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Přesně před sto lety se dostali
českoslovenští legionáři v Rusku
do ostrého střetu s vládnoucími
bolševiky, což radikálně změnilo
bojové poměry na transsibiřské
magistrále. U této příležitosti LN ve
spolupráci s Vojenským
historickým ústavem Praha
připravily šestidílný historický
seriál mapující anabázi tehdejších
hrdinů první světové války, kteří
výrazně přispěli ke vzniku nového
československého státu. Dnes se
s nimi – v posledním šestém díle –
vydáme na zpáteční cestu
do vlasti.

TOMÁŠ JAKL

P ražská vláda Československé re-
publiky se od jara 1919 snažila do-
sáhnout evakuace československé-

ho vojska na Rusi do vlasti. V průběhu
roku odplulo domů jedenáct transportů
invalidů. Odjezd pravidelných útvarů za-
hájil v prosinci 1919 nejstarší pluk čs. ar-
mády, 1. čs. střelecký pluk mistra Jana
Husi. První část pluku pod velením veli-
tele pluku pplk. Kutlvašra odplula z vla-
divostockého přístavu 9. 12. 1919 na ja-
ponské lodi Yonan-Maru. Druhá část plu-
ku vyplula 18. 12. 1919 pod velením
pplk. Klecandy na portugalské lodi
Traz-Os-Montes.

Příměří se Sověty
Po porážce svých armád a zhroucení vý-
chodní fronty ruské občanské války pře-
dal admirál Kolčak 3. 1. 1920 vrchní ve-
lení na osvobozeném území generálu Dě-
nikinovi na jihu Ruska. Na Sibiři v téže
době zvítězilo povstání nekomunistické-
ho Politického centra proti Kolčakově
diktatuře. Admirál se i s ruským zlatým
pokladem uchýlil pod ochranu spojenců.
Podruhé tak Čechoslováci začali střežit
nyní již značně ztenčený zlatý poklad.

S ohledem na zločiny, jichž se Kolča-
kova vláda dopustila, jej spojenci 15. 1.
v Irkutsku vydali Politickému centru
k řádnému soudu. Na konci ledna ale pře-
vzali v Irkutsku moc místní bolševici,
kteří admirála 7. 2. bez soudu zastřelili.
Ironií osudu téhož dne uzavřelo českoslo-
venské vojsko na Rusi se sovětskou vlá-
dou příměří. Poslední čs. vlak opustil Ir-
kutsk 1. 3. ve stejný den, kdy do města
vstoupila Rudá armáda, která protokolár-
ně převzala vlak se zlatým pokladem.
Do konce května 1920 se všechny čs. jed-
notky stáhly do Vladivostoku. V dubnu

1920 vznikla pod japonskou ochranou
na východ od Bajkalu ruská Dálněvý-
chodní republika. Rudá armáda se v létě
1920 obrátila na západ. Leninův pochod
ke světovládě zastavila až v srpnu 1920
ruská armáda generála Wrangela na jižní
Ukrajině a Poláci a Francouzi před Varša-
vou.

Transport první části 2. pluku vyplul
z Vladivostoku 13. 2. na lodi Nižnij Nov-
gorod najaté Čechoslováky. Poté odplou-
valy postupně ostatní československé
jednotky. Celkem bylo evakuováno
67 630 osob (56 459 vojáků a 11 271 civi-
listů). Více než polovinu přepravili Ame-
ričané, čtvrtinu Britové a zbývající čtvrti-
nu sami Čechoslováci, Japonci a další
spojenci. Lodě pluly několika trasami:

kolem Asie přes Indický oceán a Suez-
ským průplavem do Terstu, anebo přes
Tichý oceán Panamským průplavem
a přes Atlantik do Hamburku či Terstu,
nebo přes Tichý oceán do Kanady či
USA, přes Severní Ameriku vlakem
a pak zase lodí přes Atlantik do Hambur-
ku. Z pluků odplul 21. 7. jako poslední
12. čs. střelecký pluk. Evakuace ovšem
pokračovala až do 2. 9., kdy poslední čes-
koslovenský transport, nesoucí číslo 36,
opustil Vladivostok na americké lodi
USAT Heffron.

Čtyři tisíce padlých legionářů
Českoslovenští legionáři zanechali
v Rusku přes čtyři tisíce svých padlých
spolubojovníků. Uchování jejich památ-

ky věnovali velkou pozornost. Mezi le-
gionáři bylo mnoho výtvarných umělců,
které osud zavál na bojiště Velké války.
Na osvobozeném území Ruska tak v le-
tech 1918 až 1920 vznikl unikátní sou-
bor československých náhrobků, rozese-
tých tisíce kilometrů od sebe, od Uralu
po Tichý oceán. V desetiletích po vítěz-
ství bolševiků v občanské válce byla drti-
vá většina jednotlivých hrobů, celých
hřbitovů i pomníků zcela zničena. Do
roku 2004, kdy Ministerstvo obrany Čes-
ké republiky započalo s jejich systema-
tickou evidencí a obnovou, se dochovaly
pouze dva: značně sešlý pomník na hřbi-
tově v Krasnojarsku a neudržované, ale
kompletní pohřebiště s pomníkem na
Mořském hřbitově ve Vladivostoku.

Naloďování ve Vladivostoku. Celkem bylo evakuováno 67 630 osob. Více než polovinu přepravili Američané. FOTO ARCHIV LN

Pomník nad společnými hroby čs. (vlevo) a ruských vojáků, padlých v srpnu 1918 u stanice Posolská. Ve 40. letech byl zničen. FOTO VÚA-VHA

H rdina legií, který během mnichov-
ské krize vedl vládu.

Jan Syrový se narodil 24. 1. 1888
v Třebíči. Vystudoval stavitelství na
průmyslové škole v Brně a po maturitě
v roce 1907 nastoupil jako jednoroční
dobrovolník do rakousko-uherské armá-
dy. Po absolvování vojenské služby
odešel do Ruska, pracoval jako staveb-
ní technik ve Varšavě a studoval na tam-
ní technice. Po vypuknutí války vstou-
pil do České družiny. Za průzkumnou
činnost v týlu nepřítele byl několikrát
povýšen a vyznamenán. Podílel se na
plánu útoku u Zborova, ráno 2. 7. 1917
byl však zraněn střepinou granátu a při-
šel o pravé oko. Od dubna 1918 velel
2. čs. pluku. Po zahájení bojů
s bolševiky velel od června 1918 Seve-
rozápadní skupině, od 28. 8., již jako ge-
nerál, celému Čs. sboru a od října 1918
do ledna 1919 též všem spojeneckým
vojskům v Rusku. Od února 1918 byl
velitelem Čs. vojska na Rusi. Do vlasti
se vrátil v červnu 1920 a do roku 1924
velel Zemskému vojenskému velitel-
ství v Praze. V roce 1925 se stal podná-
čelníkem a v letech 1926–1933 náčelní-
kem hlavního štábu. V létě 1926 byl
krátce ministrem obrany. Od roku 1933
generální inspektor armády. Na pod-
zim 1938 jmenován ministrem obrany
a krátce i předsedou vlády. V březnu
1939 musel jako ministr obrany uvítat
A. Hitlera na Hradě. Za okupace podpo-
roval odboj. V roce 1947 nespravedlivě
odsouzen na 20 let a degradován. Pro-
puštěn na amnestii v roce 1960, zemřel
17. 10. 1970 v Praze. jak

6. Cesta domů.
Z Vladivostoku po moři

Střepina granátu
ho u Zborova
připravila o oko
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Hlavní události
v roce 1920
■ 3. ledna 1920
Admirál Kolčak se vzdal vlády
na osvobozeném území Ruska

■ 4. ledna 1920
Převrat Politického centra
v Irkutsku

■ 2. února 1920
1. čs. střelecký pluk mistra
Jana Husi přijel do Prahy

■ 7. února 1920
Admirál Kolčak popraven
v Irkutsku

■ 7. února 1920
Československé vojsko na Rusi
uzavřelo příměří se sovětskou vládou

■ 1. března 1920
Rudá armáda vstoupila do Irkutsku,
převzala ruský zlatý poklad

■ 6. dubna 1920
Vznikla ruská Dálněvýchodní republika

■ 13. až 25. srpna 1920
Bitva u Varšavy, Poláci porazili Rudou
armádu

■ 14. srpna 1920
Vylodění ruské armády
generála Wrangela na Kubáni

■ 2. září 1920
Poslední československý
transport opustil Vladivostok

Tichý oceán

Indický oceán

Atlantský oceán

Tichý oceán

Transporty československých legionářů
z Ruska v letech 1917–1920

Terst býval největším a nejvýznamnějším
přístavem Rakousko-Uherska, v roce 1918 připadl Itálii

Přístav
ve Vladivostoku

Četař František Maršík vyplul z Vladivostoku
19. května 1920 ve 24. transportu na lodi

Crook, v Terstu přistáli 4. července

Legionáři si krátí volný čas rybařením

Seriál LN

Na cestě
s legionáři

Ve spolupráci
s VHÚ Praha

po 28. 5. 1. Za vlast a národ
út 29. 5. 2. O holé životy
st 30. 5. 3. Na pomoc Rusku!
čt 31. 5. 4. Triumf a tragédie
pá 1. 6. 5. Ve strážní službě
so 2. 6. 6. Cesta domů


