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SLOVO ÚVODEM

Deník Miloše Suma, se kterým se můžete na stránkách této knihy seznámit, ur‑
čitě nepřináší ucelený přehled dějin československých legií v Rusku. Není také
přesným vhledem do života legionářů. Na druhou stranu přináší informace, které
doplňují naše znalosti o vnitřním životě v legiích a o tom, jaký byl individuální
zážitek jedné konkrétní osoby, mladého muže, který se vyučil cukrářem a na za‑
čátku dospělosti byl vržen do víru válečných událostí. Spolu s albem kreseb
a dalších obrazových materiálů, jež Miloš Sum na své cestě Ruskem a při návratu
do vlasti vytvořil a posbíral, představuje deník jednu stránku z mnohovrstevnaté‑
ho příběhu československých legií.
Kniha je rozdělena na několik částí. Především jsou to vlastní deníkové
záznamy doprovázené obrazovými přílohami. Předchází jim ovšem životopis
Miloše Suma, aby si čtenář učinil obrázek o celku jeho života, který se nevyčerpal
účinkováním ve Velké válce. Miloš Sum prožil plodný život jako spolumajitel
cukrářského závodu, jako činorodý člověk s mnoha zájmy, od uměleckých přes
sportovní. Jeho život těžce narušila druhá světová válka, v níž, jak bylo u legionářů
obvyklé, se zapojil do domácího odboje. Poválečný život byl ovlivňován komunis‑
tickým režimem, který jej připravil o živnost. Přesto ale Miloš Sum dále pracoval
v oboru, kde svou dovedností dosáhl uznání.
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ŽIVOT MILOŠE SUMA

Miloš Sum se narodil 4. října 1896 v Litomyšli do rodiny cukrářského mistra Fran‑
tiška Suma, ale poněvadž zde prožil jen čtyři léta svého dětství, patří k Přerovu,
kam se rodina přestěhovala v roce 1900. V roce 1907 byl rodinný podnik přestěho‑
ván do vlastní budovy v domě č. p. 152/4 ve Ferdinandské ulici (dnes Wilsonova).
Mladý Sum navštěvoval pět tříd obecné a tři třídy měšťanské školy v letech
1902–1910, jeden ročník pokračovací školy, odbor cukrářský, dále absolvoval jeden
ročník odborné obchodní školy v Praze. Své úsilí završil získáním výučního listu
z oboru cukrářství u svého otce.
Po vypuknutí války v roce 1914 musel k odvodu, v dubnu 1915 nastoupil vo‑
jenskou službu jako pěšák u zeměbraneckého pěšího pluku č. 13 v Olomouci. Jeho
válečné zážitky jsou obsahem této knihy.

Manželé František a Julie Sumovi se svými dětmi
Annou, Františkem, Milošem a Marií, 1899
12
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1896–1966

Miloš Sum (třetí zleva) v žákovském družstvu během sokolské akademie v Přerově

Správní výbor Sokola Přerov, Miloš Sum – náčelník – sedí první zleva, 1926
13
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1896–1966

Litografická dílna – Vojtěch Chajda, Miloš Sum, Anči Pleusová, Hubert Sekera,
Karel Bartoš, Matěj Teichman, František Bartoš, 1931

Členové přerovské jednoty Čs. obce legionářské v Lipníku 4. června 1934.
Miloš Sum v popředí uprostřed
14
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1896–1966

Po válce se zapojil do výroby
v rodinné firmě, v níž byly v roce
1925 nově zřízené dílny vybavené
moderními stroji a přístroji, když
rok před tím byl závod rozší‑
řen o prodejní pobočku v Pasáži
v Kratochvílově ulici. Zaměstnan‑
ců ve stále rostoucím podniku
přibývalo, takže zde dobrou obživu
našlo více než 60 stálých zaměst‑
nanců.
Sňatkem 22. srpna 1929
na Okresním úřadě v Přerově se
manželkou Miloše Suma stala
Růžena, rozená Zaorálková. S ní
měl dceru Ljubu (1930), provda
nou Klesnilovou, a Ivu (1933),
provdanou Sklenářovou.
Miloš Sum s manželkou Růženou
V letech 1930–1934 se dosta‑
a dcerami Ljubou a Ivou, 1934
vila všeobecná hospodářská krize.
Značně benevolentní poskytování úvěrů odběratelům, kteří v době krize nemohli
uhradit své závazky vůči firmě, a nedobytnost mnoha pohledávek vedly k tomu,
že podnik nemohl krýt stále se zvyšující režii a nezbývalo nic jiného, než aby
otec, který byl stále majitelem firmy, ohlásil konkurs a oba bratři podnik převzali
v roce 1934 do svého vlastnictví. Výroba byla omezena a podnik se pomalu dostával
do normálních kolejí.
Po okupaci Německem se Miloš Sum, v té době jednatel Sokola, zapojil
do odbojové činnosti ve skupině napojené na Obranu národa, za což byl 3. srp‑
na 1940 zatčen gestapem. Nejprve byl vězněn v brněnských Sušilových kolejích,
dále v Brně‑Veveří v barácích Pod kaštany, ve věznici na Orlí, po převozu ve věz‑
nici Krajského soudu v Ostravě, pak v Olomouci a znovu v Brně v Kaunicových
kolejích, kde prožil obě stanná práva a popravy za heydrichiády.
Od roku 1949, po znárodnění vlastní firmy, zůstal Miloš Sum jako vedou‑
cí, později byl povolán na ústředí podniku v Olomouci, pak určen jako kvalitář
a až do odchodu do důchodu pracoval jako krajský inspektor. Stal se význačným
15
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1896–1966

činitelem na poli uměleckého cukrářství, přednášel na odborných cukrářských
kurzech v Přerově, Olomouci, Valašském Meziříčí a jinde.
Miloš Sum byl výtvarně nadaný, na jeho průpravu měl vliv malíř a grafik
Bohumil Krs, u něhož se učil nějaký čas po návratu z vojny. Bylo proto logické,
že se stal členem Spolku přátel umění, sběratelů a přátel exlibris, Svazu čs. muzeí,
Svazu moravských bibliofilů, Spolku divadelních ochotníků Tyl, kde navrhoval
a realizoval mnoho divadelních výprav. Byl autorem exlibris, novoročenek, sva‑
tebních i reklamních oznámení, pozdravných adres, návrhů na prapory a knižní
obálky, reklamních návrhů pro podnik, pozvánek na plesy, svatebních a úmrtních
oznámení, vývěsních skříněk. Kresbami vyzdobil Dagmařino království, knihu
básní Aloise Vojkůvky. Uplatnil se také jako dekoratér a řezbář, ale psal také verše
a zaznamenával si, co viděl a prožil.

Rodina Sumova – 20. výročí svatby, 12. srpen 1949
Brzo po návratu z legií byl povolán do cvičitelského sboru Sokola, kde byl
činným nářaďovým závodníkem, vedoucím družstva, krátkou dobu také ve‑
doucím žactva, okrskovým náčelníkem, místonáčelníkem jednoty a v roce 1926
vedl přerovskou jednotu na IX. slet do Prahy jako náčelník. Byl spoluzaklada‑
telem nového tenisového oddílu a šachového odboru. Působil několik let jako
16
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archivář jednoty, praco‑
val v loutkovém divadle,
v dramatickém odbo‑
ru, v odboru zábavním,
ve sboru vzdělávacím.
Velmi často se zapojil
do výzdoby sálu, nebo
budovy, provedl plakát,
scénickou úpravu, deko‑
race na Šibřinky.
Jeho působení v Československé obci legio‑
nářské bylo také převážně
zaměřeno na výtvarnou
činnost. Jako člen výboru
dal podnět ke zřízení pěveckého kroužku, pak
šachového, ale největší úsilí
věnoval Miloš Sum legio
nářskému muzeu. Poda‑
řilo se mu ustavit muzejní
odbor jako samosprávný
celek v jednotě a úsilím tří
členů – Poura, Wiederma‑
Miloš Sum při zdobení dortů
na a jeho samého – byly
získány subvence od města Přerova a na zámku, kde bylo sídlo městského muzea,
byly opatřeny vhodné místnosti pro legionářské sbírky. Péčí kulturního kroužku při
ČsOL vydala jednota několik knížek, které všechny ilustroval a upravoval.
Kreslířská žeň z období druhé světové války je velmi bohatá. V žaláři napsal
i řadu básní, jejichž výbor vyšel s dvěma vlastními litografiemi pod názvem Touhy
v temnotách k novému roku 1946 k uctění památky Huberta Sekery. Také listy
domů z let 1915–1920 a z let žalářování 1940–1942 si krásně opsal na stroji a svázal
v knihu.
V roce 1961 odešel Miloš Sum pro nemoc do důchodu, zemřel 1. března 1966
v Přerově.
17
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DENÍK A ALBUM S OBRAZOVÝMI MATERIÁLY

Miloš Sum si začal vést deník zřejmě částečně z dlouhé chvíle, ale možná také
díky tomu, že si byl alespoň pocitově vědom toho, jak ošidná je paměť, a naopak
jak důležité je uchovat své individuální zážitky. To není každému dáno, je to pro‑
jev určitého subjektivního založení.
Zde předkládaná podoba textu vychází z knihy, do níž přepsal v roce 1932 své
zápisky pořízené autenticky v místě a čase, které ale časem přestávaly být čitelné.
Deník má 374 stran rukopisu, zápisy jsou z následujících let a dnů:
1915
19.6.–28.6., 3.7.–31.7., 1.8.–31.8., 1.9.–30.9., 1.10.–29.10.
1919
1.1.–31.1., 1.2.–28.2., 1.3.–31.3., 1.4.–30.4., 1.5.–26.5., 28.5.–31.5., 1.6.–3.6.,
6.6.–11.6., 14.6.–17.6., 22.6., 26.6., 4.7., 30.7., 6.8.–7.8., 20.8.–21.8., 28.8., 30.8., 3.9.,
5.9., 11.11., 14.11., 5.12., 7.12.–23.12., 25.12.–31.12.
1920
1.1., 22.1., 26.1., 29.1., 2.2.–29.2., 1.3.–31.3., 1.4.–30.4., 1.5.–31.5., 1.6.–24.6., 27.6.,
29.6., 1.7., 3.7.–7.7., 14.7.–31.7., 1.8.–2.8.
Tento text je navíc doplněn texty několika dopisů, které Miloš Sum nebo
jeho bratr František, či společně poslali domů rodičům a sestrám. Také tuto ko‑
respondenci spolu s dopisy z vězení za druhé světové války přepsal Miloš Sum
na stroji a svázal do knihy asi v letech 1947–1948.
Text deníku je doprovázen ilustracemi, které byly překresleny jednak z pů‑
vodních deníkových listů, jednak z obrázků a skic, pořizovaných příležitostně
po cestě. Zároveň je zveřejněno album obrázků, většinou kreseb tužkou, pero‑
kreseb a akvarelů, ale také fotografií a pohlednic, které Miloš Sum uspořádal
na 82 stranách. V předkládané knize jsou rozděleny podle doby vzniku a přiřaze‑
ny k jednotlivým kapitolám.

18
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Text deníku je upraven podle zásad vydávání novověkých historických
pramenů. Dle toho je přepis (transkripce) proveden za užití současné grafické
soustavy písma a současné pravopisné normy, užívá se současné interpunkce, ale
zachovávají se jazykové a jiné zvláštnosti textu. Obecná vlastní jména jsou po‑
nechána ve znění předlohy, s výjimkou názvů, které jsou běžně užívány v češtině.
Deník, album a kniha s přepsanými dopisy jsou v majetku paní Hany Martín‑
kové, vnučky Miloše Suma.

19
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ÚVOD

Bylo to v létě roku 1915. Jako hoch, mla‑
díček ještě ne osmnáctiletý, byl jsem
povolán do svazku armády rakousko
‑uherské ku 13. domobraneckému pluku
do Olomouce. Následující řádky jsou
opsány z mých deníků a záznamů věrně
a doslovně, aby celkový obraz jak nálady,
tak i duševního obzoru nebyl zkreslen.
Chci tímto zachovati to, co bylo proži‑
to a procítěno, neboť původní deníčky
a záznamy jsou psány tužkou, na špat‑
ném papíře a dobou značně poškozeny.
Mnoho bych rád opravil nebo do‑
plnil, poněvadž po více než desetiletém
odstupu, kdy toto píši, zdají se mi ně‑
které, ba většina zápisů malichernými,
Miloš Sum jako voják
rakousko‑uherské armády
neúplnými a povrchními. Přesto však
opisuji vše věrně, až snad na některé pravopisné chyby. Přál bych si, aby ti, kteří
budou někdy tyto řádky čísti, viděli před sebou ještě nezralého, neuvědomělého
hocha, který byl vyrván z domova, z kterého se před dobou tou nikdy nevzdálil,
který nemohl a neuměl si vytvořiti ještě svůj názor na vše, co kolem něho se dělo
a který si zaznamenával své zážitky a poznatky ještě velmi neuvědoměle. Přesto
jest to částečné zrcadlo jeho duše.
Některá údobí, která nebyla zaznamenána neb zachována, vypíši v dalším
časovém postupu jen zběžně a omezím se jen na zaznamenání pobytu a doby. Přál
bych si, aby tyto zápisky byly obrazem života jednoho ze statisíců, kteří tvořili
nový – snad lepší – svět.

Přerov 1932
20
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VE SLUŽBÁCH RAKOUSKA

Rok 1914

Vypuknutí světové války, mobilizace všeobecná, závratně rychlé střídání událostí
a v krátké době přichází řada i na nás mladé a ještě v roce vypuknutí války jdeme
k odvodu. Na jaře následujícího roku nastupujeme vojenskou službu. Výcvik jde
velmi rychle kupředu. Jsem v Olomouci, blízko domova a celá vojna doposud
nikterak se neodráží tragicky v mé duši.
A nyní nechť mluví deník.

21
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Rok 1915

Červen
19. Dneškem počínaje jsme „maršbereit“.1 Fasovali jsme patrony, konzervy atd.
Odpoledne byla prohlídka. Přijela máti. Zítra přijede Máňa (sestra).
20. neděle. Dopoledne kostel nebyl. Očekávám každou chvíli odjezd a tím jsem
rozrušen. Raději bych už jel. S Máňou jsem strávil neděli (poslední?) příjemně.
Snad pojedeme zítra. Hromská nejistota.
21. Cvičení. Zase o kousek nejistoty
více, neboť nám odebrali patrony. Při
svitu měsíce vzpomínám na Máňu.
22. Cvičení jen dopoledne. „Maršbe‑
reit“ byl zrušen. Zítra je cvičení až
za Kopečkem.
23. Ráno to cvičení a odpoledne vol‑
no. Přijela máti. Byl jsem za Hugem
Kunertovým. Nyní jsou velká vedra.
Byla zde i paní Kunertová. Hořelo
zde, a to celá jedna ulice.
24. Dopoledne malé cvičení, odpoled‑
ne volno a večer noční cvičení – drá‑
těné překážky. Odevzdávali jsme deky

1

Ateliérová fotografie vojína Miloše Suma
s Aloisem Dostálem a Marií Sumovou

Z němčiny, připraveni k odchodu do pole.

22
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a fasovali chránítka proti úpalu. Podle toho soudím, že pojedeme na jih. Přišli jsme
ze cvičení ve 12 hodin.
25. Cvičení žádné. Koupání.
26. sobota. Měli jsme mít cvičení, ale bylo odloženo, neboť odjíždíme. „Fasovali“
jsme vše možné. Naši nepřijeli a to mne mrzí. Ačkoliv jsem řekl máti, aby přijela
v sobotu, a telegrafoval jsem. Bylo to smutné loučení a ta podívaná na plačící mat‑
ky. Jedeme asi na sever. V Přerově čekali naši všichni i sl. Hudečkovic. Loučení
nebylo tak smutné, jak jsem si myslil.
27. Jedeme dále a stále; v 5:30 jsme byli v poslední stanici Moravy v Bohumíně.
Hoši jsou veselí. Jsme popleteni, neboť jsme měli směr na Krakov a nyní jsme jej
změnili a jedeme přes Bilsko, kde byla káva, do Živce (oběd) a teď měníme směr
na Tarnov přes Dolní Mšenu (večer).

Skupina rakousko‑uherských vojáků, Miloš Sum v dolní řadě druhý zleva
23
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28. Ve tři hodiny ráno dorazili jsme do Noweho Sącze, kde jsme snídali. Jsme
již v krajích, kde bouřila vřava válečná. Noc uplynula příjemně, neboť jsme spali
na visacích lůžkách ze stanů. Nálada stále veselá. Krajina zajímavá. V sedm hodin
míjíme Grybov. V 8:30 jedeme přes Strože dále. V Tarnově obědváme po dva‑
nácté hodině. Jest zde vše zpustošeno. Na cestě vidíme stále zákopy obou stran,
všemožné překážky a zničené vesnice. O páté hodině jsme dojeli do Szczucina,
poslední to stanice v Rakousku. Dále půjdeme pěšky. Bude to hezká túra. Zde
večeříme a snad hned půjdeme dále. – Šli jsme 1 hodinu cesty a…
(v originálu deníku chybí jeden list se záznamemy z konce června a začátku července;
pozn. editora)
Červenec
… mnoho „trainu“ a jiného vojska. Snad pojedeme s celým plukem do Itálie. Zde
jsme „rastovali“ a v 6 hodin jsme vyšli opět přes hranice (podruhé) do Nadbrzezie,
kde jsme přenocovali. Byla zima.
3. Ráno o 9. hodině vyšli jsme k jihu a o 11. hodině dorazili jsme do Tarnobrzegu,
kde se budeme vagonovati. Jest zde zajímavá podívaná na účinky našich těžkých
děl. Kostel jest právě v průčelí prostřelený, budovy sesuté a vypálené. Jdeme stále
za 13. plukem. Budeme zde „rastovat“ snad až do zítřka. Psal jsem domů.

Pohlednice Tarnova
24
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4. neděle. Dnes jsme zůstali celý den v Nadbrzezie. Dělali jsme prostná cvičení
dopoledne a odpoledne jsme se koupali ve Visle. Večer jsme oslavili neděli tím, že
jsme si (Přerováci) koupili vejce a špek, usmažili a báječně si pochutnali.
5. Opět celý den na místě; ráno jsme odpočívali a odpoledne cvičení společná (po‑
řadová). Nemůžeme nyní psáti domů, neboť bude zastavená pošta. Doma budou
asi čekat lístky. Nemohu za to. Cvičili jsme „salutierübunky“!
6. Dnes jsme vyrazili ve 4:30 dále na jih a ve 12 hodin dorazili jsme do stanice
Padvi (Paděv), kde jsme zůstali. Máme se dobře. Mám dnes službu, a to hlídání
„trainu“. Odpoledne jsem si usmažil vejce, pak uvařil čokoládu a opět s přerov‑
ským pětilístkem jsme si koupili husu, v kuchyni ji usmažili a báječně pochutnali.
Jsem zvědavý, kam půjdeme. Všecko vojsko se stahuje nazpět; nevím, co to zna‑
mená. Vzpomínám na domov. K večeři jsme si dali vejce na másle, 2 lahve vína
a každý 1 l mléka.
7. „Tagwach“2 ve 2:30 hodin. Vyrazili jsme před 4. a kolem 9. míjíme Mjelc, kde je
krátký odpočinek. Ke 12. hodině přicházíme do vsi Wojsławi, kde budeme přeno‑
covati. Odpoledne čistění pušek. Doma asi vzpomínají, že jsem v „ohni“, nebo již
mrtev, neboť nepíši. A my zatím jdeme k jihu. Ne však jen my, ale všecko možné,
train, pekárny, spousty vojska, děla a vůbec vše jako před požárem. Něco na tom
asi pravdy je, neboť jdem na opačnou stranu od bojiště a ráno bylo slyšeti silné
hřmění děl, které nás stále doprovází. K večeři jsme si opět usmažili vejce a kou‑
pili tvaroh a máslo.
8. Ráno v 5 hodin cvičení a podobné hlouposti. Odpoledne koupání a večer opět
cvičení. Zase jsme si připravili dobrou večeři. Psal jsem pozdrav domů, snad my‑
slí, že jsem již padl.
9. Opět skoro ráno cvičení a po 9. hodině škola o zdravotnictví. Odpoledne nic
a večer cvičení. Měsíc nesvítí, ale přesto přece vzpomínám na Máňu.

2

Budíček.
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