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Naše vystoupení

Pohyb našich vlaků na východ uvázl, k západu však stále odjížděly vlaky s ně-
meckými a  rakouskými zajatci, kteří měli doplnit prořídlé řady německého 
a  rakouského vojska pro boj proti našim západním spojencům. Vrchní velitel 
sovětských vojsk Muravjev zaručil 16.  února  1918 Čechoslovákům volný pro-
jezd do Sibiře. Ruská sovětská vláda projevila souhlas s odjezdem našeho vojska 
do Francie. Telegramem lidového komisaře Stalina z  26.  března  1918 přislíbila 
všemožnou podporu naší evakuaci. Podmínkou bylo, že čs. vojsko odevzdá zbra-
ně. Pro sebeochranu si ponechá každý vlak (asi 1 000 mužů) jednu ozbrojenou 
rotu o 168 mužích s jedním kulometem, na každou pušku 300 a na kulomet 1 200 
nábojů.

Naše vlaky plnily tuto podmínku v Penze. Odevzdaly zbraně a pak postupně 
odjížděly na východ. Některé vlaky dojely až do Vladivostoku, jiné byly roztrouše-
ny po železniční trati od Rtiščeva a Penzy do Vladivostoku dlouhé přes 8 000 km.

V květnu, kdy doprava téměř uvázla, oznámili vojsku představitelé Odbočky 
Národní rady projekt moskevského sovětu o dopravě čs. vlaků také na Archan-
gelsk. Do  tohoto přístavu měla jet 1. divise, kdežto 2. divise měla jet přes 
Vladivostok. Vojáci se domnívali, že jde o záměrné rozdělení vojska na dvě části, 
aby mohlo být snadněji likvidováno. Směr na sever na Archangelsk se zdál být 
německou léčkou k zničení našeho vojska.

Toto napětí stupňovala provokační agitace čs.  rudoarmějců. V  dubnu 
1918 byli soustředěni v Penze, kde měli hlavní náborové a  výcvikové středisko, 
v němž se organisovaly oddíly Rudé armády. Pro agitační činnost byl vydáván list 
Československá Rudá armáda. Byli mezi nimi i bývalí čs. vojáci, kteří buď z hmot-
ných důvodů, nebo ze strachu před francouzskou frontou, přešli do bolševických 
služeb.

Rudoarmějci hlásali, že naše vojsko jsou nájemní žoldnéři spojeneckého 
kapitalismu, agitovali proti jejich jízdě do  Francie a  pro jejich vstup do  Rudé 
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armády. V čele se Štrombachem vynakládali vše možné, aby schválně zdržovanou 
dopravou našich vlaků, agitací a  sliby na  výhodné hmotné zaopatření odradili 
naše hochy od jízdy do Francie a zlákali je do služeb sovětů. Oni nesou těžkou 
odpovědnost za pozdější nepřátelství sovětů vůči Čechoslovákům.

U  nádražní budovy měli agitátoři těplušku, podél níž museli naši vojáci 
procházet, když odcházeli z nádraží do města. Z tohoto vagonu agitátoři řečnili 
a rozdávali agitační tiskoviny. Několikrát jsem si je šel také poslechnout, ale brzo 
jsem odešel, když jsem slyšel staré, stále opakované fráze. Veseleji bylo, když se 
mezi posluchači před těpluškou vyskytl vtipný oponent, který svými otázkami 
a poznámkami uváděl řečníka do úzkých. To bylo smíchu. Já jsem se jednou za-
smál, když našemu staršímu vojákovi podával agitátor nějakou tiskovinu a ten mu 
řekl: „Heleď, dej mi toho víc. Je taková nouze o papír a tenhle je takovej šikovnej 
a měkkej.“

Nevím, jaké měli agitátoři úspěchy, domnívám se však, že nebyly valné. Já 
jsem poznal jen jednoho přeběhlíka. Žil v našem vagoně a jmenoval se Klobouč-
ník. Bylo mu asi 25 let, byl vyšší, hřmotné postavy, nosil brýle a duchem nevynikal. 
Jednou ve vagoně vypravoval, že má ve městě děvče, které ho přemlouvá, aby tam 
zůstal. Starší bratři mu to rozmlouvali a slibovali mu, že doma bude velký výběr 
děvčat. Rozplakal se. Pak už se o tom nemluvilo, ale jednou ráno jsme zjistili, že 
Kloboučník zmizel i se svými věcmi. Za několik dnů ho někdo potkal ve městě 
v stejnokroji milicionáře.

Mezi agitátory se v těplušce objevoval také Jaroslav Hašek. Viděl jsem ho 
naposledy v červenci 1916 v Kyjevě. My jsme tehdy po ruském vojenském výcvi-
ku odejeli na  frontu, Hašek však zůstal v Kyjevě a odešel do redakce týdeníku 
Čechoslovan, který vydával Svaz českých spolků na Rusi. O další jeho činnosti jsem 
se dozvěděl od známých asi toto: Po únorové revoluci došlo v carofilské redakci 
Čechoslovana k velkým změnám. V té době snad Hašek odešel k 1. pluku, u něhož 
však nebyl nadšeně uvítán pro některé články, které napsal v Čechoslovanu. Proto 
musel vystřídat několik rot a pak se stal písařem v plukovní kanceláři. V listopa-
du 1917 začala část českých zajatců v Kyjevě vydávat časopis Svoboda. Hašek se 
snad stal členem této redakce, a když vítězila vláda sovětů, přešel do služeb této 
vlády. V Penze, jako příslušník Rudé armády, přemlouval české dobrovolníky, aby 
nejezdili do Francie pokračovat v boji za osvobození vlasti, ale vstoupili do Rudé 
armády a zúčastnili se ruské občanské války na straně bolševiků. Nesnažil jsem se 
s Haškem setkat. Naše kdysi společné cesty se značně rozešly.
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Zmínil jsem se o tom, že v čele agitační činnosti rudoarmějců v Penze byl 
Štrombach. Naše televize dne 15. února 1968 vysílala pod názvem Případ generála 
o Jaroslavu Štrombachovi tuto zprávu: „Narodil se roku 1896 v Lounech. Od na-
šeho 3. pluku v Rusku odešel do Rudé armády, v níž velel pluku a pak brigádě. 
V roce 1921 se vrátil do vlasti se ženou Ruskou a synem Igorem. Asi po dvou letech 
odešel opět do Ruska. Studoval na voj. akademii a pak byl jmenován velitelem 
divise v Kyjevě. V roce 1930 byl zatčen a odsouzen k smrti pro špionáž. Trest mu 

byl změněn na  žalář. V  roce  1932 
v  žaláři zemřel, podrobnosti ne-
jsou známé. Jeho rodině, žena 
a  3 děti, to bylo oznámeno až 
v roce 1957. Po 20. sjezdu KSSS byl 
rehabilitován.“ Zajímal mne osud 
Štrombacha, a  proto jsem si to 
poznamenal. Přitom jsem si vzpo-
mněl na naše přísloví: „Čiň čertu 
dobře, peklem se ti odmění.“

Asi v  roce  1972 byla v  tý-
deníku Svazu protifašistických 
bojovníků Hlas revoluce zpráva 
o tom, že sovětští vojáci, kteří jsou 
v  naší republice od  srpna  1968, 
odhalili Štrombachovi pamět-
ní desku na  jeho rodném domě 
v Lounech. V těchto novinách byl 
také obrázek pamětní desky. Ne-
bylo na ní uvedeno, kdy, kde a jak 
a proč Štrombach zemřel.

Náš vlak odevzdal své zbraně 
podle smlouvy sjednané se sovět-
skou vládou. Dělalo se to tak, že 
jsme po cvičení na cvičišti posta-
vili pušky do „kozlů“ a odešli jsme 
beze zbraní do  vlaku. Pak přišlo 
několik českých rudoarmějců, 

Velitel čs. rudoarmějců Jaroslav Štrombach (1894, 
Louny), který padl do ruského zajetí v září 1915. 
V červenci 1916 vstoupil do čs. vojska a sloužil 
u 3. čs. stř. pluku. Z něho však v červenci 1917 
zběhl a přidal se k bolševikům. V Rudé armádě 
dosáhl hodnosti divizního velitele, ale v roce 
1930 byl označen za hlavního spoluorganizátora 
„české vojensko -politické špionážní organizace“ 
a 27. května 1931 v Charkově popraven (foto 
VÚA -VHA Praha).
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kteří sebevědomě a  povýšenecky důkladně prohledali naše vagony, zda v  nich 
nemáme ukryté zbraně. Potom byl náš vlak odtažen na jiné nádraží, z něhož se 
odjíždělo na východ. Tam jsme zas dál stáli a čekali na odjezd.

Vzpomínám na jednu příhodu z této doby. Měl jsem známost s milým ruským 
děvčetem. Jednou večer nepřišla na schůzku. Poněvadž byla dochvilná, věděl jsem, 
že se jí něco přihodilo, a proto jsem čekal. Přiběhla až za tmy s pláčem. Omlou-
vala se, že musela čekat, až otec odejde na schůzi. Zakázal jí chodit s Čechem 
a řekl jí, že ji zabije, uvidí -li ji s Čechem. Nerozuměl jsem tomu, poněvadž poměr 
mezi Čechy a Rusy byl přátelský. Řekla mi tedy ještě toto: „Něco se na vás chystá. 
Otec chodí každý večer do schůze a vrací se až po půlnoci.“ Kvapně se rozloučila 
a s pláčem odběhla. Její sdělení jsem nebral vážně, ale brzy jsem pochopil, co se 
na nás „chystalo“.

Náš odjezd na východ téměř ustal, což vyvolávalo napětí mezi našimi vojáky. 
K  nepříjemnostem docházelo též při setkání našich vlaků s  vlaky německých 
a rakouských zajatců, které směřovaly na západ. Zajatci se chovali k našim vo-
jákům hrubě, zvláště drzí a útoční byli Maďaři. V Čeljabinsku došlo 14. května 
k incidentu, když maďarský nebo německý zajatec bezdůvodně hodil kus železa 
do našeho vagonu a zranil našeho vojáka. Rozvášnění kamarádi zraněného zbili 
drzého zajatce tak, že zemřel. Čeljabinský sovět se postavil na stranu zajatců, po-
volal naše hochy „k výslechu“ a 10 našich uvěznil. Uvěznil také našeho důstojníka, 
když šel vyjednávat jejich propuštění. To velmi popudilo naše vojáky, že se vydali 
hromadně k sovětu a naše hochy osvobodili. Tento incident mohl být záminkou, 
nikoli však příčinou, bojové srážky našeho vojska se sověty.

Dne 21. května byl na rozkaz Trockého odeslán telegram jednotlivým sově-
tům, aby navrhly čs. vojákům přejít na postavení dělníků organisujících pracovní 
družiny nebo vstoupit do sovětské armády. Téhož dne byli uvězněni členové naší 
Národní rady v Moskvě.

V téže době zasedal v Čeljabinsku náš vojenský Sjezd, jehož delegáty jsme 
volili ještě na Ukrajině. Projednával celou tu naši spletitou situaci. Dne 23. května 
se dostal do rukou delegátů zadržený tajný telegram z Moskvy, jímž se nařizova-
lo: „Zadržet, odzbrojit a rozformovat všechny vlaky i části čs. sboru, jako zbytku 
staré regulérní armády a formovat z nich krasnoarmějské a pracovní družiny.“

To znamenalo úplné zničení našeho vojska. Proto se Sjezd dne 23.  květ-
na usnesl zastavit vydávání zbraní a vytvořit Prozatímní výkonný výbor sjezdu, 
který měl řídit dopravu do Vladivostoku i proti vůli sovětů. Při tom se delegáti 
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Sjezdu snažili ještě o smírné vyřešení konfliktu. Za tím účelem poslali do Mosk-
vy politického komisaře první čs. divise. Trockij však trval na bezpodmínečném 
odzbrojení.

Dne 25. května poslal Trockij z Moskvy telegram: „Všechny sověty po želez-
né dráze jsou povinny pod hrozbou těžké zodpovědnosti odzbrojit Čechoslováky. 
Každý Čechoslovák, který bude nalezen se zbraní na linii železné dráhy, budiž 
na místě zastřelen. Každý vlak, v kterém se ukáže třeba jen jeden ozbrojený, budiž 
vyhozen z vozů a zavřen v tábor válečných zajatců. Místní vojenské komisariáty 
mají povinnost vyplnit ihned tento rozkaz. Každé prodlení bude se považovat 
za nečestnou zradu a přinese viníku nelítostný trest. Současně s telegramem posí-
lám v týl čechoslováckých vlaků nadějné síly, kterým přikázáno dáti za naučenou 
povstalcům. S čestnými Čechoslováky, kteří odevzdají zbraň a podrobí se sovět-
ské vládě, bude se jednat jako s bratry, jim bude poskytnuta všemožná podpora. 
Všem železničním zřízencům se oznamuje, že ani jeden vagon s Čechoslováky se 
nesmí pohybovat na východ. Kdo ustoupí před násilím, ukáže tím pomoc Čecho-
slovákům při jejich pohybu na východ a bude nelítostně potrestán.“

Tento provokativní rozkaz, svědčící o špatné informovanosti jak Trockého, 
tak i  jiných vedoucích funkcionářů bolševiků, začal být ihned prováděn. Dne 
25. května byly přepadeny dva vlaky 6. pluku na stanici Marianovce u Omska. 
Druhého dne, a to 26. května, byl přepaden bezbranný dělostřelecký vlak v Ir-
kutsku. Dne 27. května byl přepaden štáb 1. pluku v Zlatoustu. Tak začal konflikt 
mezi sověty a Čechy. Výsledek však byl jiný, než nařizoval Trockého rozkaz. So-
věty nezničily Čechoslováky, nýbrž Čechoslováci zničili sověty, ovládli celou trať 
od Penzy až po Vladivostok a odhalili, jak slabá je sovětská vláda.

Dne 26. května jsme časně ráno se zvláštním spěchem vyjeli z Penzy. Ra-
dovali jsme se, že zas jedem, nikoli však dlouho. Asi po  40 km jsme zastavili 
ve stanici Kanajevka.

28.  květen. Dopoledne přestaly jezdit vlaky od  Penzy. Odpoledne přijel 
osobní vlak na Penzu, musel však zůstat stát ve stanici, poněvadž do Penzy bylo 
přerušeno telegrafické i telefonické spojení. Na lokomotivě tohoto vlaku odejeli 
dva bratři do Penzy. K večeru se vrátili se zprávou, že v Penze se bojuje.

Přinesli také úkoly pro nás. Zatím co naše hudba hrála před nádražím, byla 
nepozorovaně odzbrojena stráž a nahrazena naší. Menší oddíl odešel do městeč-
ka a také tam odzbrojil rudoarmějce. Tak byly pro náš vlak získány nějaké zbraně.
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V noci jsme odejeli ke Kuzněcku, který jsme ráno 29. května obsadili. Po ces-
tě jsme na stanicích vyměňovali sovětské stráže za naše.

30. květen. Dojeli jsme do Syzraně a jeli jsme dále na Batraky k Volze. Ob-
sadili jsme důležitý Alexandrovský most přes Volhu, který je dlouhý 1 438 m. 
Zastavovali a prohlíželi jsme parníky, zda nevezou vojsko nebo zbraně. Když jsem 
v roce 1915 jel po tomto mostě jako zajatec, nepomyslel jsem si, že budu po něm 
chodit s puškou a střežit jej. Byla pěkná, vlahá noc a zpívalo tam mnoho slavíků.

Tento most byl pro nás velmi důležitý. Po vítězném boji v Penze pospíchaly 
všechny naše vlaky na východ a po mostě rychle projížděly. Kde nám po dohodě 

Čs. vojáci na důležitém mostě cara Alexandra II. přes řeku Volhu, který dobyli
31. května 1918 (foto VÚA-VHA Praha).
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povolil místní sovět volný projezd, projížděli jsme klidně, kde však bylo proti nám 
posláno vojsko, museli jsme se probíjet.

Možná, že sověty s takovým spěchem odeslaly náš vlak z Penzy proto, že tam 
chtěly snížit počet našich bojovníků. Náš isolovaný a špatně vyzbrojený vlak by 
pak mohly snadno likvidovat. Měla to být výhoda pro sověty. Po našem vítězství 
v Penze to však byla výhoda pro nás, poněvadž jsme mohli rychle obsadit trať až 
za řeku Volhu.

Pomalu, po bojích menšího významu u Bezenčuku dne 3. června, dojeli jsme 
přes Ivaščenkovo a Novou Moskvu do Tomilova. Zvlášť důležité bylo Ivaščenko-
vo, kde byl velký zbrojní a muniční podnik. Při bojích o toto místo mohlo snadno 
dojít k výbuchu velkých zásob munice a tím by bylo značně zničeno celé okolí. 
Z tohoto závodu však k nám přišla deputace dělníků, oznámila nám, že vyhnala 
bolševiky a nabídla nám své přátelství a spolupráci. Naši samozřejmě přijali de-
putaci velmi přátelsky.

Náš vlak odevzdal v Penze zbraně. Teď si je doplňoval postupně, jak byly 
odzbrojovány bolševické oddíly. Jako neúplně ozbrojený měl náš vlak hlavně 
ochraňovat trať, mosty a železniční stanice.

Pohřební průvod v Samaře.
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Velký boj měl 4. pluk 4. června u Lipjag, při němž padl jeho velitel poručík 
Gayer. Bylo tam soustředěno mnoho rudoarmějců, zejména Maďarů a Němců, 
pod velením německého důstojníka. Místo bylo předem připraveno a opevně-
no, mělo hodně zbraní i munice, zvláště však dělostřelectva všech druhů. Tato 
pevnost se opírala o rozbahněný břeh Volhy. Tam měli být naši vojáci zahnáni. 
Rozpoutal se rozhořčený boj, na naší straně se bojovalo o naši existenci. Po delším 
boji se podařilo našim hochům rozhodnými útoky a obratnými manévry porazit 
nepřítele a zahnat ho na panický útěk. Hodně bolševiků zahynulo v bahně a vodě 
Volhy, někteří se snažili aspoň někam schovat. Ve vysokém komíně jednoho ne-
pracujícího závodu bylo nalezeno několik Maďarů.

Byl jsem ve  vesnici, když tam přivedli zajatce, ruské bolševiky. Obyvatelé 
vesnice je asi dobře znali, poněvadž je přivítali rozhořčenými výkřiky. Staří man-
želé křičeli na skupinu zajatců, že jim vzali všechnu mouku i zrní a oni, že nyní 
mají hlad. Nedaleko s pláčem hrozila stařenka pěstičkou mladíkovi: „Tys mně 
vzal kravičku!“ Starší vesničan honil mladíka, snad to byl jeho syn. Běželi přes 
kolejiště, podlézali vagony, až mladý upadl a starý po něm dupal a strašně křičel. 
Odešel jsem, poněvadž jsem se nechtěl dívat na ty nepěkné scény. Pochopil jsem, 
jak asi krutě jednali bolševici se zemědělci, a proto jsem také pochopil, proč nás 
ruští lidé vítají jako osvoboditele.

Bolševici nám připravili překvapení. Moskva odeslala několik vlaků spoleh-
livých rudoarmějců, aby přes Syzraň a přes most vpadli našim nečekaně do týlu. 
Překvapení se podařilo. Hrstka našich hochů se však nepolekala několika dobře 
vyzbrojených vlaků, které přijížděly od mostu, a zahájila obranu. Když přišla na-
šim posila, byly zahájeny tak prudké a rozhodné protiútoky, že bolševici zakolísali, 
zastavili se a pak ve zmatku nalezli do vlaků a ujeli za Volhu.

Po našem rozhodném vítězství u Lipjag jsme se posunuli k městu Sama-
ře. Po úspěšném boji na mostě přes řeku Samarku byla dne 8. června obsazena 
Samara. Sovětské úřady včas opustily město a obyvatelstvo uvítalo tuto změnu 
jako osvobození, vyvěšovalo prapory, ozdobovalo domy květinami, vyhrávaly 
hudby. Čechoslováci byli vítáni jako osvoboditelé. Radovalo se obyvatelstvo všech 
společenských tříd, že zmizela krutovláda bolševických komisařů opírajících se 
o zbraně internacionálních rudoarmějců. Správu města převzali demokratičtí Ru-
sové.
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Velmi krátké jaro vystřídalo horké léto. Ráno bývá ve stínu 38 až 40 stup-
ňů. Ve vagonech je horko jako ve výhni, proto ve volném čase jezdíme tramvají 
do příjemného stínu Strukovského sadu, který se táhne po nábřeží Volhy.

27. červen. Odpoledne rozkaz k odjezdu. Doplňujeme svou zásobu náboji, 
ručními granáty a jinými zbrojními potřebami. V noci jsme odejeli.

28. červen. Přijeli jsme do městečka Buguruslanu. Z této stanice odešla vý-
prava do závodu vzdáleného asi 40 km, obsazeného rudoarmějci, kteří ohrožovali 
naši trať. Toto nebezpečí odstraněno.

6. červenec. Odešla výprava do stanice Dymky na trati k Simbirsku. Podle 
rozkazu rozrušila trať, zničila několik obrněných vagonů a  likvidovala posádku 
rudoarmějců. Potom však náhle přijelo 6 nepřátelských vlaků s dělostřelectvem. 
Naši museli ustoupit, při čemž bylo několik raněných a mrtvých. Z naší roty padli 
Berka a šikovatel Jarka.

7.  červenec. Odpoledne pohřeb padlých v  bojích u  Dymky. Pak koncert 
v sadu.

8. červenec. Ráno po 5. hodině jsme opustili Buguruslan a jeli jsme asi 310 km 
směrem k Ufě přes Abdulino a Aksakovo.

9. červenec. Přijeli jsme do stanice Rajevka. Dozvídáme se, že 6. července 
došlo ke spojení naší penzské skupiny se skupinou čeljabinskou na stanici Miňjar 
mezi Ufou a  Zlatoustem. Po  porážce bolševiků před stanicí Čišmy padla Ufa 
vnitřní vzpourou. Obyvatelstvo radostně vítá naše vojsko, odstraňuje sovětské 
orgány a  dosazuje svoje. Dělníci, úředníci a  hlavně železničáři nám všemožně 
pomáhají v našem postupu.

V Moskvě byl zavražděn německý vyslanec hrabě Mirbach.
Byl nám oznámen rozkaz, který vydal velitel fronty plukovník Čeček veli-

telům bývalých útvarů penzské skupiny. Zněl takto: „Oznamte všem bratřím, že 
na základě rozhodnutí sjezdu sboru, v souhlase s naší Národní radou i po dohodě 
se všemi spojenci je náš sbor určen jako předvoj spojeneckých sil, a že instrukce vy-
dané štábem armádního sboru mají jediný účel, vybudovat protiněmeckou frontu 
v Rusku ve spojení s celým ruským národem a našimi spojenci.“ Tak je rozhodnuto, 
že do Francie nepojedem, ale zřídíme na Volze frontu, která má zamezit německé 
pronikání do Ruska a znemožnit odjezd německých a rakouských zajatců.

Po obědě jedeme zpět do Aksakova. Podél trati je pěkná úroda, z jejíž ze-
leně vystupují roztroušené chaty baškirských vesnic s  jejich štíhlými minarety. 
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Večer došel nový rozkaz a my odjíždíme přes Rajevku do Ufy, kam jsme dojeli 
10. července ráno.

10. červenec. Podél stanice teče řeka Bělá, široká asi 600 m. Město Ufa je 
rozloženo po pravé straně na několika kopcích. Téměř celé je ze dřeva. Město Ufa 
je střediskem baškirského národa. Baškiři patří k turkotatarské jazykové skupině 
a všeobecně se jim v Rusku říká Tataři.

Začíná tu nevysoké (asi 1 000 až 1 700 m) zalesněné pohoří Ural, které se 
táhne od severu k jihu a tvoří hranici mezi Evropou a Asií. Po obědě jsme opus-
tili Ufu a začali stoupat na první kopec Uralu. Několik kilometrů jedeme podél 
Bělé, zprava vystupuje téměř svisle zalesněná skála. Všichni se tísníme ve dveřích 
vagonu, uchváceni přírodními krásami. Po  levé straně, těsně při trati vystupuje 
strmá opuková skála. Zdá se nám, že se její vrchol dotýká oblohy. V některých 
místech vyčnívá tato skála klenbovitě přes trať a my máme dojem, že teď – teď 
se sesune a nás rozdrtí. Po pravé straně se vine říčka překrásným údolím, jehož 
pravou stranu ohraničuje pásmo hor, ověnčené hustými jehličnatými i březovými 
lesy – pralesy.

Na stanici Aša – Balašovskaja stojí náš vlak domobranců. Po obou stranách 
jsou tu a tam železné huti, doly na různé nerosty, různé továrny. Pak jsme přijeli 
na stanici Miňjary, kde se před několika dny spojily naše penzská skupina s čelja-
binskou. Dále jsme jeli podél říčky Sumy úchvatným údolím. Na stanici Vjasovaja 
stojí náš „broněvik“ (obrněný vlak). V noci jsme přijeli do Berdauše, kde se od nás 
oddělili Srbové.

11. červenec. Jedeme dále ke Zlatoustu. Cestou vidíme, že naši hoši z čelja-
binské skupiny měli také hodně práce. Na mostě přes říčku Aj stály roztříštěné 
dvě lokomotivy a trosky spáleného vlaku. Jeden most této dvoukolejné trati, kde 
lokomotiva najela na vlak rudých, je také silně poškozen. Dále jsme viděli rozbitý 
broněvik s lokomotivou. Trosky vagonu jsou roztroušeny po celé trati až do Zla-
toustu. V takových místech zapomínáme na krásy přírody a věnujeme pozornost 
stopám bojů. Debatujeme o tom, jak asi se tu bojovalo, posuzujeme bojové výho-
dy té i druhé strany.
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