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„Dne 6. října 1914 jsem byl jako branec domobrany 
uznán schopen vojenské služby. Byly to první odvody svě-
tové války. Dne 26. října 1914 jsem narukoval do Svobod-
ných Heřmanic, o dva týdny později jsem se přihlásil do 
výcviku v důstojnické škole a byl jsem přeložen k 15. pěší-
mu domobraneckému pluku do Opavy. Po dvouměsíčním 
vojenském výcviku jsem byl od 1. ledna do 28. února 1915 
na důstojnické škole v Příboře na Moravě. Poté jsem se vrá-
til zpět k pluku a 8. dubna 1915 jsem šel jako jednoroční 
dobrovolník v hodnosti desátníka na frontu.

Po 14 hodinách jízdy železnicí jsme dorazili do Brzeska 
(40 km východně od Krakova). Dvoudenní pochod nás dove-
dl až k opěrnému postavení u Czarkóva (dnes součást města 
Pszcyna ve Slezském vojvodství, Polsko). Dne 1. května 1915 
byla zahájena ofenzíva u Gorlice (Malopolské vojvodství). Po 
třech dnech stíhacích pochodů se Rusové postavili na odpor a 
došlo zde k pozičním bojům až do 6. června 1915. Pak se stáh-
li a my jsme je pronásledovali k řece Visle - městu Opatoviec 
(Svatokřížské vojvodství, Polsko). Potom byl náš pluk  vystří-
dán a my jsme pochodovali  přes Sandoměř  a Tarnobřeg do 
Baranova Sandoměrski (Podkarpatské vojvodství, Polsko). V 
Baranově jsme byli 3. července naloženi do vagónů a pokračo-
vali jsme přes Lvov do Kulykiva (17 km od Lvova, Ukrajina), 
kam jsme dojeli 6. července 1915. Dále jsme pochodovali až 
k městu Sokal (80 km severně od Lvova). Po prudkých pozič-
ních bojích  jsme pokračovali  až do Dubna na řece Ikvě. Zde 
jsme zůstali přes zimu.  Dne 21. července 1916 jsem se dostal 
na Ikvě - přítoku řeky Styr do ruského zajetí.

Po 100 km pochodu z Berestečka (Volyňská oblast, 
Ukrajina) jsme dorazili do Rovna (Volyň, Ukrajina). Od-
tud jsme pokračovali v nákladních vagonech přes Kyjev, 
Kursk, Tulu a Penzu (Povolží, Ruská federace) do Kazaně 

(Tatarstán, západní část Ruské federace). Dále jsme pluli 
parníkem po Volze, potom po řece Kamě proti proudu až do 
Permu (pohoří Ural, Ruské federace) a dále po železnici přes 
Jekatěrinburk, Čeljabinsk, Kurgan, Petropavlovsk a  Omsk 
(jižní Sibiř, Ruská federace). Pokračovali jsme osobním par-
níkem po proudu řeky Irtyš až do Tobolska (jižní Sibiř, Ťu-
menská oblast, Ruská federace). Cesta z Rovna až do Tobol-
ska trvala asi měsíc a byla dlouhá 5400 km.

V Tobolsku jsme zůstali rok a vedlo se nám tam velmi 
dobře. Po vypuknutí revoluce byl car Mikuláš II. v Tobolsku 
uvězněn a proto jsme museli vyklidit pole. Nastala naše první 
cesta Sibiří (2. trasa na dále uvedené mapě) - říčním parní-
kem z Tobolska do Omska, poté železnici z Omska přes Čitu 
(700 km východně od Irkutsku, Zabajkalská oblast) a Ussu-
rijsk (100 km severně od Vladivostoku) do Chabarovska (760 
km od Vladivostoku, Dálný východ Ruské federace). Tato ces-
ta trvala 3 týdny. V Chabarovsku jsme zůstali od 15. října 
1917 do 17. dubna 1918. Ubytování bylo dobré, ale strava vel-
mi špatná. V celém Rusku v té době vládli bolševici. Dne 17. 
dubna 1918 večer v 8.00 hodin jsem odjeli z Chabarovska na 
druhou cestu Sibiří (3. trasa na mapě) po trase Chabarovsk-
-Neržinsk-Karimskaja-Čita-Bajkal-Krasnojarsk-Omsk-Pet-
ropavlovsk-Kurgan-Čeljabinsk-Ufa-Samara (Povolží, Ruská 
federace). Protože jednání o repatriaci ještě nebyla ukončena 
a v evropském Rusku již byl nedostatek potravin, byli jsme po-
sláni zpět na Sibiř. Po více než měsíční cestě a ujeté vzdálenosti 
8 720 km jsme dorazili do Petropavlovska.

V Petropavlovsku jsme zůstali od května 1918 do září 
1919. Nyní jsme prožívali nejsmutnější dobu našeho zaje-
tí. Po dva roky jsme byli úplně odříznutí od domova a ani 
několik řádků se k nám nemohlo dostat. Oblečení jsme 
měli úplně zchátralé a velmi jsme trpěli zimou. Scházely 
peníze, přestože každý vykonával nějaké řemeslo a vyrá-
běl spotřební věci pro Rusy. České legie se zmocnily sibiřské 
magistrály a převzaly i zajatce. Se zajatci bylo zacházeno 
ponižujícím způsobem jako s národními nepřáteli. 
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Tyto legie vedly doslova válku s bolševiky, ale nakonec mu-
sely ustoupit přesile. V našem zajateckém táboře panoval skvr-
nitý tyfus, kterému během tří měsíců podlehlo 1400 mužů.

Začátkem září 1919 byli jsme odvezeni před postu-
pujícími bolševiky opět na východ. Naše třetí cesta Sibiří 
(4. trasana mapě) vedla nyní z Petropavlovska přes Omsk, 
Čitu, Carbin a Ussurijsk, 96 km od Vladivostoku. Cesta tr-
vala 17 dnů a ujeli jsme 6000 km.

Byli jsme zde znovu internováni a nevedlo se nám 
dobře. Potraviny byly k dostání, ale byly vlivem in� ace vel-
mi drahé. Nemohli jsme si nic koupit, protože jsme neměli 
k dispozici žádné prostředky. V té době nás navštívil sude-
toněmecký vyslanec, který nám o� cielně potvrdil včlenění 
území Sudet do Československého státu a zařídil vytvoře-
ní sběrného tábora pro sudetoněmecké zajatce. Tábor byl 
založen na ostrově Ruský Ostrov (záliv Petra Velikého v 
Japonském moři) naproti Vladivostoku. Byli jsme zde již 
jako českoslovenští občané pod správou legionářů. S prv-
ním transportem v prosinci roku 1919 jsem byl poslán na 
Ruský Ostrov jako zvěd. Počátkem února jsem tam šel s 
jiným transportem, ale už de� nitivně. V tomto sběrném 
táboře jsme se měli velmi dobře. Ubytování bylo uspoko-
jující a strava dostatečná. Především jsme byli svobodní a 
mohli jsem se na 80 km² velkém ostrově pořádně vyžít a 
zotavit. Udržovací práce a zásobování jsme si museli  za-
jišťovat sami. Šestiměsíční pobyt na ostrově Ruský Ostrov 
a následující cesta domů patří k nejhezčím vzpomínkám 
mého života.

Konečně po více než čtyřletém zajetí nastal čas návra-
tu domů. Dne 24. srpna 1920 odpoledne v 16 hodin jsme 

odjeli parníkem „President Grant“ o výtlaku 20000 tun 
z Vladivostoku. Na lodi bylo 6000 navrátilců. Cesta vedla 
z Vladivostoku do Hongkongu (6 dnů plavby).

Po prohlídce města jsme pokračovali do Singapu-
ru (6  dnů, 2690 km). Přestože jsme zde měli jen pře-
stávku  jeden a půl dne, mohli jsem si krásné přístavní 
město prohlédnout. Ze Singapuru do Kolomba (Ceylon, 
Srí Lanka) jsme jeli opět 6 dnů (2525 km). Na tomto 
rajském ostrově jsme se zdrželi 5 dnů. Nikdy na to ne-
zapomenu. Putovali jsme jako ve snu pohádkově krás-
nou krajinou. První den byl věnován prohlídce města 
Kolombo. Pak nám Angličané přistavili zvláštní vlak na 
cestu do Kandy, starého hlavního města Ceylonu. Tato 
jízda kokosovými a banánovými plantážemi na nás uči-
nila nezapomenutelný dojem. Samotné Kandy, ležící 
mezi kokosovými háji, je nepopsatelně krásné. Z Kolom-
ba do Suezu trvala cesta 14 dnů (6279 km) a  5.  října 
jsme projeli Suezským průplavem. Pokračovali jsme do 
Port Saidu (103 km), kde jsme se zdrželi od 6. do 8. říj-
na. Tento čas jsme využili k prohlídce tohoto svérázného 
egyptského města. Po pětidenní plavbě jsme  13. října 
1920 dorazili do Terstu (2500 km).

Pokračovali jsme železnicí z Terstu přes Ljubjanu, Celje, 
Marburg, Štýrský Hradec, Leoben a Štýr do Českých Budě-
jovic a pak dále přes Jihlavu, Brno, Olomouc do Bruntálu, 
kam jsem dorazil  20. října  v 7 hodin ráno. 

Cesta domů od 24. srpna až do 20. října 1920 trvala 
56 dnů. Přitom jsme urazili po moři 17136 km a když od-
hadneme trasu z Terstu do Bruntálu na 1000 km, vychází 
celková trasa na více než 18000 km.”
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„Byli jsme v Karpatech s četou 9. roty, která tam hlída-
la určenou pozici, a bydleli jsme v úkrytu nakresleném na 
pohlednici. Dřeva zde bylo dostatek, takže jsme si postavili 

dřevěný srub, který nám pak dobře sloužil. Nacházeli jsme 
zde hodně jeleních parohů a medvědích stop. Rusové leže-
li na protějším kopci. Ostnatým drátem, zátarasy z větví 
a také minami, byla naše pozice dobře zajištěna. Proviant 
nám byl dopravován soumary, které Rusové často ostřelo-
vali. Když moji kamarádi v dřevěném srubu ve svém vol-
ném čase hráli karty, odcházel jsem ven a kreslil do skicáku 
leckterý pěkný motiv z našeho dočasného okolí ...”.
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