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VZPOMÍNKY LEGIONÁŘE VLADIMÍRA VAŇKA
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Vážení čtenáři,
s potěšením jsem přijala pozvání uvést obnovené vydání pamětí významné-

ho československého legionáře a diplomata Vladimíra Vaňka, nazvaných Moje 
válečná odyssea. Tato kniha, poprvé vydaná v roce 1925, se tak s odstupem více 
než  90  let  od  svého  napsání  znovu  vrací  k  českým  čtenářům.  Připomene  jim 
všestranně nadanou osobnost svého autora, který se významným způsobem po-
dílel na československém odboji za první i druhé světové války a celý svůj život 
věnoval práci za naplnění demokratických principů budování a rozvoje Česko-
slovenské  republiky,  jak  je  ve  svých  stěžejních  dílech  vytyčil  její  zakladatel, 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

V  současné  době  vzpomínáme  100.  výročí  událostí  první  světové  války. 
Tento globální konflikt znamenal zásadní předěl v historii naší civilizace, otřásl 
jejími  dosavadními  hodnotami  a  hluboce  poznamenal  a  změnil  životní  osudy 
milionů mužů a žen nejen na frontách v první linii ale i v zázemí. Vladimír Va-
něk byl jedním z mnoha mladých českých mužů, kteří v té době byli podrobeni 
obtížné  volbě,  zda  zachovají  loajalitu Rakousko-Uhersku,  nebo  zda  se  zapojí 
do boje za vznik nového společného státu Čechů a Slováků, založeného na ide-
álech humanismu a demokracie. Začátek války jej zastihl na Ukrajině, která v té 
době byla součástí Ruského impéria. I přes své mládí, bylo mu tehdy pouhých 
19 let, se přihlásil do řad vznikající České družiny. Stal se tak jedním ze skupi-
ny českých a slovenských dobrovolníků, kteří již v roce 1914 zahájili se zbraní 
v ruce boj za vznik samostatného Československa. Bez bojových úspěchů těchto 
prvních československých dobrovolníků, mezi které patřil i Vladimír Vaněk, by 
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nebyl v pozdější fázi války možný vznik československých legií v Rusku, v Itálii 
a ve Francii jako velkých vojenských jednotek na úrovni armádních sborů.

Vaňkovy paměti ukazují, jak hluboce vnímal politický i kulturní život v ze-
mích, kde působil, a prozrazují schopnosti, které následně uplatnil ve službách 
vznikajícího československého státu nejprve jako zpravodajský důstojník a poz-
ději i jako diplomat.

Vaňkova odbojová činnost v mnoha aspektech předznamenala jednu z nej-
slavnějších kapitol československého odboje v době druhé světové války – bojové 
mise československých parašutistů v okupované vlasti.

Považuji  za  důležité,  že  obnovené  vydání  Vaňkových  pamětí  připomene 
jeho podíl na formování československých legií v Itálii. Vladimír Vaněk je i pří-
kladem významného přínosu demobilizovaných československých legionářů pro 
budování meziválečné československé diplomacie. I zde, podobně jako v době 
první světové války, se ve službách nově vzniklé Československé republiky plně 
uplatnily jeho všestranné schopnosti.

Vladimír Vaněk  osvědčil  svou  věrnost  demokratickým  principům,  na  je-
jichž základě vznikla Československá republika, i během druhé světové války, 
když své předchozí zkušenosti využil ve prospěch boje za obnovu českosloven-
ské samostatnosti. Není jistě náhodou, že v závěrečném období války, po pádu 
Mussoliniho  režimu,  se Vladimír Vaněk  vrátil  do  Itálie  z  pověření  prezidenta 
Edvarda Beneše a podílel se jako vyslanec na obnově diplomatických styků mezi 
ČSR a Itálií. Nepřekvapuje nás rovněž, že Vladimír Vaněk byl blízkým spolu-
pracovníkem ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, ani že po únoru 1948 
rozpoznal nebezpečí, které mu hrozilo ze strany komunistického režimu a s ce-
lou rodinou odešel do emigrace v Itálii, kde žil až do své smrti v roce 1965.

Od roku 2011 nese Vaňkovo jméno i jedna z ulic v toskánské přímořské lo-
kalitě Riva del Sole, ležící poblíž města Grosseto.

Nové vydání pamětí Vladimíra Vaňka je významným příspěvkem k uchová-
ní historické paměti, spojené s celoživotním přínosem této osobnosti pro vznik 
Československé republiky i pro boj za obnovu její samostatnosti na základě de-
mokratických  ideálů,  za které přinášeli  nejvyšší  oběť  českoslovenští  legionáři 
za první světové války i příslušníci československého domácího i zahraničního 
odboje za druhé světové války.

 PhDr. Hana Hubáčková
  Velvyslankyně České republiky v Itálii
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ÚVODEM!

Jsem rád, že mohu říci několik slov úvodem ke knize Vladimíra Vaňka. Dílo, jež 
vykonal tento skromný a inteligentní voják našeho odboje, zaslouží pilné pozor-
nosti. Byl to výkon podivuhodný, smělý a krásný ve své obětavosti. V době, kdy 
mnozí z mála, co vykonali, se pokoušeli a dosud pokoušejí vytlouci především 
nějaký „zásluhový kapitál“, často i politický, Vladimír Vaněk o svých činech mlčel 
a byl téměř neznám širší veřejnosti. Píše-li dnes svoje paměti, činí tak proto, aby 
především přispěl k obohacení naší revolučně-osvobozenské historie důležitým 
a vážným dokumentem; a činí tak na výzvu svých přátel. Jeho kniha jest skutečně 
z těch dokumentů, jež už prostým popisem událostí mohou vrhnouti ostré a vy-
světlující jasno do mnohých stran našeho zahraničního odboje. Výkon Vaňkův 
však sám o sobě jest cosi i nejvýš zajímavého psychologicky, je to historie, o níž 
by se mohlo říci, že je dobrodružnou, kdyby nebyla zároveň typickou pro osudy 
českých lidí za světové války, jež jimi smýkala často po celé Evropě, po celém světě 
a žádala po nich výkonů mimořádných a odvážných!

Vladimír Vaněk (nebo také Vladimír Vasiljevič Južin či Victor Bolland nebo 
Vittorio Bollandi) prokázal svojí výzvědnou činností naší věci služby skutečně 
neocenitelné. Provedl skvělou „týlovou rozvědku“ do Rakouska, za války přišel 
do Čech, informoval členy Maffie, vstoupil dokonce do rakouské armády tento 
nedávný Družiník, odkud se dostal zase k Rusům, byl v roce 1916 vyslán do Lon-
dýna, pracoval pro naši věc v Paříži, v Italii a hlavně ve Švýcarsku, zprostředkuje 
odtud spojení s domovem – a to vše konal prostě, bez „bengálu“ jaksi samozřej-
mě, spíše s důvtipem a inteligencí než obvyklými výzvědně-špionskými metho-
dami, sleduje jediný nadosobní cíl a účel: co největší prospěch a užitek české věci. 
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Mnozí budou čísti jeho knihu s napětím, jako se čte román; historický dokument 
Vladimíra Vaňka bude však pro vždy jedním z nejoriginálnějších příspěvků le-
gionářské historie i legionářské psychiky. Konečně i stanovisko autorovo v době 
sporů o „osvobozenské legendy“ je zajímavé, věcné a správné: dává každému, což 
jeho jest! Neexistuje pro něj problém „dvojí orientace“: východní a západní. Viděl 
Východ i Západ při práci. A poznal, že tam i zde čestní a opravdoví pracovníci 
českoslovenští pracovali pro naši věc stejně nenáročně, poctivě a obětavě. Není-liž 
krásným činem autorovým, že vydává klidné svědectví pravdě?

 Rudolf Medek
 V Paříži 27. ledna 1925
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V této malé knížce – na žádost svých přátel reprodukoval jsem pokud možno věr-
ně a bezprostředně své válečné zážitky. Počal jsem cestou do Ruska a drobnými 
detaily, abych v obraze více méně barevném vykontrastoval celou tu stupnici doj-
mů počínaje od nasládle barevných a splendidně naivních roztěkaného mládí – až 
v zhuštěné skladby konstrukcí historických. Každý z nás, kteří jsme prožili válku, 
poznal silné kontrasty života a mnohý z nás musel se ve  svém mládí rozloučit 
s nějakou tou vysněnou „Indií“, proto bude mi jistě dobře rozuměno. A to bude 
vše, čeho chtěl jsem docílit, neboť nebylo mou ambicí přischnout na  páteřích 
dokumentárních biblioték.

 Autor
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PRVNÍ DÍL: V RUSKU
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DO RUSKA

Když jsem usedl ve vlaku na svůj kufr v chodbičce vagonu, zajásalo mi srdce a za-
bušilo nedočkavostí. Konečně tedy jedu do Ruska, tolik vytouženého Ruska! Vlak 
se hnul a mé myšlenky vyletěly daleko před něj na perutích nedočkavé fantasie.

Za noc přeletěli jsme Moravu a druhý den proseděl jsem u okna zadíván 
do melancholie haličských plání. Jednotvárné pláně se téměř neměnily, sem tam 
dřevěná chatka, hájek a lesík a vše tak truchlivé, zbavené vší pyšné krásy, jakou 
skýtají tak často romantická údolí našich řek.

V Podvoločiskách všichni vystoupili a hrnuli se k celnici. Pln radostné důvě-
ry přivítal jsem ruského policistu, jenž prohlížel mi pas. Ten však nebyl tak dobře 
naladěn a vyslýchal mne do všech podrobností. Zajímalo ho všechno: otec, matka, 
příbuzenstvo, co chci dělat v Rusku, koho tam znám, čím se zabývám a mnoho 
jiných věcí. Ten zájem o mou osobnost byl prvním mým překvapením v bráně 
Ruska.

Když jsme pak znovu nasedli do prostranných ruských vagonů, zajímala mne 
každá maličkost. Snažil jsem se dokonce dohovořiti se s  jedním mužíkem, je-
hož kotýlek na čaj upoutal mou pozornost; brzy však jsem seznal, že jednička 
z ruštiny není ještě žádnou možností konversace. Jen stěží jsme se dorozuměli. 
Vypravoval mi o Kyjevu, na nějž jsem se nesmírně těšil, o Lavře, kam jede se 
pomodlit, o Vladimírské horce, z které „uzříš celou Ukrajinu“, o Vladimírském 
soboru „čúdno vymalovaném“, o Sofijevském soboru, v němž právě uslyším veli-
konoční zpěvy. O všem mi ten mužík vypravoval, nalévaje mi čaje ze své konvice. 
Na hořejších lavicích seděli také mužíci a baby, a klátíce nohama, doplňovali kaž-
dý svými znalostmi vypravování mého mužíka.

Bylo to na Zelený čtvrtek v podvečer roku 1914, když přijel jsem na kyjevské 
nádraží. Vyběhl jsem z dřevěného nádraží a  vskočil na  izvoščíka,1 který se mi 

1  Izvoščík – drožkář.
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1914

 JUDr. Václav Vondrák (1880–1962) byl českým právníkem narozeným na Volyni. V 
Kyjevě vlastnil hotel Praha a byl prvním starostou místního Sokola. Rovněž působil v 
politice jako zemský poslanec za Volyňskou gubernii. Po vypuknutí války stál u zrodu 

České družiny a následně se stal druhým předsedou Svazu československých spolků 
na Rusi, kde stál dlouhou dobu v čele vojenské komise (sbírka ČsOL).

v celé spouště právě připletl. „Hotel Praha!“ vykřikl jsem na něj, jako by to bylo 
někde v Pardubicích, a už jsme uháněli po širokých ulicích stromořadími.

Již vzduch sám, který jsem vdechoval, byl mi novým – tak neznámě páchl. 
Jak jsem později zjistil, je to zápach charakterisovaný zdejší kůží, většina lidu nosí 
vysoké boty, a slunečnicovým máslem, na němž pekaři, převážně Turci, smaží zde 
všude pirohy.

*  *  *
Vjeli jsme na Velkou Vladimírskou, kde vraceli se lidé houfně z kostelů, nesouce 
každý v  ruce rozžatou svíčku obalenou v papíře. Je to velikonočním obyčejem, 
komu svíčka zhasne, než dojde domů – ještě toho roku zemře.
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1914

Byla již téměř tma a svíčky táhly po chodnících jako světlušky – tu a tam 
zhasínajíce slabým větříkem.

Ano – „ještě toho roku! asi mnohý z nich zahynul ve válce z těch, kteří si tu 
svíčku tenkrát domu nesli.

Ten večer usnul jsem tvrdě a probudil jsem se až na silné zaklepání časně 
ráno. Chytil jsem revolver z nočního stolku a vhodil jej pod polštář. A v tom vešel 
již muž středních let i postavy v nazelenalém kabátě. Pohyboval se zcela volně, 
nedbale pozdravil a usedl k mé posteli. Pak lehce odhrnul lem svého kabátu, kde 
blýskl se jakýsi znak a řekl: „Jsem detektiv a rád bych věděl, proč jste k nám zaví-
tal. Řekněte mi, prosím, některé věci.“

Následovala znova taková podrobná zpověď, jakou vyžadovali na hranicích 
– tahleta byla snad ještě podrobnější. Detektiv zajímal se velice o visitky mého 
strýce Dr. Veselého, jimiž mne tento doporučoval panu Vondrákovi, Červenému 
a j. Tato osobnost mého strýce zaujala cele jeho pozornost a poznamenal si jeho 
veškerá osobní data.

Když odešel, měl jsem o policejní organisaci Ruska ten nejlepší dojem. Tady 
to berou nějak z gruntu, pomyslel jsem, jest-li pak to bude ve všem tak?

Ráno navštívil jsem pana Červeného, tohoto patriarchu ruského češství, jenž 
se svou chotí se tolik obětoval později pro českou věc a tolik utrpěl. Byl jsem při-
jat neobyčejně srdečně, jako asi každý z dobrovolců později, a vzpomínka na tyto 
milé lidi je mi hřejivým důkazem, že zřídka, ale přece, existují čistá vroucí srdce, 
jež kudy kráčejí, tudy činí i sejí jen dobro.

V hotelu Praha, jenž byl střediskem Čechů v Kyjevě, setkal jsem se s panem 
Vondrákem a  seznámil s  redaktorem Švihovským.2 Jen několik slov a  již jsme 
si s panem Švihovským porozuměli a on nabídl mi hned místo v redakci svého 
časopisu Čechoslovanu.

Přijal jsem bez váhání, neboť práce v redakci byla mi sympatickou. Jaké štěstí, 
myslel jsem, moci se zabývati kulturní činností!

2  Věnceslav Švihovský (1875–1957) byl českým novinářem narozeným na Volyni. Za války patřil 
k prvním organizátorům československého odboje v Rusku a jeho Čechoslovan sehrál na počátku 
konfliktu významnou propagační úlohu v řadách ruských Čechů. Jednalo o jediný český časopis 
vydávaný v Rusku před válkou (od roku 1911).
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V ČECHOSLOVANU

Tiskárna a redakce Čechoslovana sousedila přímo s hotelem a nesla zvenčí hrdý 
název „Slavjanskaja tipografia“.3

Moje práce ovšem nespočívala jen v „kulturní činnosti“, jak jsem si takového 
něco vždy představoval, bylo tam hlavně jiné práce dost. Vedl jsem za prvé kni-
hu insertů, což mne nejméně bavilo, přijímal objednávky na visitky a tiskopisy, 
vyřizoval běžnější korespondenci a překládal z ruských novin zajímavější zprávy. 
Teprve v poslední řadě mohl jsem sem tam něco napsat „pod čáru“, sestylizovat 
menší recense došlých českých knih apod.

Čechoslovan měl své důležité poslání, neboť byl jediným časopisem českým 
v Rusku. Přesto, že v Rusku bylo před válkou dle údajů pana Absolona přes 70 000 
Čechů, bylo odběratelů pouze 2500 a kruh čtenářstva na 10 000. Byli to hlavně 
naši čeští usedlíci na Volyni se střediskem v Zdolbunově, kteří časopis podporo-
vali – z větší části menší lidé. Největší zásluhu v tom ohledu měl mimo jiné pan 
Martinek ze Zdolbunova. Čechoslovan byl vlastně pokračováním Ruského Čecha, 
který vycházel již mnoho let před ním. Náš časopis vycházel z důvodů finančních 
pouze jednou týdně, později dvakrát.

Z těchto všech důvodů musel se obsah jeho upravovat podle okolností, což 
mi pan redaktor Švihovský neustále připomínal. Je pravdou, že do mentality vy-
žadované jsem se nemohl nikdy dobře vpravit a ti naši krajané z Volyně asi koli-
krát vrtěli hlavou nad novinami v té době, co já tam psal.

I pan Červený mi jednou povídal:
„Poslyšte, co to tam píše za hlouposti ten „Vláďa“ do těch vašich novin?“
„On se polepší, pane Červený,“ odvětil jsem a jistě jsem se začervenal.
Pan Červený se na mne shovívavě podíval přes brýle.

3  Slovanská tiskárna, založená roku 1913 Věnceslavem Švihovským. Krom vydávání týdeníku 
Čechoslovan pečovala také o vydávání českých knih a učebnic.
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Redaktor Švihovský se v redakci nezdržel. Byl jako živá rtuť, byl všude. Měl 
plno známostí a styků a rád se vždy a všude osobně informoval. Sedávali jsme 
proto v redakci sami s Vlasem, jenž pořádal kartotéku odběratelů. Švihovský se 
vždycky jen přihnal, hodil tiskaři na stroj rukopis a hned zase zmizel. I korektury 
si bral do hotelu, aby někoho nepropásl.

*  *  *
Plat jsem měl ovšem skrovný, jak se sluší na začátečníka, ale jakž takž to stačilo. 
Měl jsem skrovný pokojíček „se samovarem“ a štěnicemi na čechovském proulo-
ku za šest rublů měsíčně, pak na Lukjanovce, okolo bazaru, o něco lepší.
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KYJEVSKÉ VELIKONOCE

Hned v prvních dnech rozeběhl jsem se po Kyjevě a  chodil nazdařbůh ulice-
mi. Bez určitého cíle, nechávaje se překvapovati objevem různých soborů,4 Lávry, 
Vladimírské horky a vším tím, co tvoří Kyjev tak malebným. Nemohlo býti lepší-
ho dojmu než přijeti do Kyjeva o Velikonocích.

Tisícileté středisko pravoslaví zavlní se o Velikonocích nepřehlednými davy 
poutníků ze všech konců Ruska. Hlavním cílem pak je starobylý klášter Lávra 

4  Pravoslavný chrám.

Kyjev před první světovou válkou (sbírka ČsOL).
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se svými katakombami za šancemi města. Jeho zlatotřpytné kopule vysoko strmí 
nad městem.

Vypasení popi s vlající hřívou vousů a vlasů prodávají na nádvoří svěcené bo-
chánky a svíčičky a vodí do katakomb, kde jsou kostry za živa zazděných mnichů.

Všude okolo chrámů tábořily nesčíselné davy poutníků. Mužíci s  rusými 
vlasy i vousy a láptěmi5 na nohou, ženy s dlouhými ukrajinskými kaftany kojící 
děti na okrajích chodníků a nesčíslní žebráci vykřikující své prosby slovy evan-
gelia. Procesí táhnoucí s ikonami, pějíce vycházejí a vcházejí neustále do chrámů 
a vcházejíce padají všichni na zemi a bijí čelem o zem.

Procházel jsem vším tím pohnut a  bylo mi v  duši, jako bych s  tím vším 
rozprávěl, jako bychom si navzájem všichni vypravovali a  šeptali o  tom na nic 
nehledícím nadšení, jež vzbuzují slova evangelia.

Šel jsem pak okolo mužíka, jenž stál uprostřed nádvoří Lávry se sepjatý-
ma rukama a očima zavřenýma a hlasitě se modlil. Nemohl jsem zabrániti slze 
a rychle odcházel jsem jakoby zahanben.

Doma pak pohroužil jsem se do četby Thákura6 a tak jasně jsem všemu po-
rozuměl. Jakási jasná čistota zazářila mi v nitru.

Tu noc o dvanácté – to bylo na Bílou sobotu – zašel jsem do Sofijevského 
soboru a vyslechl ruské vzkříšení.

Diákoni pěli tam na kůru svými varhanovými basy „Hospodi pomiluj“ a já 
stál nemyslící a nevidoucí, jen vnitrem vnímající uprostřed nehybné masy lidu,

Venku okolo soboru v košících a na ubrouscích rozloženy byly „páschy“ se 
svíčkami a lidé za nimi čekali až budou světit.

Když v chrámu zaznělo „Christos voskres“ a popi se políbili, všichni začali se 
líbati navzájem a procesí popů vyšlo ven světit páschy.

Za řadami pásch honili se hoši s děvčaty, používajíce vzkříšení k polibkům 
více méně nenábožným.

5  Střevíce vyráběné z dřevěného lýka nebo březové kůry. 
6  Rabíndranáth Thákur (1861–1941) byl bengálský básník, literát, skladatel, malíř, učitel a filozof. 

Propagoval indické kulturní dědictví a  nezávislost Indie. Je autorem hudby i  textu indické 
a bengálské hymny. Za svou sbírku duchovní lyriky Gitándžali (Oběť písní) obdržel v roce 1913 jako 
vůbec první příslušník neevropského národa Nobelovu cenu za literaturu.
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ZA THÁKUREM DO INDIE!

Byl jsem v Kyjevě již přes měsíc, když vzpamatovav se z prvních dojmů Ruska, 
začal jsem přemýšleti o dalších svých plánech dostati se do Indie.

To byla další moje etapa i bylo nutno přemýšleti o jejím uskutečnění.
Thákurovy spisy byly evangeliem mého nadšení pro Indii a čítal jsem v nich 

nábožně. Půjdu k němu, myslel jsem, do jeho školy v Šanti Niketanu, musím se 
tam nějak dostat.

Peněz ovšem na cestu nebylo a doma by mi k něčemu takovému nedali ani 
peněz, ani svolení. Proto jel jsem do Ruska, abych si zde něco vydělal na cestu 
a pak zdálo se mi zajímavým a uskutečnitelným jíti přes Kavkaz a Persii a pak 
přes Belúdžistán a Afghánistán ke zřídlům Gangu, podél kterého chtěl jsem při-
jíti Kašmírem a Bengálskem až do Kalkuty [Kalkaty].

Brzy jsem však seznal, že ze svého platu v Čechoslovanu nic nebudu moci 
ušetřiti a že tedy bude třeba pomýšleti na jiné prostředky.

Půjdu tedy pěšky, rozhodl jsem. Cestou si něco přivydělám.
Špatných pověstí o  bezpečnosti na  cestách na Kavkaze a  v Persii jsem se 

nebál – neboť kde nic není, ani čert nebere a já opravdu nic nechtěl vzít na ces-
tu. Věci, které jsem měl z domova, jsem chtěl prodat, abych mohl jeti co možná 
nejdále vlakem a pak pěšky.

Vypůjčil jsem si u Švihovského objemné dílo o Persii s mapkami a podrob-
ným popisem a studoval je dlouho do nocí. Dle těchto a jiných studií bylo nutno 
jíti pěšky přes 6000 km, které jsem doufal ve zdraví projíti za jeden rok.

Persie mne zajímala rovněž velice, hlavně byl jsem zvědav na vnitrozemí.
Cestou kolem Gangu doufal jsem přiučiti se bengálsky a  sanskrtu, abych 

mohl s Thákurem mluviti jeho jazykem. Byl jsem úplně přesvědčen, že přijdu-li 
tak k němu, nebude moci mne odmítnout a vezme mne do školy.

S hlavou plnou horečných snů chodil jsem po Kyjevě nevida a neslyše.
Nejraději zacházel jsem k zahrádkám nádvoří chrámu Michajlovského, kde 

usedal jsem na lavičku a hledě do větví kreslících záhadná písma po nebi, posílal 
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jsem své myšlenky na daleké cesty za Kavkaz, do  Indie, k  tomu Gangu, jehož 
písničky znal jsem již nazpaměť.

Do jedné z těch zahrádek ústilo okno kláštera, jež bylo téměř vždycky ote-
vřeno. U toho okna stával často jakýsi diakon v černém rouše a s černým vousem, 
vlasy na  temeni rozčísnutými v dva černé vodopády, a  zpíval. Byl to asi jeden 
z těch varhanových basů, jež slyšel jsem o Velikonocích.

Zpíval jakési žalmy nebo snad jen modlitby a často jen polohlasem. Ale jeho 
hlas vibroval plnými záchvěvy, ozýval se jako z černé hluboké tůně; linul se nádvo-
řím tak plyšově, hebce a k večeru i obloha svou temnou hloubkou zdála se svou 
nekonečností resonovati tomuto osamocenému hlasu.

Uzpívával mi duši, zdvihl její křídla, aby letěla, jak nejvýš dovede, dával jí síly, 
aby nedala podlehnouti tělu, jež hodlala rozkývati k tak veliké cestě.

A zněl tak osamoceně ten hlas z té cely, tak neskonale smutně osamoceně, 
jako opuštěná bolest, jako dílo věřícího člověka postavené v moři; šel jsem si po-
slechnout svou vlastní samotu, poslouchaje onen hlas.

A bylo mi příjemno, že já nevím nic o tom černém muži a on nic o mně, že 
jen ten kontakt samoty dává kdesi ve vesmíru seznámiti se naším duším.

Bylo mi, jako bychom oba jeden druhému naslouchali – on na ostrově sám 
a já sám na lodi.
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Československá obec 
legionářská
Československá obec legionářská 
(ČsOL) byla založena 22. května 1921 
československými legionáři, kteří se 
do osvobozené Československé republiky 
navrátili z bojišť první světové války 
v Rusku, Francii a Itálii. Zakladatelské 
heslo promlouvá i k dnešku: „Bez rozdílu 
politické příslušnosti dát všechny síly 
k upevnění státu, přispívat k vybudování 
armády v duchu národních a demokra-
tických tradic, usilovat, aby boje politické 
a kulturní byly vedeny zbraněmi ducha, 
bez násilí a lží, hájit zájmy legionářů a starat se o jejich sociální problémy.“

Působení ČsOL jako důležitého prvku pro zajištění stabilního a de-
mokratického charakteru republiky bylo násilně přerušeno nacistickým 
terorem. Po druhé světové válce přijala ČsOL do svých řad i účastníky 
z druhého odboje. Únorový komunistický převrat vedl opět k likvidaci 
ČsOL. Přesto však ČsOL i v této těžké době žila činností zahraničních jed-
not, které pod vedením londýnského ústředí sdružovaly exilové příslušníky 
československé armády. 

Na našem území bylo působení ČsOL obnoveno v roce 1991 iniciati-
vou dosud žijících čs. legionářů a účastníků druhého odboje. Dnes ČsOL 
sdružuje válečné veterány druhé světové válce a novodobé válečné vete-
rány, pozůstalé po účastnících národních odbojů a také příznivce, kteří 
chtějí rozvíjet tradiční hodnoty a ideály, z nichž v roce 1918 vzešel náš 
svobodný a demokratický stát.

Důležitým historickým mezníkem byl v roce 2011 uspořádaný V. ma-
nifestační sjezd ČsOL, který deklaroval vnitřní  jednotu a sílu organizace. 
Výsledkem sjezdu bylo rozhodnutí o realizaci projektu LEGIE 100, který 
ČsOL uskutečňuje za podpory Vlády ČR a ve spolupráci s Ministerstvem 
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obrany ČR a celou řadou dalších institucí, spolků a samospráv. Cílem 
projektu je připomenout rozhodující zásluhy československých legioná-
řů na vzniku samostatného státu a navrátit do povědomí české veřejnosti 
a Armády ČR legionářské tradice. Projekt byl slavnostně zahájen u příle-
žitosti 100. výročí přísahy České družiny na Čestném dvoře Národního 
památníku na Vítkově dne 11. října 2014 symbolickou rekonstrukcí této 
události. Vlajkovou lodí projektu je unikátní pojízdná expozice Legiovlak, 
který do léta 2017 navštívilo již 300 000 lidí. Projekt LEGIE 100 vyvrcho-
lí oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky a zakončen bude 
v roce 2020 připomínkou návratu posledních legionářů do vlasti před 
sto lety.
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PŘÍSAHA
DENÍK LEGIONÁŘE LADISLAVA PREININGERA

BOJ S RAKOUSKOU HYDROU
DENÍK LEGIONÁŘE ČEŇKA KLOSE

Nová edice, vydávaná společně s  Československou obcí legi-
onářskou, představuje ojedinělá autentická svědectví z  váleč-
né doby. Jejich autoři – dobrovolníci I. a  II. československého 
 zahraničního odboje a členové Armád ČR – je totiž často zachy-
covali přímo na  frontě, v  zákopech, ubikacích, nemocnicích či 
na  mnoha jiných místech, kam je zavála válečná vřava. Publi-
kované záznamy jsou vynikajícím pramenem, umožňujícím po-
chopení i další studium těchto dramatických období našich dějin.

BOJ S RAKOUSKOU HYDROU
DENÍK LEGIONÁŘE ČEŇKA KLOSE

Preininger odešel v  roce 1913 do Francie na zkušenou, 
kde ho zastihlo vypuknutí 1. světové války. Mezi prvními 
dobrovolníky se přihlásil do Cizinecké legie a později se 
stal příslušníkem roty „Nazdar“. Následně sloužil v Africe 
a Řecku a v roce 1917 se stal členem 21. střeleckého pluku 
čs. legií, s nímž se účastnil posledních bojů na západní 
frontě a zažil kapitulaci Německa. Po návratu do vlasti se 
zapojil do bojů na Těšínsku a Slovensku. Stal se vojákem 
z povolání a k obraně vlasti byl připraven i v osudovém 
roce 1938. V roce 1941 byl zatčen a popraven.
3. svazek v edici
3. vydání, vázaná, formát 160×240 mm, 376 stran včetně
ilustrací a barevné fotopřílohy

Po vypuknutí první světové války byl Čeněk Klos odve-
den do rakousko-uherské armády a poslán na východní 
frontu. Jako český vlastenec však při první příležitosti 
v únoru 1915 přeběhl na ruskou stranu a o rok později 
se nechal zapsat k čs. vojsku. Ve vzpomínkách přibližuje 
komplikované možnosti léčby v  revolucí rozvráceném 
Rusku, svou cestu domů a překročení hranic svobodné 
vlasti. Vydání svého deníku se již nedočkal, neboť pod-
lehl těžké cukrovce 27. ledna 1920.
4. svazek v edici
3. vyd., vázaná, formát 160×240 mm, 208 stran včetně 
ilustrací a barevné fotopřílohy
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V KOLE VOJNY
VZPOMÍNKY LEGIONÁŘE JOSEFA LACINY

JDI!
VZPOMÍNKY LEGIONÁŘE OTAKARA HUSÁKA
Kniha I.

Dlouhá cesta první světovou válkou začala pro Josefa Laci-
nu v  srpnu 1914 na  libereckém nádraží odjezdem na  frontu 
do  Srbska. Jako mnoho z  českých vojáků však nebyl nadšen 
představou boje se slovanským národem. Pokoušel se proto 
přejít do  zajetí, což se mu v  prosinci 1914 podařilo. Relativ-
ně poklidný život v zázemí při práci v textilní továrně zhatila 
v říjnu 1915 nová ofenzíva Centrálních mocností a zhroucení 
srbské armády, které následovala jedna z  největších tragédií 
Velké války – ústup přes albánské hory za  nepříznivých kli-
matických podmínek a s minimálními zásobami. Tato „Srbská 
Golgota“, která si vyžádala kolem 250 000 obětí z řad vojáků 
i  civilistů, pro Josefa Lacinu a  další přeživší zajatce skončila 
na neméně nehostinném italském ostrově Asinara. Následoval 
převoz do Francie a práce v chemické továrně. Při první příle-
žitosti vstoupil v únoru 1918 do formující se čs. armády a stal se 
příslušníkem 21. střeleckého pluku. Účastnil se s ním všech bojů na západní frontě, včetně slavné 
bitvy u Terronu v říjnu 1918. Jeho kolo vojny se zastavilo v únoru 1919 po bojích na Těšínsku.
5. svazek v edici
2. vydání, vázaná, formát 160×240 mm, 384 stran včetně
ilustrací

První díl rozsáhlých pamětí československého legionáře, pů-
sobícího za války v Rusku a ve Francii, a později přednosty 
Vojenské kanceláře presidenta republiky a ministra národ-
ní obrany, generála Otakara Husáka, zachycuje jeho mladí 
a dospívání, dobu studií a první zahraniční zkušenosti. Když 
vypukla první světová válka, pracoval v tehdy ruské Varšavě 
a jako vlastenec stál u vzniku legendární České družiny. Čte-
nář se tak seznámí s  jejím formováním, prvními bojovými 
operacemi a  životem na  frontě. Autor knihy poté pracoval 
v týlu a přibližuje tak i politické boje o charakter České dru-
žiny. Následuje návrat do  pole, památná bitva u  Zborova, 
na jejímž plánování se podílel, ale před vlastním útokem byl 
zraněn výbuchem dělostřeleckého granátu, a  nakonec pře-

sun v čele vybraných čs. legionářů z Ruska k rodícím se jednotkám ve Francii, čímž končí 
první díl těchto mimořádných vzpomínek
6. svazek v edici
2. vydání, vázaná, formát 160×240 mm, 384 stran včetně
ilustrací

JDI!
VZPOMÍNKY LEGIONÁŘE OTAKARA HUSÁKA
Kniha I.

První díl rozsáhlých pamětí československého legionáře, pů-
sobícího za války v Rusku a ve Francii, a později přednosty 
Vojenské kanceláře presidenta republiky a ministra národ-
ní obrany, generála Otakara Husáka, zachycuje jeho mladí 
a dospívání, dobu studií a první zahraniční zkušenosti. Když 
vypukla první světová válka, pracoval v tehdy ruské Varšavě 
a jako vlastenec stál u vzniku legendární České družiny. Čte-
nář se tak seznámí s  jejím formováním, prvními bojovými 
operacemi a  životem na  frontě. Autor knihy poté pracoval 
v týlu a přibližuje tak i politické boje o charakter České dru-
žiny. Následuje návrat do  pole, památná bitva u  Zborova, 
na jejímž plánování se podílel, ale před vlastním útokem byl 
zraněn výbuchem dělostřeleckého granátu, a  nakonec pře-

sun v čele vybraných čs. legionářů z Ruska k rodícím se jednotkám ve Francii, čímž končí 
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Milan Mojžíš (ed.)

Československé legie 1914–1920

Československá obec legionář-
ská realizuje za  podpory Vlády 
ČR a  ve  spolupráci s  Minister-
stvem obrany ČR a celou řadou 
dalších institucí, spolků a samo-
správ v letech 2014–2020 Projekt 
LEGIE 100. Cílem projektu je 
připomenout rozhodující záslu-
hy československých legionářů 
na  vzniku samostatného česko-
slovenského státu u  příležitosti 
100.  výročí významných mez-
níků boje za  naši samostatnost 
a  navrátit do  povědomí české 
veřejnosti legionářské tradice. 
V  rámci projektu vznikl cyklus 
putovních panelových výstav 
a  tento katalog přibližuje jejich 
základní obsah. Úvod zachycuje 
vypuknutí války, situaci v  čes-
kých zemích a vývoj na bojištích. 
Hlavní část přibližuje vznik 
čs. legií v  Rusku, Francii, Itálii 
a  službu čs. vojáků ve spojenec-
kých armádách, vyjednávání se 
spojenci, formování jednotek, 
bojové nasazení, významné 
osobnosti a návrat do osvobozené vlasti, kde však na legionáře čekal boj o Slo-
vensko a Těšínsko. Text doprovází více než 500 snímků a dobových materiálů. 
Katalog tak tvoří bohatě ilustrovaný základní přehled o boji za čs. národní ne-
závislost v letech 1914–1920.
2. vydání, vázaná, formát 160×240, 456 stran včetně barevných ilustrací a obrázků
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Dalibor Vácha
BRATRSTVO

Všední a dramatické dny československých legií 
v Rusku (1914–1918)
Pod nánosem času dnes zaniká jedna podstatná sku-
tečnost – že totiž československé dobrovolnické voj-
sko v Rusku bylo složeno z obyčejných mužů. Autor se 
prioritně zabývá každodenností českých a slovenských 
dobrovolců (jak si tehdy sami říkali) na Rusi v období 
od léta 1914 do předjaří 1918. Čtenář se tak dozví, jak 
žili v ruských zajateckých táborech a co vše je moh-
lo motivovat ke vstupu do legií. Detailně se seznámí 
s jejich ubytováním, stravou, způsoby trávení volného 
času či složitými kontakty s místním obyvatelstvem. 
Ve frontové každodennosti nechybí vedle samotného 
boje ani vnímání smrti, zranění a nemoci, stejně jako 
zimy, hladu a jiných stresujících faktorů. Tato svědec-
tví a často až fascinující příběhy jsou v textu spojeny se 
jmény a osudy konkrétních legionářů.
2. svazek edice Traumata války, 1. vyd., váz. s přeba-
lem, formát 145×205, 336 stran včetně obrázků

Dalibor Vácha
OSTROVY V BOUŘI

Každodenní život československých legií v ruské 
občanské válce (1918–1920)
Uprostřed válkou a revolucí rozvráceného Ruska se 
odehrává další dějství dramatického příběhu česko-
slovenských dobrovolců, započatého v knize Bra-
trstvo. Po téměř čtyřech válečných letech se jejich 
řady rozrostly v celý armádní sbor, který měl pod-
le Masarykova plánu zamířit na rozhodující frontu 
do Francie. Události se však začaly ubírat zcela jiným 
směrem. Tehdy, na jaře 1918, si nikdo nedokázal 
představit, jak ohromné dobrodružství na legionáře 
v Rusku ještě čeká… 
Kniha detailně vykresluje složitý obraz legendární 
sibiřské anabáze, během níž muži pod červenobílou 
vlajkou dosud neexistujícího státu dokázali vojensky 
ovládnout značnou část Sibiře. Podrobně analyzuje, 
jak toto dvouleté období prožívali ve dnech všedních 
i nevšedních. Pokrývá dobu nejprudších bojů pro-
ti bolševikům, ukazuje krutost ruské občanské války 
i notná zklamaní, s nimiž se legionáři museli vyrov-
návat. Nezapomíná ani na týdny plavby po světových 
oceánech během cesty domů.
6. svazek edice Traumata války, 1. vyd., váz. s přeba-
lem, formát 145×205, 440 stran včetně obrázků
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Zapalování „Svíček za padlé“ u Bratrské mohyly v ukrajinské Kalynivce
v rámci Národní poutě ke Zborovu, 2. 7. 2017.
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