
stem, kdež 
jedním okam-
žikem zmize-

lo jí vše, pro co žila, vrátila se do Prahy zpět. 

V Oetzu znovu všechny síly ku hledání napjaty, 
údolí oetzské znovu a znovu přehledáno, načež 
pomocí úřadů tyrolských i v údolí innském, pitt-
ském a sellrainském po stopách pátráno.  

Podobizny dr. Tyrše roztroušeny po celých sever-
ních Tyrolech, v hostincích, úřadech, na drahách, u 
představených obcí a pod., na vyhledání jeho vy-
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psána úředně cena 200 zl., noviny tyrolské přiná-
šely co den zprávy o výsledcích hledání. 

Čtrnáctého dne po zmizení dr. Tyrše, ve čtvrtek dne 
21. srpna, spozoroval hledající rybák Karel Schöpf 
z Habichen, vesničky čtvrt hodiny od Oetzu ležící 
blíže místa tohoto ve vodách plovoucí tělo.  

Voda prodravši se v oněch místech úzskými peře-
jemi, řítí se s prudkostí závratnou mezi spoustu 
balvanů a vrhá se v několi kotlin 
kameny sevřených. Do jedné z těchto 
kotlin u levého břehu vyhodily vody i 
ono tělo, zdvihaly je a ponořovaly a 
kroužily jím zvolna kol jednoho místa. 
Přístup ku kotlině byl nebezpečný, 
proud jest zde tak prudký, že nelze 
s ním zápasiti a mimo to nemožno pro 
ledový chlad vody v řece déle setrvati. 
Zřízeno tudíž z břehu pomocí klád a 
řebříků pracně lešení až k samému 
místu, tělo zachyceno a po šestihodinné 
odvážné práci loupežným vlnám z objetí 
vyrváno. 

Tělo ponecháno prozatím ve škole 
v Habichen a druhého dne, 22. srpna provedeno 
úřední ohledání. Nález, stav těla a totožnost do 
nejmenších podrobností důkladně vyšetřeny, 
zjištěny a v protokole sepsány. 

Při dalším jednání o pohřbu odepřel hejtman roz-
hodně převezení do Čech udávaje, že v horkých 
dnech, které právě panovaly, v době všeobecné 
bázně před nákazou by toto s nebezpečím spojeno 
bylo, a nezbývalo tudíž nic jiného než pohřbíti 

mrtvolu prozatím v Oetzu. Tato vložena do jedno-
duché dřevěné rakve, do které přiložena i pevně 
uzavřená, kamenná láhev s ověřenými listinami, 
důkaz o totožnosti podávajícími.  

V sobotu dne 23. srpna o 7. hodině ranní převezeny 
drahé ostatky na jednoduchém řebřinovém voze 
v dlouhém průvodu vesničanů z Habichen do 
Oetzu, kdež za velkého, vřelého účastenství celého 

okolí a meškajících zde cizinců u zdi kostelní, mezi 
hroby duchovních správců svých a vážené rodiny 
Haidův pohřbeny.  

Ostatky Miroslava Tyrše byly 30. října téhož roku 
převezeny do Prahy a 9. listopadu uloženy do spo-
lečného hrobu ke spoluzakladateli Sokola Jindřichu 
Fügnerovi na Olšanském hřbitově. 

Materiály laskavě zapůjčil pan Petr Brod, Praha.

 
 

Jan Beneš 

LEGIE (7) 
 

Opět v Rusku 
Po nesporných úspěších České družiny po-
voluje roku 1915 Hlavní štáb (Stavka) ruské 
armády její rozšíření na pluk (samovolně 
k němu nepovoleným náborem zajatců přímo 
na frontě už stejně došlo) a hned na počátku 
roku 1916 povoluje i vytvoření druhého pluku. 
Ačkoli počet Čechoslováků v ruské armádě už 

tehdy dosahuje čísla 21.000, t.j. čtyř brigád. 
Náš člověk si prostě v obecném marasmu 
ruské byrokracie věděl rady. 
Nemalou částí povolnosti Stavky zajisté bylo 
také to, že „ruský parní válec“ si na frontě ne-
vedl zvláště dobře. S výjimkou Brusilovovy 
ofenzívy 1916 spíše zvláště špatně. 
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S Masarykem a Benešem v Paříži mělo toto 
hnutí a jeho organizace v Rusku sice společný 
cíl, ale jinak 
společného ne-
mnoho. Ještě 
v prosinci 1916, 
tedy ani ne dva 
měsíce před ú-
norovou revolu-
cí, jež cara svrh-
la, píše legionář 
Jaroslav Hašek 
(tehdy absti-
nent) v kyjev-
ském Čechoslo-
vanu: „Proto 
jsme zdvihli revoluci, abychom na český trůn 
dosadili příslušníka velkého rodu Romanovců.“ 
Únorová revoluce 1917 situaci změnila také 
v tom, že prozatimní vláda, zle tísněná roz-
padem armády a ruskou neschopností organi-
zace, dává povolení k tvoření dalších českoslo-
venských jednotek. Úředně už i podle jména. 
Zejména po události, jež do naší historie 
vstoupila pod jménem Bitva u Zborova 
(snímek). Duch armády už je ovšem daleko od 
myšlenek pozdějšího komisaře Rudé armády, 
vyloučeného z legie pro opilství. Většinu voj-
ska nyní už tvoří zajatci a zběhové z Rakouska 
a myšlenka na Romanovce na Hradčanech 
rozhodně není jejich vůdčí. Poprvé také přijíždí 
do Ruska Masaryk. Za cara tam 
jako autor své knihy Rusko a 
Evropa nesměl. Ani ten o mo-
narchii rozhodně nepřemýšlí. 

2. července 1917 se - poprvé od 
roku 1620 - opětně vynořuje naše 
samostatné vojsko jako celek. 
Tohoto dne 5.608 českosloven-
ských dobrovolníků jediným roz-
machem dobývá tři zákopovém 
linie německo-rakouských vojsk, 
zajímá 62 důstojníků, 4.200 vojá-
ků, ukořistí 15 děl a 80 kulometů. 
V bitvě padne 200 Čechoslováků a 
700 jich je raněných. Zde přijde 
(večer před bitvou) o oko pozdější 
generál Syrový (20 let vězení po 
roce 1945), zde padne bratr po-
zdějšího velitele Pražského povstání Kuttelwa-
schera (po r. 1948 12 let vězení).  

Zopakujme zde, že ruská armáda byla v době, 
kdy po ní naši vojáci přebírali pozice u Zbo-

rova, natolik 
demoralizova-
ná, že nedo-
statečně vy-
zbrojení Če-

choslováci 
museli zbraně 
i střelivo vy-
kopávat ze ze-
mě – kam je 
ruští vojáci u-
kryli, aby do-
kázali, že ne-
mají čím bo-

jovat. (Tato praxe se ostatně zachovala ještě 
v době autorovy služby u čs. 22. výsadkové 
brigády 1956-1958, kdy obsluhy těžších zbra-
ní, zejména minometů, úmyslně špatně balily 
padáky kontejnerů na tyto zbraně – aby se 
s nimi nemusili po seskoku tahat). 
Německý generální štáb už tehdy dopravil do 
Ruska Lenina a z USA tam ještě před vstu-
pem USA do války stihl odplout Trocký. Oba 
byli vybaveni finančně, Trocký s tím měl (7 
milionů dolarů ve zlatě) při zastávce v Kana-
dě dokonce potíže, ale carský režim byl 
obecně pokládán za přežilý a panovaly 
naděje, že demokratické Rusko, zbavené 
monarchie, bude rájem na zemi. 

Masaryk v Rusku. Důstojník vedle něj je ve-
litel čs. jednotek plukovník Šokorov, vlevo šéf 
odbočky Čs. národní rady v Moskvě, Girsa. 
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Cíl německé benevolence vůči Leninovi byl 
jasný. Ani Německu totiž válka nešla podle 
jeho představ a východní fronta, při vší nemo-
houcnosti Ruska, stále ještě vázala značné síly, 
jež by mohly rozhodnout situaci na západní 
frontě a tím i válku. Kromě toho měly Cen-
trální mocnosti v Rusku už skoro dva miliony 
zajatců. Vyřadit Rusko z války znamenalo 
získat tuto živou sílu zpět a mít možnost ji 
použít. Válka na západě už tehdy byla válkou 
na vyčerpání. Kdyby všichni padlí u Verdunu 
mohli povstat ze svých hro-
bů, na území kde padli by 
se nevešli. 
Lenin se osvědčil. Ruští 
vojáci prchali z fronty, aby 
nezmeškali doma slibovaný 
příděl půdy. Sliboval Lenin 
a slibovala, ve snaze čelit 
mu, i jakž takž fungující 
prozatimní vláda. 

Kerenského ofenzíva, kte-
rou čs. vojáci u Zborova 
zahájili, se ovšem záhy 
zhroutila, a nastane zmatek, 
v němž jsou naši vojáci 
posléze odkázáni sami na 
sebe. Svádí těžké ústupové 
boje. V nichž se zejména 
proslaví Radola Gajda, 
který se z obklíčení u Volo-
sůvky, když vojákům dojde 
střelivo, probije v čele své jednotky bodá-
kovým útokem. Ranění likvidují sami sebe 
granátem pod břicho, aby nepadli do zajetí živí. 
(Osmnáct, kteří do takového zajetí padnou, je, 
nikoli ti z Volosůvky, neprodleně oběšeno.) 

Ve stále více rozkládajícím se Rusku si musí 
naše jednotky samy opatřovat stravu, výstroj, 
výzbroj i dopravu. A v té době už je to celý 
armádní sbor. 

Opuštěni všemi bili se čs. vojáci před Tarnopo-
lem tak, že by svět před nimi měl padnout na 
kolena (generál Brusilov, vrchní velitel ruské 
armády). 

Tehdejší situace utvořila se tak, že se nejednalo 
již o to, aby prozatimní vláda prokázala nějaké 
služby Čechoslovákům, ale naopak, sama cítila 
potřebu jejich spolupráce. Zborov, Tarnopol, 
Kaluš ukázaly jasně význam a sílu čs. vojska a 

nemohoucnost ruské armády (generál Chodo-
rovič). 
7. listopadu dojde k bolševickému převratu. 
Čechoslováci nemají zato, že by se měli něja-
ké revoluce účastnit, jsou zde přece proto, 
aby pomohli porážce Rakousko-Uherska a 
vybojovali tak své zemi samostatnost. Vy-
hlašují neutralitu. (Neutralitu ostatně vy-
hlašují hned v průběhu bolševického převratu 
i v samotném Petrohradě také nejrůznější rus-
ké jednotky – spor Kerenského a Lenina, 

domnívají se, se jich 
přece netýká.) V obec-
ném zmatku „proháně-
jících se stád“, jak si to 
tehdy zapsal autorův 
otec, jsou ovšem Če-
choslováci náhle jediná 
disciplinovaná ozbroje-
ná formace na území 
říše. Tato revoluce se 
jich opravdu netýká, na 
žádný příděl půdy ne-
čekají. 
3. února 1918 uzavírají 
navíc bolševici s Cent-
rálními mocnostmi pří-
měří a 3. března mír. 
Východní fronta zmi-
zela. Cesta pro němec-
ké a rakousko-uherské 
válečné zajatce na zá-

padní frontu je otevřena. Však je na čase. Do 
války se hrozí zamíchat na straně spojenců 
USA (v dubnu tak učiní). 

Naše jednotky, považované od února za 
součást francouzské armády, mají být pře-
praveny do Francie a ruské jednotky ve 
Francii zas nazpět domů. Tu přepravu a 
uznání stihne ještě vyjednat Masaryk. Jedná 
se o ní ostatně už od června 1917. Dva trans-
porty, celkem na 16.000 mužů, vskutku 
stihnou ještě severní cestou přes Archangelsk 
a Murmansk odplout.  
Potom se věci zauzlují. Ukrajina vyhlašuje 
samostatnost a urychleně ji obsazují Němci. 
Takže ve dnech 7.-13. března s nimi svedou 
Čechoslováci svou poslední bitvu o železnič-
ní uzel Bachmač, jedinou cestu z pasti, jíž se 
pro ně Ukrajina náhle stala. Vlaky s čs. do-
brovolci – z rakouského hlediska vlastizrádci 
- musí Bachmačem projet na východ dříve, 
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než ho stihnou Němci obsadit. Cesta do Francie 
vede totiž kolem světa. Přes Sibiř a Vladivo-
stok. Krátce předtím musí ještě naši svést 
ústupový boj přes Dněpr.  
Náhle však má odjezd více překážek než jen 
ruskou neorganizovanost. 
Masaryk i vedení legií věří, že bolševici jednají 
pod tlakem okolností, a že se dohodu 
uzavřenou 15. března budou snažit dodržet. 
Jenže její podmínky bolševici mění hned 26. 
března. Zřejmě v závislosti na aktivitách velvy-
slanectví Centrálních mocností, zejména ně-
meckého v Moskvě. Původně dohodnutá o-
zbrojená neutralita jednotek, náhle se status 
našeho vojska mění na skupinu svobodných 
občanů. Nutno odevzdat zbraně. Odevzdává se 
před přejezdem Volhy. Prakticky na každé 
stanici si ale klade místní rudý velitel nové 
podmínky a vyžaduje vydání i těch zbraní, jež 
jednotlivým ešalonům zůstaly. Zároveň ze 
Sibiře kolem našich zadržovaných transportů 
projíždí vlaky s německými a rakouskými 
zajatci na západ. Dojedou čeští komunističtí 
agitátoři, v Moskvě už mají svůj úřad, a snaží 
se legionáře přesvědčovat ke vstupu do Rudé 
armády (tehdy Rudých gard).  
Jenže v naší armádě, tak jako v ruské, existují 
už od únorové revoluce kromě velitelů i 
zástupci vojáků vojenské rady (sověty). Na 
květen tudíž svolán do Čeljabinsku jejich sjezd, 
který to má vyřešit. 

14. května 1918 je jeden z našich transportů 
zadržován v Čeljabinsku, kde právě sjezd za-
sedá a kolem projíždí transport maďarských 
zajatců. Jeden z nich vyhodí na strážného u na-
šeho transportu kolejnicovou svorku a těžce ho 
zraní. Legionáři vlak doženou, zastaví, vynutí 
si viníka a na místě ho ztrestají. 
Čeljabinský sovět si žádá vyslání svědků, aby 
byl incident vyšetřen. Potom svědky, jež se 
neozbrojeni dostaví do sovětu, zatkne. Do 
sovětu je tedy vyslána deputace, ale i ta jen 
taktak (jsou naštěstí ozbrojeni) unikne zatčení. 
To už se legionáři rozzlobí, vletí do města a své 
zatčené osvobodí. Sovět se částečně rozuteče, 
částečně je zadržen. Se zadrženou částí se vy-
jednává, dostaví se i ti uprchlí. Když podepíší 
dohodu, že se všemožně přičiní o odjezd 
transportu, spokojeně se rozejdou. Vzápětí se 
legionářům dostane do ruky jejich telegram, 
v němž sovět žádá rudé gardy v Tjumeni a Je-

katěrinburku k vyslání posil, na potlačení 
vzbouřených Čechoslováků. 
16. května přichází telegram, kterým náčelník 
operačního komisariátu ozbrojených sil Ara-
tov nařizuje všem sovětům, aby Čechoslo-
váky vybídly ke vstupu do Rudé armády a 
z těch, kdož se k tomu nebudou mít, orga-
nizovaly pracovní družiny. Tedy rozpuštění 
vojska. 

Legionářský plakát, reagující na bolševickou 
agitaci: Rudá 
děva: “Pojď se 
mnou, dám ti mír, 
chléb a půdu!“  
Dobrovolec: „Jsi 
si jistá, že je to 
všecko, co od tebe 
dostanu?“ (Naráž-
ka na hojné rozší-
ření pohlavních 
nemocí.) 

21. května 1918 je 
v Moskvě 

uzavřena odbočka 
Čs. národní rady a její členové zatčeni. 
Místnosti i prostředky odbočky dostávají 
k dispozici členové „Československé revo-
luční rady dělníků a vojáků“, o tři dny po-
zději se prohlásí za Československou komu-
nistickou stranu. S úkolem odvrátit naše 
vojáky od cesty do Francie a přimět je ke 
vstupu do Rudých gard. 
Unie telegrafistů není bolševická a tak se 21. 
května dostává do našich rukou i tento tele-
gram Čičerinův: Německo se bojí vpádu Ja-
ponců do Sibiře, jímž by byla evakuace ně-
meckých zajatců úplně zastavena. Prosím do-
pravujte je a užijte všech prostředků. Čecho-
slováky není třeba dopravovat na východ. 

25. května rozesílá už Trocký osobně tele-
gram, přikazující Čechoslováky odzbrojit a 
každého přistiženého se zbraní v ruce na 
místě zastřelit. 

Týž den se sjezd v Čeljabinsku usnáší vynutit 
si cestu do Vladivostoku, v tehdejší ruštinou 
ovlivněné sémantice, vlastním pořádkem. 
Tedy vlastními silami. 

Spojenečtí a ruští důstojníci sboru po tomto 
usnesení složili své velení. Pokus probít se 
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8.000 kilometrů s téměř neozbrojeným voj-
skem, prohlašují za šílenství. 
Všem ešalonům rozeslán telegram v němž ve-
litel čs. vojska (generál Šokorov) a francouzský 
major Quinet hrozí polním soudem každému, 
kdo usnesení uposlechne. Obdobně se náhle 
ozve i zatčená Národní rada z Moskvy.  

Přikazují bezpodmínečné vydání zbraní a ozna-
čuje všecky jež neuposlechnou za zrádce. 
Komunisté dokonce poslouží letákem s údaj-
ným Masarykovým příkazem vstoupit do 
Rudých gard. 

První výstřely a zahájení nepřátelství je ovšem 
na straně bolševiků. Jejich obrněný vlak ještě 
téhož dne vjede do stanice Marianovka (Mari-
insk) a zahájí palbu. Takřka neozbrojení legi-
onáři se pod vedením kpt. Kadlece nejen ubrá-
ní, ale zmocní se i vlaku a města.  

Ještě v noci obsazuje Gajda (foto) po 40 minu-
tách boje Novonikolajevsk a odevzdává správu 
města do rukou obnovené městské dumy. 27. 
května je znovu osvobozen Čeljabinsk. 7. červ-
na Omsk, Samara, Krasnojars, Volsk, Buzuluk. 
Do toho přichází telegram dr. Beneše z Paříže: 
Ihned zastavit boje a viníky vydat bolševikům. 
Proto 14.000 legionářů, čekajících ve Vladi-
vostoku na lodě, dodržuje neutralitu a do boje 
se vmísí až 29. června, když odzbrojí místní 
rudou posádku. Tu tvoří jen částečně Rusové, 
většinou jsou to bývalí němečtí a maďarští 
zajatci. Rusové v posádce z města po výzvě 
legionářů odejdou, pevnost, v níž se opevnili 
zajatci, je nutno dobýt. 
18. července Čechoslováci obsazují Simbirsk. 

31. července se západní a východní skupina 
legionářů konečně spojuje 

7. srpna je osvobozena Kazaň, kde jsou zá-
ložní sklady bývalé carské armády a také 
carský zlatý poklad. 

Počátkem září je v rukou Čechoslováků a ne-
bolševických Rusů celá Sibiř a Povolží od 
Volska až po Kazaň. 
Naše sibiřská armáda (československá armá-
da na Rusi) v tomto případě posloužila věci 
Dohody víc, než kdyby byla nasazena ve 
Francii. Neboť dobytím magistrály znemož-
nila Centrálním mocnostem příjezd jejich 
živé síly (zajatců), ale i potravin a surovin. 
Současně však dochází i k zásadnímu rozporu 
mezi Brity a Francouzi. Francie žádá 
bezpodmínečnou přepravu na svou frontu. 
Britové jsou pro ozbrojenou intervenci, 
respektive tedy otevření nové východní 
fronty. Britové jsou ovšem také ti, kdo mají 
k přepravě vhodný lodní prostor. 

V Moskvě v té době právě přebývá německý 
ministr Helferich, který později napíše ve 
svých pamětech: „Pokroky Čechoslováků by-
ly hrozivé. Jedna Jobova zvěst z fronty při-
cházela za druhou.“ 
Brestlitevský mír zavázal Moskvu vrátit 
Centrálním mocnostem miliony válečných 
zajatců, což znamenalo miliony na frontě 
proti Dohodě. Brestlitevský mír, možností 
přístupu k potravinám a surovinám z Asie, 
znamenal rovněž prolomení blokády. 
Oddělení sovětského Ruska od Sibiře byl náš 
rozhodující příspěvek k výsledku 1. světové 
války. 

7. června 1918 Ludendorff zastavil svou 
ofenzívu na západě. Zároveň jde na Sibiř i 
Ludendorffův rozkaz zajatcům vstupovat do 
Rudých gard.  

Hodiny začaly definitivně odpočítávat poráž-
ku Centrálních mocností. Nebylo to jen pro 
přísun čerstvých amerických (ale nezkuše-
ných) jednotek do Francie, ale i pro ztrátu na-
dějí, doplňovat německé ztráty přísunem ze 
Sibiře.  

Pokračování příště
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Program 
                    srpen – prosinec 2009 

 
čt. 17.-20.9. 3. krajanský folklórní festival – Praha 
  info: www.sevenrays.cz 
 
stř. 7.10. turnaj ve stolním tenise 
  19 hod. ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12 
  organizuje náčelník Dušan Pokorný 
  (kontakt: dpa@pokorny-online.com nebo tel. 089/310 98 342)  
 
so. 10.10. cyklorallye 
  po velkém úspěchu loňského ročníku 
 
so. 24.10. minigolfový turnaj 
  organizuje Dušan Pokorný (kontakt viz výše) 
 
so. 21.11.  SKV Open – 5. ročník kuželkového turnaje 
  16 hod. ASZ Altstadt 
  organizuje Dušan Pokorný (kontakt viz výše) 
   
stř. 2.12. Mikulášská 
  19 hod., ASZ Altstadt 
  s pohoštěním, organizují všichni 
   
 

 
A k tomu každou první středu v měsíci...  
od 18 hod. pravidelné setkání v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12  

 
 

Chcete vědět „Kam v Mnichově“ a vůbec co 
se děje na zdejším česko-německém 
společenském poli? Odpověď kde jinde než na 
našich webových stránkách  

 www.sokol-muenchen.com 

zVěstník vychází třikrát do roka (duben, srpen, prosinec). Uzávěrka: 14 dní před koncem předchozího měsíce.  
Texty a fotografie jsou redakční, pokud není uvedeno jinak. Redakce: Jitka Scholz, jitkascholz@aol.com.  
Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004, člen Mezinárodního českého klubu. 
Adresa: SKV Sokol München e.V., c/o Jitka Scholz, Wittelsbacherstr. 32, D-82110 Germering, Tel. 089/840 26 39,  
Fax: 089/611 72 57, e-mail: jitkascholz@aol.com, www.sokol-muenchen.com. Další tel. kontakty: Karel Pokorný (sta-
rosta a pokladník) 089/611 72 57 – Dušan Pokorný (místostarosta a náčelník) 089/310 98 342.  
Bankovní spojení: Kreissparkasse München-Starnberg, BLZ 702 501 50, Konto 360 476 766 


