
 

Západočeská univerzita v Plzni 

Fakulta filozofická 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

Českoslovenští legionáři v Rusku a jejich účast ve 

vojenských konfliktech v letech 1918–1919 

Demchenko Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeň 2020     Demchenko Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Západočeská univerzita v Plzni 

Fakulta filozofická 

Katedra historických věd  

Studijní program Historické vědy 

Studijní obor Moderní dějiny 

 

 

Diplomová práce 

Českoslovenští legionáři v Rusku a jejich účast ve 

vojenských konfliktech v letech 1918–1919 

Demchenko Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:   

doc.PhDr.Lukáš Novotný,Ph.D.  

Katedra historických věd 

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni 

 

 

 

Plzeň 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila jen uvedených 

pramenů a literatury. 

 

 

 

Plzeň, květen 2020  ……………………… 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. PhDr. Lukáši Novotnému, 

Ph.D. za obrovskou trpělivost, za cenné rady, ochotu pomoc a za odborné vedení 

mé diplomové práce.  

  



 

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................... 1 

Kapitola 1. Předrevoluční situace v Rusku do roku 1917. .................................................. 6 

Kapitola 2. Zahraniční intervence. .................................................................................... 27 

Kapitola 3. Role československých legionářů v občanské válce v Rusku. .......................... 41 

Zavěr .................................................................................................................................. 83 

Seznam použitých pramenů a literatury ............................................................................ 87 

Resume .............................................................................................................................. 95 

Přílohy ............................................................................................................................... 99 

 

  



1 
 

Úvod 

Po dlouhém devatenáctém století lidstvo potřebovalo drastické změny. 

Společnost se unavila neustálými válkami a revolucemi, které otřásaly celým 

světem. Devatenácté století ukázalo, že lidstvo nemůže existovat, pokud se nic 

nezmění. Pravě proto dvacáté století bylo přivítáno s nadějí na lepší život a lepší 

budoucnost. Z části s novým stoletím svět skutečně popadl druhý dech, na který 

se tak těšil, neboť přišel čas rychlého vědeckého a technologického pokroku, 

neuvěřitelných objevů, rozsáhlosti a svobody v umění a taktéž rozkvět lidské 

mysli. Ale bez ohledu na lidské vymoženosti, dvacáté století se zapsalo do dějin 

jako doba nejkrutějších válek a nejkrvavějších revolucích, lidských i celostátních 

tragédií, bojů totalitních režimů a demokracie. Jednou z takových tragických 

otřesů světa byla i únorová a říjnová revoluce a následující občanská válka.  

Světová komunita, která uvízla v první světové válce, se zachvěla ještě víc 

kvůli krizi, která dorazila do Ruska. Občanska válka, jenž zanechala svoji stopu 

v tehdějším každodenním dění, se stala jednou z nejsurovějších, nejkrvavějších a 

nejpodlejších za dlohou historii lidsva. Winston Churchill pojmenoval tuto válku 

„podivnou válkou“1: „válka, ve které neexistovaly opravdové bitvy, ale pouze 

bitky, nájezdy, masakry, v důsledku čehož oblasti stejné velikosti jako Anglie či 

Francie přecházely z ruky do ruky[…]. Válka, která neznala odvahu ani 

milosrdenství. […] To byla válka s obrovským počtem úmrtí a s nesčetným 

množstvím poprav! Příběhy o tragickém osudu každého ruského města, každé 

čestné rodiny a každého skromného domu by se dalo zaplnit silné svazky pro 

mnoho knihoven.“ 2  Do krvavého masakru byli zapojeni nejen lidé žijící na 

rozsáhlých územích bývalého impéria a jednotky intervencionistů, ale také další 

zahraniční obyvatele, kteří kvůli ironii osudu se ocitli v cizí válce. A to zejména 

občané Rakousko–Uherska a nynějších Čech a Slovenska ze kterých, v roce 1914, 

byla vytvořena Česká družina, která se pak stala Českoslovénským sborem. 

Většina z nich podporovala ideji národního osvobození a byli opravdovými 

vlastenci svého národa, pravě proto se dobrovolně postavili na stranu Ruska a 

zemí spojenců ve válce proti Centrálním mocnostem. Československé legie, které 

byly vytvořeny v Rusku, byly ze všech ostatních největší a nejvíce připravené na 

 
1 CHURCHILL, Winston, The World Crisis 1918—1925, Moskva 1932, [online] in: 

https://royallib.com/read/cherchill_uinston/mirovoy_krizis.html#985659 [cit. 18.02.2020].  
2 Tamtéž.  

https://royallib.com/read/cherchill_uinston/mirovoy_krizis.html#985659
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konflikt. Bojovníci legie vytvrvale bojovali na východní frontě proti německým 

utlačovatelům, za svoji svobodu a za svůj stát. Avšak pro sbor se připravoval jiný 

osud. Údálosti, které úplně převrátily život v Rusku rokem 1917, tento osud plně 

předurčily. Sbor se stal zbraní ve špatných rukou a místo národní války za 

osvobození své vlasti bojoval za osud Ruska. 

Relevance této práce je odůvodněna několika argumenty. Zaprvé, zaujatost 

stran v integrovaném přístupu ke studiu zvoleného k analýze období a role 

účastníků v daných událostech. Dosud většina otázek řešených v rámci první 

světové a občanské války v Rusku zůstala ve stínu. Vědci z celého světa o nich 

diskutují, avšak nemohou dosáhnout shody v otázkách, které jsou v této práci také 

brány v úvahu. 

Za druhé, archivy stále obsahují dostatečné množství dokumentů, které by 

mohly odhalit některá tajemství občanské války, ale ke kterým vědci dříve se 

zabývajícím tímto tématem dříve neměli přístup. Díky zpřístupnění nových, dříve 

skrytých zdrojů je možné přesněji popsat průběh vojenské intervence, občanské 

války a československé vzpoury. Hodně vědců, kteří se zabývali tématem účasti 

československého sboru v ruské občanské válce, dělali svůj průzkum odděleně od 

jakýchkoli zahraničních zdrojů, což narušivalo objektivitu jejich studií. Z tohoto 

důvodu lze dospět k závěru, že v rámci historické vědy nebyla plně prozkoumána 

účast Československého armádního sboru na občanské válce. 

Zatřetí, vzhledem k hlubšímu zkoumání problému v jednání 

československých legií v Rusku je možné uvažovat i o chybách v diplomatické 

komunikaci mezi Ruskem a nově vytvořeným Československem. Zkoumání chyb 

minulosti může pomoci vybudovat silné diplomatické vztahy mezi moderním 

Ruskem a Českou republikou, poněvadž spojení mezi oběma zeměmi je silnější, 

než se na první pohled zdá. Historie spolupráce obou států se neomezuje jen na 

druhou polovinu dvacátého století, ale naopak kořeny této spolupráce jdou 

mnohem hlouběji. 

Cílem této diplomové práce je podrobnější zkoumání problému s využitím 

ruských, českých a zahraničních zdrojů, rovněž i výzkum míry vlivu, který měl 

československý sbor na události v Rusku a celém světě. Práce se pokusila 

zdůvodnit či popřít následující teze:  
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1. Československá vzpoura byla součastí vojenské intervence stran 

dohody. 

2. Československé legie byly zbraní v cizích rukou a vzpoura vznikla 

neplánovaně. 

3. Legionáři jsou zodpovědní za zmizení ruské zlaté rezervy. 

4. Legionáři prodali admirála Kolčaka Sovětské vládě, čimž zradili 

bílou armádu a ruský národ. 

5. Bojovníci legie byli zloději. 

6. Českoslovenští legionáři se chovali s úctou k ruskému obyvatelstvu 

a snažili se pomoc Rusům zachránit jejich vlast. 

Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola popisuje 

předrevoluční Rusko od počátku vlády Mikuláše II. až po říjnovou revoluci, 

včetně příchodu Sovětů k moci. Kapitola se zaměřuje na zrychlenou 

industrializaci říše, na hospodářskou a ekonomickou situaci, na stručný popis 

reforem, provedených Alexandrem Stolypinem, rozbor hlavních problémů, 

kterým musel car čelit, popis účasti v rusko–japonské válce a potlačení první 

ruské revoluce v roce 1905. Středem pozornosti se v této kapitolě taktéž stala 

tíživá otázka vlivu Rasputina na carskou rodinu a jeho účasti v politickém a 

společenském životě Ruska, stejně jako nespokojenost mas vůčí manželce 

Mikuláše II. – Alexandry Fjodorovny. Kapitola je zakončena popisem 

předrevoluční a revoluční situace v Rusku v roce 1917 a veřejné reakcí na ní.  

Druhá kapitola je věnována vojenskému zásahu spojeneckých zemí: Velké 

Británie, Francie, Japonska, Spojených států amerických a zásahu centrálních 

mocností, totiž Německa a Turecka. Kapitola analyzuje teorii o zapojení 

Vladimíra Iljiče Lenina (Uljanov) do spolupráce s Německem a zničení východní 

fronty. Druhá kapitola taktéž popisuje cíle interventů a jejich počáteční kroky. 

Odděleně byly popsány akce Japonska na Dálném východě a aktivní podpora 

japonského bílého teroru. 

Třetí kapitola je hlavní částí celé diplomové práce, protože je plně věnována 

tématu výzkumu. V kapitole se popisuje čeljabinský incident, jeho příčiny a 

výsledky, ale také následnou československou vzpouru, která je podle některých 

sovětských historiků začátkem ruské občanské války. Pro komplexní pochopení 

problému je uveden i stručný popis názorů na legionáře a jejich jednotlivé akce. 
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Dále byla zachycena i stručná analýza československých komunistů, kteří 

bolševiky podporovali a přidali se na jejich stranu. V jejich řadách byly také 

slávné českooslovenské osobnosti, jednou z nich byl i spisovatel a novinář 

Jaroslav Hašek, známý jak v Ruské federaci a České republice. Dále obzvláště 

důkladně bylo popsáno dobýtí města Kazaň bílou armádou, osud ruské zlaté 

rezervy a stažení československé legie z předních linií a jejich evakuace. Kapitola 

neposkytuje přesný popis všech vojenských operací s výjimkou Kazaně, poněvadž 

hlavním cílem této práce je odpovědět na výše uvedené otázky. 

Jako zdroje práce byly použity archivní dokumenty, které byly prostudované 

ve Gosudarstvěnném archivě Ruské federace, a rovněž knihy a odborné články. 

Seznam archivních dokumentů obsahuje především memoáry účastníků občanské 

války, telegramy úředníků, dokumenty kapitánů a důstojníků. Hlavními zdroji 

jsou knihy a vědecké články sovětských historiků,které z velké části byly napsány 

podle požadavků sovětského režimu. Kromě toho byly autorem použity 

vzpomínky událostí svědků, legionářů a vojáků rudé i bílé armády; dokumenty 

nejvyššího politického a vojenského vedení sovětského Ruska; materiály bílého a 

rudého hnutí z období občanské války a vojenské intervence. 

Největším významem pro tuto práci jsou vzpomínky svědků občanské války, 

podle kterých měl autor této práce možnost sestavit ucelený obraz událostí. 

Velkou roli ve studii sehrály také archivní dokumenty uložené v GARF, stejně 

jako sbírka dokumentů z různých ruských archivů a Vojenského ústředního 

archivu pod redakcí Jefimenko3. Analýza memoárů armádních důstojníků, kteří 

byli na straně bílé armády, stejně jako vědecké články, ukazuje na zradu bílé 

armády legionáři a snahu zachránit Rusko a svět před bolševismem, jako 

například v knize generálaporučíka Sakharova Konstantina „České legie na Sibiři 

(Česká zrada)“.4 Ostatní skupiny účastníků a vědců zastávají pozice obrany legií. 

Obránci jsou z velké části ruští emigranti, kteří se přestěhovali z Ruska do Česka, 

a nebo přímo zástupci legie nebo české společnosti, jako je Josef Kudela a jeho 

kniha o ruské zlaté rezervě a legiích. 

 
3 JEFIMENKO, A., BALAŽ, U., TURINA, E., ŽIKEŠ, J., KOROTAJEV, V., ROGOVAJA, L., 

TARASOV, B., SOROKIN, A. (ed), Čechoslovacký korpus. 1914−1920. Dokumenty i materialy. 

T.2. Čechoslovackije legiony i Graždanskaja vojna v Rossii 1918−1920 gg., Moskva 2018. 
4 KUDELA, Josef, O rossijskem zolotom zapase I czechoslovackych legionach, Praha 1924. 
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Tématu českoslovenkých legiích v Rusku během občanské války nedostalo 

zaslouženého výzkumu v moderní historické vědě, a proto tato sféra zůstává 

otevřena historikům.Právě nedostatek komplexního probádání tohoto tématu 

vyvolal zájem k napsání této diplomové práce. 
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Kapitola 1. Předrevoluční situace v Rusku do roku 1917. 

Během své dlouhé historie, která začíná dlouho před vytvořením pojmu 

„říše“, Rusko bylo tajemnou zemí, zemí nepochopitelnou jak pro západ, tak i pro 

východ. Rusko, které zabírá největší část země, rovnež hrálo i velkou roli v 

historických světových událostech. Z jedné strany, Rusko v devatenáctém století 

lze nazvat místem doživotního vězení pro její vlastní občany. Nicméně každá 

mince má dvě strany, a proto i Rusko lze brát jako domov skvělých, chytrých, 

talentovaných lidí, kteří měli podíl na vytvoření geniálních děl a vynálezů. Jeden z 

nejlepších ruských básníků Nikolaj Nekrasov v roce 1877 řekl o Rusku prorocká 

slova, která jsou pravdivá dodnes: 

„Ty a ubohá 

Ty a hojná 

Ty a mocná 

A taktéžbezmocná 

Matka Rus!“5 

Samozřejmě, i země takového rozsahu s dlouhou historií neměla šanci 

zůstat nedotčená vzhledem k událostem počínající rokem 1917, které se staly 

osudnými nejen pro rusko, ale také pro světovou společnost. Nejprve únorová a 

poté i říjnová revoluce šokovaly svět a změnily rovnováhu moci na světové scéně. 

Pro lepší porozumění sociálně–politických změn v Rusku, a taktéž i krizi, která 

vypukla po roce 1917, je nutné prostudovat předpoklady revoluce, které vedly 

Rusko a svět k nevratným změnám. Určitě, v žádném případě nelze říci, že 

revoluční situace v Ruské říši nastala z ničeho nic a jakmile vznikla, i hned zničila 

vše, co jí stálo v cestě. Nicméně pravdou je, že válka měla své kořeny již dlouho 

před začátkem 20. století a k tomu co se nakonec stalo vedla dlouhá řada 

vzájemně propojených událostí, i když se tomu nemusí tak zvenčí zdát. 

Moderní historici nejen v Ruské federaci a zemích bývalého Sovětského 

svazu, ale také v Evropě a Americe, stále nemohou dospět k souhlasnému názoru 

 
5 Volný překlad časti básně Nikolaje Někrasova „Rus“,  in:  NEKRASOV, Nikolaj, Polnoje 

sobranije sochinenij i pisem v  15−ti tomach, část 4: Pir na ves mir, [online] in: 

https://ilibrary.ru/text/13/p.20/index.html [cit. 15.05.2020].  
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co bylo hlavním důvodem začátku řetězové reakce, která vedla ke svržení starého 

režimu, eliminace carské rodiny a získání moci komunistickou stranou a její 

definice jako jediné dominantní strany v Rusku. Předrevoluční Rusko, aneb jak ho 

také popisoval Michail Lermontov, jeden z největších a nejoblíbenějších ruských 

básníků, „nemyté Rusko, země otroků, země pánů“6, je zemí, která se snažila 

dohonit světové kapitalistické mocnosti v závodě o modernizaci státní ekonomiky. 

Zpomalený vývoj všech oblastí v zemi je jednou z hlavních rysů Ruska v té době. 

Z toho vyplývá nízká úroveň sociální kultury, nedostatek sebevědomí a 

sebeurčení lidí, ekonomická a politická zaostalost. Již za vlády Alexandra III. se 

Rusko pustilo do kolejí modernizace a snažilo se letět jako střela do budoucnosti.7 

Podle sovětského a ruského historika Pavla Vasiljeviče Volobujeva: „V důsledku 

opožděného sekundárního a dohánějícího se vývoje kapitalismu se zdálo, že se 

různé historické epochy, stlačené v čase a prostoru, překrývají. S ohledem na to 

bylo současně nutné vyřešit jak agrární otázku – hlavní pro zemi, kde rolnictvo 

tvořilo většinu obyvatelstva, tak i úkoly kapitalistické industrializace.“8  Tuhle 

myšlenku podporoval i Lev Trockij, bolševistský teoretik a revolucionář, o čem 

psal ve své knize „Dějiny Ruské revoluce“: „Vývoj historické opožděného národa 

vede, pokud je to nutné, ke zvláštní kombinaci různých fází historického 

procesu.“9 

Ruská říše byla vždy nejednoznačným státem. Státem s mnoha 

nevyřešenými problémy a rozpory, které jej trhaly zevnitř. Nicméně, Rusko vždy 

nejen, že zůstalo nad vodou, ale stalo se i jedním z předních světových států. Ale i 

přes zmíněný úspěch bohužel nebyloRusko vedeno ke šťastné a stabilní 

budoucnosti. Rok 1861 se zapsal do dějin zrušením nevolnictví, které se stalo 

silným impulsem pro rozvoj kapitalistických vztahů v Rusku.10 Dalo by se hovořit 

o rozšířeném růstu výroby a o sjednocení menších výrob do větších. 

„Monopolizace průmyslu a bank, vznik velkých podniků s vysokou koncentrací 

prácovní síly, nové průmyslové oblasti, rozvoj komunikací, růst měst a městské 

 
6  LERMONTOV, Michail, Sobranije sochinenij v 4−ch tomach. Biblioteka otechestvennoj 

klassiky, Moskva, 1969, [online] in: https://rupoem.ru/lermontov/proschaj—nemytaya—
rossiya.aspx [cit. 15.05.2020]. 
7  LYSKOV, Dmitry, Sumerky Rossijskou imperii, in: https://history.wikireading.ru/39478 [cit. 
14.05.2020].  
8  VOLOBUJEV, Pavel, K voprosu o zakonomernosti Oktjabrskou revolucii, in: Kommunist 1999, 

№10, s. 21.  
9  TROSKIJ, Lev, Istorija russkoj revolucii, Tom 1.: Fevralskaja revolucia, Moskva 1997, s. 34. 
10 LYSKOV, in: https://history.wikireading.ru/39478 [cit. 14.05.2020]. 
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populace – tyto nové jevy úzce souvisely s kvalitativními změnami v sociálním a 

veřejném životě země.“11 Již v 90. letech 19. století byl zaznamenán patrný nárůst 

sociálního hnutí a organizace politických kruhů, které nebyly pozitivně vyladěny 

ve prospěch monarchie.12 

V souvislosti s tématem ekonomického a hospodářského rozvoje Ruské 

říše je třeba věnovat pozornost faktu, který přímo ovlivňuje postoj historiků k 

hospodářské situaci, totiž ke křečovitému růstu ekonomiky. Podle Trockého se 

průmyslová odvětví v Ruské říši vyvíjela skokově, což příspívalo k rychlejšímu 

překonání jednotlivých etap vývoje, které trvaly na Zapadě desítky let.13 Díky 

tomuto křečovitému vývoji, cituji: „se ruský průmysl  vývíjel v některých 

obdobích velmi rychlým tempem. Mezi první revolucí a první světovou válkou se 

ruská průmyslová výroba zdvojnásobila.“ 14  Podle Trockého, právě kvůli této 

metodě vývoje mnoho historiků vylučuje možnost zaostalosti a pomalého růstu 

jako jeden ze zřejmých důvodů pádu monarchie a přeměny Ruské říše na 

Sovětský stát.15 Taktéž je třeba úvest, že kromě hospodářství v impériu se také 

vývíjela infrastruktura. Například, „první ruská železnice – Carskoje Selo – byla 

otevřena v roce 1837. […] Druhá ruská železnice – Nikolajevskaja – spojila 

Moskvu a Peterburg v roce 1851. Rozvoj železniční sítě vytvořil rozsáhlou 

dopravní infrastrukturu.“16 V důsledku toho začal aktivní růst průmyslové výroby.  

Průmyslový růst byl umožněn nejen díky státním dotacím, ale také 

protekcionismu, který se stal jednou z hlavních pák vývoje ruské ekonomiky. 

Byla zavedena řada opatření, která umožnila „chránit“ ruskou ekonomiku před 

konkurenčním bojem se zahraničními dodavateli. 17 Prudký pokles dovozu přinutil 

ruské průmyslníky zahájit výrobu domácích strojů. „Podle údajů k 1. lednu 1917 

ruské továrny v srpnu roku 1916 vyrobily více nábojů než francouzské továrny a 

dvakrát tolik než anglické.“18 Od roku 1860 do roku 1900 se objem průmyslové 

 
11 ANANJICH, B.V., GANELIN, R.SH., DUBENCOV, B.B., ĎAKIN, B.S., POTOLOV S.I., 

Krizis samoderzavija v Rossii. 1895−1917,  Leningrad 1984. s. 5. 
12 LYSKOV, in: https://history.wikireading.ru/39478  [cit. 15.05.2020]. 
13 TROCKIJ, s. 38. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 
16 LYSKOV, [online] in:  https://history.wikireading.ru/39479 [cit. 7.02.2020]. 
17 Tamtéž. 
18ASHINOV, Ruslan, ASTAPEEVA, Elena, Fevralskaja revolucija 1917 goda, in: Nauka i 

obrazovanije segodnya № 3(4), 2016, [online] in:https://cyberleninka.ru/article/n/fevralskaya—

revolyutsiya—1917—goda [cit. 2. 05. 2020]. 
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výroby v Rusku zvýšil více než sedmkrát. Počet pracujících v evropské části 

Ruska se ztrojnásobil, zatímco počet obyvatel se zvyšil o 1,5 krát.19 Kromě toho 

se zvýšil vývoz zboží z Ruska. Přijatá opatření poskytla Rusku na nějakou dobu 

finanční pohodu a příležitost provést měnovou reformu z let 1895–1987, za kterou 

byl zodpovědný Sergej Juljevič Witte, ruský státník a politik, který měl 

strategické myšlení a politickou předvídavost. 

„Ke konci století bylo pro rozumné Rusy stále jasné, že přežitky 

nevolnictví byly příšernou brzdou na cestě vývoje zemědělství […] a ekonomiky 

celého státu. Celý průběh hospodářského rozvoje země neúprosně postavil carské 

Rusko před volbu: buď zničit feudální pozůstatky radikální reformou, nebo se stát 

obětí velké a destruktivní revoluci.“ 20  A logickým řešením se stala agrární 

reforma Stolypina. Tato reforma byla důležitou součástí politického kurzu Ruska 

po revoluci v letech 1905–1907, jejíž popis bude uveden níže. Tuhle agrární 

reformu spravoval od roku 1906 ministr vnitra Ruské říše Petr Stolypin. Autoři 

knihy „Krize samoděržaví v Rusku 1895–1917“ citují ze sbírky dokumentů 

„Státní rada. Stenografické zprávy. 1909–10 léta. Páté zasedání“, ve kterých 

Stolypin popisuje účel své reformy: „Sociální nepokoje vyživovaly a opily naší 

revoluci a politické události samy o sobě neměly moc, a proto je bylo potřeba 

potlačit. Pouze v kombinaci se sociální agrární reformou mohly politické reformy 

získat život, sílu a význam.“21 

Reforma měla několik cílů. Hlavním cílem bylo zničit komunitní systém a 

zavest soukromé vlastnictví půdy, což znamenalo plnou změnu pilíře epochy.Dále 

bylo třeba vyčlenit nejbohatší části rolnické společnosti a zajistitpodporu jimi 

carského režimu.Přebytečnou pracovní sílu z vesnic, podle reformy, plánovali 

poslat do měst. Taktéž v rámcích reformy šlo o přesídlení rolnické populace do 

odlehlých oblastí Ruska, jako je Sibiř a Altaj. Přičemž, půda nebyla poskytnuta 

zdarma, ale prodej byl proveden za příznivých podmínek pro rolníky: „4 rubly pro 

desátek se splátkou po dobu 49 let.“22 Spolu s tím stát plně pokrýval náklady na 

stěhování, což v důsledku přispělo k rychlému urovnání severovýchodních 

regionů. Prováděním reformy politici museli zabránit možné revoluci ve vesnicích 

 
19 LYSKOV, [online] in: https://history.wikireading.ru/39479 [cit. 7.02.2020]. 
20 TROJICKIJ, Nikolaj, Rossija v XIX veke: Kurs Lekcij,  Мoskva 1997, s.225. 
21 ANANJICH, s. 349.  
22 SACHAROV, Andrej, Istorija Rossii s drevnejshich vremen do nashich dnej., Moskva 2017, 

[online]  in: https://history.wikireading.ru/301540 [cit. 8.02.2020]. 
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a také provest industrializace a přechod Ruska z řady zaostalých zemí na 

převládající v globální ekonomice. 

Agrární reforma byla opravdu důležitou součástí vládní politiky. 

„Stolypinova reforma měla velký vliv na rozvoj buržoazních vztahů na venkově a 

na třídní diferenciaci mezi rolníky.“23 Za pouhých 5 let se Stolypinu podařilo 

dostat Rusko ze systémové krize a vytvořit podmínky pro začlenění jeji 

ekonomiky do globálního systému. Podle Valentina Šelochajeva, ruského 

historika a předsedy fondu pro výzkum dědictví Stolypina, agrární reforma 

změnila celé sociálně–politické prostředí Ruska. Více než 3 miliony rolníků–

majitelů nebo 1/4 všech rolnických farem opustilo komunitu v letech 1907–1915. 

Devadesát procent rolnické banky začalo být jednotlivými rolnickými farmami.24 

Podle autorů knihy „Krize monarchie v Rusku v letech 1895–1917“ však 

komunitu opustili pouze ti rolníci, kteří jí byli zatíženi, ale většinou vláda 

nedokázala komunitu úplně zničit, jak to na začátku plánovali. 

Pokud se vrátíme k otázce hospodářské situace jako celku, můžeme 

hovořit o úspěchu Ruska jen částečně. Bez ohledu na všechny úspěchy státu při 

stabilizaci situace, podle autora tétopráce, je obtížné nazvat výsledky absolutním 

úspěchem, jelikož všechny cíle vlády byly realizovány jen s pomocí 

velkétrpělivosti národa. Podle údajů, které byly citovány ve spisech Trojického 

„Rusko v 19. století“, je možně si udělat obrázek o životě obyčejného dělníka. 

„Až do roku 1897 nebyl pracovní den v průmyslu standardizován a trval zpravidla 

13–15 hodin a někdy dosáhl 19 (například nastrojírenském závodě Struve v 

Moskvě). Zároveň dělníci pracovali v nehygienických podmínkách bez 

základních bezpečnostních opatření.[...] Nesnesitelný vzduch, vedro a dušnost, 

zápach lidského potu a oleje, který bylpoužíván k mazání strojů; z bavlněného 

prachu, proudícího do vzduchu, se získá zvláštní druh smogu.“25 Lenin si byl jist, 

že provedené reformy byly pouze součástí vládního plánu změnit feudální 

monarchii na buržoazní monarchii. „Stolypinova „ústava“ a Stolypinova agrární 

 
23 ANANJICH., s.357. 
24 KURGANOVA, Margarita, Stolypin vel Rossiju k grazhdanskomu obchestvu, in:  Uchitelskaya 

gazeta 2012, [online] in: http://www.ug.ru/article/295 [cit. 16.05.2020]. 
25 TROJICKIJ, s. 230. 
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politika znamenají novou fázi rozkladu starého polo patriarchálního, 

polonevolnického carství, nový krok k jeho přeměně v buržoazní monarchii.“26 

Této reformě předcházely další politické kroky, například, rolnická 

reforma zroku 1861.  Zajímavým faktem je, že oba kroky – reforma 1861 a 

agrární reforma – byly podniknuty v obtížném okamžiku pro státní systém – jedná 

se o kritické „předrevoluční“ období v druhé polovině 20. století a obzvlášť tíživé 

obdobív rozmezí 1905–1907. V historické vědě neexistuje přesný názor, jestli šlo 

o „zvláštní způsob vývoje Ruska“, vycházející ze samotné podstaty ruské tradice 

– těsné propojení buržoazie a šlechty, a nebo šlo o krátkozrakost panovníka, což 

vedlo k určité nezávislosti a pak k úplné svévolnosti. Každopádně, s pomocí 

analýzy studií od historiků jako například Pipese a Lyskova, kteří obrátili svou 

pozornost na tohle období, můžeme dojít k závěru, že po dlouhou dobu se nestalo 

nic, co by dokázalo změnit situaci, ve které se rolníci nacházeli, k 

lepšímu.Zatímco se na politické scéně odehrávaly dramatické scénáře, obyčejní 

lidé trpěli a stávkovali. Každá jejich stávka byla výkřikem zoufalství, které 

zůstalo nezodpovězeno. „...Ruská vzpoura, nesmyslná a nemilosrdná“27 , kdysi 

napsal velký ruský básník Alexandr Puškin ve svémdílu„Kapitánova dcera“. 

Opravdu, selské nepokoje byly dezorganizované, bez jasné ideje a jasného plánu. 

Stávky vždy skončily před tím, než začaly. Vláda se mylně domnívala, že 

problém vůbec neexistuje, a v zemi panoval mír. Ale to byla jen iluze. Čekání na 

nová povstání netrvalo dlouho. Například, jen v roce 1877 se odehrálo 9 

rolnických povstání. S každým rokem počet nepokojů exponenciálně rostl. Podle 

historika Lyskova se v Kyjevské provincii bouřilo 40 až 50 tisíc lidí. Povstání, jak 

by se dalo očekávat, bylo potlačeno pomocí armády. 

Na konci 20. století získala povstání nové účastníky – dělníky, kteří 

bylinespokojení s pracovními podmínkami. Podle Lyskova a i jiných 

historiků,byly nepokojepro vládu jedním z největších problémů. Na to existovalo 

několik důvodů. Zaprvé, pracovní povstání se konala ve městech, což výrazně 

bránilo normálnímu městskému životu. Za druhé, dělnické hnutí bylo mnohem 

lépe organizované než rolnické. Požadavky rebelů byly jasně formulovány: 

 
26 LENIN, Vladimir, Polnoje sobranije sochinenij Т. 17. Březen 1908 – Červen 1909, Moskva 

1968. [online]  http://uaio.ru/vil/17.htm [cit. 21.02.2020]. 
27 PUŠKIN, Alexandr, Kapitanskaya dochka,  in: Sobranije sochinenij  v shesti tomach. Tom 4. 

Glava 13, Moskva 1969,  [online]  in: https://ilibrary.ru/text/107/p.13/index.html [cit. 16.05.2020]. 

http://uaio.ru/vil/17.htm
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zvyšování mezd, zlepšování pracovních podmínek, zkrácení pracovní doby, 

zastavení využívání dětské práce atd. Dělníci nejenom povstávali, ale také 

vytvářeli komunity, určené k boji za práva dělníků. S každou novou 

neúspěšnoumanifestací si dělnícivíce uvědomovali nevyhnutelnost změn s pomocí 

násilí.28 Je nemožné reformovat systém, bez toho, aniž by došlo k jeho přestavění 

od samého základu.  

Rostoucí dělnické hnutí přinutilo Witte k tomu, aby se obrátil na cara 

Mikuláše II.. „Witte, který se předtím snažil sdělit panovníkovi jen to, co car chtěl 

slyšet, byl tentokrát zcela upřímný. Řekl, že car má pouze dvě možnosti: jmenovat 

vojenského diktátora nebo učinit významné politické ústupky.“ 29  Politické 

ústupky předpokládaly tvrzení představitelů Svazu osvobození, nelegálního 

politického svazu buržoazní inteligence a liberálů v Rusku v letech 1904–1905, že 

Ruská říše potřebuje silného vůdce, který by se nebál převzít odpovědnost za 

změny v zemi a postavit se do čela revoluce. Jak píše Richard Pipes ve své knize 

„Ruská revoluce“, revolucionáři se v ideologii obrátili na Velkou francouzskou 

revoluci, kde sepanovník postavil do čela revoluce. „V únoru roku 1791 

Ludvík XVI. požadoval, aby národní shromáždění pokračovalo v reformním 

procesu, vůdce girondistů Brissot řekl: ,Král je nyní hlavou revoluceʻ.“30 Witte si 

byl jistý, že Mikuláš II. musel uspokojit požadavky liberálů, aby neměli důvod 

pokračovat v revolučních činnostech. Jak již bylo zmíněno, v zájmu uspokojení 

liberálů bylo nutné přijmout ústavu, svolat parlament, provést řadu vylepšení ve 

prospěch rolníků a dělníků a také umožnit svobodu slova. Takový politický 

program navrhnul Svaz osvobození na jednom z kongresů v Moskvě. Jejich 

program si stanovil řadu úkolů: právo národnostních menšin na sebeurčení, změnu 

politického systému na ústavní monarchii, a zlepšení pracovních a životních 

podmínek dělníků a rolníků.31 Při analýze situace, ve které se vláda ocitla v roce 

1905, je třeba zmínit, že Witte, když informoval císaře o možných řešeních 

konfliktu, jasně věděl, že Mikuláš II. má jen jednu cestu ven, a to učinit ústupky. 

Země neměla takovou vojenskou moc, aby zastavila povstání po celé zemi. Na 

 
28 LYSKOV, [online] in: https://history.wikireading.ru/39492 [cit. 16.05.2020]. 
29 PIPES, Richard, Russkaya revolyutsiya. Kniha 1. Agoniya starogo regima. 1905−1917, Moskva 

2005, [online] in: 

https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_1_agoniya_starogo_regima_

1905__1917.html?fbclid=IwAR2_HofPkFxzR8OjwwLGM5fumuNBf4Lwzef8lObXncvK7BTrdO

HmwCb7GMg#204800 [cit. 16.05.2020].  
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž. 
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návrh Witteho car odpověděl svoláním Rady ministrů, která byla vytvořena 

dekretemjeho carského veličenstva Mikuláše II. ze dne 19. listopadu 1905. 

Prvním předsedou rady se stál Sergej Witte. 32  Taktéž Mikuláš II. podepsal 

Manifest ze dne 17. října 1905, který oznámil „udělení politické svobody 

obyvatelstvu, udělení zákonodárné moci státní duměa rozšíření volebního 

práva“.33 Car současně věřil, že tento krok nepřinese pozitivní výsledek. Řekl 

předsedovi rady ministrů Wittemu: „Dobře rozumím, že nevytvářím spojence, ale 

nepřátele, nýbrž se potěšuji myšlenkou, že budu schopen vytvořit takovou státní 

sílu, která bude natolik užitečná, aby Rusku poskytla cestu k mírovému rozvoji 

bez prudkého porušení základů, na kterých Rusko tak dlouze stavělo.“34 Ale i 

přesto, že car dal svůj souhlas svolat radu ministrů a nařízením ze dne 23. dubna 

1906 na zasedání v Carském Selu byly přijaty základní zákony, duma stále nebyla 

parlamentem. Car dal dumě příležitost, aby mu pomohla v legislativních 

záležitostech, ale i přes to si pro sebe ponechal právo na absolutní vládu. Mikuláš 

II. věřil, že klíčem k úspěchu domácí politiky bylo zachování monarchie. Historici 

upozorňují, že způsob myšlení Mikuláše II. nebylo nevědomou vírou v nemožné, 

nýbrž šlo o politický výpočet. Někteří vědci, jako například Pipes, jsou toho 

názoru, že Mikuláš II. dobře věděl o problémech státu, které mohly být vyvolány 

zrušením monarchie. Monarchie byla, podle cara, základem ruského systému,35 

garantem hladkého fungování obrovského státu, ve kterém koexistovalo mnoho 

národů. Podle cara, by se v žádném státu neměla porušovat integrita jen kvůli 

dodržování zákonů.A proto si car ponechal absolutní moc a možnost volby národu 

dává pouze v případech krajní nutnosti. Dle jeho úvah národ, jenž by byl 

neschopný přijmout nové Rusko,by se zničil dříve, než by mu bylo dovoleno se 

zrodit.36 

Kromě legislativních problémů viselykaždý den na krcích politiků další 

velmi důležité záležitosti. V roce 1905 byla ještě více oslabena důvěra obyčejného 

lidu ve vládu. Mikuláš II.a jeho ministři místo toho, aby řešili vnitřní problémy, 

obrátili svůj zrak k Japonsku. Lidé, moderní historici a politologové carovi 

 
32 Tamtéž. 
33 KULIKOV, Sergey, Parlamentskiy beg bez parlamentarizma: Gosudarstvennaya duma v carskoj 

Rossii (1906−1917), in.: Leningradsky istoricheskij zurnal 2005 , s. 72. 
34 Tamtéž. 
35 OLDENBURG, Sergej, Carstvovanije imperatora Nikolaje II, Moskva 2014,  [online] in: 

http://loveread.ec/read_book.php?id=75226&p=112#gl_15 [cit. 5.02.2020]. 
36 Tamtéž. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=75226&p=112#gl_15
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připisují takové myšlenky jako: malá vítězná válka 37 dokáže vyřešit všechny 

problémy najednou.Monografii Witte zahrnuje dialog z roku 1904 mezi ministrem 

vnitra a náčelníkem četníků Vjačeslavem Konstantinovičem Plevem s Alexejem 

Nikolajevičem Kuropatkinem, ministrem války a náčelníkem všech pozemních a 

námořních ozbrojených sil v japonské kampani. Tento rozhovor se později stal 

takovou okřídlenou frází: „Alexeji Nikolajeviči, vy neznáte vnitřní situaci Ruska. 

K udržení revoluce potřebujeme malou vítěznou válku.“38 Dále Witte píše: „Car, 

samozřejmě, byl hluboce přesvědčen, že Japonsko, i kdyby by to mělo být s 

trochou úsilí, by bylo rozdrcenona padrť. Pokud jde o peníze, není se čeho obávat, 

protože Japonsko vše navrátí prostřednictvím odškodnění.“39 

Ale všechno se obrátilo úplně jinak. Malá vítězná válka skončila 

katastrofickým ztroskotáním ruské armády. Prohra, spolu s nespokojeností s 

vládou, chudobou lidí, nízkou životní úrovní a neexistencí jakýchkoliv práv a 

svobod, přivedla lid k tomu, že 9. ledna 1905 [poznámka: podle juliánského 

kalendáře]40  k Zimnímu paláci zamířil obrovský konvoj dělníků. Kolona byla 

vedena knězem ruské pravoslavné církve Georgijem Gaponem. Čím dál kolona 

postupovala,tím více lidí se do ní vlévalo. Navzdory tomu, že průvod byl mírový, 

armáda zahájila palbu. 41 Gapon vyskočil na nohy a zakřičel: „Už nemáme Boha, 

už nemáme cara.“42 Dne 9. ledna 1905 se navždy zapsal do dějin a paměti národa 

jako „Krvavá neděle“. Události, které se odehrály 9. ledna, způsobily velkou vlnu 

nespokojenosti, která prošla celou zemí. Krvavá neděle byla jednou z jisker, které 

vedly k první revoluci. Po celém Rusku se začaly objevovat revoluční organizace, 

všude docházelok povstáním a stávkam a počet politických atentátů prudce 

vzrostl. To vše nutilo cara k ústupkům. Tak 17. října 1905 byl vydán manifest, 

který zakotvoval práva a svobody občanů Ruské říše. 43 Konkrétně: svoboda 

shromažďování, svoboda sdružování, svoboda projevu, osobní integrita atd. 

 
37 Fráze „Malá vitezná válka“  byla poprve použita Vjačeslavem Konstantinovičem Plevem 

v rozhovoru s ruským ministrem války Alexejem Nikolajevičem Kuropatkinem a je zaznamenaná 

v monografií Sergeje Witte „Vospominanija,Т. I., Berlin 1922, s. 262“. 
38 Tamtéž, s. 262. 
39 Tamtéž. 

 40 9. ledna 2020 je datum podle platného do roku 1918 ruského juliánského kalendáře. Od roku 

1918 se v práce bude používat gregorianský kalendář. 
41 PIPES, [online] in: 

https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_1_agoniya_starogo_regima_

1905__1917.html?fbclid=IwAR2_HofPkFxzR8OjwwLGM5fumuNBf4Lwzef8lObXncvK7BTrdO

HmwCb7GMg#143360 [cit. 16.02.2020]. 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž. 
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Kromě toho došlo ke změnám ve vládě – byly vytvořeny nové strany a parlament. 

Revoluce položila základy reforem – agrární reformu Stolypina, která již byla 

popsána výše. První revoluce neprošla pro cara a vládu beze stop. „Poté, co se v 

krvi utopila ozbrojená povstání dělníků a rozbroje rolníků, carismus neodstranil 

staleté rozpory, s nimiž jej na přelomu 19. a 20. století, dědictví ruské historie 

postavilo ke zdi.“44 

Problematika zkoumání příčin oněch událostí, které vedly ke svržení 

monarchie, krutému zabití carské rodiny, intervenci bývalých spojenců a krvavé 

bratrovražedné občanské válce, se však neomezují pouze na vnitřní politiku. 

Kolapsu ruské říše, mimo jiné, přispěla také katastrofická první světová válka, 

která následně zničila nejen romanovskou rodinu, ale také hohenzollernskou 

dynastii v Německu a Habsburky v Rakousku–Uhersku. Země si stále pamatovala 

ničivou porážku v rusko–japonské válce z roku 1905, která ukázala úplnou 

zaostalost a neschopnost ruské armády a námořnictva. I když Rusko se však sotva 

vzpamatovalo z minulé porážky,znovu se vrhlo rovnou do nové války, která 

Rusku moc neprospívala. Dosud není jasné, co skutečně způsobilo tak zoufalý 

krok, protože mnoho bystrých ruských politiků si jasně uvědomovalo, co může 

země očekávat, když vstoupí do války, a proto se pokusili tento akt zastavit. 

Jedním z těchto inteligentních politiků byl člen státní rady Pjotr Nikolajevič 

Durnovo, který již v roce 1912 hovořil o probíhající přípravě západních zemí na 

válku. V roce 1914, před začátkem války, Durnovo varoval cara (proto dokonce 

připravil i traktát), že všeobecná evropská válka je pro Rusko a Německo smrtelně 

nebezpečná, bez ohledu na to, kdo ji vyhraje. 45 Ve svém traktátu se Durnovo 

pokusil přesvědčit Mikuláše II. o nesmyslnosti jeho rozhodnutí vstoupit do války, 

neboť ten krok pro stát by byl naprosto nerentabilní. Rusko nemělo dostatečnou 

vojenskou moc, aby vedlo zdlouhavou válku, a v případě obsazení životně 

důležitých přístavů by pak bylo Rusko ve skutečně zoufalé situaci.46„Po rusko–

japonské válce a první revoluci byla carská vláda zbavena možnosti okamžitě 

zahájit obnovu svých ozbrojených sil ve velkém měřítku, protože finanční situace 

Ruska do roku 1909 nebyla stabilizována.“47  Durnovo taképopisoval důsledky 

války pro Rusko: „Bude nám dána role prorážecího beranu, který prochází 
 

44 ANANJICH, s. 328. 
45 KLUCHNIK, Roman, Pervaya mirovaya. Korni sovremennogo financovoho krizisa, 

Sankt−Peterburg 2009, s. 74. 
46 Tamtéž,  s. 74−75. 
47 JEMEC, Valentyn, Ocherky vneshnej politiky Rossi, 1914–1917. Moskva 1977, s. 25. 
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tloušťkou německé obrany. [...] Vojenské neúspěchy jsou nevyhnutelné... 

nevyhnutelnými budou i ty nebo jiné nedostatky v našem zásobování. S 

výjimečnou nervozitou naší společnosti budou mít tyto problemy přehnaný 

význam. Začínáto tím, že všechna selhání budou přičítána vládě. V legislativní 

instituci (Duma) začne zuřivá agitace proti vládě a v Rusku budou zahájeny 

revoluční akce. Armáda, která ztratila svoje nejspolehlivější kádry […] bude příliš 

demoralizována, aby sloužila jako hradba práva a pořádku.“48 Jak je již známo z 

ruských dějin, Mikuláš II. se rozhodl neposlouchat názor politika. 

Existuje neomezené množství možných důvodů vstupu Ruska do války. 

„V samotném Rusku byli ochotni za všech okolností přisuzovat přičiny vstupudo 

války vnějším faktorům, a to jak v ekonomických, a tak i morálních závazcích 

Ruska vůči svým spojencům. Socialisté vysvětlovali účast carismu ve válce 

tlakem západních zemí, kterým Rusko dlužilo velké částky. Konzervativci věřili, 

že Rusko jednalo na základě nesobeckého smyslu pro povinnost, ve jménu plnění 

této povinnosti bylo připraveno obětovat svůj vlastní blahobyt.“49 Ale je třeba 

vynechat spekulace o ruském altruismu a smyslu pro povinnost. Jakákoli politika 

je čistě sobecký produkt, zaměřený na sledování svých osobních zájmů. Podle 

historika Richarda Pipese Rusko už v roce 1914 nemělo na výběra muselo 

vstoupit do války proti Německu. Rusko si už jen vybíralo mezi samostatným či 

spojeneckým tažením spolu s Británii a Francií.50 Pokud se obrátímek výzkumu 

Pipese, lze poznamenat, že Rusko před válkou mělo informace o německém 

zájmu rozdělit jejich zem na regiony a dále je řídit. „Ruská literatura nevěnuje 

dostatečnou pozornost tomu, že ve snaze poskytnout Francii a Británii účinnou 

vojenskou pomoc, carská vláda nevycházela pouze z požadavků spojenců, ale 

především z jejích vlastních „sobeckých“ zájmů, a taktéž z podmínek koaliční 

války. Carští generálové se vážně obávalimožnosti selhání Francie a uzavření 

separátního míru s Německem, dříve než by jí mohli poskytnout účinnou 

pomoc“. 51  Rusko, které mělo zájem na Balkánském poloostrově, bylo 

samozvaným obhájcem všech křesťanů žijících na Balkáně. V plnění této role 

 
48  KLUCHNIK, s. 75. 
49  PIPES, [online] in: 

https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_1_agoniya_starogo_regim
a_1905__1917.html?fbclid=IwAR2_HofPkFxzR8OjwwLGM5fumuNBf4Lwzef8lObXncvK7BTrdOHm
wCb7GMg#1090962 [cit. 16.02.2020]. 
50 Tamtéž. 
51 JEMEC, s. 47. 

https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_1_agoniya_starogo_regima_1905__1917.html?fbclid=IwAR2_HofPkFxzR8OjwwLGM5fumuNBf4Lwzef8lObXncvK7BTrdOHmwCb7GMg#1090962
https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_1_agoniya_starogo_regima_1905__1917.html?fbclid=IwAR2_HofPkFxzR8OjwwLGM5fumuNBf4Lwzef8lObXncvK7BTrdOHmwCb7GMg#1090962
https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_1_agoniya_starogo_regima_1905__1917.html?fbclid=IwAR2_HofPkFxzR8OjwwLGM5fumuNBf4Lwzef8lObXncvK7BTrdOHmwCb7GMg#1090962


17 
 

Rusku bránilo Rakousko, které obrátilo svou pozornost na Osmanskou říši a 

Balkán, ale itaktéžNěmecká říše. Z toho můžeme dojít k závěru o 

nejpravděpodobnější příčině vstupu Ruska do války. Vnitřně bylo Rusko na 

pokraji kolapsu a interní revoluce. Kvůli tomu by mohlo ztratit svůj veškerý vliv 

na Balkánský poloostrov a bylo by donuceno souhlasit s ponižujícím ultimátem, 

které Rakousko představilo Srbsku.52 Ruská vláda si nemohla dovolit tak silnou 

reputační ránu, která by později mohla způsobitvlnu nespokojenosti uvnitř země, 

proto podpořila Srbsko v rostoucím konfliktu, což jej následně přivedlo k 

mobilizaci, vyhlášení války a začátku bojů.  

Bez ohledu na ekonomický vzestup, k němuž došlo v první dekádě 20. let 

20. století, a aktivní finanční podpory Francie, nelze říci, že ruská říše byla 

připravena čelit nové válce, ještě ničivější než kdykoli předtím. Rusko 

disponovalo kolosálními lidskými zdroji, připravenými se připojit k bitvě. Navíc 

tyto zdroje měly čerstvé bojové zkušenosti, které získaly v rusko–japonské válce 

roku 1905.53 Také bychom neměli zapomenout na známého „ruského ducha“54, 

který se v rukou zkušených velitelů a generálů stal úžasnou taktickou silou proti 

každému nepříteli. Lidské zdroje však nebyly jediným faktorem při přípravě na 

válku. Armáda potřebovala výcvik a reorganizaci. Ruští vojáci byli většinou 

negramotní a nepřipravení. Samozřejmě, tohle ovlivnilo celkovou situaci v carské 

armádě.V knize „With the Russian army, 1914–1917: being chiefly extracts from 

the diary of a military attaché” autor, Alfred Knox, popsal typického ruského 

vojáka, jako líného negramotného člověka, který spoléhá na zázraky. Podle 

Knoxe se lidé radovali kvůli nadcházející válce jen proto, že člověk, kvůli své 

omezenosti nevěděl, co je válka, proto doufal v to nejlepší, nepřemýšlel o tom, 

proč byneměl bojovat a proč by mohl utrpět velké ztráty.55 

Co se týkalo zbraní a vybavení, okolnosti nebyly tak optimistické. Tento 

problém byl patrný zejména v rámci dlouhodobé války. Na začátku první světové 

 
52 PIPES, [online] in: 

https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_1_agoniya_starogo_regim
a_1905__1917.html?fbclid=IwAR2_HofPkFxzR8OjwwLGM5fumuNBf4Lwzef8lObXncvK7BTrdOHm
wCb7GMg#1090962 [cit. 16.02.2020]. 
53 Tamtéž. 
54 Russkaja dusha nebo ruský duch — stereotyp, který pochází z ruské literatury a který odráží 

unikátní vlastnosti mentality rusů v porovnání s cizinci, in: Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_soul [cit.16.05.2020].   
55 KNOX, Alfred, With the Russian army, 1914—1917: being chiefly extracts from the diary of a 

military attaché, London 1921, s.31−32. 
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války se ruská armáda skládala z 37 polních sborů (122 pěchotních a 26 jízdních 

divizí) s celkovým počtem 1 milionu 284 tisíc lidí, totiž relativně stejně jako 

Německo a Rakousko–Uhersko (1 milionu 246tisíc lidí). V případě války bylo 

vytvořeno dalších 35 rezervních pěchotních divizí. Přes číselnou převahu ruských 

divizí (16 praporů) nad německými (12 praporů), měly německé jednotky větší 

palebnou sílu. Německé sbory se sestávaly ze 160 děl, z toho 34 těžkých a ruské – 

pouze ze 108 a z toho 12 těžkých. Podle počtu zbraní na tisíc vojáků stála ruská 

armáda nejen za německými, ale i za rakouskými silami. 56  Nepřipravenost 

dělostřelectva se stala v předvečer první světové války jedním z hlavních 

nedostatků ruské armády. Ministerstvo války jasně vidělo problém, kterému čelí, 

ale i přes pokusy napravit krizi, tyto snahy málo ovlivnily situaci.Alexandr 

Ivanovič Gučkov, předseda státní dumy do roku 1912 a ministr války Prozatímní 

vlády v roce 1917, popisoval situaci v armádě takto: „vojáci byli špatně nakrmení, 

špatně oblečeni, absolutně zavšivení a oblečení ve shnilých hadrech místo 

oblečení.“57 Podle historiků jako je Pipes, důvodem katastrofické nepřipravenosti 

k bojí se stala víra ministerstva války v to, že armádu vybaví pomocí státních 

podniků. Ministerstvo však nezohlednilo ten fakt, že podniky nebyly připraveny 

plnit úkoly, které jim byly přiděleny na zásobování armády. Kromě toho je třeba 

poznamenat, že za situace, která panovala před válkou, do značné míry byl 

zodpovědný generál Vladimír Alexandrovič Suchomlinov, který v roce 1909 vedl 

ministerstvo války. 58 V mnoha ohledech právě jeho „nerozumné rozkazy“ a 

„špatné vybavení“ 59 , měly zásadní vliv na přípravenost k válce a následné 

porážce. Důležitou roli hrálo zaměření Suchomlinova na systém Alexandra 

Suvorova, velkého ruského velitele druhé poloviny 18. století. Generál, ve snaze 

přivést ministerstvo a armádu k jeho ideálům, najímal důstojníky, kteří  

podporovali tradice Suvorovské školy, zbytek talentovaných, ale „nevhodných“ 

kandidátů odstranil. Navíc, podle historiků Evdokimova Artjomaa Seleznjova 

Fjodora, takové negativní hodnocení, které někteří vědci udávají Suchomlinovu 

vedení, nemá žádné opodstatnění. Podle Evdokimova a Seleznjova kvůli 

neustálým konfrontacím ve vládě zejména mezi Suchomlinovem a vrchním 

 
56 JEMEC, s. 31. 
57 ANANJICH, s. 543. 
58 PIPES, [online] in: 
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59 Tamtéž. 
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velitelem ruské armády Nikolajem Nikolajevičem, Suchomlinova obvinili z 

neúspěchů 60 v první světové válce a učinili ho tak „obětním beránkem“61. Mezi 

historiky se debatovalo o tom, zda generál (ve skutečnosti jeho administrativa) 

měl největší vliv na neúspěšný začátek a následně i konec války. Vzhledem k výše 

zmíněným problémům a taktéž nestabilní politické situaci, byly prognózy ruského 

velení nepříznivé. Ale i přes velké množství potíží, jak ve vojenské sféře, tak v 

mnoha dalších, lidé z Ruské říše přijali válku s radostí. Po nějaké době bouře 

revoluce zmizela, ale to vůbec neznamenalo, že by vláda mohla vydechnout. 

Kontroverzním momentem v ruské historii, počínajícím začátkem 20. 

století, byla blízkost Romanovské rodiny a starce Rasputina. Rasputin Grigorij 

Jefimovič, favorit císaře Mikuláše II. a jeho manželky Alexandry Fjodorovny, se 

stal legendou, a mýty, které ho oplývají, řeší historici dodnes. Rasputin, narozený 

doobyčejné rolnické rodiny, vůbec nebyl obyčejný člověk. Na počátku 20. století 

se začaly šířit zvěsti o jeho nevysvětlitelném daru. To mu přineslo slávu a čest. 

Rasputin se stal starým léčitelem. Již v roce 1904 přišel do Petrohradu, kde se 

setkal s carskou rodinou. Rasputin dostal tuto příležitost díky léčivé síle, která 

byla legendární. Proto Alexandra Fjodorovna obratila svoji pozornost na starce. 

Rasputin pro ni byl příležitostí k zachránění jejího jediného syna a dědice trůnu, 

Careviče Alexeje, narozeného v roce 1904, který trpěl nemocí králů – hemofilií. 

Rasputin posílil svou pozici v carské rodině v momentě, kdy začíná růst zoufalství 

nešťastné matky. Rasputin ujištoval Alexandru Fjodorovnu: „Dědic je naživu, 

dokud já budu žít.“62 Bolest matky dovolila Rasputinovi mít obrovský vliv na 

politiku v Rusku. Alexandra Fjodorovna ke všemu byla velice náboženská osoba, 

což Rasputinovi dopomohlo se dostat blíže do rodiny. Vždyť představitelé 

pravoslavné církve Rasputina přijímali a ctili. Císařovna poslouchala všechny 

rady starého muže a snažila se splnit všechny jeho požadavky. Alexandra 

Fjodorovna navíc určila loajalitu ministrů podle jejich ve vztahu k Rasputinovi. 

Všechny své myšlenky sdílela Mikulášovi. „Nepřátelé našeho přítele, – psala 

Alexandra Fjodorovna Mikulášovi II. – jsou naši vlastní nepřátelé.“ 63  Podle 

historika Kryaževa, císařovna naléhavě doporučila, aby se Mikuláš II. předtím, 

 
60 JEVDOKIMOV, Artem, SELEZNEV, Fyodor, Komissiya generala N.P. Petrova i materialy, 

kompromitirujushije byvshego vojennogo ministra V.A.Suchomlinova (1915–1916 gg.), in: 

Novejshaja istorija Rossii, 2017. № 2, s. 216. 
61 Tamtéž. 
62 KHRUSTALEV, Vladimir, Poslednije dni Velikoj dynastii. Romanovy., Moskva  2013, s. 96. 
63 KRYAŽEV, Jurij, Romanovy i Rasputin: mify i realnost v oteczestvennoj istorii noveho vremeni, 

in.: Omsky nauchny vestnik №4 (99) 2011, s.6. 
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než učiní jakékoli rozhodnutí, obrátil na Rasputina a požádal o radu a požehnání. 

Ale v průběhu let, si národ uvědomil, že životní styl Rasputina a jeho nadměrný 

zájem o politickou situaci v zemi mají nevhodný vliv na zemi. Začaly se šířit 

myšlenky o vlivu Rasputina na cara. Národní hněv vyústil několika pokusy o 

zabití starého muže. Jeho přežití, na druhé straně, jen posílilo zvěsti démonického 

původu Rasputina v myslích lidí. Mezi nimi začal převládat názor: „Nyní 

nevládne Mikuláš II. Romanov, ale zde vládne Grigorij I. Rasputin.“64 Rasputin se 

stal symbolem pádu romanovské dynastie, narušení vztahů mezi mocí a 

společností.65 

Císařovna Alexandra Fjodorovna z Hesenska–Darmstadtu, vnučka 

královny Viktorie, pociťovala stejnou lidskou nenávist. Císařovna byla obviněna z 

pomoci Německu a blízkých vazeb s Rasputinem. Witte napsal ve svých 

monografiích o císařovně: „Je možně, že kdyby se on [Mikuláš II.], jako 

Panovník, úspěšně oženil, tzn. oženil se s inteligentní a normální ženou, pak by 

jeho nedostatky mohlybýt do značné míry vyváženy vlastnostmi jeho manželky. 

Bohužel se tak nestalo. Vzal si dobrou ženu, ale ženu zcela neobvyklou, která ho 

vzala do svých rukou, což nebylo při jeho nedostatku pevné vůle obtížné. [...] 

Vzhledem k této situaci se od prvních let vlády císaře Mikuláše II. začala situace 

zhoršovat a vychylovat do stran. Do strany projevu různých avantýr a to rozhodně 

ne směrem smyslného pokroku, ale spíše cestou regrese...“66 Witte ve své práci 

také napsal, že „tento stav podkopal prestiž vlády, posílil činnost revolučních 

anarchistických prvků, které se nesetkali s nepřátelským a upřímným odporem v 

opatrných a řádných skupinách obyvatelstva...“. 67  Alexandra Fjodorovna byla 

považována za komplice Německa. Podle lidí byla císařovna koupena německou 

vládou a jejím úkolem bylo vštípení myšlenek Mikulášovi II. jdoucí ku prospěchu 

Německa. Existuje názor, že se tato obvinění objevila kvůli touze opozice zničit 

Mikuláše II., ne přímo, ale skrze jeho milovanou manželku. „Dne 1. listopadu 

1916 [...] jeden z vůdců Progresivního bloku P. N. Miljukov přednesl projev ve 

státní dumě, ve kterém obvinil carevnu ze zrady. Následně mnozí nazývali tuto 

 
64 KHRUSTALEV, s. 184. 
65 VARFOLOMEJEV, JURIY, G.E. Rasputin i „Raputiniada“ v sudbe Rossii nachala XX veka, 

in: Izvestiya Saratovskoho universiteta, Saratov 2011. Т. 11. Serie Istoriya. Mezdunarodnyje 

otnoshenija, vol. 2. prt. 2, s. 35. 
66 WITTE, Sergey, Vospominanija, Т.2. Carstvovanije Nikolaje II. — Moskva; Petrohrad, 1923, s. 

265−266.  
67 Tamtéž, s. 266. 
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řeč bouřlivým signálem revoluce.”68 Tyto zvěsti byly smíchány s klepy o úvahách 

císařeuzavřít separátní mír s Němci a Rakousko–Uherskem. Podle historika 

Richarda Pipese neexistuje žádný dokument nebo studie, které by tyto klepy 

potvrdily. Díky těmto zvěstem si je historik Khrustalevjist, že šlo o snahu 

opozicepřipravit půdu pro palácový převrat a svržení monarchie.69 

Ruská vláda nezvládala krizi a nemohla manévrovat mezi opozičními 

silami. Od roku 1916 byla říše v těžké situaci. Lidé byli nespokojeni s 

neschopností vlády vyrovnat se s politickou a hospodářskou krizí, zdlouhavou 

válkou a intrikami císařského dvora. Válka přinesla „potravinovou krizi“, kterou 

obyvatelstvo, samozřejmě, nepřivítalo. Potravinová situace se zhoršila a v roce 

1916 dosáhla svého vrcholu. Továrny nemohly vyrábět a pekárny nemohly péct 

chléb. Podniky neměly dost paliva a lidí. „Městské obyvatelstvo Ruska, které se 

dříve nemuselo vypořádávat s nedostatkem zboží a rostoucími cenami, se nové 

situaci těžko přizpůsobovalo. Lidé, jako obvykle, začali obviňovat vládu, ale tuto 

situaci uvítala dychtivě zejména liberální a radikální inteligence. Do října 1916 

nespokojenost ve městech dosáhla takové intenzity, že ve zprávách policejního 

oddělení byla situace srovnávána se situací v roce 1905 a zaznělo varování o 

pravděpodobnosti nové revoluce.“70 Situace s neschopností vyrábět zboží a hlavně 

péct chléb se spojila s bezprecedentní chladnou zimou, ke které došlo mezi lety 

1916 a 1917. Železniční tratě byly zimou zasažený natolik, že pohyb vlaků byl 

naprosto nemožný. Výsledkem je, že ve všech v severních oblastech, jako je 

Petrohrad, se objevil problém s dodávkami. Jiskrou, která sloužila jako začátek 

všech dalších tragických událostí v Ruské říši, byly zvěsti o zavedení normy na 

chléb, která se rozrostla na nepokoje. Podle některých historiků to byly klepy 

šířené opozičními oponenty monarchie, které sloužily jako katalyzátor revoluce. 

Solženicyn v Úvaze o únorové revoluci napsal: „Nejen hladomor, ale ani skutečný 

nedostatek chleba v Petrohradě v oněch dnech nenastal.“71 
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Předseda Státní dumy Michail Rodzianko telegrafoval carovi: „Plně Vás 

informuji, Vaše Veličenstvo, že nepokoje, které začaly v Petrohradě, jsou 

spontánní a nekontrolovatelné. Jejich základem je nedostatek pečeného chleba a 

slabá zásoba mouky, inspirující paniku, ale hlavní bod je naprostá nedůvěra k 

vládě, která nedokáže dostat zemi ze složité situace. Na tomto základě se 

nepochybně budou vyvíjet události, které mohou být dočasně kontrolovány za 

cenu prolití krve, ale pokud se zopakují pak jejich hladké potlačení již nebude 

možně. […] Továrny pracující na obraně Petrohradu se zastavují kvůli nedostatku 

paliva a surovin, dělníci zůstávají bez práce a hladový nezaměstnaný dav se 

vydává na cestu spontánní a nekontrolovatelné anarchie. [...] Vládní moc plně 

ochrnula a ztratila jakoukoliv možnost o znovu nastolení narušeného pořádku. 

PANOVNÍKU, zachraňte Rusko, neboť mu hrozí ponížení a ostuda.“72 

Dne 23. únoraprocházel ulicemi průvod žen a dělníků, jenž požadoval 

rovnoprávnost a chléb. Hnutí se objevilo na ulici spontánně, bez předchozích 

příprav a dohod. Dělníci začali stávkovat a demonstrace, která začala jako 

pokojný průvod, se rychle rozmohla v děsivé dělnické hnutí. Všude se objevily 

rudé transparenty. Během několika dní vláda zcela ztratila kontrolu nad situací. 

Demonstranti ničili policejní stanice. Již 26. února byly do ulic výslány jednotky 

carské armády, které zahájily palbu na demonstranty. Dne 27. února začalo 

ozbrojené povstání a některé části císařské armády přešly na stranu rebelů. 

Vzpoura v Pavlovské armáde, jež započala mezi vojáky se rychle se rozšířila mezi 

ostatní. Vojáci, unavení z války, nekompetentnosti velitelů a celkové situaci 

v zemi bezpodmínečně obrátili své zbraně proti carovi a jeho pomocníkům. 

Mikuláš II. do posledního momentu neměl úplný obraz o situaci v zemi, bez 

ohledu na informace z telegramů z hlavního města, a doufal, že jde nikoli o 

revolucí, nýbrž o obvyklé rozruchy, které brzy zaniknou. Car doufal, že tyto 

rozbroje mohou být snadnopotlačeny silou. 73 Proto namísto provádění změn 

systému ve vládě a zemi posílil vojenskou přítomnost ve městech a jmenoval 

vojenské důstojníky a generály na důležitá vládní místa. Příkladem lze jmenovat 

 
72 Gossudarstvennyj arhiv Rossijskou Federacii (dále GARF), Telegram předsedy Státní dumy 
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generála Nikolaje Judoviče Ivanova. Plán Mikuláše II., podle jeho činnosti, 

spočíval v úmyslu násilně rozdrtit povstání. Vzhledem k tomu, že dne 27. února 

byl do revolučních nálad a pogromů pohlcen pouze jen Petrohrad, rozhodné kroky 

cara a armády mohly vést k úplnému potlačení povstání. Jak avšak je známé, 

rozhodná opatření nebyla přijata. Ministři příliš dlouho čekaly na vyjádření dumy 

a od března nepokojné události začaly nabírat strhující rychlost. Pasivita vlády 

vedla v březnu 1917 k vytvoření tzv. prozatímní vlády, vedené Giorgijem Lvovem 

a Petrohradským sovětem, jenž převzal moc do svých rukou. V zemi vznikla 

duální moc, která trvala až do října, kdy bolševici s pomocí síly a nové revoluce 

ovládli stát.74 

Delegáti prozatímní vlády Alexandr Gučkov a Vasilij Šulgin okamžitě 

zahájili jednání s Mikulášem II. o jeho abdikaci trůnu ve městě Pskov. „Lidé si 

jsou hluboce vědomi, že situace byla vytvořena chybami moci, totiž Nejvyšším 

Panovníkem, a proto je zapotřebí nějaký druh jednání, který by ovlivnil lidové 

povědomí. Jediným způsobem je přenesení břemene  nejvyššího panovníka do 

jiných rukou. Můžete zachránit Rusko, zachránit monarchický princip, zachránit 

dynastii. Pokud se VY, VAŠE VELIKOSTI, prohlásíte, že předávate svou moc 

svému malému synovi, pokud předáte regentství velkovévodovi MICHAILU 

ALEXANDOVIČOVI a pokud Vaším jménem nebo jménem REGENTA bude 

vytvořena nová VLÁDA, možná Rusko bude zachráněno.“ 75 V rozhovoru se 

Šulginem a Gučkovem požádal Mikuláš II., o záruky, že další krev nebude prolita. 

Po zvážení všehocar souhlasil s delegáty a jejich podmínkami. Dne 2. března 1917 

tedy Mikuláš II. odstoupil z trůnu nejen za sebe, ale také za careviče Alexeje ve 

prospěch velkovévody Michaila Alexandroviče a ve 23:40 předložil Gučkovovi 

zákon o abdikaci. [Příloha č. 1]. 

Ale i po abdikaci cara, těmi, kdo podporují monarchii a romanovskou 

dynastii, zůstala korunovaná rodina pro revolucionáře problémem. I když 

prozatímní vláda nechtěla použít násilná opatření proti carské rodině, ale naopak 
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je plánovala poslat do zahraničí, Petrohradský sovět však viděl Romanovy jako 

přímé ohrožení své budoucnosti. Dne 7. března 1917 členové petrohradského 

sovětu vypracovali kolektivní prohlášení o nutnosti zatknout celou carskou 

rodinu. 

„Níže podepsaní členové rady dělníků a vojáků prohlašují Výkonnému 

výboru: 

I. V širokém počtu dělníků a vojáků, kteří získali svobodu pro Rusko, 

existuje extrémní rozhořčení a úzkost kvůli skutečnosti, že Mikuláš II. krvavý, 

sesazený z trůnu, jeho manželka, syn Aleksey, matka Maria Fedorovna a všichni 

ostatní členové romanovského domu jsou stále na svobodě a cestují po Rusku, a 

dokonce i do válčiště, což je zcela nepřijatelné a extrémně nebezpečné pro 

obnovení normálního pořádku a klidu v zemi, v armádě a pro úspěšný pokrok v 

obraně Ruska proti vnějšímunepřítelovi. 

II. Navrhujeme, aby Výkonný výbor okamžitě požádal prozatímní vládu, aby 

přijala nejrozhodnější opatření k soustředění všech členů romanovské dynastie na 

jednom konkrétním bodě pod spolehlivou ochranou Lidové revoluční armády. 

[...]. “76 [Příloha č.2.] 

Dne 8. března se Mikuláš II., zatímco byl v Mogilevu, rozloučil se svými 

jednotkami a požádal je, aby bojovaly až do vítězného konce. Rozloučil se s 

každým důstojníkem a vojákem, stejně jako kdyby se loučil se svou rodinou, 

neschopný zadržet slzy. „Ve 4:45 odpoledne nastoupil do vlaku. [...] Před 

odjezdem Aleksejev oznámil carovi, že by se měl považovat za zatčeného.“77 

Později byla jeho žena Alexandra Fjodorovna, syn Alexej a čtyři dcery zatčeny. 

Rodina byla poslána do města Tobolsk. Bylo jim dovoleno brát s sebou jen osobní 

věci a potřebný nábytek. Následovalo je také několik lidí, kteří si přáli zůstat s 

nimi až do konce. Po Tobolsku byla rodina Romanovců převezena do města 

Jekatěrinburg, kde byla uvězněna až do své smrti v noci ze 16. na 17. července 

1918 ve sklepě domu Ipaťieva. 
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Do Velké Británie se okamžitě začaly dostávat telegramy o popravě carské 

rodiny. Podle britského ministerstva zahraničí a mnoha dalších vědců z těchto 

událostí byla Romanovová rodina zastřelena kvůli strachu bolševickému strachu, 

že československá legie zaútočí na Jekatěrinburg a osvobodí rodinu ze zatčení. 

„Bývalý imperátor Ruska Nicholas byl zastřelen v noci 16. července rozkazem 

místního sovětu v Jekatěrinburgu, kvůli hrozbě přibližujícího nebezpečí jeho 

zajetí Čechy. Vedoucí pracovník v Moskvě schválil akci.“ 78 

Ačkoliv je známo, že dříve bolševici uvažovali o provádění otevřeného 

soudu v případě romanovské rodiny, a zejména nad bývalým císařem Mikulášem 

II., v souvislosti s povstáním československého sboru a otázkami o přežití 

bolševismu, se plány nové vlády se rychle změnily. Stále není jisté, zda byl příkaz 

k popravě zaslán z vládnoucích kruhů, přímo od Vladimíra Lenina, nebo bylo 

rozhodnutím místní uralské rady. Podle Lva Trockého, o čemž svědčí jeho osobní 

deníky, přišel rozkaz k popravě Romanovců shora, od Lenina a Stalina. Richard 

Pipes také potvrzoval, že rozhodnutí střílet carskou rodinu nepatřilo vládě 

Jekatěrinburgu, ale osobně Leninovi. „Ale existují přímé a velmi autoritativní 

důkazy o této situaci, které patří Trockému. V roce 1935 [...] Trockij [...] napsal 

ve svém deníku: „Moje další návštěva Moskvy byla po pádu Jekatěrinburgu. V 

rozhovoru se Sverdlovem [poznámka: bolševický revolucionář, předseda 

všeruského ústředního výkonného výboru] jsem se zeptal: „Ano, ale kde je car?“ 

„Skončil, – odpověděl, – zastřelen.“„Kde je rodina?“ „Rodina s ním 

také.“„Všichni?“ Zeptal jsem se, zřejmě s trochou překvapení. „Všichni! A co? – 

odpověděl Sverdlov“ Čekal na mou reakci. Nic jsem neodpověděl. „Kdo to 

rozhodl?“ – zeptal jsem se. „Rozhodli jsme tady. Iljič věřil, že jim nemůžeme 

nechat živý prapor, zejména v našich podmínkách....“79 A pak Pipes pokračuje: 

„Sverdlovova slova […] úplně pokřivily oficiální verzi, že Mikuláš II. a jeho 

rodina byli zabiti z podnětu jekatěrinburských úřadů, kteřé se tak snažili zabránit 

tomu, aby unikli nebo byli zajati Čechy. Ve skutečnosti nebylo rozhodnuto v 

 
78 Dokumenty archivu ministerstva zahraničí Velké Británii o smrti imperátora Mikuláše II. a 

jiných členech imperátorské dynastie 1918–1920, 1932, GA RF. Fond č. Р−1837. Soupis č. 3. Dílo 

č. 1. List. 5. 
79 

PIPES, [online] in: 

https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_2_bolsheviki_v_borbe_za_v

last_1917__1918.html#2347427 [cit: 25.02.2020].  



26 
 

Jekatěrinburgu, ale v Moskvě v době, kdy bolševici začali ztrácet pevnou půdu 

pod nohama a vážně se báli možnosti obnovení monarchie...“80 

Smrt Romanovců byla tragická a krutá. V noci ze 16. na 17. července byla 

rodina probuzena a odvezena do sklepa s tím, že tam počkají během ofenzívy 

československého sboru a bílé armády na Jekatěrinburg. Mikuláš II., jeho 

manželka, syn a čtyři dcery, stejně jako ti, kteří byli s nimi: jejich doktor, kuchař, 

služka a sluha, byli postaveni do řady. Jakov Jurovskoy přečetl verdikt a vydal 

rozkaz střílet. I přes střelbu popravčí nebyli schopni okamžitě ukončit život dětí 

Mikuláše II., služky a doktora, a proto byli zmínění brutálně umláceni 

pažbamizbraní. 

„Dne 25. července se bolševici vzdali u Jekatěrinburgu Čechům. Když 

Rusové, kteří vstoupili do města spolu s Čechy, se vrhli do domu Ipaťjevova, 

zjistili, že dům byl poničený a prázdný. Dne 30. července začalo vyšetřování, 

které mělo objasnit osud carské rodiny, ale lidé, kteří ho vedli, nevyvíjeli žádné 

vážné úsilí k rozhřešení.“81 Archivní dokumenty britského ministerstva zahraničí 

o smrti císaře Mikuláše II. a dalších členů carské rodiny naznačují, že bylo 

plánováno převést cara do Německa dříve, než by československá legie vstoupila 

do Jekatěrinburgu. „Dmitri Kapustin, voják Rudé armády, řekl, že věděl, že bylo v 

úmyslu někam schovat císařskou rodinu před příchodem Čechoslováků do 

Jekatěrinburgu a když byl ve službě na stanici, byl pro rodinu připraven vlak.“82 

Během vězení Romanovců v Tobolsku se situace v zemi radikálně 

změnila. V říjnu po revoluci, nebo jak říkají bolševici po Velké říjnové revoluci, 

se k moci dostali rudí. Říjnová revoluce, na rozdíl od únorové, nebyla jen 

náhodnou explozí nespokojenosti lidí, ale šlo o dobře připravený a promyšlený 

puč dělníků a rolníků, který skončil zatčením celé prozatímní vlády a okupací 

moci. Od této chvíle se země vrhá do dlouhé krvavé občanské války, jejíž popis 

bude uveden v následujících kapitolách této práce. 
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Kapitola 2. Zahraniční intervence. 

Události, které se odehrávaly v Rusku v průběhu let a které neměly 

konkrétní začátek, však měly pokračování. Revolucionářům nestačilo jen svržení 

monarchie. V Rusku tedy začal boj o moc, boj rudých a bílých, krutá 

bratrovražedná občanská  válka. Země byla roztrhána rozpory. Bratr vraždil bratra 

a všichni byli připraveni bojovat až do konce za svě přesvědčení a principy. V té 

době se odehrávali nejen velké úkony, ale i strašné zločiny. Winston Churchill ve 

svém dílu The World Crisis o občanské válce napsal následující slova: „S 

hlubokou pokorou obrátili na Rusko nejhorší z možných zbraní. Do Ruska 

v plombovaném vagóně transportovali Lenina jako morový bacil.“83 Tato zhouba 

zasáhla Rusko na dlouhou dobu. Když jeřečo válce, musíme si pamatovat slova, 

která patří otci revoluce – Vladimíru Leninovi. Ve svých spisech prohlásil, že 

občanská válka je velice důležitá: „Pro revoluci je nejvíce důležitý zběsilý a 

zoufalý třídní boj v kombinaci s občanskou válkou. Ani jedna velká revoluce v 

historii neproběhla bez občanské války.“ 84  Lenin ve svých rukopisech taktéž 

citoval spisovatele, který se podílel na historii a filosofii válek, Karl von 

Clausewitz: „Válka je pokračováním politiky jinými prostředky.“85 

Důvodem občanské války bylo rozdělení revolučních demokratů a 

bolševiků, jakožto i sociálních, politických a hospodářských problémů, které 

zůstaly během řízení prozatímní vlády nevyřešeny. Se zhoršováním všech 

vnitřních rozporů byla země rozdělena do dvou velkých táborů. Na jedné straně 

existovali sovětské levicové radikály, na druhé straně všichni ostatní, kteří 

nechtěli uznat potřebu socialistické rozepře. Do druhé skupiny patřili buržoazisti a 

statkáři, zbavení moci a majetku, kozáci, část důstojnického sboru, duchovenstvo, 

většina inteligence a dělníci a rolníci, jejichž bydliště bylo obsazeno 

bělogvardějci. 

Jedním z hlavních problémů vyžadujících okamžitou pozornost byla 

otázka pokračující účasti Ruska v první světové válce. Sovětská vláda chtěla 

 
83 BULLOCK, David, The Russian Civil War 1918−1922, OXFORD  2008, s.14. 
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85 LENIN, Vladimir, Polnoje sobranije sochinenij. Том 32. Květen – červenec 1917, [online] in: 
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spravedlivé řešení pro všechny, konkrétně uzavření dohody o míru bez anexe a 

náhrad. Spojenecké země na to samozřejmě nebyly připraveny. Navíc pro Rusko 

by cesta ven z války neznamenala nic jiného než ústup od jejich povinností. 

Sovětská vláda se přesto navzdory všemu pustila do ponižujícího separátního 

míru. Lenin byl ochoten souhlasit s jakýmikoli podmínkami, ale zároveň k této 

záležitosti přistupoval jemně a obezřetně, protože se mezitím začaly šířit zvěsti, že 

by mohl být německým špionem. Například v knize, ruského vojenského vůdce, 

generála, poručíka a aktivního účastníka bílého hnutí Golovina Nikolaje 

Nikolajeviče jsou citáty z knihy německého generála Ericha Ludendorffa „Meine 

Kriegserinnerungen“, které by mohly potvrdit německý zásah během ruské 

říjnové revoluce. „Bylo nutné, – píše Ludendorff, – organizovat propagandu 

určenou k nejrychlejšímu rozvoji pacifistických nálad v ruské armádě“. 86 Pro 

dosažení toho cíle se mezi vojáky začaly šířit myšlenky o odstoupení z války. A 

také, jak je uvedeno v knize Golovina, byl za tímto účelem transportován 

Vladimír Lenin do Ruska. Golovin porovnává Lenina s „mikrobem nebezpečného 

infekčního onemocnění v oslabeném lidském těle.“87„Naše vláda, která posílá 

Lenina do Ruska, – píše Ludendorff, – převzala obrovskou odpovědnost. Tato 

cesta byla z vojenského hlediska odůvodněná – bylo nutné, aby Rusko upadlo, 

nicméně i naše vláda by také měla zajistit, aby se nám nic podobného nestalo.“ 88 

Argumentace, která se by stala důkazem německé podpory sovětského Ruska, lze 

nalézt také v archivních dokumentech: „...podařilo se, díky německé pomoci, 

vytvořit armádu na Donu sestávající z asi 40 pluků.“89 Tento názor existuje také 

mezi moderními historiky, například americkým historikem Richardem Pipesem. 

Jak ve své knize píše Golovin, Lenin se nechtěl plně podřizovat německým 

rozkazům, naopak se opravdu snažil o všeobecnou revoluci a vyzýval obyvatele 

kapitalistických zemí, aby se vzbouřili. Plány Německa měly omezit Lenina a 

vytvořit vládu loajálnější vůči Německu a dále obsadit část ruských zemí [Příloha 

č. 3]. Stále však není jisté, zda tomu tak bylo, protože každý historik, který toto 

období studuje, má svůj vlastní názor. A stále existuje debata o podílu Německa 

na revoluci v Rusku a financování této revoluce německým zlatem. 
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Dne 3. března 1918 [poznámka: tady a dále podle gregoriánského 

kalendáře] byla podepsána separátní Brest–Litevská mírová smlouva, podle níž 

Rusko ztratilo území, která dobývalo od 17. století. „Rusko mělo dát 750 000 

čtverečních kilometrů, což bylo dvakrát více než území Německé říše. V důsledku 

podpisu Brestkého míru se německé uzemí rozrostlo trojnásobně.“90  Rusko se 

také zavázalo demobilizovat armádu a námořnictvo a vyplatit odškodnění ve výši 

6 miliard marek. Levicoví eseři považovali mírovou smlouvu za zradu „světové 

revoluce“ a zájmů Ruska. Ale navzdory všemu byla dne 15. března 1918 

ratifikována Brestská mírová smlouva. 

O situaci po brestských jednáních a následujícím míru napsal ve svých 

denících „Lidová armáda a Československo na Volze Font v létě 1918“ neznámý 

emigrant: „Brestská jednání skončila pompézním a hlasitým prohlášením 

Trockého, že mír nebude uzavřen, ale že Sověti válku opustí. Obyčejní válečníci 

vzali tato slova doslova, zanechali své postya prostěse rozešli domů. Post pánů byl 

přijat Rudou armádou, vytvořený z lidí nižších vrstev, kteří se nezajímali o boj s 

Německem, ale o loupež a násilí. Rozhořčení akcemi Rudé armády rostlo. A 

všichni jen čekali na moment, kdy generál Kornilov zahájí útok na Moskvu, aby 

rozpoutal povstání. Po celém Rusku se tu a tam objevovaly boje. Rolníci, kteří 

neměli normální zbraně, se vrhli do bitvy s Rudou armádou ve snaze vytlačit je ze 

své země. Sověti posílali další a další posily, trestali nespokojené. Kromě 

rozdělení na bílou a rudou se objevily i další skupiny, například anarchisté. 

Vzbouřili se v Samaře a Saratově, ale všechny vzpoury byly potlačeny. Přičemž 

reakce kterou projevilianarchisté velmi znepokojila Sověty. Jedinou 

organizovanou silou v Rusku, která zbyla z bývalé armády, byl československý 

sbor postavený na dobrovolném základě. [...] Bolševici ho nejprve nechali o 

samotě a báli se ho dotknout, protože byl pod záštitou Francie, a kromě toho měli 

všichni stále na paměti vzpomínky na svobodu samosprávy národností.“91 

Po podpisu mírové smlouvy a odstoupení od války se Rusko ocitlo v tíživé 

situaci, proti bývalým spojencům – zemím dohody. Tyto země úvažovaly o tom, 
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že možná moc v Rusku přešla na pro-německou stranu, což vedlo ke stažení 

Ruska z války a následnému uzavření míru. Stojí za zmínku, že na počátku se 

zámořské státy stále snažily navázat spolupráci se Sověty, ale 

nakonecničehonedosáhly. „Poté, co se Paříž vzdala jakéhokoli úsilí o dosažení 

dohody se Sověty, se rozhodla se vyjít vstříc formálnějším vztahům s vládou 

admirála Kolčaka v Omsku [...]. Dne 27. května Clemenceau jménem nejvyšší 

rady spojenců zaslal Kolčakovi zprávu, ve které navrhl, že by spojenci i nadále 

podporovali jeho vládu zasíláním munice, zásob a potravin za předpokladu, že 

spojenecké vlády budou mít důkaz, že skutečně pomáhají ruskému lidu dosáhnout 

svobody a míru.“ 92 Po krátké vyjednávací době se země Spojenců konečně 

rozhodly nepodporovat sovětskou vládu, ale podpořit odpůrce nového režimu – 

bílou armádu . Díky tomu se síly bílé armády výrazně narostly. 

Na reakce západních zemí na události probíhající v Rusku nebylo nutně 

příliš dlouho čekat. Již dne 5. dubna do Vladivostoku přibyly japonské lodě a v 

květnu 1918 na severu země, v Murmansku, přistály první vojenské jednotky 

Velké Británie. Přijel s nimi britský generál Poole a okamžitě začal jednat s 

místními bolševiky. 93 Původním účelem vylodění v Murmansku, jakož i v 

přístavech Arkhangelska a Vladivostoku, bylo chránit ruské zásoby, které 

nemohly být dopraveny hluboko do Ruska kvůli nefunkčnosti železnice. Spojenci 

se obávali, že by tato dodávka mohla spadnout do rukou německé armády, která 

právě začala okupaci pobaltských oblastí a Ukrajiny. Pro zajištění zásob byly 

Spojenci připraveni k částečné spolupráci s bolševiky. Rovněž se uskutečnily 

přistání v Archangelsku, Vladivostoku a střední Asii. Británie, Francie, USA a 

Japonsko se aktivně účastnily intervence. Kromě toho Itálie taktéž vyslala několik 

svých divizí. „Den 12. ledna 1918 otevírá novou stránku v historii Příamurského 

kraje. V tento den bez varování a povolení ruských úřadů zakotvil japonský 

pásovec do Vladivostoku, zatímco japonský konzul předal uklidňující zprávu 

předsedovi Zemského zastupitelstva a starostovi města, v níž uvedl, že pásovec 

přišel na ochranu Japonců, a že japonská vláda „nemá v úmyslu vůbec zasahovat 

do politiky Ruska.“94 Brzy dorazily do Vladivostoku i válečné lodě Ameriky, 
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Británie a Francie. „Ráno 4. dubna 1918 byl v japonském exportním úřadu Išido 

zabit jeden Japonec a dva Japonci zraněni neznámými útočníky. Tento trestný 

incident sloužil jako vnější důvod pro přistání japonského pásovce ve 

Vladivostoku další den, 5. dubna 1918, v perfektním pořádku, v souladu s dříve 

rozvinutým plánem.“95 „V červenci 1918 spojenci prohlásili, že vzali Vladivostok 

pod dočasnou ochranu spojeneckých sil.“96 

Na druhé straně jedním z hlavních vnějších faktorů, ovlivňujících průběh 

občanské války v Rusku, bylo Německo a Centrální mocnosti. Německo 

okupovalo Finsko, pobaltské země a Ukrajinu. Turecko – země Zakavkazska: 

Gruzie, Ázerbájdžán atd.. Pokud jde o situaci na Kavkaze, je třeba si uvědomit 

obtížnou situaci v tomto regionu kvůli národům, žijícím na těchto územích a 

jejich interních válečných konfliktech. Historik Golovin ve své knize „Ruská 

kontrarevoluce“ uvádí jako příklad Ázerbájdžán: „Tatarové byli ve válce s 

Armény a soucítili s Turky.“97 Turecká vláda se snažila využít kritickou situaci, 

která se den co den zhoršovala, aby obsadila co nejvíce území Zakavkazska. 

Zvláště se zajímala o oblasti, ve kterých byly velké ropné naleziště, jako například 

v Ázerbájdžánu. „V důsledku toho se 28. května Transcaukazská federální 

republika rozdělila na tři republiky: Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. Vláda, když 

viděla bezmocnost zastavit tureckou invazi, ihned oznámila odstoupení z Ruska a 

obrátila se s žádostí o pomoc do Německa.“98 

Pro Německo to byla výhodná spolupráce, protože v důsledku těchto 

vztahů Německo získalo přístup ke gruzínské ropě bez pomoci Turecka. Golovin 

v knize také popisuje německou politiku a odhaluje její hlavní rysy: „Za prvé, 

německá politika v těchto oblastech [poznámka: Finsko, Zakavkazsko, Don] je 

jasně anti–bolševická; pomáhají bojovat proti bolševikům. Za druhé, Němci se na 

tyto oblasti nedívali jako na „okupované“, ale jako na země, které by měly být ve 

„sféře jejich vlivu“. Výsledkem se stalo to, že vlády těchto regionů nebyly 

omezeny ve své politice německými zásahy a díky tomu tato politika byla lépe 

přivítaná místní masou, než okupační režim zavedený Centrálními mocnostmi v 

regionech, které byly jimi okupovány.“99 Baltské státy, jak bylo uvedeno výše, 
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také spadaly pod vliv Německa. Ale „výsledkem německé politiky v baltském 

regionu však nebylo to, co Kaiserovavláda a její velení očekávalo. Tato politika 

velmi zhoršila národní pocity Lotyšů a Estonců a jejich nepřátelství vůči Němcům 

nabylo ještě vyšší intenzity. Nepřátelství těchto mas k německým 

„osvoboditelům“ zazářilo jasným plamen v moment kdy Němci, kteří prohráli 

válku na francouzské frontě,bylinuceni vyklidit baltskou oblast.“100 Dominance 

Německa v některých oblastech bývalé ruské říše trvala až do konce války a 

podepsání kapitulace zeměmi na podzim roku 1918. Od tohoto momentu 

Německo přestalo mít žádný významný vliv na průběh občanské války. Spojenci 

se však aktivně připojují k boji proti bolševikům, kteří po ukončení války proti 

Německu a Centrálním mocnostem byli schopni vyslat více bojových sil na 

podporu bílého hnutí, a zejména československých legionářů, kteří byli nuceni 

aktivně se účastnit nepřátelských akcí na území bývalé ruské říše.  

Co se týče počtu sil předložených k intervenci v Rusku, někteří 

představitelé bílé ruské společnosti vyjádřili následující názory: „Po válce, která 

právě skončila, se spojenecká demokracie nekontrolovaně potýkala s mírem a 

sdílením vítězství. Státy měly zájem o osud Ruska, roztrhaného občanskou 

válkou, ale ne tolik, aby tam poslaly své jednotky. Byla poskytována pomoc v jiné 

formě, ale měla náhodnou a nevýznamnou velikost.“101 Na severu bylo celkem 40 

tisíc interventů. Patřili k nim Rakušané, Francouzi, Britové, Kanaďané, Italové. 

Celkem bylo proti ruské zemi povoláno kolem 1/4 milionu vojáků.102 Británie 

investovala do intervence nejvíc. „Velká Británie zdaleka nejvíce přispěla k 

intervencionistické akci; její výdaje jsou oficiálně odhadovány na přibližně sto 

milionů liber.“103 Francie, podle amerického historika Williama Chamberlina, bez 

ohledu na to, že všechny země měly ve větší míře odpor k sovětskému režimu, 

poskytla mnohem méně pomoci než Velká Británie. Francie měla zájem na 

provedení vlastní intervenční kampaně v Oděse, která, jak je známo, skončila 

úplným fiaskem. Chamberlain také ve své knize cituje Churchilla, který hodnotí 

politickou reakci zemí spojenců na situaci v Rusku: „Byly [spojenci] ve válce se 

Sovětským Ruskem? Rozhodně ne; ale střílely Rusy. Zablokovaly jejich přístavy 
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a potopily jejich bitevní lodě. Opravdu chtěly a plánovaly jejich pád. Ale bylo to – 

šokující! Intervence – ostuda! Opakovaly, že je jim jedno, jak Rusové řeší své 

vnitřní záležitosti. Byly nestranní – Bang! A pak zároveň: vedly jednání a snažily 

se obchodovat“.104 

Mezi ruským obyvatelstvem byly různé názory na intervence 

spojeneckých zemí. Ve většině případů byli rozděleni do dvou táborů: Rudí byli 

proti intervenci a vyzývali lidi, aby se vzbouřili proti okupaci své vlasti, a 

intervencionisté byli nazváni „Imperialisté–Lupiči z Tokia a Paříže“105, zatímco 

ostatní podporovali intervenci a považovali ji za pomoc v boji proti bolševikům. 

O tom píše Chamberlin William ve své knize „The Russian Revolution 1917–

1921“: „to, že kurz spojenců vůči Rusku vyvolal téměř stejnou míru odsouzení 

sovětskými stoupenci, kteří poukazovali na zachování blokády sovětského území 

a na rozšíření pomoci, která dodává munici bílým vládám, jako na akce 

neslučitelné se spojeneckými prohlášení neochoty zasahovat do vnitřních 

záležitostí Ruska, a taktéž Rusů, nepřátelských vůči bolševiků, kteří si stěžovali, 

že pomoc spojenců byla opožděná, nepravidelná a nedostatečná.“106 

Cíle intervencionistů byly zpočátku odlišné. Francie, Británie a Spojené 

státy v roce 1918 deklarovaly svou touhu pomoci obnovit Rusko do jeho 

normálního stavu. Hlavním úkolem intervencionistů na severu Ruska a na 

výpravě na Sibiř bylo chránit vojenské zásoby, narušovat možnou organizaci 

Německých vojenských základen na severu Ruska a použít německé a rakousko–

uherské válečné zajatce pro vlastní účely. Bez ohledu na to, že zpočatku cíle 

interventů byly relativně bohulibé, jejich zásah se neskončil po ukončení války. 

Hned po kapitulaci Německa v říjnu 1918 se vrchní velitel spojeneckých armád, 

generál (později maršál) F. Foch, osobně obrátil k prezidentovi Rady ministrů a na 

ministerstvo války Francie s následující návrhem, který byl schválen Spojeneckou 

vojenskou radou: 107 „Spojenecké operace na východě musí být nejprve 

naplánovány a poté provedeny v nejkratším možném čase; V severním Rusku jsou 

založeny na využívání místních skupin, jejichž vojenskou sílu musíme rozvíjet; 

 
104 CHAMBERLIN, s.152. 
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Na Kavkaze musí britské operace pokračovat; Na Ukrajině můžeme provést 

rychlý zásah současně z Rumunska a Černého moře, abychom získali regiony 

kolem Kyjeva a Charkova...“ 108 Tento plán ukazuje, že spojenci ani zdaleka 

neodmítli myšlenku intervence po skončení války, dokonce uvažovali o rozšíření 

její působnosti. Od prohlášení míru a slibů, které udělal 22. srpna 1918 britský 

ministr zahraničí Balfour, a 21. září francouzský diplomat M. Regnault, nezměnili 

své postoje.109 

Nejviditelnějším důvodem pro pokračování intervence byl strach z 

bolševismu, jako jevu, který se může šířit jako mor v celé Evropě a způsobit 

povstání lidí proti kapitalistickým režimům. V jednom ze svých projevů o 

bolševických krutostech z roku 1919 Winston Churchill vyzval k „uškrcení 

bolševismu v zárodku“110. Britská vláda se snažila zničit tyranii Sovětů, protože 

podle nich „bolševická tyranie je nejhorší, nejškodlivější a nejničivější v historii 

lidstva“ 111 . Británie považovala bolševismus za mnohem nebezpečnější než 

německou agresi, protože, podle Churchilla, sovětský lid utrpěl mnohem více pod 

rudou vládou než za vlády cara. Kromě toho, Britové neodpustili Sovětům za 

opuštění spojeneckých smluv a separátního míru s Německem, protože právě díky 

tomuto míru se německé, sily, které byly na východní frontě, přesunuly na 

západní frontu. Churchill obviňoval bolševismus za smrt tisíců nevinných vojáků, 

kteří padli kvůli zradě bolševiků. „Pomáháme bílé armádě se zbraněmi a 

střelivem, radíme jejich velení v oblasti taktiky a strategie a vysíláme vojenské 

techniky do Ruska, které se dobrovolně přihlásili, aby pomohli.“112 Ve stejné řeči 

Churchill uvedl, že země Entente nebyly schopny pomocí zachránit Rusko, to 

byla práce samotných Rusů, zatímco Britové sympatizovali slidem, bojujícím 

proti bolševické infekci a snažili se poskytnout veškerou možnou podporu.113 

Dokumenty, které byly zaslané do Ruska, a konkrétně dokument, který je 

uložen ve GARF a zahrnuje kolektivní prohlášení „Deklarace ruských 

demokratů“, o ruské situaci a potřebě pomoci ze strany světové demokracie. 

Kromě toho je zdůrazněno, že tato pomoc je diktována nejen povinností, ale také 
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přímým zájmem, protože bez obnoveného svobodného Ruska nebude existovat 

žádný mír, o kterém by lidstvo uvažovalo, a osud demokracie celého světa závisí 

na posílení demokracie v Rusku. Prohlášení rovněž uvádí pravidla pro 

poskytování pomoci, která se skládají z několika bodů: 1. „Nepřetžitě pokračovat 

a okamžitě reorganizovat pomoc spojenců  antibolševickým frontám; 2. tato 

pomoc by měla být poskytována pouze těm frontám, jejichž vůdci jasně a pevně 

uvedou, že jejich cílem je svobodné demokratické Rusko prostřednictvím 

Všeruského ústavního shromáždění, které se zavazují sloužit po skončení 

občanské války, samosprávné orgány a režim svobody okamžitě budou zavedeny 

v oblastech osvobozených od bolševiků; 3. a zárukou produktivní pomoci bude 

speciální spojenecká parlamentní komise, jejíž zástupci budou na teritoriu 

Ruska.“ 114  Deklaraci podepsali členové prvního Nejvyššího ústavního 

shromáždění − Argunovým, Kerenským a dalšími. 

Japonská intervence se původně lišila od intervence Británie, Francie a 

Ameriky tím, že pod maskou pomoci Rusku, schovalo Japonsko, podle názoru 

některých historiků i některých obyvatelů Ruska, jeho touhu dostat pro sebe 

Dálný východ a Sachalinské ostrovy. Říjnová revoluce dala japonským 

imperialistům možnost politického vlivu na Dálném východě: „... vytvoření a 

podpora sjednocené [...] proti-německé a proti-bolševické fronty na Sibiři, které, 

jak je známo, se shodovala se stejnými úkoly antibolševické společnosti na Sibiři, 

která začala boj proti násilníkům a uzurpátorům, což japonská diplomacie 

okamžitě využila.“115„Bolševický puč dal Japonsku příležitost učinit [...] nabídku 

evropským mocnostem a Spojeným státům, jejichž podstatou bylo to, že Japonsko 

vyšle na Sibiř dostatečný počet jednotek na ochranu zájmů spojenců proti 

Německu a bolševikům.“ 116 Japonsko navrhlo své podmínky pro intervenci 

spojeneckým zemím: intervence na Dálném východě bude prováděna jenom 

Japonskem. „Naštěstí pro Rusko v lednu 1918, kdy se Francie a Anglie rozhodly 

dát souhlas s japonským návrhem, za předpokladu, že by Spojené státy daly svůj 

souhlas, Amerika odmítla plán pouze japonské intervenci, a tak radikálně porušila 

japonské plány a předložila a podporovala myšlenku vytvoření spojenecké a ruské 

 
114 GA RF. Fond č. 5869. Soupis č. 1. Dílo č. 13, 15, 16, 22,30, 81. List. 22. 
115 Redakce sborníků „Volnaja Sibir“, Praha. „Dalný východ, intervencea bolševiky“,  GA RF. 
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protibolševistcké fronty na Sibiři.“117 Situace se změnila v době konce války s 

Německem a Centrálními mocnostmi. Během války byly akce zemí dohody na 

území Ruska ospravedlněnévojenskými operacemi proti Německu, otevřenými 

proti-německým frontám na území Ruska, ale po kapitulaci Centrálních mocností, 

vyvstala otázka: „co dál?“. Ani spojenci nemohly na tuto otázku dát jasnou 

odpověď. Další bezdůvodné bitvy by znamenaly válku se Sovětským Ruskem, 

jenomž spojenci nehledaly mír s Ruskem. 

Archivní dokumenty GARF obsahují prohlášení, podle nichž spojenci 

odůvodňují pokračování intervence. Japonsko bylo první zemí, která takový 

dokument vydala. Uvádí, že japonská vláda „znovu potvrzuje svou pokračující 

politiku úcty k územní celistvosti Ruska a nezasahování do jejich vnitřní 

politiky“118. Také v prohlášení Japonsko přesvědčovalo, že jakmile bude dosaženo 

cíle intervence, Japonsko okamžitě stáhné své jednotky z Ruska. Důvodem invaze 

bylo v prohlášeních dalších spojenců pomoc československým legionářům, jejichž 

pohyb přes Sibiř byl znemožněn silami německých a rakousko–uherských 

válečných zajatců. Je třeba zmínit, že Spojené státy, Británie a Francie po 

odchodu československé legie z území sovětského Ruska také stáhly své 

jednotky119. „Ústup armád admirála Kolčaka a spolu s nimi jednotek Čechů, kteří 

rozhodli evakuovat do své vlasti přes Vladivostok,“120  formálně sloužilo jako 

důvod pro prohlášení Ameriky k vypovězení svých vojsk z území Sibiře, protože 

jejich hlavní cíl – pomoc Čechům – byl splněn, a pokračování invaze pro Ameriku 

teď bylo iracionální. „Po stažení amerických a dalších spojeneckých sil z území 

Sibiře a Dálného východu, muselo jím následovat i stažení Japonských jednotek, 

protože mezi ruským obyvatelstvem existovala víra v to, že Japonci přišli na 

žádost spojenců, a tedy s odchodem spojencůzačne i Japonská evakuace.“121Ale 

Japonsko šlo svou vlastní cestou. 

Bez ohledu na všeobecnou evakuaci intervencionistů se počet japonských 

jednotek v Rusku pouze zvýšil. „Přímořská vláda požadovala, aby Japonsko 

okamžitě odstranilo své jednotky z ruských území. Na co Japonsko vůbec 

 
117 Redakce sborníků „Volnaja Sibir“, Praha. „Dalný východ, intervencea bolševiky“,  GA RF. 
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nereagovalo. Začal tajný boj ruského obyvatelstva s Japonci: [ve Vladivostoku] 

ničení japonských posádek, brutální vražda konzula a porážka japonských občanů. 

Tyto akce zase způsobily nespokojenost mezi Japonci, což formálně vedlo k zajetí 

části Sachalina.“122 Japonci žijící ve Vladivostoku předložili místní vládě řadu 

ultimátových požadavků, aby „zaručili bezpečnost, život a majetek svých 

druhů“123. Ve Vladivostoku byly naplánovány volby do rady zástupců dělníků, 

vojáků a rolníků, na kterou Japonci ve dnech 4. – 5. dubna 1920 

odpovědělivzpourou. V té době fungovala speciální komise zástupců vlád a 

veřejných institucí, která zvláště zkoumala všechny okolnosti spojené s událostmi 

4. – 5. dubna, dospěla k závěru, žejaponská vzpoura nebyla způsobena 

žádnýmiruskými činnostmi velitelstva nebo vojenských jednotek. Japonské velení 

zahájilo útok na její stráže. Po začatkuvojenských akcí se nesetkali s žadným 

odporem ani u ruských jednotek, ani u obyvatelstva či vlády. Tato vzpoura vedla 

k dohodě 29. dubna 1920 „o zachování pořádku v Přímořském regionu“, která 

znamenala plnou kapitulaci ruských zájmů 124  na východě. „Základem těchto 

dohod bylo zničení ruských vojenských jednotek.125 Tato oblast se tak dostala pod 

přímou kontrolu Japonců. 

Kromě toho archivy uchovávají dokumenty, popisující účast Japonců na 

krutém mučení vojáků rudé armády. „Vůz Smrti“ – vlak bílé armády a Japonska, 

přepravující vězně, podezřelé z pomoci a spolupráce s Rudou armádou. „Na konci 

září 1918 sovětská moc již neexistovala na rozlehlých teritoriích Sibiře, od Uralu 

po Tichý oceán. Město Blagověshchensk bylo poslední, kde síla dělníků a rolníků 

trvala déle než v jiných městech. Kontrarevoluce v krvavém víru triumfovala ve 

vítězství. Pod náporem československých vojsk, které se pohybovaly od západu, a 

japonských sil, které rozvíjely ofenzívu z Vladivostoku do Chabarovska, 

Blagoveshchenska, Čity, Irkutska – rychle roztavily malé síly sovětských armád. 

Síly ruské bílé gardy byly samy o sobě zanedbatelné a nebyly schopny svrhnout 

sovětský režim, takže boj dělníků a rolníků Dálného východu byl ve skutečnosti 

bojem proti japonské invazi, která se pokoušela utopit ruskou revoluci v krvi. Od 

konce roku 1918 revoluce na Dálném východěvstupuje do nového hrdinského 

období. Tisíce poražených vojáků Rudé armády rozptýlených po tajze, sovětských 
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a stranických dělníků se mění v agitátory Sovětské vlády a organizátory mocného 

partyzánského hnutí. Přímořské, Amurské a Transbajkalské regiony Dálného 

východu jsou pohlceny plameny občanské války. Bílo–japonská moc ve 

skutečnosti panovala pouze ve městech a vedle železnic, zbytek území obrovské 

země, s malou populací, která horlivě nenáviděla buržoazii, která ve skutečnosti 

prokázala, že „Vlast“ a „Otčina“ jsou nesmysly, pokud jde o třídní zájmy 

buržoazie – představující nepřátelskou zemi, která stále musela být podmaněna 

ohněm a mečem. 12., 14., a pokud se nemýlím, 5. japonské divizí pod velením 

generálů Jamada, Sirudzua dalšíchpoložily všechny své síly proti rudým 

partyzánům, kteří se rozhodli, že raději zemřou, než se podrobí japonskému 

imperialismu. Při silných mrazech, občas nižšíchnež čtyřicet stupňů, celá dospělá 

rolnická populace, která nechávala ve vesnicích pouze starce a děti, uprchla do 

tajgy, kde se rychle a primitivně vyzbrojila, vstoupila do nerovné bitvy proti dobře 

ozbrojenému nepříteli. Válka pokračovalado úplného fyzického zničení. Velké 

amurské a ussurijské vesnice, silných prosperujících rolníků –byly doslova 

olíznutyvynikajícím japonským dělostřelectvem.“126 

„Vůz smrti“, nebo jinak obrněný vlak „Kolmykovets“, byl řízen atamanem 

Kalmykovem a jeho kozáckou armádou [Příloha č. 4]. Kalmykov vlastnil 

veškerou moc na Přímořském území zabavených kozáky. Ale i sám Kalmykov byl 

pod nadvládou japonského velení. Na podřízeném území Primorje byl 

organizován teror proti těm, kteří poskytovali jakoukoli pomoc nebo alespoň 

sympatizovali se sovětskou stranou.127 Spolu s tím začaly brutální represe proti 

místnímu obyvatelstvů. Ti, kteří byli usvědčeni z jakéhokoli přestupku, byli 

odsouzeni k smrti a stříleni v roklích na okraji měst. „Vůz smrti“ byl vymalován 

ve žlutých barvách a pohyboval se železnicí Přímořského regionu. V něm bylo 

mnoho sovětských dělníků mučeno k smrti. Ti, kteří měli větší štěstí, byli 

zastřeleni a hozeni do řek. Ti, kteří tolik štěstí neměli, byli mučeni 

nejstrašlivějšími mukami, jejichž důkazy jsou stále uchovávány v archivech128. 

„Pouze několik z nich bylo zastřeleno ve formě výjimky a zvláštního 

milosrdenství, které předem předvídal hlavní organizátor popravy Michajlov; 
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převážně oběti byly nasekané šavlemi, probodané bajonety či dýkami. Soudruzi 

byli dopraveni na místo vraždy, podle slov samotných Kalmykovců, „trochu 

teplé“129. Vězni byli zbiti řetězy, a katové posměšně říkali  svému oblíbenému 

mučení: „Lechtání dýkou“. „Ve chvílích bez mučení byli vězni drženi v celách po 

12 lidech v každé. Byli oblečeni v jednom spodním prádle zkrvavení a 

vyčerpaní“130. „Neutekla ani hodina bez toho aniž by někdo nebyl vynesen z cel či 

mučen před všemi. Bili je býčími biči, polévali je vroucí vodu a rány posypávali 

solí. Měkké části těla byly propíchnuty ramrodami a lidé byli nuceni jíst lidské 

výkaly. Byly uspořádány takzvané „stávky“, které spočívaly v tom, že se vězni 

mezi sebou museli navzájem bít, jak jen mohli. Bylo z toho divoké a děsivé 

představení. Byli přivezeni psi a lidé s nimi museli dělat odporné skutky. Byly 

také vypuštěny další triky, které jsou hnusné a odporné k popisu. Vše, co si 

sadista Kalmykověc mohl jenom vymyslet, bylo uvedeno do činnosti.“ 131 

Japonská intervence ve svých akcích opravdu nebyla omezena. Takže na žádost 

japonského velení byly vesnice vypáleny, což byla reakce na akce partyzánských 

jednotek. Kolmykovovo oddělení beztrestně kradlo a zabíjelo, znásilňovalo a 

odvozilo dobytek. Krvavá zabíjení obyvatel, ve většině případů nezúčastněných 

na partyzánském hnutí, Japonskými jednotkami a kozáky, přirozeně způsobila 

nespokojenost a odpor a také přispěla k nárůstu partyzánských jednotek a 

rozšíření celého partyzánského hnutí. Výsledkem bylo, že na stranu bolševiků 

přicházelo stále více lidí, nejen civilistů, ale celé jednotky spolu se zbraněmi. 

Ve dnech 4. – 5. dubna 1920 se japonští interventi vzbouřili. Důvodem 

povstání bylo zabití japonských zaměstnanců, které bylo později vyvráceno. 

Japonci nečekali na výsledky vyšetřování a i hned vyslali vojáky pod záminkou 

ochrany japonského obyvatelstva. V důsledku demonstrací bylo zabito více než 7 

000 vojáků a civilistů ruského původu a vůdci revolučních skupin působících na 

Sibiři byli spáleni v peci parní lokomotivy. Všeobecný hněv rostl a síla bílých 

kozáků a japonských interventů se postupně zmenšovala. Koncem ledna v 

Nikolsku–Ussurijsku Kolčakova vojska, která přešla na stranu bolševiků, a 

partyzánské oddíly svrhly moc admirála Kolčaka, jednoho z vůdců bílého hnutí, a 
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vytvořila Vojenské revoluční velitelství, které začalo aktivně jednat proti bílé 

armádě. Japonské velení bylo nuceno prohlásit jeho neutralitu. 

Spojenci prokázaly svou neschopnost vést plnohodnotnou válku v 

Sovětském Rusku. Jako hlavní příčinu historik Chamberlain uvádí nedostatek 

počtu vojenských jednotek. „Tak tady byla jenom jedna absolutní přesvědčivá 

příčina proč Spojenecké síly nemohly splnit naděje bílých a zasáhnout s větším 

počtem vojenských jednotek: nebyly k dispozici žádné spolehlivé jednotky”.132 

Kromě vojenské vyčerpanosti se problémem stála i hospodářská situace v Evropě 

a USA po první světové válce. Země Evropy musely obnovit obchod s Ruskem, 

jako jedním z největších hráčů na světové obchodní scéně, jinak by všechny země 

byly silně závislé na Spojených státech. V lednu roku 1920 tedy státy dohody 

zrušily blokádu Ruska a obnovily obchod. 

Bolševické síly vyhrály tuto bitvu o Rusko z velké části díky jejich 

soudržnosti, jasné ideologii a silné agitaci mezi lidmi. Na jiné straně byla bílá 

armáda, která měla silné spojence v osobě zemí spojenců a zásobování, avšak byla 

rozdělena, bez konkrétního cíle a ideje. Každá armádní skupina postupovala podle 

svého vlastního plánu a nebrala v úvahu plány ostatních. Rolníci, ačkoliv nebyli 

inspirováni socialistickou ideologií a zůstávali cizí bolševismu, vybrali sovětskou 

moc jako menší zlo, jako záruku proti návratu carismu, jako sílu schopnou v zemi 

nastolit mír a pořádek. Ve skutečnosti se jednalo o volbu mezi nenávistnou 

minulostí a neznámou budoucností, v níž rolníci doufali, že po skončení války 

budou mít možnost žít svobodně a sytě a v Rusku bude zřízena jedna silná moc. 

Intervence spojenců v Rusku se od ostatních lišila nejen proto, že to mnozí 

historici považovali za logické pokračování první světové války s přemístěním 

scény. Tato invaze je zajímavá také tím, že úzce souvisí s osudem československé 

legie v Rusku. A samozřejmě není možné uvažovat o občanské válce bez 

československé vzpoury a jejich dalším přesunem až k příchodu do Vladivostoku 

a odchodu domů. 
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Kapitola 3. Role československých legionářů v občanské válce v 

Rusku. 

„Jednou z kuriózních nehod v historii se stalo to, že malá síla Čecho–

Slováků, stvořená z bývalých válečných zajatců a dezertérů z rakousko–uherské 

armády, občanů státu, který v roce 1918 stále existoval pouze v představách svých 

nacionalistických vůdců, hrála obrovskou roli v ruské občanské válce a umožnila 

na nějakou dobu svržení Sovětů v málo osídlené Sibiři, na střední Volze a 

v některé části uralských regionů.“133 Kvůli účasti československých legionářů v 

událostech, které se odehrávaly v Rusku na začátku 20. století, se šířilo mnoho 

klepů a dohadů, a také stále existuje hodně nevyřešených otázek, které budou v 

této kapitole prozkoumány. O občanské válce v Rusku se psalo hodně studií, ale 

historici se stále nemohou shodnout na tom, proč se v Rusku odehrála tato strašná 

válka. A jedním z hlavních důvodů, které tuto událost podnítily, je československá 

vzpoura.  

Během první světové války v roce 1914 v bitvách proti Rakousku–

Uhersku ruská armáda zajala hodně vojáků, včetně „od 50 000 do 60 000 Čechů a 

Slováků“134. „Iniciátoři vytvoření speciálního českého vojenského sboru v řadách 

ruské armády se znovu snažili podtrhnout loajalitu Čechů a Slováků – ruských 

poddaných a také dosáhnout pro rakouské poddané výjimku z pravidel vyhoštění 

a konfiskace majetku.“ 135  Válečným zajatcům bylo předloženo, aby vytvořili 

vlastní prapory a připojili se k boji proti Němcům a Rakušanům na straně Ruské 

říše. „Lídr československé národní rady v Paříži, Tomáš Masaryk, předložil 

myšlenku vytvoření na základě válečných zajatců a civilistů, žijících v Rusku a 

dalších zemích, stálou národní armádu, která bude bojovat na západní frontě.“136 

Ruská strana odmítla návrh Masaryka převést legionáře na západní frontu. Strany 

však našly společný jazyk a již v roce 1917 velká československá armáda pod 

velením ruských velitelů bojovala na východní frontě. Podobné formace mezi 

Čechy a Slováky byly vytvořeny v dalších evropských zemích a poté v USA. Ale 

„ruská“ česká legie byla z nich nejpočetnější a nejvíc připravená na boj.  

 
133 CHAMBERLIN, s.1. 
134  PIPES, [online] in: 

https://royallib.com/read/payps_richard/russkaya_revolyutsiya_kniga_2_bolsheviki_v_borbe_za_v

last_1917__1918.html#1539111 [cit. 20.03.2020 ]. 
135 KLEVANSKIJ, Alexander, Chechaslovackije internacionalisty I prodanny korpus. 

Chechaslovackije politicheskije organizacii I vojinskije formirovaniya v Rossii. 1914—1921 gg., 

Moskva 1965, s.20. 
136 Tamtéž, s. 20. 
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Po rozpadu ruské armády hodlala československá vláda převést síly sboru 

přes Transibiřskou magistrálu do Vladivostoku a poté do Francie. Národní 

shromáždění současně dodržovalo oficiální postavení nezasahování do vnitřních 

záležitostí Ruska. Téhož vyžadovalo od Sovětů. „Z našeho průchodu na Dálný 

východ tedy nemohou být žádné obavy. Nesouhlasíme se zasahováním do našich 

záležitostí, stejně jako Rusko protestuje proti zásahu cizinců – tudíž nemůžeme 

sami zasáhnout.“137Ale kvůli událostem, které se odehrávaly v té době, legii čekal 

úplně jiný osud. Československý sbor se nečekaně stál nástrojem v rukou 

politických sil, které bojovaly o moc v Rusku, a hlavní silou všech, kdo bojoval 

proti bolševikům. Aktivní účast legie v ruské občanské válce stimulovala 

hromadění sil bílého hnutí, které, samozřejmě, mělo velký vliv na další vojenské 

operace. Činnost československého sboru v Rusku tedy vyvolala mezi obyvateli 

různé pocity. 

O tom, co s sebou přinášely československé armády, ve své práci napsal 

historik Saldugeev. „Avšak pod záštitou československých bajonetů začal „bílý“ 

teror. Například v Čeljabinsku, po zabavení města Čechoslováky, dosáhl počet 

zatčených stoupenců sovětské moci natolik, že vězení navržené na 1000 míst bylo 

přeplněno.“138 Stejná situace se vyskytovala při zachycení mnoha měst, například 

Troicka. Saldugeev cituje vzpomínky svědka toho, co činil sbor S. Moravského: 

„Asi kolem pěti hodin 18. června 1918 bylo město Troick v rukou Čechoslováků. 

Okamžitě začaly masakrovat zbývající komunisty, vojáky rudé armády a těch, 

kteří s nimi sympatizovali. Davy obchodníků, intelektuálů a kněží chodili s Čechy 

v ulicích a ukazovali na komunisty a spolupracovníky, které Češi okamžitě zabili. 

Asi v 7 hodin v den okupace města jsem byl ve městě a od mlýna k hotelu 

Baškovov […] počítal jsem asi 50 mrtvých mučených, zmrzačených a 

vykradených.“139 Saldugeev ve své práci také cituje vzpomínky obyvatele Miassa, 

svědka činů Čechoslováků během a po bitvě s vojáky rudé armády na stanici 

Miass: „Dne 28. května na stanici Miass dorazili Čechoslováci. Po dvouhodinové 

 
137 Poznámka vedoucích oddělení pro Rusko ČSNR B. Čermaka a J.Klecandy se shrnutím příběhu 

otázky o statusu, přesunu a odzbrojení Čechoslovenského korpusu. 4 dubna 1918, VÚA—VHA 

Praha. Kopie. Strojopis., in: JEFIMENKO, A., BALAŽ, U., TURINA, E., ŽIKEŠ, J., 

KOROTAJEV, V., ROGOVAJA, L., TARASOV, B., SOROKIN, A. (ed), Čechoslovacký korpus. 

1914—1920. Dokumenty i materialy. T.2. Čechoslovackije legiony i Graždanskaja vojna v Rossii 

1918—1920 gg., Moskva  2018, s. 93−96.  
138 SALDUGEEV, Dmitrij, Czechoslovackij legion v Rossii, in: Vestnik Čeljabinskogo 

gosudarstvennoho universiteta, 2005, s. 93. 
139 Tamtéž, s. 93. 
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bitvě jednotky Dělnicko-rolnické rudé armády (dále RKKA) ustoupily. Ti dělníci, 

kteří byli vzati do zajetí v bitvě u napilnícké továrny Yaunzem a Brodis, Češi 

odvedli do lesa a zabili.“ 140 Ve vzpomínkách Bezrukova Vasilije Ivanoviče, 

uložených ve GARF, autor píše o těžkém břemenu těch, kteří byli proti bílým a 

Čechoslovákům. Autor píše o tom, jak obtížné bylo dostat jídlo, protože ve všech 

nejbližších obcích „vládly bílé jednotky, chytaje rudých“141. „Ve vesnicích v této 

době došlo k brutálním represím bílých jednotek nad místními rolníky.“142 Ruský 

historik profesor Dmitry Gavrilov věnoval jedno ze svých děl analýze role 

československé legii v občanské válce. A jednou z otázek, kterými se zabýval, 

byla otázka morálního charakteru legionářů. „Legionáři byli neuvěřitelně krutí. 

Nebrali vězně, stříleli všechny, kteří se vzdali. Na okupovaných územích byla 

sovětská moc okamžitě svržena, legionáři ničili sovětské instituce, zajali 

pokladnice, začali loupeže, kradli potraviny a oděvy, okrádali obchody, vráželi do 

soukromých bytů, vycpávali své batohy cenným majetkem. Rozvíjel se bujný 

masový teror. Komunisté, sovětští dělníci, sympatizanti sovětského režimu byli 

zabiti, zatčeni, zastřeleni. Sovětští a straničtí vedoucí a zajatí internacionalisté 

rudé armády byli pověšeni. Po legionářích obvykle šli bělogvardějci–mučitelé a 

kozáci, kteří dokončovali „čištění“ oblasti od sympatizantů sovětské moci.“143 

Historik také zaznamenal touhu legionářů po rabování a loupeži. Gavrilov cituje z 

prací vědců, jako jsou Golub, Khrulev, Klevanskij, Budberg a další: „Součástí 

činnosti legionářů byla neomezená loupež. Dívali se na ruská města a obce jako 

na „vojenskou kořist“, věřili, že mohou beztrestně okrást místní obyvatelstvo. 

Buržoazní noviny „Slovo“ psaly, že Češi „pustošili Sibiř jako sarančata, okrádali 

a hltali všechno, co jim stálo v cestě“. Dokonce i notoricky známý bandita a 

loupežník Ataman G.M. Semjonov vyznačoval: „Loupež civilistů a vládních 

úřadů na cestě Čechů dosáhla absolutně neuvěřitelných úrovní. [...] Jejich sklady 

praskaly obrovským množstvím ruských uniforem, zbraní, látek, potravin a obuvi 

... Kovy, všechny druhy surovin, drahé auta, čistokrevní koně byly prohlášeny 

Čechy za vojenskou kořist. [...] Přesné množství nakradeného majektu Čechy se 

nemůže ani poddat evidenci... Část této kořisti byla předmětem otevřeného 

 
140 SALDUGEEV, s. 94. 
141 Vzpomímky Berzukova Vasilije Ivanoviče o československém povstání na Sibiře v 1918, GA 

RF Fond č.6935. Soupis č.7. Dílo č. 130. List. 3. 
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143 GAVRILOV, Dmitry, STUDY OF THE ROLE OF THE CZECHOSLOVAK CORPS IN 
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History and modern perspectives, Vol. 1. №2, 2019, s.36. 
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prodeje a byla uvedena na trh za zvýšené ceny, část byla naložena do vozů a 

určena k odeslání do České republiky.“ 144  V knize „Československé legie na 

Sibiři“ generálporučík Sakharov nazýval Čechoslováky „zločinci a zrádci, 

kterébylo nutné nechat postavit na pranýř, ale místo toho byli obklopeni čestnou 

svatozáří, odvahou a hrdinstvím“145. 

Přesto bylo mnoho lidí, kteří s Čechoslováky plně sympatizovali a je 

podporovali, což nelze říct o RKKA. „Rolníci v masách již vědí o smrtelném 

nebezpečí sovětské politiky, jehož výmluvným důkazem jsou: 1) hanebná 

kombinace rudé armády a německých zajatců a maďarů, 2) kruté mučení civilního 

obyvatelstva a nestoudná loupež 3) neslýchané barbarství.“146 A československá 

legie pro některé ruské lidi byla osvoboditeli a spasiteli do té míry, že Čečekovi, 

který vstoupil do jednoho z dobytých měst, lidé házeli šeříky pod nohy, čímž 

projevovali vděčnost a radost za osvobození z bolševického zajetí. Nebo také 

Radola Gajda ve svých monografiích píše o civilním obyvatelstvu, které potkalo 

bílé armády s ovacemi. „Nelze ani popsati, co vytrpělo před jejich příchodem. 

Nebylo jedné zámožnější rodiny, aby neoplakávala někoho ze svých příslušníků, 

zavražděných bolševiky. I starci byli nuceni na frontáchkopat zákopy proti 

Čechoslovákům.“147 

Z protokolu výslechu sestry milosrdenství Eleny Rudové je také znám 

postoj dělníků a obyvatelstva k Čechoslovákům: „Dělníci zacházejí s 

Čechoslováky velmi přátelsky, protože Čechoslováci se všemi městskými 

komunitami vycházejídobře. Loupeže ze strany Čechoslováků také nejsou. 

Lynčování v bitvě u Samary Čechoslováci nečinili, nyní o tom není ani slyšet. 

Prohlídky a zatýkání se provádí denně. Všechny zbraně musejí být odevzdané. 

Není slyšet, že by dělníci vzdorovali těmto požadavkům Čechoslováků. Ochrana 

 
144 GAVRILOV, s. 36−37. 
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č. 424а. List. 33. 
147 GAJDA, Radola, Moje paměti, Praha 1920, s. 64. 



45 
 

města je v rukou Čechů.“148 Z centrály admirála Kolčaka přicházely zprávy o 

Čechoslovákách: „Postoj vůči Rusům je vynikající. Češi navíc rozuměli ruským 

důstojníkům. Vůči důstojníkům jsou ochotní, pohostinní a rádi pomůžou čím 

mohou; k praporům rezervy a praporům doby Kerenského jsou extrémně 

negativní. Můžeme říci, že lidé jsou z větší části nakloněni Rusku a Srbsku a 

všichni tvrdí, že jejich slovanskou povinností je pomáhat Rusku. Pražský časopis 

„The Czechoslovak Review„ publikoval článek českého předsedy vlády dr. 

Kramáře, který tvrdil, že obrození Ruska je blízko k srdci Čechoslováků. Podle 

jeho názoru by spojenci měli pomoci obnovit Rusko, protože by to byla pevnost 

Slovanů proti Německu. Protože i když se Československo  velice těší na své 

jednotky domů, však věří, že stále musí zůstat na Sibiři.“149 Legionáři sami, podle 

vyslýchané sestry milosrdenství, jednali s Rusy dobře a se soucitem, nechtěli 

zasahovat do vnitřních záležitostí Ruska. „Nestřílíme ruské vězně, protože to jsou 

lidé v bezvědomí, a kdyby věděli, že nechceme válku s Rusy, ale pouze svobodné 

cestování se zbraněmi ve svých rukou do Vladivostoku, nebudou proti nám.“150 

Obecná tendence formování postoje k československým legionářům byla 

vytvořena na pozadí propagandistických materiálů v novinách, předávání 

informací od jedné osoby k druhé a taktéž podle osobní zkušenosti v komunikaci 

se zástupci legie. Nelze tedy plně se přidat ani k jedné straně, protože postoj 

k československému sboru se měnil v závislosti na různých situacích a 

zvyklostech. Avšak ať už jde o jakékoli činnosti sboru, legionáři měli obrovský 

vliv na budoucnost Ruska. 

Po říjnové revoluci a úplné demoralizaci ruské armády zůstala 

československá legie nejvýznamnější vojenskou silou na území bývalé říše. Své 

zraky obracely k sboru všichni, kdo toužil po moci nebo vlivu v Rusku. Na 

Ukrajině se o sbor ucházeli Rusové, Ukrajinci a Rumuni, bolševici i jejich 

odpůrci.151 Při zkoumání tohoto časového období lze tvrdit, že československý 

 
148 № 140 Protokol výslechu milosrdní sestry E. Rudovou, provedeného V. Ružečkou, kvůli jejimu 

příjezd u do Ufy z Samary – z „čechoslováckého zájetí“ 16 června 1918, Ufa, in: JEFIMENKO, s. 
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bělogvardějskými vojskami Kolčaka, červen 1919,  GA RF. Fond č. 6219. Soupis č. 1. Dílo č. 20. 
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příjezd u do Ufy z Samary – z „čechoslováckého zájetí“ 16 června 1918, Ufa, in: JEFIMENKO, s. 
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sbor nemohl jen tak opustit území Ruska, protože vzhledem k mnoha 

nepředvídatelným a rovnou i nenáhodným událostem, bylo jasné, že se legionáři 

tak nebo jinak zapojí do událostí probíhajících v Rusku. Legie měla dvě cesty: 

bolševickou – na straně ruské revoluce a anti-bolševickou – pro udržení starého 

řádu. “Většina legií také skutečně odmítala již před sjednáním brest–litevského 

míru možnost bojovati na ruské půdě proti ústředním mocnostem po boku ruské 

revoluce.”152 

Jak bylo uvedeno dříve, podle závěru brestského míru se země spojenců 

rozhodly dále přemístit československý sbor do Francie, aby pokračoval v boji s 

Německem. Sovětská vláda, která v té době získala moc, původně s tímto plně 

souhlasila. „Sovětská vláda předpověděla, že tak velká, organizovaná a dobře 

vyzbrojená bojová síla kdekoli na cestě by mohla být použita zeměmi spojenců 

pro kontrarevoluční akci. Vláda udělila svolení zástupcům československého 

sboru k volnému pohybu do Vladivostoku, ale s tím požadovala, aby odzbrojili a 

okamžitě eliminovali kontrarevoluční velící personál. Čechoslováci se neměli 

pohybovat jako bojové jednotky, ale jako skupina svobodných občanů, kteří měli 

s sebou minimální množství zbraní (168 pušek na ešalon) pro sebeobranu v 

případě pokusu o atentát kontrarevolucionářů.“153„Některé české ešalony poslušně 

odevzdaly bolševikům pušky, kulomety a flinty. Ale rusští důstojníci, kteří ještě 

zůstali v štábech a na některých velitelských postech a nosili dokonce i českou 

uniformu, shromáždili kolem sebe silné lidi a rozhodli se ponechat své zbraně a 

odmítli se podřídit ultimátu. Tito lidé pochopili, že neozbrojení budou hračkou v 

rukou sovětské vlády a rozhodli se násilím prorazit cestu na východ.“154  

Jak však je známo, ne všichni českoslovenští legionáři byli proti 

bolševikům. V Rusku byly organizovány skupiny československých komunistů, 

kteří po revoluci v roce 1917 začali jednat aktivně a oddělili se od československé 

legie. Radikály byli rozděleni do tří hlavních skupin: Moskva, Petrohrad a Kyjev. 

Podle Viktora Fice byl Kyjev nejpočetnější a jeho činnost začala od prvních dnů 

únorové revoluce 1917. Tato krizová situace ovlivnila tam žijící Čechoslováky. 

Po revolučních událostí se pravicoví a levicoví extremisté oddělili od hlavní 

 
152 Tamtéž, s. 37. 
153 KHRULEV, Vladimir, Czechoslovackij myatezh i jeho likvidaciya,  Moskva 1940, s. 4. 
154 SACHAROV, Konstantin, Czeshskije legiony v Sibiri. Czeshskoje predatelstvo, Berlin 1930, 

[online] in: chrome—extension://jhhclmfgfllimlhabjkgkeebkbiadflb/reader.html [cit. 27.03.2020 ]. 



47 
 

skupiny členů národní rady.155 Jaroslav Kratochvíl ve své knize tvrdil, že v řadách 

zahraničních internacionalistů v Rusku Čechoslováků bylo málo.156 

Stále však byli a navíc zpochybňovali aktivity a ideologii Masaryka a 

národní rady jako celku. Podle Jaroslava Křížka prokomunističtí Češi a Slováci 

nepovažovali činnost národní rady za národní osvobozovací boj, protože „o 

národním osvobozeneckém boji lze mluvit pouze tehdy, pokud na jedné straně 

bude vystupovat pouze Rakousko–Uhersko a na druhé straně – izolovaná skupina 

legionářů. Jakmile Masaryk spojil boj legií se státy dohody, které vedly 

nespravedlivou invazivní válku, legie se staly nedílnou součástí tohoto bloku a 

začaly vést válku stejného charakteru jako francouzská, anglická a americká 

vojska, nikoli v zájmu československého lidu, ale v zájmu anglo–franko–

amerického imperialismu“.157 Křížek ukazoval na to, že velení československého 

sboru udělalo vše pro to, aby chránilo legii před ruským revolučním vlivem. 

„Vedení se pokusilo zcela izolovat československé jednotky od místního 

obyvatelstva, aby nemohly sympatizovat s revolučními bolševickými myšlenkami 

[...] Proti vlivu ruských revolučních událostí na legie byl trvale kladen důraz na 

„jednotu“ legionářského hnutí v zahraničí.“158 Podle Křížka, Masaryk přesvědčil 

bojovníky legie, že současná doba není vůbec vhodná pro neshody a Češi by se 

měli shromáždit ve jménu vítězství. Českoslovenští komunisté měli samozřejmě 

svůj vlastní názor. Plně podporovali bolševiky ve všem. Podle Kratochvíla ty 

výhody, které jim bolševici slíbili, zastiňovali oči Čechům, a oni, věřící ve svou 

sílu, podporovali bolševiky a prováděli všechny záležitosti týkající se sboru a 

československého národu. “Tito první českoslovenští komunisté, dostavše od 

sovětské vlády plnou moc v československých věcech na ruském území, napjali 

znovu všechny síly, aby ruské revoluci získali celou československou armádu. Za 

tím účelem agitovali ústně a tiskem.” 159 Kratochvíl věřil, že, podle 

československých komunistů, mohla legie zorganizovat ruskou revoluci a že legie 

neměla jít do boje ve Francii. Tito českoslovenští komunisté doufali, že zastaví 

evakuaci sboru a použijí jej jako armádu bojující za revoluci. Kratochvíl je také 

 
155 FIC, Victor M, Čechoslovenské legie v Rusku a boj za vznik Čechoslovenska 1914—1918 I.díl. 

Vznik Československý ch legií v Rusku 1914—1918, ruská otázka a boj za svobodný stát, Praha 

2006, s.112. 
156 KRATOCHVÍL, s.50. 
157 KŘÍŽEK, Jaroslav, Penza. Slavná bojová tradice čs.rudoarmějců. Penza 1958, s.38. 
158 Tamtéž, s. 41. 
159 KRATOCHVÍL, s.52. 
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přesvědčen, že obě strany, sbor i komunisté, měly společný cíl – osvobozené 

Československo, ale způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, byly odlišné. Komunisté 

se chystali pokračovat v boji v Rusku, protože by to podle jejich názoru vedlo k 

osvobození Československa. “Legiím, jimž nejvyšším společným cílem byla 

nacionální svoboda, k níž chtěly býti sjednoceně vedeny Masarykem, jevil se 

každý odštěpencem, kdo odešel kamkoliv, kdo se jakkoliv oddělil od nich.”160 

Všichni, kteří opustili sbor, byli legií považováni za zrádce. Přestože ne každý byl 

naladěný nepřátelsky vůči bolševikům, všichni legionáři negativně vnímali agitaci 

československých komunistů. Komunisté podle jejich názoru brzdili a bránili 

legiím v dosažení jejich cíle. Tento nepřátelský postoj vůči československým 

komunistům se potom snadno přenesl i na ruskou sovětskou vládu, zrodil 

nedůvěru a zesílil určitý odpor proti vydávání zbraní. 161 To vše, samozřejmě, 

vyvolalo pouze nové konflikty mezi stranami. 

Jedním z nejznámějších Čechoslováků, kteří přešli na stranu rudé armády, 

byl známý spisovatel Jaroslav Hašek, který se stal rudým komisařem a aktivně se 

účastnil občanské války. Po vypuknutí války byl Hašek mobilizován do 

rakousko–uherské armády, kterou nenáviděl. Po dlouhou dobu nebojoval. Dne 23. 

září 1915 se Jaroslav Hašek dobrovolně vzdal ruskému zajetí. Jeho život se v 

zajetí  stal těžkým testem.162 Kvůli tomu, že Rusko v tu dobu nemělo dost vagonů, 

zajatci byli nuceni jít pěšky. Pochod byl na vzdálenost 100 km do zajateckého 

tábora přes cholerou zamořenými oblastmi a vypálenými vesnicemi s otrávenými 

studněmi.163 Válečný tábor vězňů měl strašlivé antihumánní podmínky a stejný 

antihumánní postoj od strážců tábora. Hašek během svého zajetí, bez ohledu 

navšechny potíže, přežil epidemii tyfu. A jeho život se změnil s příchodem 

armády, která najímala válečné zajatce do služby v ruské armádě. Hašek se 

okamžitě přihlásil a jeho situace se stala mnohonásobně lepší. “Stal se 

pomocníkem ruského velitele 4. praporu.”164 Hašek byl poslán do Kyjeva, kde 

začal aktivně vést kampaň mezi válečnými zajatci za připojení k družině a aktivně 

spolupracuje v redakci novin „Čechoslovan“. Ještě před revolucí v Rusku 

spisovatel zůstává součástí legie. S radostí vítá revoluci a plně podporuje svržení 
 

160 KRATOCHVÍL, s.54. 
161 Tamtéž. 
162 RIMANOV, Ivan, Vstrechi s Jaroslavem Hasekem, Cheboksary 1974, [online] in: http://xn——

80afhu2e.xn——p1ai/rimanov—i—f—vstrechi—s—yaroslavom—gashekom/kto—etot—
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carství. Kroky revolucionářů byly dobrým příkladem - vzorem „pro nové 

uspořádání poměrů v Rakousku“. 165  Hašek, stejně jako mnoho jiných 

československých komunistů, věřil v nesmyslnost odchodu sboru do Francie. 

Hašek chtěl, aby legie bojovala proti Němcům a Rakušanům, kteří přišli do 

Ruska, aby zastavili revoluci a zničili ruský a český proletariát. Hašek poslal 

odbočce národní rady dopis, ve kterém zrušil veškeré vazby s legií. “Oznamuji 

tímto, že nesouhlasím s politikou odbočky československé národní rady a 

s odjezdem našeho vojska do Francie. Proto prohlašuji, že vystupuji z českého 

vojska do té doby, dokud v něm nezavládne a v celém vedení národní rady jiný 

směr. Prosím, aby toto mé rozhodnutí bylo vzato na vědomí. Budu i nadále 

pracovat pro revoluci v Rakousku a za osvobození našeho národa. Jaroslav 

Hašek.”166 

V Rusku bylo hodně lidí podobných Jaroslavu Haškovi. Českoslovenští 

komunisté aktivně vedli kampaň podél železniční trati, po které pochodovaly 

ešalony sboru. Vyzývali legionáře, aby se připojili k rudé armádě a nevěřili 

buržoaznímu vedení. Jednou z akcí komunistů, jejichž cílem byla agitace 

legionářů, bylo setkání organizované Haškem v Samaře, kde požádal legii, aby 

zůstala v Rusku a pomohla bolševikům v jejich boji. „Setkání se zúčastnilo asi 

120 lidí, většina z nich byli dobrovolníci z česko–slovenské armády, ostatní byli 

zajatí Češi. [...] Na konci svého projevu  Hašek uvedl, že podle jeho názoru, 

vzhledem k tomu, že socialistické strany v jejich vlasti, v Česku, plně uznávají 

program „bolševických komunistů“ a že jménem agraristů mluvil poslanec Udržal 

ve prospěch rozdělení půdy – bylo by vhodné nejít do Francie, ale naopak připojit 

se k bolševickému boji proti německým a rakouským imperialistům a vůbec 

nenechat zde bez pomoci ruské bratry proti buržoazii v obtížném období našeho 

společného boje. [...] Emissar Glinka vystoupil jménem české armády. Vzpomněl 

si na poslední výzvy profesora Masaryka a řekl, že česká armáda je dnes vděčná a 

hrdá na svého vůdce a že nikdy nepochybuje o tom, co by měla dělat, a jde tam, 

kde ji lze použít jako vojenskou jednotku, jde na francouzskou frontu.“167 Hašek 

byl označen za zrádce, na co on odpovídal slibem, že nebude bránit činnosti 

československé armády. 

 
165 Tamtéž, s. 234. 
166 Tamtéž, s. 250. 
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Komunisté sídlili v Penze, kvůli jejímu umístění se zde začalo formování 

českoslováckého praporu rudé armády. Tahle formace dostala název „První 

československý revoluční pluk rudé armády” 168 . Nábor dobrovolníků byl 

proveden zjednodušenou formou. Do armády se mohl přihlásit skoro každý, kdo 

chtěl sloužit v RKKA, k tomu nepotřebovali ani smlouvu ani žádost.169 Pluky 

neustále vedly agitace mezi Čechoslováky v naději, že na „rudou“ stranu přilákají 

co nejvíce Čechoslováků. Ale počet československých komunistů byl asi 4000 

lidí, ve srovnání s legií ten počet byl zanedbatelný. Přesto však, podle Victora 

Fica, byl vliv československých komunistů na narůstající konflikt mezi Sověty a 

legií  “dokonce zásadní”.170 

Od začátku jara 1918 se vlaky československých legionářů pohybovaly po 

transsibiřské magistrále směrem na Vladivostok. V dubnu 1918 však Japonsko 

přistálo ve Vladivostoku, kvůli čemuž začala japonská intervence na Dálném 

Východě. Samozřejmě, Sovětská vláda se obávala možného spojení japonských a 

československých sil, takže pozastavila pochyb ešalonů. Pričemž komisař Rady 

lidových komisařů pro předávání československých ešalonů Lukyanov podal 

Leninovi zprávu o poctivosti Čechoslováků při splnění smluv a udržování 

pořádku, a požádal, aby legii byla umožněna neomezená cesta na východ. 

„Čechoslováci poctivě splnili všechny podmínky smlouvy a podle podmínek rady 

lidových komisařů mají pouze zbraně, které jsou nezbytné pro sebeobranu. 

Navzdory tomu však ve všech velkých městech – Syzran, Samara, Ufa, Čeljabinsk 

– místní úřady vyžadují odevzdání všech zbraní, které lidoví komisaři povolili 

ponechat v ešalonech, poukazuje na to, že „nemáme žádné pokyny od Lidových 

komisařů“. Češi jsou nesmírně podrážděni touto abnormalitou ze strany místních 

úřadů a jejich neochotou plnit rozkazy rady lidových komisařů. Abychom se 

vyhnuli velmi vážným střetům, které by mohly nastat, o nichž žádám okamžitě 

[prostřednictvím] přímé linky, aby nařídil všem místním orgánům [v] Syzran, 

Omsk, aby nezadržovali vlaky a nebrali zbraně, které jsou nezbytné pro 

sebeobranu. Toto opatření je naléhavé a mimořádně nutné. Československé 

 
168 FIC, Victor M, Čechoslovenské legie v Rusku a boj za vznik Čechoslovenska 1914—1918 II.díl. 
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chování je bezvadné.“ 171  Podle různých zdrojů bylo legii nabídnuto několik 

možností. Takže podle údajů, uvedených v knize Khruleva „Československá 

vzpoura a její likvidace“ byli „Češi požádáni, aby změnili cestu a pokračovali do 

Archangelska a Murmanska. K tomu času bylo na uzlových stanicích z Penzy do 

Vladivostoku umístěno přes 60 vlaků s Čechy“172. [Příloha č.5] 

Dne 12. května 1918 poručík Syrový, budoucí velitel československých sil 

v Rusku, popsal ve svých zprávách situaci se změnou trasy a situaci v řadách 

sboru: „...nikdo nechce jet do Archangelska... v ten moment jak o tom [změna 

směru pohybu] se dozvěděli vojáci, začali reptat [...] z několika důvodu…...[oni se 

báli] hlad, nebezpečí ze strany Německa a moře s německými ponorkami U–Boot 

...intriky Němců a Rusů a hloupost našeho vedení....oni raději utečou a nezávisle 

pojedou směrem na Vladivostok...“ 173 Kniha Jaroslava Krotochvíla „Cesta 

revoluce“ obsahuje telegram zaslaný sovětskou vládou každému od Irkutska až do 

Samary: “Z Ruska jede do Vladivostoku šedesát vlaků Čechoslováků, 

předstírajících odjezd do Francie podle rozhodnutí z Ameriky. Centrosibiř 

považuje – vzhledem k nepřátelskému chování zahraničního imperialismu a 

vzhledem k hrozbám, že bude provedeno zahraniční zakročení ve Vladivostoku – 

soustředění sil ve Vladivostoku za nebezpečné a nepřípustné. Proto se Centrosibiř 

obrátila k omskému komisaři vojenství se žádostí, aby zadržel jejich pohyb až do 

vyjasnění výsledků jednání se Sovětem lidových komisařů. Na náš dotaz 

odpověděl jménem Sovětu lidových komisařů soudruh Stalin: V Ruské republice 

nemůže býti jiných ozbrojených oddílů kromě sovětských a doporučoval místním 

sovětům, aby Čechoslováky odzbrojili. Centrosibiř se nemůže s tímto 

rozhodnutím spokojit; vešla proto znovu ve vyjednávání se Sovětem lidových 

komisařů a žádá dopravu Čechoslováků na Archangelsk […] Proto Centrosibiř 

žádá ode všech místních sovětů i železničních zřízenců neprodlené odzbrojení a 

zastavení pohybu československých vlaků.”174 Návrhy na změnu směru pohybu 

ešalonů československého sboru byly, podle některých historiků, použity pro 

kontrarevoluční propagandu v řadách československé armády. Legionáři se 

dozvěděli, že změna trasy byla způsobena tajnou dohodou mezi Sovětskou vládou 

 
171 Telegram komisaře S. Lukjanova, doprovázejícího čechoslovénské ešelony, předsedovi Rady 
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a Německem s cílem potopit československou armádu s pomocí německých 

ponorek v Severním polárním moři. 175  Popov, autor knihy „Československá 

vzpoura a Samarska učredilka“, zdůrazňuje úmyslnou provokaci legionářů a také 

cituje Kratochvílovou monografii, ve které on uvádí, že ruští důstojníci 

v legionářích vzbudili a udržovali nedůvěru k sovětskému režimu a také snažili se 

přesvědčit k násilné vzpouře. 176  Přičemž, změny ve směru cesty vlaků do 

Archangelsku na Sibiř vnímalo mnoho mužů rudé armády jako neprozíravý krok, 

jako zrada. “Z Kursku jede do východní Sibiře šedesát vlaků Čechoslováků, po 

zuby ozbrojených. Jejich vypuštění na Sibiř je zradou na sovětech. Centrosibiř 

jménem revoluce žádá a považuje za nutné zastavení jejich pohybu, odzbrojení 

vlaků a jejich dopravu na Archangelsk.”177 

Sovětská vláda nebyla spokojená a měla obavy z přítomnosti zbraní 

v československé legii. Dne 26. března 1918 byla v Penzi podepsána dohoda mezi 

zástupcem Rady lidových komisařů Stalinem a zástupci československého sboru, 

který zaručil nerušené posílání legionářů z Penzy do Vladivostoku. 178 

Československá legie přijala toto nařízení vlády negativně. Ve svých 

vzpomínkách Radola Gajda, československý  kapitán a legionář, psal, že 

československé vojsko mělo podezření vůči sovětům, báli se, že sovětská vláda 

napomáhá Němcům a chystá se vydat sbor nepřítelovi. 179 Kvůli všeobecnému 

nedorozumění byl ve městě Čeljabinsk uspořádán vojenský sjezd, na kterém 

Gajda byl jedním z delegátů 7. pluku československé legie. Během kongresu byli 

váleční zajatci Maďaři a Němci, kteří se vraceli domů, přepraveni přes Čeljabinsk. 

Jeden z těchto zajatců hodil nějakým předmětem po procházejících legionářích, 

kvůli čemuž došlo k těžkému zranění jednoho z vojáků sboru. Ostatní 

českoslovenští vojáci to nenechali jen tak a pachatele na místě zabili. Na misto 

událostí dorazili sovětští zástupci spolu s rudogvardějci a rozhodli o vytvoření 

speciální vyšetřovací komise. Mezi představiteli sboru a sovětů vznikl spor, který 

přivedl k uvěznění několika legionářů. O nichž nebylo slyšet po několik dní. Do 

 
175 POPOV, Fedor, Čecho—slovackij metěž i samarskaja učredilka, Moskva—Samara  1933, s. 
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176 Tamtéž, s.19. 
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179 GAJDA, Radola, Moje peměti, Praha 1920, s.21. 
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Čeljabinska musela odjet delegace, aby požádala o propuštění, ale však byla 

delegace zatčena a poslána do vězení.180 

Legionáři, samozřejmě, vzali negativně činnost bolševiků a požádali 

propuštění svých bojových bratrů. Legionáři několikrát podávali petice, ale 

pokaždé dostali jen mlčení. Čechoslováci věděli, že bolševické síly v této 

oblastibyly zanedbatelné a jejich postavení bylo nejisté.181 Proto dne 17. května na 

příkaz podplukovníka Vojcechovského legionáři dobyli město a osvobodili své 

bojové bratry násilím a zmocnili se munice. Po incidentu se sovětští představitelé 

pokusili navázat kontakt s legionáři a vysvětlili, že právě Němci chtěli konflikt 

mezi oběma stranami. Sověti byly naladěni relativně přátelsky. Bývalý legionář 

Gajda ve svých vzpomínkách ukazuje, že legie zachytila telegram zaslaný 

sovětskými představiteli do Jekatěrinburgu a Tyumeně, kde požádali o pomoc při 

potlačování československého povstání.182 Kromě toho, ještě před incidentem v 

Čeljabinsku, byl zaslán telegram Leninovi a Stalinovi dne 10. května 1918 z 

Omska o hromadění ešalonů s československými válečnými zajatci na Omské 

železnici a začátkem československé vzpoury: „Třicet vlaků Čechoslováků v 

Čeljabinsku je na Omské cestě [...], ozbrojené konflikty již vznikly. 

Českoslovenští důstojníci bojují proti internacionalistickým válečným zajatcům. 

Je třeba se vyhnout krveprolití, a proto je třeba rychleji poslat do Jekatěrinburgu a 

Archangelska. V Čeljabinsku zajatí internacionalisté byli mučeni. Drželi město v 

rukou čtyři hodiny, pobrali všechny zbraně. Žádáme vás, abyste podnikli opatření 

k rychlému odjezdu do Archangelska...„ 183  Jak ukazuje historik Saldugeev, 

legionáři také nechtěli zhoršit vztahy s bolševiky. Jako důkaz Salgudeev uvádí 

prohlášení archivního dokumentu československého sboru: „Čechoslováci na zítra 

[18. května] vydali proslov obyvatelstvu, podepsané velitelem 3. 

československého pluku, že bychom nikdy nebyli proti sovětskému režimu a že 

jsme včera 17. května propustili ty, kteří byli zatčeni nevinně. Nevěřte nikomu, 

kdo řekne, že Češi jsou nepřátelé ruského lidu.“184 Badatel Mawdsley také tvrdí, 

že „povstání bylo doopravdy tím, což nikdo nechtěl“.185 Sovětská vláda původně 

 
180 FLEMING, Peter, The Fate of Admiral Kolchak, Moskva 2006, s.8. 
181  GAJDA, s. 22. 
182 Tamtéž, s. 22. 
183 Telegram Zabsibsovdepa z Omska, která byla poslána soudruhům Leninovi  a Stalinovi o 

shromáždění ešalonů s válečnými zajatci Čechoslováky na Omské železnici a začatku 

československého povstání, 10.05.1918, GA RF. Fond č. P3333. Soupis č. 3. Dílo č. 552. List. 2. 
184 SALDUGEEV, s. 91−92. 
185 MAWDSLEY, Evan, The Russian Civil War, New York 2007, s. 47. 
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chtěla, aby československá legie opustila Rusko, protože přítomnost cizí armády 

v mírovémobdobí bylo divným jevem. Navíc ten fakt, že Čechoslováci bojovali 

společně s ruskými poddanými ve stejné válce proti stejnému nepříteli, však 

vyvolával respekt. Situace se však změnila. Na hranicích Mandžuska a Sibiře 

kozácký náčelník Semjonov začal kontrarevoluční činnost. Semjonov byl známý 

jako zastánce Států dohody, což vedlo k tomu, žesovětští vládci začali pochybovat 

o správnosti dohod. Sověti brali tuto činnost jako úmyslnou dohodu mezi sborem, 

Semjonovem a zeměmi dohody.186 

Z tohoto důvodu se mezi bolševickou vládou objevily obavy, které později 

vedly k naléhání na částečné odzbrojení sboru. „Teoreticky každému ešalonu 

patřilo 168 pušek s 300 náboji na pušku a jedním kulometem s 1200 náboji, ale v 

praxi Češi, kteří ve své záludnosti a materiálních schopnostech vždy překonali 

Rusy, ve vlacích snadno skryli mnohem více zbraní.“187 Situaci navíc zhoršilo to, 

že spojenci nespěchali vyslat přepravní lodě k evakuaci legie z Ruska. Podezíraví 

bolševici tento fakt pochopitelně brali negativně, protože věřili, že země spojenců 

zpočátku neplánovaly stáhnout sbor z Ruska, ale naopak ho chtěli použít pro své 

imperialistické a intervenční účely. Sovětská vláda v Moskvě na incident v 

Čeljabinsku ostře zareagovala. Sovětská vláda rozhodla, že legie je pro úřady 

nebezpečná. „Na rozkaz Všeruské Mimořádné komise pro boj proti kontrarevoluci 

byl komisař Maxa a místopředseda OČSNR Čermák zatčeni v noci 21. května 

1918.“ 188  Oni byli nuceni poslat telegram všem legionářům, aby předali své 

zbraně sovětským úřadům: „Zachovejte klid a za žádnou cenu se nenechte zapojit 

do akcí, které lze považovat za nepřátelské k sovětskému režimu. Každý takový 

krok by nejen pozastavil likvidaci této události, ale mohl by vést k úplnému 

zrušení naší kampaně ve Francii a místo francouzské fronty bychom se ocitli tam, 

kde by nás Němci tak rádi viděli, tj. v bitvách mezi [bojujícími] stranami, které by 

pomohly podkopat náš revoluční boj nejen v zahraničí, ale také doma. Všude 

vysvětlujte čeljabinský  incident jako místní nedorozumění, za které jsou 

zodpovědní pouze ti, kteří byli přímo zapojeni, a nikoli celá československá 

armáda.“ 189  To však nestačilo, proto dne 25. května 1918 byl vydán rozkaz 
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Trockého č. 377:  “Telegram z Moskvy dne 25. května. Stanice Samara. Všem 

sovětským dělníkům, sedlákům a vojákům na dráze od Penzy do Omska. Všichni 

sověti na dráze jsou povini pod nejpřísnější odpovědností odzbrojit Čechoslováky. 

Každý Čechoslovák, který bude zastižen se zbraní v ruce na železnici, budiž 

zastřelen na místě. Každý oddíl, ve kterém bude nalezen třeba jen jeden ozbrojený 

československý  voják, nechť je vyveden z vozů a internován v zajateckém táboře. 

Místní vojenští komisaři jsoupovinni okamžitě splniti tento rozkaz: jakékoli 

kolísání při plnění tohoto rozkazu bude pokládáno za nečestnou zradu a bude 

přísně trestáno. Zároveň vysílají se do týlu Čechoslováků spolehlivá vojska, 

kterým je nařízeno pokořiti a potrestati povstalce. S čestnými Čechoslováky, kteří  

odevzdají zbraně dobrovolně a podřídí se sovětské vládě, bude jednáno jako 

s bratry. Jim bude vycházeno všemožně vstříc. Všem železničním zřízencům 

oznámiti, že ani jeden vagon s Čechoslováky nesmí se pohybovati dále na 

východ! Kdo ustoupí násilí a bude nápomocen Čechoslovákům v jejich cestě na 

východ, bude přísně potrestán. Tento rozkaz budiž přečten všem 

československým vlakům a oznámení všem železničním zřízencům v místech, kde 

jsou Čechoslováci. Každý vojenský komisař musí oznámiti vyplnění rozkazu 377. 

Lidový komisař vojenských věci. TROCKÝ.”190 

Právě tento rozkaz je považován jako hlavní důvod pro zahájení 

československého povstání na Sibiři a je hlavním důvodem pro začátek občanské 

války. Tento názor podporují historici jako například Saldugeev, Khrustalev, 

Fleming, Chamberlin apod. Nicméně, historik Evan Mawdsley ve své práci „The 

Russian Civil War“ je toho názoru, že československé povstání dne 25. května 

1918 určitě bylo klíčovým datem, ale nikoliv jistým začátkem občanské války.191 

Historik Jaroslav Papoušek ve své práci o legionářích v Rusku napsal: “Úsilí nás 

všech, kteří jsme byli v Moskvě, se neslo k tomu, aby konflikt byl smírně vyřízen 

a aby armádní sbor, budou-li dány dostatečné garancie, bude vskutku dopraven ať 

už na východ, či směrem na Archangelsk. […] Vinu na tom, že se tak nestalo, 

měla sovětská vláda…”192 Rovněž, Papoušek, stejně jako mnoho jiných vědců 

nebo účastníků událostí, zastává názor, že sovětská vláda by mohla jednat 

společně s Německem nebo pod jeho přímým vedením. Německé velení se 

dozvědělo, že první československé jednotky již dorazili do Vladivostoku s cílem 
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přesunu na francouzskou frontu. V tuto chvílí poslali depeše do německého 

vyslanectví do Moskvy, na což dostali odpověď, že se sovětská vláda sama 

pokouší sbor odzbrojit. Avšak vyslanectví vyžadovalo od sovětské vlády důsledný 

a nepřátelský postup vůči československé legii, jinak by sovětičelili nebezpečí 

konfliktu s Německem.193 Také je třeba se obrátit k dílu Evana Mawdsley, který 

rovněž posuzuje události, které se staly po čeljabinskému incidentu. Podle 

Mawdsley, povstání nebylo náhodou. Pochyb legionářů vyvolal konflikt. 

Čechoslováci si zoufale přáli opustit Rusko, jenže mezi nimi a místními sověty 

vznikl konflikt. Místní sovětské úřady měly skutečnoumoc a ignorovaly instrukce 

z centra. Moskva neměla dost informací, proto nemohla zkontrolovat situaci. 

Vzhledem k tomu, jediná možnost pro sověty jak se dostat s této krize bylo násilí. 

Poslední kapka přišla dne 25. května s rozkazem Trockého k místním sovětům, 

podle kterého každý ozbrojený Čechoslovák na magistrále musí být zastřelen na 

místě.194 V následujících dnech došlo ke střetům mezi československým sborem a 

rudou armádou kvůli pokusu Rudé armády o odzbrojení legií. Tyto útoky na 

ešalony se stály důvodem pro zahájení bojových akcí proti bolševikům. 

Čechoslováci se rozhodli „vzít všechno do svých rukou – bez ohledu na opozice – 

probít se přes východ do Vladivostoku“195. 

Dne 25. května, předseda Západosibiřské regionální rady Dronin a člen 

Západosibiřského výkonného výboru Kosarev informovali Trockého v Moskvě o 

zabavení všech železničních stanic od Čeljabinska do Omska Čechoslováky: 

„Čechoslováci obsadili všechny stanice od Čeljabinska do Omska, zbraně 

vyžadují chléb a postup ešalonů do Vladivostoku. Naše síly jsou slabé, co dělat? 

[...].“196 Již 25. května bylo dobyto Marijinsk a Marjanovka, které se nacházejí 

nedaleko Omska. Dne 26. května byl dobyt Novonikolajevsk. Dne 27. května 

jednotka Vojcechovského zajala Čeljabinsk. Místní úřady nemohly legionářům 

vyhovět, takže postup Československa byl bleskový. Všechny pokusy 

rudogvardějců o odpor byly rychle zmařeny. Železnice do Omska byla velmi brzy 

pod kontrolou československého sboru. Ze vzpomínek svědků bílegvardějského 

československého povstání: „Přišlo jaro roku 1918. Od května se šíří zvěsti o tom, 

 
193 Tamtéž, s.52. 
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že československá banda postupuje podél železnice Samaro–Zlotoustovskaya a 

Syzrano–Vyazemskaya na Syzraň a již začátkem července bylo známo, že v 

Syzrani probíhají boje a Češi se pohybují směrem k stanici Bazarnaya. Dne 25. 

července, 7:00 večer byly slyšeny vzdálené výstřely zbraní, Češi už postupovali 

na stanici Bariš. Dne 26. července ráno začal ústup rudých jednotek podél Baryši 

a náš rozjezd se ocitl v centrálním pruhu, a během dvou dnů nebyl absolutně 

žádný provoz, jen občas obrněný vůz rudé armády přišel ze strany Bazarnaya. 

Když jsem viděl, že už není žádná naděje na obsazení rozjezdu rudými jednotkami 

a že Češi připravují další ofenzívu, ihned po odjezdu československého obrněného 

vozu jsem odstranil všechny telefony ve výhybkách a slepých uličkách.“197 Mezi 

RKKA a obyčejnými lidmi se rozdávaly letáky, ve kterých „Češi a Slováci byli 

obviněni ze spiknutí s mezinárodním imperialismem, podpory kontrevolučních sil 

a plánů oddělit Sibiř od evropské části Ruska“198. 

Jednou z hlavních otázek, na kterou vědci stále hledají odpověď, – proč se 

Čechoslováci rozhodli zůstat ve válce s bolševiky? Z pohledu britského historika 

Mawdsley Evana legionáři měli dobré důvody k tomu, aby zůstali:“...spirálový 

konflikt s bolševiky, fyzické problémy s evakuací sboru (trvalo to tři měsíce, než 

se na celé transsibiřské magistrále s pomocí boje vyklidila cesta), a uvědomění si, 

že bolševická opozice byla slabá“ 199 . Mawdsley také zmiňoval soucit 

československého sboru s místními anti–bolševiky.200 Podle sovětských historiků 

byl sbor používán zeměmi dohody k organizované intervenci v Rusku. Tato 

podezření nelze nazvat neopodstatněnými, protože události občanské války se 

odehrávaly na pozadí všeobecné revoluce a boje národů za jejich svobodu. 

Budoucí prezident Masaryk spolu se svými spolupracovníky odvedl skvělou práci 

pro uznání Československa zeměmi spojenců za stát. Edvard Beneš ve svých 

monografiích „Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za 

svobodu národa”psal o mnohých návštěvách, které uskutečnil on, Masaryk a další 

dospojeneckých zemí. Bez ohledu na potíže, Československo přimělo Británii, 

aby podepsala prohlášení ze dne 9. srpna 1918 „se zvlaštním přípisem 

 
197 Vzpomínky svědků bělogvardějského českoslovénského povstání Zadvornova, Lebedeva N.A., 
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Balfourovým“,201 ve kterém Británie uznala Československo jako samostatný stát 

a plného spojence ve válce proti Německu. A, jak psal Beneš, ne všechny světové 

mocnosti měly velký zájem o osud Československa. A pokud země jako Británie 

a Francie podporovaly Československo, Japonsko se o budoucnost 

Československa vůbec nezajímalo: „Ale bylo v povaze celé jejich politiky, že styk 

mezi námi, zejména informační, byl velmi čilý.”202  Jeho postoj se změnil po 

únorových a říjnových revolucích v Rusku, po brestlitevském míru a po 

následující občanské válce. Od chvíle, kdy československý sbor dostal hlavní role 

v událostech v Rusku a od jeho prvního konfliktu s bolševiky, Japonci začali 

aktivně podporovat sbor a měli „přímější zájem“ na akcích než jiné země.203 

Lenin ve svém projevu na společném zasedání všeruského ústředního 

výkonného výboru [dále VCIK], odborových svazů a Moskevské rady dne 29. 

července 1918 uvedl: „Nejprve se mnozí dívali na československé povstání jako 

na jednu z epizod kontrarevolučních nepokojů. Nedostatečně jsme hodnotili 

novinové informace o účasti anglo–francouzského kapitálu, o účasti anglo–

francouzských imperialistů v tomto povstání. Nyní je třeba připomenout, jak se 

události odehrávaly v Murmanu, v sibiřských jednotkách, na Kubáňi, jak se 

anglo–francouzi ve spojitosti s Čechoslováky, s úzkou účastí anglické buržoazie, 

pokusila svrhnout Sověty. Všechna tato fakta nyní ukazují, že československé 

hnutí bylo součástí celé konsturkce, která se dlouho snažila uškrtit sovětské Rusko 

systematickou politikou anglo–francouzských imperialistů, s cílem zatáhnout 

Rusko zpět do kruhu imperialistických válek. [...]. Od dne 7. března do dne 

projevu dostali vůdci národní rady ČSR od francouzské a anglické vlády zhruba 

15 milionů, a československá armáda byla za tyto peníze prodána francouzským a 

anglickým imperialistům.“204 

Historik Fedor Popov ve své studii uvádí, že státy dohody postavily 

československou vzpouru proti Sovětskému Rusku jako podmínku pro uznání 

nezávislosti československého státu po ukončení války205. Jako potvrzení svých 

slov Popov cituje prohlášení národní rady, které bylo zveřejněno dne 9. září 1918 
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v Samaře. „Sibiřská sekce československé národní rady oznamuje všem krajanům 

na frontě, že právě obdržela telegram s textem jednání mezi velitelem vojsk 

Vladivostoku, generálem Diterichsem a velitelem Čechoslováků plukovníkem 

Gajdou. Profesor Masaryk povolil naše aktivity na Sibiři a v Rusku, a spojenci se 

nyní shodli na uznání československé národní rady jako legitimní vlády 

Československé republiky.“206 

Existuje názor, že spojenecké země využívaly sbor jako příležitost k 

rozvinutí rozsáhlé invaze na ruském území a povstání jen poskytlo důvod pro 

invazi. 207Americký historik Chamberlin ve své knize také poukazuje na touhu 

Británie, aby se legie zúčastnila války, ve které by se vůbec neměla figurovat. 

Britské ministerstvo války 1. dubna nabídlo, aby české jednotky neopouštěly 

Rusko, ale soustředily se na východní Sibiři a spolupracovaly s antibolševickým 

vůdcem Semjonovem. 208 Podle historika Khruleva, protirevoluční akce 

československých legionářů s cílem svrhnout sovětskou moc s pomocí menševiků 

a eserů byla připravena spojenci od konce roku 1917.209 Jako důkaz použití legie 

pro zištné cíle spojenců Khrulev ve své práci cituje knihu amerického generála 

Gravesa „American Adventure in Siberia“: „Francouzský velvyslanec 

zplnomocňuje majora Gine jménem všech spojenců k poděkování Čechoslovákům 

za jejich činy. Koncem června se spojenci rozhodli: Československá armáda a 

francouzská mise by měly tvořit avantgardu spojenecké armády. V blízké 

budoucnosti budou vydány pokyny k okupaci a organizaci, a to jak z politického 

hlediska, tak z hlediska vojenského.“210 Generál Graves ve své knize cituje text 

telegramu, který říká: „Na schůzce český velitel v Marijinsku kategoricky 

prohlásil, [...] že operace byla dohodnutou operací českých sil na Sibiři a 

v Evropské části Ruska a že existují pokyny k obsazení měst, vedle kterých jsou 

umístěna česká vojska.“211 Chamberlin ve své práci upozornil, že navzdory tomu, 

že sovětští historici jsou naprosto přesvědčeni o dohodě legií s intervencionisty, 

avšak „dokumentární důkazy o tom nejsou“ 212 . Poukazuje také na typický 

argument, který používá řada historiků, ve prospěch napomáhání ze strany legie 
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interventům a také těsný kontakt československých legionářů s Francií: 

„Čechoslováci byli více závislí na Francii než na jakékoli jiné mocnosti 213 . 

Historik Popov Fedor se o této spolupráci zmínil ve svém díle: „Česko–slovenské 

hnutí, – říkal V.I. Lenin, – bylo jedním ze součásti, které se dlouho snažily uškrtit 

sovětské Rusko systematickými politikami anglo–francouzských imperialistů s 

cílem zatáhnout Rusko zpět do imperialistického kruhu armád.“214 

Samozřejmě, společná ideologie sovětského Ruska nutila sovětské 

historiky, aby se drželi jedné jediné linie – sbor jsou nepřátelé a zrádci. Samotní 

legionáři, jako je Radola Gajda se ve svých vzpomínkách snaží přesvědčit o úplné 

absenci nějakého plánu a spolupráce se zeměmi dohody. Další informace se však 

dá najít v Benešových monografiích, podle kterých měla československá národní 

rada dohody se spojeneckými zeměmi. Francie a Británie se shodly na tom, že 

vrchní velitelství na Sibiři převezme generál Janin. Podle plánu generál dostával 

instrukce od národní rady a od francouzské vlády.215 Generál Janin byl prohlášen 

vrchním velitelem československé armády a musel kontrolovat všechny operace 

československého sboru, odpovídat za mobilizace do armády a za celkový stav 

sboru, a také “aby československé armády byly použity co nejlépe v zájmu 

Spojenců”.216 Ve výsledku, otázka úmyslné spolupráce sboru a intervencionářů 

dodnes zůstává otevřená diskusi a výzkumu. 

Na začátku československého povstání byly ešalony sboru nataženy z 

Penzy na Vladivostok. Armádu tvořily čtyři skupiny: „Vladivostocká skupina (3. 

divize), čítající 14 tisíc lidí pod velením M. S. Diterichsa sestávala z 5. a 8. pluku, 

tří praporů 2. ručního pluku, jednoho praporu 7. pluku, 2. dělostřelecké brigády a 

inženýrské roty. Sibiřská skupina (2. divize), čítající asi 11 tisíc lidí pod velením 

R. Gajdy (Kurgan – Irkutsk), sestávala ze 3 ešalonů 6. pluku, ctyřech ešalonů 7. 

pluku, jednoho ešalonu útočného praporu, jednoho ešalonu 2. záložního pluku, 

dvou oddílů 2. dělostřelecké brigády, jednoho ešalonu 8. pluku a ešalonu štábu s 

pomocnými jednotkami. Čeljabinská skupina S.N. Vojcechovského, v počtu 9 

tisíc lidí, sestávala z 2. a 3. pluku, dvou praporů 5. pluku, rezervního pluku, 

útočné roty, baterie a dvou obrněných vlaků. Penzenská skupina (1. divize), 
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čítající asi 8 tisíc lidí, pod velením S. Čečka v oblasti Tambov–Penza se skládala z 

1. a 4. pluku, 1. záložního pluku a 1. dělostřelecké brigády.“217 

Kromě československé legie v Rusku, konkrétně na Uralu a Sibiři, bylo 

soustředěno velké množství liberálů, zaměřených na boj proti bolševikům. Tyto 

síly však nebyly připraveny bojovat samostatně. K zahájení boje bylo třeba něco, 

co by lidi přimělo k obraně své země před bolševismem. Touto mocí se stala 

legie. Začátkem června československý sbor zajal Tomsk, Kurgan, Syzraň, Pěnzu 

a Samaru. To přimělo ty, kteří byli proti bolševikům, aby jednali. V Samaře 

osvobozené od rudých byl svolán Výbor členů Ústavního shromáždění – jinak 

KOMUČ. Dne 8. června 1918 byla vyhlášena mobilizace do lidové armády. 

Lidová armáda se stala základem, na kterém byla následně vytvořena sibiřská 

armáda, vedená admirálem Kolčakem. Československý sbor aktivně podporoval 

vytvoření lidové armády, protože pro ně by to byla silná podpora v boji proti 

bolševikům. Spolu s tím začalo Československo posilovat i své síly, a v červenci 

1918 byl v Novonikolajevsku zahájen nábor do řad legie. Již v srpnu národní rada 

zahájila všeobecnou mobilizaci Čechů a Slováků za účelem nejrychlejšího 

doplnění prořídlé armády. Začaly se formovat rusko–české spojené osvobozovací 

pluky, které společně bojovaly za svobodu a demokracii. Poté, co KOMUČ 

převzal moc do svých rukou, „začínají vojenské úspěchy Komuče, úspěchy, které 

byly možné jen s pomocí bajonetů česko–slovenských jednotek.“ 218 

Československý sbor byl téměř jedinou velkou organizovanou ozbrojenou silou v 

Rusku. Jeho vzpoura sloužila jako detonátor pro aktivizace činností anti–

bolševických sil a rozvinutí občanské války na Volze, Sibiři a Dálném východě.219 

Dne 4. června 1918, na příkaz generála Vojcechovského, byla zahájena 

ofenziva na Omsk, který byl kulturním a ekonomickým hlavním městem západní 

Sibiře. Za operace byl zodpovědný poručík Jan Syrový. Syrový vytvořil úderný 

prapor složený z vlaků 6. a 7. pluku.220 Bitva o Omsk začala druhou bitvou o 

Marjanovku. Proti československé armádě bojovala armáda rudogvardějců, která 

se skládala hlavně z válečných zajatců: Němců, Rumunů a Maďarů pod vedením 
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Zvěreva. “Tři tisíce bolševických vojáků […] bylo obklíčeno hlubokým 

obchvatem z týlu.”221 Čechoslováci zastihli rudé nečekaně, což vedlo k zhroucení 

pozic rudé armády. Marjanovka se zase ocitla v rukou sboru “po deseti minutách 

boje“. 222  Ve chvíli, kdy si bolševici uvědomili, že jsou odříznuti v oblasti 

nedaleko Omsku, okamžitě opustili bojiště. Tato bitva rozhodla o osudu Omsku. 

Československé oddíly se posunuly směrem na Omsk, již 6. června ve městě 

došlo k bojům a 7. června 1918 bolševici opustili město. 

Pád Omsku výrazně ovlivnil další akce anti-bolševických sil. Síly začaly 

aktivně jednat nejen ve vojenské sféře, ale také v politické. V následujících 

týdnech vydal KOMUČ řadu vyhlášek, kde prohlásil zrušení omezení osobní 

svobody a zrušení revolučních tribunálů. KOMUČ také obnovil zemstva a 

městské rady, ponechal i Sověty. KOMUČ navíc znárodnil banky a prohlásil, že 

je připraven uznat zahraniční dluhy Ruska. Rovněž ponechal v platnosti 

Bolševický dekret o zemi. 223  Pokud se KOMUČ považoval za nástupce 

bolševického režimu, tak sibiřští politici, kteří byli v Omsku, stanovili před sebou 

skromnější cíle. Vedli organizační práci v oblastech, které Čechoslováci 

osvobodili od bolševiků, a také prohlásili sebe vládou západní Sibiře. 

Ofenziva bílé a československé armády pokračovala a legie se rychle 

přesouvala z města do města. Do začátku června Čechoslováci dobyli Zlatoust, 

Miassovou továrnu, Petropavlovsk a Kurgan, a dne 8. června 1918 pod vedením 

Jana Syrovýho československé oddíly zajaly Omsk. Oddělení Syrového a 

Vojcechovského se spojila se skupinou Gajdy. V červenci tyto jednotky zahájily 

útok na Jekatěrinburg, ve kterém byla uvězněna carská romanovská rodina. 

Jedním z existujících mýtů o československé činnosti byl mýtus touhy a pokusů 

legionářů zachránit carskou rodinu. O tom, samozřejmě, neexistují přesvědčivé 

důkazy. Například, Radola Gajda ve svých vzpomínkách o dobytí Jekatěrinburgu 

píše o smrti carské rodiny, aniž by to nějak komentoval. Avšak kontrarevoluční 

síly ve městě měly stále naději na osvobození Romanových za pomoci bílé 

armády a legie. Ale naděje se neuskutečnily. Bolševici, kteří se dozvěděli o 

přibližování nepřátelských armád, se vězňů zbavili tím, že je zastřelili ve sklepě 
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Ipaťjevova domu a zbavili se těl. Samozřejmě, nebylo možné skrýt vraždu carské 

rodiny a jejích služebníků. Přesto se popravčí četě pod vedením velitele 

Yurovského podařilo opustit město před příchodem bělogvardějců. Existují tři 

možná objasnění, proč sovětská vláda neodvezla carskou rodinu, než se situace v 

Jekatěrinburgu stala kritickou. „Zaprvé: Moskva chytila nečekanou příležitost 

zlikvidovat celou rodinu pod záminkou revoluční nezbytnosti v mimořádně 

kritické situaci. Z čistě praktického hlediska měl takový vývoj událostí mnoho 

výhod oproti veřejnému procesu, který by mohl učinit z cara a carevny mučedníky 

a ke kterému nebylo možné přimět jejich děti od deseti do devatenácti let. Ačkoli 

ani jedno z kontrarevolučních hnutí nemělo za cíl obnovit monarchii, přežití 

některého z jeho představitelů v nepokojném létě 1918 nevyhnutelně odporovalo 

zájmům sovětského režimu. Druhá a nepříliš důležitá věc: v neustále se měnící a 

nejisté situaci na Uralu, se přemístění carské rodiny zdálo nerozumné kvůli 

strachu, že budou pokusy o jeho záchranu. Třetí a nejpravděpodobnější vysvětlení 

je, že otázce jejich osudu nepřikládali tak velký význam, dokud situace nedosáhla 

kritické fáze, kdy barbarské rozhodnutí bylo jediným bezpečným 

východiskem.“224 

Jekatěrinburg se stal jedním z hlavních měst zájmu Čechoslováků a 

bělogvardějců, protože tohle město bylo centrem průmyslu na Uralu a rovněž 

jedním z hlavních center koncentrace bolševických sil. Proto bylo dobytí 

Jekatěrinburgu jedním z prioritních úkolů. Po dlouhých bitvách na úseku 

Jekatěrinburg–Tjumeň a odevzdání Tjumeňi nepřítelem bez boje dne 20. července 

1918 se Čechoslováci přiblížili k Jekatěrinburgu, který byl dne 25. července 

nakonec zajat. Podle Gajdy nedošlo k vážným bitvám s bolševiky, protože 

rudogvardějci se snažili co nejrychleji zachránit útěkem.225 Gajda také připomíná 

reakci místního obyvatelstva na vstup bělogvardějců a legií do Jekatěrinburgu. 

Jekatěrinburské obyvatelstvo připravilo legionářům nadšené ovace.226 “Dobytím 

Jekatěrinburku vznikly v Rusku dvě velké skupiny samostatně operující, 

severouralská nebo jekatěrinburská (pluk.Vojcechovský) a povolžská, též zvaná 

samarskou nebo západní (pluk.Čeček).”227 
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Po zajetí Jekatěrinburgu a Simbirsku stála před lidovou armádou a legií 

otázka směru dalšího útoku. Volba byla mezi Saratovem, jak plánoval Čeček, 

nebo Kazaní, kam chtěl udeřit plukovník Kappel. Saratov byl důležitý pro 

bělogvardějce, protože „byl centrem, odkud byly posílány útoky přes Nikolajevsk, 

a také proto, že Uralští kozáci a část rolníků z Novouzenské oblasti bojovali s 

bolševiky na Saratovském směru. [...] Navíc obyvatelstvo pobřeží Volhy bylo 

vůči bolševikům nepřátelštější než na jiných místech [...] Útok na Saratov s 

úspěchem sliboval odvrátit pozornost bolševiků od severu.“228 Ale na druhé straně 

byla Kazaň centrem velkých vojenských a zlatých rezerv. Zajetí Kazaně by 

postavilo bolševiky do nebezpečné pozice.229 Bolševici dobře oceňovali význam 

Kazaně, a věřili v to, že pádem Kazaně by padla i sovětská vláda.230 Konečné 

rozhodnutí bylo přijato po tom, co se spojenci dozvěděli o rozvíjející se evakuaci 

bolševiků. „Perspektiva zachycení 650 milionů rublů nadchla Bordese, který 

nelenil a pospíchal letadlem do Samary, aby přesvědčil Čečeka.“231 

Khrulev ve svých spisech, ve kterých přemýšlí o důvodech výběru Kazaně 

cílem útoku, cituje vzpomínky esera Lebeděva, který tyto důvody popisuje tak: 

“...V Simbirsku jsme se setkali s kapitánem Vordem, důstojníkem francouzské 

armády, který právě přijel z Kazaně, kam byl poslán generálem Lavernem, 

francouzským vojenským atašé v Rusku. Informoval nás o přiblížení se spojenců 

k Vologdě a o potřebě co nejdříve zajmout Kazaň, s cílem se spojit se 

spojeneckými silami na cestě k Vjatce. Informoval nás, že spojenecké síly byly 

vyslány z Vologdy na Vjatku. Poslal jsem ho letadlem do Samary za generálním 

velitelem Čečkem, který po rozhovoru s kapitánem Bordem povolil ofenzivu na 

Kazaň...“232. Taktéž poukázal na další důvody, které lze nalézt v monografiích a 

historických studiích českých a ruských svědků a přímých účastníků. Těmito 

důvody bylo, že v Kazani byla uložená celá zlatá rezerva sovětského Ruska, byly 

tam shromážděny velké zásoby munice, dělostřelectva a potravin, (odtud dál mi to 

nedává smysl..) v Kazani existovala připravená organizace bělogvardějců, a 
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nakonec se báli předčasného povstání pravých eserů a důstojníků, jako tomu bylo 

v Jaroslavli, Muromu a dalších městech regionu řeky Volhy.“233 

V srpnu nastal vážný a osudný přelom v bojové situaci na západě. Dne 6. 

srpna 1918 vojska Lidové armády společně s československou legií pod velením 

podplukovníka Kappela zahájila útok na Kazaň. „Dohromady přistálo asi 7 oddílů 

s celkovým počtem 800–900 bajonetů, bez dělostřelectva. Dobývací flotila 

bombardovala dělostřeleckou salvou  město Kazaň.“234 Výprava byla rozdělena na 

dvě skupiny. První skupina postupovala podél levého břehu Volhy z jihu tak, že 

legionáři levým křídlem se drželi u řeky. Skupina ruského plukovníka Kappela 

byla na pravém křídle. Jednotky jednoduše dobyly vesnice. V ofenzivě velkou roli 

zahrál srbský oddíl majora Blagoviče, který přišel s 9. rotou 1. pluku o něco 

později. 235 Srbský prapor se zvlášť odlišoval od ostatní bílé útočné síly, protože 

původně srbský internacionální prapor pod velením majora Blagoviče byl součástí 

posádky Kazaňského Kremlu. Ocitnul se tam náhodou. Po podpisu Brestského 

míru srbské divize začaly evakuaci svých ešalonů do Arkhangelska, kde otevřeně 

obrátili své zbraně proti Sovětům. Blagovičův prapor byl posledním ešalonem 

srbské divize a byl zadržen událostmi na střední Volze, což se stalo důvodem 

k tomu, že se jim nepodařilo utéct do Arkhangelska. Na základě dohody 

s Muravjovem, velitelem rudé armády východní fronty, byl prapor označen za 

internacionální a byl rozmístěn v Kazaňském Kremlu. Na začátku prapor 

nevzbuzoval žádné podezření a teprve na konci měsíce, kdy se fronta přiblížila ke 

Kazani, bylo zjištěno, že Srbové chtěli zradit rudou armádu a připojit se k bílým. 

Sověti se rozhodli zatknout všechny důstojníky, ale poté co se o tom prapor 

dozvěděl, opustil Kreml a 5. srpna v oblasti Tetjuša–Bogorodskoje se připojil 

k bílé armádě.236  

Kromě Srbů, bolševici, obránci Kazaně, měli poměrně velký problém 

se silami jejich armády. „Celkem v Kazani (bez pracovních oddílů) bylo 2 000 

bajonetů, 18 kulometů, 1 obrněný vlak, 2 obrněné vozy a půl eskadrony kavalerie. 

Celkem tvořila 5. armáda asi 6 000 vojáků, 24–30 děl, 2 kavalérie, 4 obrněné 

vozy, 2 obrněné vlaky, 2 letadla, 6 ozbrojených parníků a 4 lodě. Téměř všechny 
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části kazaňské skupiny byly špatně vyškoleny a některé z nich byly, kvůli 

eserovské propagandě, nestabilní.“237 V 2. kazaňské armádě „bylo celkem asi 6 

000 bajonetů a 6 děl“238. Pozice bolševiků byla, ve srovnání s blížící se armádou 

bílých, méně výhodná. Podle Khruleva, síly československého sboru spolu s 

lidovou armádou tvořily následující prvky: „2 českých praporů (8 oddílů), praporu 

„lidové“ armády „KOMUČa“ (4 roty), koňského průzkumného týmu (40 

bajonetů), 4 lehkých děl, 6 ozbrojených parníků, 15 pomocných plavidel a člunů a 

1. a 2. kavalerie. Celkem: asi 2 000 bajonetů, 4 děla, 6 ozbrojených parníků a 15 

pomocných plavidel.“239 

Bitva o Kazaň nebyla dlouhá a skončila ztroskotáním bolševické armády a 

jejich ústupem 7. srpna 1918. Po dobytí Kazaně se fronta zvětšila do ohromných 

rozměrů od Chvalinska – až do Kazaně. Kromě toho se do rukou sboru a lidové 

armády dostaly ohromné zásoby. Ze všech obrovských vojenských zásob 

bolševici nevyvezli nic a ani se nesnažili, protože byli pevně přesvědčeni o 

nemožnosti pádu Kazaně. 240 Porážce rudé armády napomáhala obecná 

nepřipravenost vojáků a početní menšina ve srovnání s bílou armádou. „Rudé 

oddíly, které byly zasaženy prvními útoky československého sboru, byly v 

počtech slabší než nepřítel, špatně vyškolené a neměli dost zkušeného velícího 

personálu. Kromě toho většinu oddílů tvořili dělníci, kteří obětavě bojovali všude, 

kde bylo možné odporovat Čechům, ale kteří stále nemohli vést manévrovou 

válku.“241 Navíc sovětští vědci, například Khrulev, obviňují za chyby rudé armády 

z velké části Lva Trockého, který včas nezkontroloval odzbrojení jednotek 

československého sboru a umožnil jim pohyb ve velkých skupinách. Na rozdíl od 

rudé armády, československá legie a prapory lidové armády byli dobře vybavené 

a vyzbrojené, měli velkou zkušenost v bojích a měli plán a strategii provádění 

vojenských operací. S pádem Kazaně bělogvardějci a legionáři získali přístup k 

pokladům, které tam byly uloženy. A nejdůležitější poklad byl „celý zlatý 

rezervní fond Ruska, zlatý rezervní fond Rumunska, stejně jako velká část 

stříbra“242 , který byl považován za největší v Evropě, a o jehož osudu vědci 

diskutují dodnes. „Ztráta Kazaně byla obzvláště těžkou ranou proSověty, protože 
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zlato v hodnotě 651 500 000 rublů, bývala rezerva carské vlády, bylo přesunuto z 

Petrohradu pro bezpečnost, a bylo ukořistěno spolu s městem.“243 

Po zajetí Kazaně podplukovník Kappel telegrafoval: 

“TELEGRAMPODPLUKOVNÍKOVI ČEČKOVI 

Po dvoudenní bitvě dne 7. srpna Samarské jednotky lidové armády a 

Čechoslováci spolu s naší bojovou flotilou vzaly Kazaň. Trofeje nelze spočítat, 

byla zachycena ruská zlatá rezerva ve výši 650 milionů rublů. Ztráty mého oddílu 

jsou 25 lidí,  jednotky se zachovaly dokonale.  

Podplukovník KAPPEL 9 / YIII–918g.“244 [Příloha č.6] 

Po porážce rudé armády v Kazani Kappel navrhl rozvinout úspěch a 

jedním jediným útokem dobýt Nižnij Novgorod, který také měl „zlatou kapsu“245, 

protože „v občanské válce vítězí ten, který útočí“246. Taková porážka by mohla 

vyvést z míry rudé a pozastavit dohody s Kaiserem. Velitelství lidové armády 

však tuto příležitost odmítlo a zvolilo obranu již dobytých měst Simbirska, 

Samary a Kazaně. Podle ruského historika Vladlena Sirotkina, Kappelová operace 

byla zamítnuta, kvůli „nedostatku rezerv na obranu“247 okupovaných území, což 

podle Sirotkina, vedlo k tomu, že pro bílé skončila občanská válka. 

Po zajetí Kazaně se v rukou sboru a lidové armády objevilo obrovské 

jmění. Proto se před nimi dále objevila otázka, co s ním dělat. Rezerva by v 

žádném případě neměla spadnout zpět do rukou bolševiků. A bylo rozhodnuto 

vyvést zlatou rezervu z Kazaně a převést ji na bezpečnější místo. Tímto místem 

bylo vybráno město Samara, kde v té době již bylo založeno Ústavní 

shromáždění. Během cesty došlo ke ztrátě stopy části rezervy. Historik Kudela je 

přesvědčen, že do Kazaně pro přepravu zlata bylo posláno 300 248  speciálně 

vyškolených lidí. „Všichni byli Rusové, – tvrdí Kudela, – stráž u zlata byla od 
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samého počátku ruská (od lidové armády). Veškerá práce s přepravou zlata z 

banky v Kazani do parníků a poté znovu v Samaře z parníků do komor státní 

banky a dalších bank byla prováděna Rusy pod kontrolou ruských činitelů a pod 

ochranou ruských jednotek“. 249  Na nějakou dobu bylo zlato v Samaře, ale z 

východní fronty začaly přicházet zprávy, že „Kazaň bude brzy dobyta a že pozice 

Samary není příliš stabilní“250. 

Vzhledem k této situaci na frontě, Ústavní shromáždění se rozhodlo 

umístit zlato do železničních ešalonů a poslat je dále na východ. Vláda Samary si 

nebyla jistá, že zlato během přepravy zůstane nedotčeno, a proto požádali 

pobočku národní rady o dodatečnou ochranu ešalonů. Tato žádost byla vyhověna 

a československá stráž se přidala k doprovodu vlaků se zlatými rezervami. Dalším 

úložištěm byl vybrán Omsk, město, kde sídlila Sibiřská vláda v osobě admirála 

Kolčaka, který se stal Nejvyšším Panovníkem Ruského státu. V listopadu roku 

1918 se ruská zlatá rezerva „stála majetkem sibiřského diktátora Kolčaka“251. To 

mu „umožnilo nakoupit zbraně a střelivo, platit mzdy svým důstojníkům a 

vojákům, aniž by se obrátil k masivní „rekvizici od obyvatel Sibiře“252. 

Drama se zlatem se odehrála na pozadí probíhajících událostí na frontě i 

týlu. Začátkem září triumf bílých armád a československého sboru skončil 

v Kazani, která padla pod náporem legie a lidové armády. Rudá armáda se 

rozšířila a jejich postup nabíral na síle. Z úspěšných kampaní lidové armády si 

vzali poučení především bolševici. Trockij si uvědomil, že rudá armáda a Sověti si 

udělají nesmazatelnou ostudu dalším neúspěchem a nebudou schopni se opevnit 

jako dominantní síla. Trockij dospěl k závěru, že veškerá pozornost by měla být 

věnována zlepšování vojska, nikoli se zapojování do fantastických 

reorganizačních programů253, a že při formování armády bylo třeba spoléhat na 

vyškolené důstojníky. Kappelova služba o tom Trockého přesvědčila. Trockij 

provedl úplnou čistku velícího štábu východní fronty a velitelem vojsk východní 

fronty učinil Sergeje Kameněva, revolucionáře a talentovaného velitele. V bílé 

armádě byla úplné opačná situace toho, co dělal Trockij. Kolčakovy armády se 

neustále reorganizovaly: za čtrnáct měsíců ministerstvo války desetkrát putovalo z 
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ruky do ruky, ale vojáci stále neměli ani boty ani krém na ně.254 Kromě toho 

Trockij uložil přísnou disciplínu v armádě pomocí „nejkrutějšího teroru“ 255 . 

Bělogvardějci se zabývali loupežemi a násilím. Jejich činnost byla označena za 

bílý teror. „Tohle byl pouze příznak nedisciplinovanosti, která ovládla celou 

sibiřskou armádou.“256 Nejdůležitější rozdíl mezi rudou armádou a bílou armádou 

spočíval v tom, že bolševičtí vůdci věřili ve své velké předurčení. Bolševici se 

vzdali neshod pro společný cíl, bělogvardějci dělali naopak. Bělogvardějci byli 

pobaveni nesmyslnými zvěrstvy, které často škodilo jejich dílu, rudí ospravedlnili 

svou krutost velkými cíli a jejich bezohlednost přinesla výsledky,o které se celou 

dobu snažili.257 Rehabilitované jednotky RKKA pokračovaly v ofenzivě a již v 

září roku 1918 bolševici zajali Kazaň a tentokrát byl útok kontrolován samotným 

Lvem Trockým. Lenin nadšeně přijal zprávu o zajetí Kazaně. V jednom ze svých 

projevů vroucně oslovil všechny vojáky, kteří se účastnili operace. 

“DOPIS RUDOGVARDĚJCŮM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI DOBÝTI 

KAZANĚ 

Soudruzi! Už víte, jaký obrovský význam získalo pro celou ruskou 

revoluci zmocnění Kazaně, která znamenala zlom v náladě naší armády, její 

přechod k pevným a rozhodným vítězným akcím. Těžké oběti, které jste utrpěli v 

bitvách, zachraňují Sovětskou republiku. Síla republiky v boji proti imperialistům, 

vítězství socialismu v Rusku a na celém světě závisí na posílení armády. Z celého 

srdce vítám hrdinské sovětské jednotky, armádu avantgardy vykořisťovaných, 

bojujících o svržení vykořisťování, a přeji jim další úspěchy. 

S soudružským a komunistickým pozdravem 

V. Uljanov (Lenin).” 258 

O něco později rudá armáda pod velením generála Tuchačevského zajala 

Simbirsk. Pro Lenina to bylo významné vítězství, protože Simbirsk je město, kde 

se narodil otec ruské  revoluce. Tyto první vážné úspěchy dále zvýšily revoluční 
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entuziasmus rudých bojovníků. Nyní v řadách rudé armády byla cítit silná 

disciplína. Uvědomění své povinnosti, pevná důvěra v konečné vítězství nad 

kontrarevolucí.259 Lidová armáda a legie ustupovaly, protože neměly dostatek sil a 

rezerv na obranu měst. Navíc československý  sbor dosáhl svého cíle, když se 

spojil s ostatními částmi sboru ve Vladivostoku. Gajda si byl jistý, že legionáři už 

pro Rusy udělali dost a nyní spasení Ruska je věcí samotných Rusů.260 

Legionáři však byli zklamáni tím co dělala lidová armáda s jejich strategií 

a nejednotností, protože bílí nikdy nevytvořili koordinovanou frontu a nesledovali 

jednotnou politickou myšlenku.261Bělogvardějci nedokázali dosáhnout jednoty, 

kterou bolševici měli, což samozřejmě vedlo k počatému ústupu lidové armády a 

legie a k opuštění zajatých měst. Na rozdíl od sjednocené vlády Sovětů mezi 

bílými šel boj o moc. Místo toho, aby spolupracovaly proti společnému nepříteli 

vlády Omska a Samary se neustále hádaly a odmítaly si mezi sebou vyměňovat 

zboží. 262  Fronty, na kterých dominovali generálové Denikin, Judenič, admirál 

Kolčak a další se nesnažily vytvořit jednotnou frontu. Bílí neměli konkrétní 

ideologii ani cíl. Toto je odlišilo od Sovětů, kteří jasně formulovali své cíle a 

myšlenky a také je jasně předávali lidem. Československý lid, který zůstal v cizí 

zemi a bojoval v cizí válce, se přirozeně začal zajímat o politiku ruského státu. 

Organizovali československo–sibiřskou pobočku národní rady se sídlem v 

Jekatěrinburgu. Jeho hlavou se stal Bohdan Pavlů. Národní rada se zvláště 

zajímala o organizování politické moci v Rusku. 263  Politická situace v ten 

moment, jak prohlašovala československá rada, nutně vyžadovala okamžitého 

vytvoření ústřední ruské vlády.264 Dne 18. listopadu 1918 Čechoslováci částečně 

dostali sjednocenou vládu, o kterou požádali. Od 17. do 18. listopadu 1918 se v 

Omsku uskutečnil puč, během něhož čtyři eseři–vedoucí, byli zatčeni kozáckými 

důstojníky. 

V této situaci rada ministrů – výkonný orgán Direktorii – oznámila o 

převzetí nejvyšší moci a poté se rozhodla ji předat jedné osobě a udělit mu titul 

nejvyššího vladaře ruského státu. Tajným hlasováním na tento post byl zvolen 
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vojenský ministr Direktorii Admirál Kolčak. Od této chvíle všechny záležitosti, 

které se odehrávaly v Omsku, které před převratem byly místní a nevýznamné, 

získaly celostátní charakter. Od chvíle, kdy Kolčak převzal kontrolu nad vládou, 

tempo událostí, které vedly zemi ke konci občanské války, se zrychlilo. Podle 

Ginsa, může být Kolčakovo panování rozděleno do dvou etap. První etapa je doba 

úspěchu, kdy byl admirál nazýván Ruským Washingtonem, když mu Paříž a 

Londýn posílaly pozdravy, a když se jeho jméno stálo jménem národního hrdiny. 

Na jaře vznikl zlomový moment ve vojenských úspěších. Od července se situace 

na frontě stála hrozivou, všeobecná únava ovládla obyvatelstvo, nastala všeobecná 

nespokojenost, popularita admirála okamžitě klesla. 265  Reakce ruské pobočky 

národní rady byla kategoricky negativní. Podle názoru Čechoslováků, příchod 

Kolčaka k moci prostřednictvím převratu je v rozporu s ideály svobodného státu a 

demokracie, navíc převrat porušuje jakoukoli legitimitu moci. 266 Ale jejich 

negativní reakce byly podle Ginsa pod kontrolou zemí dohody. Kolčak jim 

imponoval mnohem víc než jiné varianty, jako, například Directorija nebo eseři. 

Obzvláště v Británii Kolčak udělal největší dojem. Viděli v něm spasení pro celý 

ruský lid. Také je třeba si připomenout ten fakt, že navzdory 

nespokojenostilegionářů Kolčakem, právě Čechoslováci dárovali anti–

bolševickým vládám, obzvlášť Kolčakovi příležitost zvednout hlavu. „Češi 

umožnili zavedení anti–bolševického režimu na Sibiři. Okamžitě se stalo jasné, že 

je na Rusech, aby využili této příležitosti, protože Češi sami neměli představu o 

svých budoucích záměrech.“267 

Jak bylo uvedeno výše, na podzim roku 1918 začaly pro bělogvardějce 

těžké časy. Bolševici zajali Simbirsk, Kazaň, Sevastopol. Na všech frontách 

postupovali rudí a bělogvardějci byli nuceni opustit města a vesnice a odstoupit od 

frontové linie. Brzy se jednotky rudé armády začaly přibližovat k Omsku, v 

důsledku toho Čechoslováci, bojující poblíž Omska, byli nuceni opouštět místa, 

které těžce získávali. Ve snaze odrazit ofenzívu rudé armády provedly 

československý sbor a lidová armáda zuřivé protiútoky. V bitvě použivali „svou 

oblíbenou taktiku – jednat po vnitřních operačních linkách. Na krátké, ale silné 

údery, hodili své rezervy nejprve jedním pak druhým směrem. Rudá armáda tyto 

údery nejen pevně odrážela, ale také neodolatelně postupovala vpřed, drtila a 
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tiskla čecho–bílé...“268 Při každé nové porážce českoslovenští legionáři ztráceli 

odvahu. V selhání vinili části lidové armády a považovali je za nezodpovědné. 

“Co jsme dobyli, to Rusové ztratili, jako u Zborova... Co platno dále dobývati, 

když to oni opět všechno ztratí”269 – vzpomínal si Gajda. Také si vzpomínal, jak 

těžké byly pro legionáře porážky.  “Nejtěžší poměry byly u první divize, kde se 

tento pokles ducha začal jeviti již při ústupu ze Samary a od Kazaně a kde se 

poměry utvářely tak, že její velitel, plukovník Švec, byl dohnán k sebevraždě.”270 

Plukovník Švec byl další obětí nesmyslné války. Jeho jednotky se odmítly 

podřizovat bojovým příkazům proti rudé armádě a „plukovník nemohl vydržet 

ostudu a sám se zastřelil“ 271 . „Možná [...] si myslel, že jeho čin donutí 

československou armádu se vrátit, ale Švec se mýlil. Legionáři ho pohřbili s 

hudbou, řečí a pokračovali v odcházení do týlu. Nikoho nikdy nenapadlo, že Češi 

úplně opustili frontu a už se tam nevrátí – jak můžou hrdinové sedět v týlu? Jedna 

tato myšlenka by tehdy byla urážlivá.“ 272 Legionáři však stále ustupovali. 

Spojenci, v které Čechoslováci tolik doufali, nespěchali poskytnout pomoc. A 

pomoc ruských jednotek nestačila. Dne 25. října 1918 se Jan Syrový a pobočka 

národní rady prohlásili Paříži: zahajovali povstání v počtu 45 000 lidí, nyní zbývá 

jen 25 000 lidí, kteří nejsou schopni udržet frontu. 273  Bojová kapacita sboru 

klesala, přeživší legionáři svévolně opouštěli své bojové pozice, naléhavě žádali, 

aby byli okamžitě stažení z fronty a posláni zpět do vlasti.274 

Situaci ještě víc zhoršilo neustálé zvyšování počtu vojáků v jednotkách 

rudé armády, zatímco řady legie řídly. Ztráty v bitvách ovlivnily morálku 

legionářů. V československém sboru se zintenzivnilo rozložení, klesla disciplína, 

častěji se objevovaly případy neuposlechnutí důstojníků, celé jednotky a vojenské 

části odmítaly jít na bojové pozice. Bojová schopnost sboru prudce poklesla. 275 

Vojáci začali o situaci přemýšlet. A jejich úsudky nebyly optimistické. Spojenci 

zvítězili, západ se začal připravovat k novému životu v tu chvílí kdy 
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legionáři„krváceli na každé zastávce v pralese“276. Čechoslováci nemohli pochopit 

proč, když Němeci již byli pokořeni, sbor proti nim musel vytvářet novou frontu. 

A ve svém přemýšlení samozřejmě lidé dospěli k závěru, že někdo se pouze 

pokoušel udělat kariéru na smrti obyčejných vojáků, a že legionáři umírali 

zbytečně. Jednou z posledních kapek ubíhající trpělivosti byly bitvy legie v zimě 

na Uralu. Vojáci čelili nespoutané síle sibiřské zimní přírody. A jen málo lidí 

vydrželo takový tlak. Nejlepší z nejlepších zahynuli ve sněhu Uralských hor. Ti, 

kteří hravě dobývali Bajkal, Ussuriysk, Irkutsk a drtili bolševiky v bojích, nyní 

leželi v hrobech daleko od svého domova. 

Na jaře roku 1919 začala nejobtížnější fáze občanské války. Lidová 

armáda společně se státy dohody vytvořila protiofenzivní plán, ve kterém byla 

hlavní role dána lidové armádě, pomocná – pohraničním zemím, jako je Finsko, 

Litva, Polsko atd. Admirál Kolčak, s pomocí masové mobilizaci na Sibiři, 

v nejbližším týlu doplnil své armády začátkem března 1919 a pak zahájil protiútok 

na celé východní frontě. „Nepřítel postupoval téměř na celé frontě a nanosil silné 

rány ve třech hlavních směrech: Vjatka, Kazaň a zejména Samara, s cílem zachytit 

Samaru – důležitý železniční uzel, vedoucí k Turkestanu a Sibiři“. 277 Tyto aktivní 

útoky postavily rudou armádu do neúspěšné pozice, protože rudogvardějci neměli 

dostatek volných rezerv, aby odrazili útoky před příchodem posil. Nicméně 

Kolčakova energetická ofenzíva se však zastavila již koncem dubna „z důvodu 

nedostatku volných sil“278. 

Československá armáda se rozhodla odstoupit od frontové linie, protože 

velitelé legie považovali ruskou armádu za dostatečně silnou, aby se mohla 

samostatně postavit rudé armádě. Kolčak také zastával názor, že československá 

armáda by měla odejít a jet domů. On a jeho spolubojovníci neskrývali antipatii 

vůči legionářům a věřili, že bez legie si povedou mnohem lépe.279 “Teprve v 

druhé polovině února bylo přikročeno k vyplňování rozkazu č. 0713 ze dne 27. 

ledna 1919, vydaného velitelem československého armádního sboru 

generálmajorem Syrovým, a československé vlaky postupně odjížděly na východ, 

aby na sebe vzaly, podle rozkazu vrchního velitele spojeneckých vojsk generála 

Janina, ochranu sibiřské železnice, magistrály, od Novo–Nikolajevska do stanice 
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Mysové…” 280 Badatel Dmitrij Gavrilov ve své práci cituje sovětské a ruské 

historiky, jako je Golub, Kolosov, Sakharov, a popisuje situaci s legionáři po 

ústupu do týlu: „Československému sboru, který se stal zbytečným pro země 

dohody, byla svěřena ochrana transsibiřské magistrály z Omska do Irkutska a boj 

proti partyzánskému hnutí, které se na jaře roku 1919 velmi rozšířilo, v týlu 

kolčakských vojsk. Během hlídání magistrály, legionáři neustále prováděli 

represivní výpravy, stříleli a pověšovali „povstalce“, pálili vesnice. Legionáři 

„lynčovali“ zajaté povstalce na místě, „telegrafní stožáry se sem a tam proměnily 

na šibenici, a to na mnoho kilometrech od stanice ke stanici.“281 

Archivy obsahují dokumenty, vyprávějící o započaté evakuaci 

československých jednotek: „Hlášení. Při československém štábě v Irkutsku byla 

zřízena likvidační komise, která již začala likvidovat určité materiály a majetek. O 

otázce evakuace Čechů Rada pěti rozhodla pozitivně, v Praze a na místě; od 

Čechů nelze očekávat pomoc. Probíhá horečnatá práce po přesunu a vykládce 1. 

divize, která by se měla do 14. prosince plně přesunout na východ. Dr. Giroa odjel 

do Vladivostoku, aby uzavřel dohodu a půjčku nezbytnou pro dopravu, což bylo 

slíbeno Japonskem. Generál Syrový, který vyjel do tajgy jakoby za účelem údajné 

kontroly, chce zefektivnit chaotické hnutí, nebo spíše útěk svých vojsk. [...] Pohyb 

českých jednotek ohrožuje blokády na magistrále; ve vojenském městě v Irkutsku, 

Češi pro přijetí ešalonů ze západu vydláždili 16 dočasných tratí a to samé se stalo 

v Inokentjevské, to však zdaleka nestačí. Skládání vlaků a manévrování provádějí 

sami Češi, kteří mají téměř na každé velké stanici parní lokomotivu a lidi, kteří jí 

obsluhují. Předpokládá se, že je možně si brát lokomotivy, bez ohledu na ruskou 

železniční správu a vojenské vlády, je–li to nutné. Poslední číslo mobilizačního 

seznamu v roce 1918 bylo 80 tisíc lidí. Propuštění dobrovolníků, vyslání 

zdravotně postižených lidí do jejich domoviny, dezertace, ztráty v bitvách a 

tyfusová epidemie, tyto faktory způsobily vysoké procento úmrtnosti a snížily 

velikost české armády na 60 tisíc lidí [...] Situace na frontě je považována za zcela 

ztracenou a téměř žádná armáda, která je vedena nejvyšším panovníkem, skoro 

neexistuje. Tohle vysvětluje ten spěch, se kterým probíhá evakuace. Podle 
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neověřených informací byl od nejvyššího vládce přijat telegram, ve kterém on 

žádal okamžitý odchod Čechů [...].“282 

Kolčakovy armády také zahájily ústup, který se zapsal do historie jako 

Velká Sibiřská Ledová Výprava, která začala 14. listopadu 1919 opuštěním 

Omska, hlavního města admirálské vlády, a trvala až do března 1920. Gajda ve 

svých vzpomínkách popisoval, jak probíhalo ustoupení Kolčaka. Při ústupu vojáci 

Kolčakovské armády „ničili nejen železnice, mosty a stanice, nýbrž i celé vesnice, 

stříleli a věšeli mnoho nevinných lidí. Reakční kruhy dovedly admirala tak 

daleko, že dokonce v oficiálních rozkazech nejvyššího velitele jsou paragrafy, v 

nichž “povoluje” spálit tu či onu vesnici a její mužské obyvatelstvo zastřelit, 

vyhnat ženy a děti, půdu pak rozděliti “věrným synům vlasti”. Jestliže se 

potkáváme s takovými případy v rozkazech oficiálně publikovaných, můžeme si 

představit, jaká libovůle a bezzákonnost byla na frontě!”283 

Ukázalo se jako nemožné zastavit bolševickou ofenzívu silami Kolčakovy 

armády, takže bílá armáda udělala v podmínkách kruté sibiřské zimy neuvěřitelný 

přechod na dva a půl tisíce kilometrů. Kolčak a jeho družina se pohybovali po 

železnici. Celý ešalon byl dán k přepravě zlaté rezervy. Vojáci, kvůli nedostatku 

doprávních vozů, cestovali pěšky podél cesty, která vedla podél železnice. Pohyb 

se však brzdil kvůli československému sboru, který se po dálnici přesunul také na 

východ. 284  „Trakt byl zablokován těžkopádnými selskými vozíky s pevnými 

nápravami; magistrála byla přetížena českými vlaky, které šly před vlaky z 

Omska, vlaky, které byly naplněné majetkem „vyhraném“ v průběhu sibiřského 

pobytu Čechů.“285 Vojáci bílého hnutí byli nuceni překonat velkou vzdálenost 

pěšky. Kolčak se svou armádou mířil do Irkutsku, poslední bašty anti–bolševismu. 

Ale během jeho cesty v Irkutsku došlo k převratu, v důsledku kterého se k moci 

dostalo Politické centrum. Politické centrum požadovalo abdikaci Kolčaka a 

okamžité kapitulace. Velkou roli zde hrála československá legie. 

Českoslovenští legionáři, kteří ustoupili na východ, měli výrazně více 

privilegované postavení než Rusové. Jejich ešalony byly dlouhé, dostávali dobré 
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zásoby jídla a vozy nebylyinfikovaných tyfem, na rozdíl od rěch ruských. Vlaky 

sboru byly plné nejrůznějších „vojenských trofejí“. Lidé si byli jisti, že všechno 

bylo nakradeno. Nepřátelství vůči legionářům rostlo exponenciálně. Čechům 

říkali „dezertéři“, nadávali na ně kvůli tomu, že opustili frontu a měli příliš bohatý 

život v týlu. 286  Kromě toho legionáři udržovali své vlaky před ostatními. 

„Výsledkem bylo, že celý ruský vozový park byl po dlouhou dobu nečinný, a pro 

poslední vlaky byly tyto prostoje smrtící.“ 287 Ruské vlaky se kvůli prostojům 

ocitly v pasti neustále postupujících rudých. V zajatých vlacích bylo mnoho žen a 

dětí, které zůstaly na milost bolševikům. Kromě běžných vojáků i admirál Kolčak 

byl nucen se zůstat vešalonech. „Rozhodnutí přinutit Kolčaka zaujmout místo v 

této linii [...] bylo vypočítanou politickou akcí českého vedení s tichým souhlasem 

Janina. Dne 13. prosince (téhož dne, kdy byly Kolčakovy vlaky převedeny na 

společnou linii) Syrový, který byl na východě a vyhnul se setkání s nejvyšším 

vládcem, telegrafoval Janinovi, že „aby byla zajištěna osobní bezpečnost 

admirála, vzhledem k negativnímu postoji (českých) vojsk k němu, by pro ně bylo 

lepší zaujmout místo v obecném dopravním proudu.“288 Stále není jasné, komu 

přesně toto rozhodnutí náleží, ale čím více Kolčak neměl možnost pokračovat v 

pohybu, tím rychleji upadal jím stanovený režim. Kolčak navzdory jasnosti 

situace nadále odesílal telegramy, ve kterých žádal o pomoc francouzského 

velitele Janina. Tyto požadavky však zůstaly nezodpovězeny. Zároveň Kolčak 

udělal jednu z nejzávažnějších chyb, která vedla k smutnému, ale očekávanému 

výsledku. Národní rada zveřejnila otevřený dopis, v němž prohlásila svoji nechuť 

vůči Kolčakovi a jeho práci, a požádala evakuaci. Kolčak odpověděl tím, že 

varoval Rusy, aby nespolupracovali s Čechy, a požádal Semjonova bedlivě 

sledovat bajkalské tunely, aby mohl, pokud je to nutné, zastavit český ústup.289 

Tento dopis byl jakýmsi vyhlášením války, protože Kolčak, aby za každou cenu 

zastavil legii, zasahoval do plnění jejich nejdůležitějšího úkolu – evakuace. „Češi 

provokovali Kolčaka, a on dal jim omluvu k pomstě.“290 Vztahy mezi Kolčakem a 

spojenci se také zhoršily. Generál Janin byl toho názoru, že admirál byl závislý na 

kokainu.  
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Časem Kolčak přestal být statečným a čestným admirálem, kterým byl 

dříve, než se stal nejvyšším vládcem Ruska. Mnoho představitelů ruské armády 

považovalo toto chování ve vztahu k nejvyššímu vládci Ruska za nepřijatelné. 

Obzvláště byl zasažen generál Kappel. Dne 16. prosince generál poslal Syrovému 

telegram, ve kterém uvedl, že nehodlá tolerovat urážky, jímž byl vystaven admirál 

Kolčak, a tedy celá ruská armáda. Kappel naléhal na Syrového, aby se omluvil 

admirálu Kolčakovi. A v případě, jestli Syrový to odmítne, bude Kappel, jak bylo 

řečeno v telegramu, nucen vyzvat Syrového na duel. Na radu generála Janina, 

Syrový neodpověděl na telegram. Československá rada kvůli rostoucímu tlaku 

přijala rozhodnutí, kterým rozhodla o osudu admirála Kolčaka. Dne 25. prosince 

byl ešalon Kolčaka zadržen na stanici Nižněudinsk legionáři. „Pod maskou 

ochrany před útokem, Čechoslováci fakticky převzali kontrolu nad vlaky 

nejvyššího vládce, a sám Kolčak byl tajně zatčen. Kolčak dostal telegram od 

generála M. Janina s nařízením zůstat na místě, dokud situace nebude 

vyjasněna.“291 V tuto chvíli se všude začínaly odehrávat převraty pod praporem 

Politcentra.292 Jedním z center vzpoury byl také Irkutsk, do kterého se Kolčak 

snažil dostat. 

Síly atamana Semjonova byly vyslányna záchranu Irkutska. Semjonov 

vyslal bojové jednotky pod velením Skipetrova, aby bojovaly s povstalci, ale 

nemohly dosáhnout cíle, protože byly zastaveny legií. „Na cestě k st. Irkutsk, 

český obrněný vůz zablokoval cestu Skipetrovu.“ 293  V ten moment probíhaly 

debaty, které se zúčastnily: rada ministrů Kolčaka, československé vedení, generál 

Janin, který celou věc koordinoval, Politické centrum, a bolševické vedení se 

svými organizacemi na cestě z Nižněudinska do Irkutska. Komunisté žádali od 

Čechů vydání Kolčaka, Pepelyaeva a zlaté rezervy výměnou za to, že sbor dostane 

možnost opustit Sibiř. Pak s tímto požadavkem také souhlasilo Politické 

centrum.294 V Nižněudinsku byl admirál informován, že od této chvíle bude pod 

mezinárodní ochranou. Kolčakovu osobní stráž nahradilo oddělení sboru, které 

sloužilo jako strážce. „Zlatý Ešalon“ byl již 3. ledna převeden pod českou 

ochranu.295 Vagony, ve kterých se nacházel Kolčak a jeho ministr Pepelyaev, byly 
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připojeny k ešalonu 1. praporu 6. českého pluku.296 Alexander Kolčak byl nucen 

podepsat rozkaz o odstoupení z funkce nejvyššího vládce Ruska a předat vlak se 

zlatou rezervou „pod kontrolu československého vojska“. 297 Dne 15. ledna 1920 

revoluční vojenská rada partyzánských oddílů Čeremchovského předala 

ultimátum spojeneckému velení, ve kterém hrozila, že pokud nebudou Kolčak a 

„ruská zlatá rezerva“ vydáni, spojenecké síly budou odříznuty od Vladivostoku. 

„Ve stejný den byli A. V. Kolčak a V. N. Pepelyaev na příkaz M. Janina předány 

československým velením esero–menševickému politickému centru v Irkutsku, 

které formálně vedlo povstání. [...] Bolševický výbor se obával, že části jednotek 

V. O. Kappele (a po jeho smrti, S. N. Vojcechovského) proniknou do města, aniž 

by se dokončilo vyšetřování, proto nařídil popravu Kolčaka a Pepelyaeva, která 

byla provedena 7. února 1920.“298 

„Akt předávání Českým velením PolitickémuCentru zatčených b. 

„Nejvyššího vládce“ Kolčaka a b. Předsedy Rady ministrů PepelyaevaOD 

POLITICKÉHO CENTRA 

Dne 15. ledna 1920 v 9 hodin. 55 min. večer Komisař politického centra: 

Člen Centra M.S. FELDMAN, Pomocný Velitel Lidové Revoluční Armády 

Kapitán NESTEROV a Komisař Politického Pentra při Štábu Lidové Revoluční 

Armády V.N.MERCHALEV přijali od Českého velení bývalého Nejvyššího 

Vládce Admirála KOLČAKA a bývalého Předsedu Rady Ministrů 

PEPELYAEVA. Pod podmínkou dodržování nezbytných formalit byli přepraveni 

pod zesíleným konvojem do provinčního vězení v Irkutskě, kde byli umístěny do 

samostatné cely. Ochrana Kolčaka a Pepelyaeva byla svěřena spolehlivým 

jednotkám Lidové Revoluční Armády.“299 

Události, které se staly se zlatou rezervou po zatčení a smrti jejího 

dočasného majitele – admirála Kolčaka – mají mnoho verzí. Sovětští a moderní 

ruští historici věří, že část rezervy (menší část) byla ukradena československým 

sborem a druhou část ztratil nebo poslal do zahraničí sám Kolčak: „...se vzácnými 

výjimkami – Čechoslováci a Japonci na Sibiři a na Dálném východě –zlato nebylo 
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ukradeno, ale úmyslně (na 90%) je poslali Mikuláš II., Alexandr Kerenský, 

Vladimír Lenin, Alexander Kolčak do zahraničí.“300 Zahraniční historici z větší 

části obviňují pouze admirála Kolčaka: „Část z toho byla v na nákup munice a 

dalších zásob v zahraničí; část byla odvezena ze státu různými způsoby, když 

Kolčak padl; část zlata byla získána rudými jednotkami.“ 301 Podle „oficiální 

verze“, kterou podporují zahraniční a čeští historici, například Josef Kudela, 

legionáři vrátili bolševikům celou částku zabavenou u Kolčaka. Částka sestavila 

409 milionů rublů zlatem. 302  Podle údajů, které uvádí Sirotkin: „Kolčak v 

listopadu 1919 z Omska vyvezl zlato ve 29 pulmanech v hodnotě 414 milionů 254 

tisíc zlatých rublů. Čekista Kosukhin však vrátil zlato z Irkutsku do Kazaně 

celkem 409 milionů 620 tisíc zlatých rublů.“303 „Ztracená“ částka 4–5 milionů 

rublů způsobilo mnoho sporů.304 Ruská emigrace obvinila československou legii z 

krádeže části ruské rezervy a vývozu „vojenských trofejí“ patřících do Ruska. 

Důvodem této verze bylo vytvoření Legiobanky, ktera se stala jednou z největších 

v Československu. Česká historiografie vysvětluje její kapitál jako aktivní 

obchodní a podnikatelskou činnost legionářů v Rusku.305 Kromě toho legionáři 

dostávali „dary“ na vedení války. Dokumenty, potvrzující převod financí na účty 

legionářů, jsou uloženy v ruských archivech. 

„Korespondence s Omskou pobočkou Státní banky o vydání 1 500 000 z 

pokladny Omské státní pokladny k připsání této částky na běžný účet Česko–

Slovenské Národní Rady; o vydávání platu zaměstnancům Omské pobočky Státní 

banky Sibiře. 

Státní banka Sibiře nabízí pobočce Omskému oddělení vydat 7 000 000 

rublů zaznamenaných Omskou státní pokladnou 31. srpna tohoto roku. Podle 

bankovní pokladny podle paragrafu pod číslem 843, na předmět připsání na běžný 

účet československé národní rady Ruska v Omské pobočce Státní banky Sibiře 

pokladníku uvedené Rady Karlovi Karlovichu DAŇA v hotovosti jeden milion 

pět set tisíc / 1 500 000/ rublů a převést do Kurganské Pobočky Státní Banky pěti 

set tisíc / 500 000/ rublů na  jméno praporčíka Alexeje GANUSH. 

 
300 SIROTKIN, s.3. 
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Do petropavlovské pobočky tři sta tisíc / 300 000/ rublů na jméno 

komisaře pro potraviny Čechovojsk MILFOIT v Novo–Nikolajevské oddělení 

čtyři sta tisíc /400.000/ rublů na jméno komisaře pro majetek z válečného 

průmyslového výboru praporčíka Maršalka a v Semipalatskoje oddělení tři sta 

tisíc /300.000/ rublů na jméno komisaře pro potraviny ČechovojskNIMSKAUDZ. 

Vedoucí Státní banky SIBIŘE – A. Skorokhodov.“306 

Podle výpočtů lidového finančního výboru RSFSR Kolčak utratil 235,6 

milionu rublů, z nichž část šla na uniformy a zbraně, a na druhou část, asi 128 

milionů rublů, nehcal převézt k uložení do zahraničních bank v Japonsku, USA, 

Francii a Británii.307 Po návratu legionářů na jaře 1920 do nového Československa 

se však mnoho ruských bílých emigrantů začalo zajímat o skutečný osud rezervy. 

V. Novitský, náměstek ministra financí admirála Kolčaka, zveřejnil článek s 

názvem „Osud imperiální ruské zlaté rezervy“, ve kterém uvedl přesný počet 

zlata ukradených legií – 63 050 000 zlatých rublů308. Podle historiků byli legionáři 

„od 8. do 14. ledna 1920 vlastníci „zlatého ešalonu“ [...] Čechoslováci později 

toto zlato dopravili do své vlasti a vytvořili tak základ tzv. „Legiobanky““.309 

Jedním z argumentů, podporujících hypotézu ukradeného zlata Čechoslováky, je 

bezprecedentní hospodářské oživení první republiky Československa. O tom však 

není jasný důkaz. 

„Pod „bdělou“ stráží Čechů zlato začíná mizet na cestě do Irkutska. 12. 

ledna se ve st. Tyreť projevilo, že byl otevřen jeden z vozů a bylo ztraceno 13 

krabic zlata [...] Navíc [...] byly vypracovány tři akty: úředníky Státní banky, 

českou stráží a zástupci politického centra. Rozdíly v aktech jsou „významné“. To 

znamená, že data o 13 odcizených krabicích jsou fiktivní. V tuto chvíli nikdo 

nezná přesné údaje.“310 Badatele, zejména čeští, obviňovali ze zničení pečete z 

vagonu s rezervou ruskou stráž. Josef Kudela se ve svých dílech obzvlášť zaměřil 

 
306 Korespondence s Omskou pobočkou Státní banky o vydání 1 500 000 z pokladny Omské státní 

pokladny k připsání této částky na běžný účet Česko–Slovenské Národní Rady; o vydávání platu 

zaměstnancům Omské pobočky Státní banky Sibiře, GA RF. Fond č. 143. Soupis č. 5. Dílo č. 22. 
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309 ROZOV, Anatolij, Czechy v Rossii, in: Russkoje slovo №5, 2009, s. 25. 
310 ŠALAK, Alexander, Irkutsk Story of Gold Reserves of the Russian Empire. Istoriko—

ekonomicheskie issledovaniya,in: Journal of Economic History & History of Economics, 2019, 

vol. 20, no. 2, s. 165−166. 
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na to, že stráž byla jistě ruská, nikoliv česká311. Tento přístup se nelíbil ruským 

historikům. Například, doktor historických věd v Irkutsku Alexander Šalak, 

odkazující na archiv města Irkutsk, zdůraznil, že „úředníci banky a dozor nad 

auditem neměli příležitost samostatně provádět externí inspekci vlaku. Nebyla jim 

poskytnuta hesla, bez jakéhokoli varování vlak byl přesunut, jeho směr byl 

změněn.“ Češi jednali bez ohledu na kohokoliv: na nádražích brali parní 

lokomotivy, měnili vlaky, nezávisle plánovali pohyb. Proto byl na cestě ešalon 

podroben různým výkopům a přetížení, neměnila se pouze souprava, ale také její 

bezpečnost. Několik vagonů se zlatem mělo zjevné známky poškození. Odmítnutí 

Čechů přeložit zlato do jiných vagonů bylo motivováno možností bojů, proto by 

taková práce byla považována za „nevhodnou“. Problematika přeložení zlata do 

nepoškozených vozů a současně důkladnější kontroly poškozených prostor a 

beden, které byly z vozu odstraněny nebo překládány po havárii, byla pozitivně 

vyřešena až 22. ledna za přítomnosti zástupců Čechů a anglického vicekonzula. Z 

aktů kontroly vyplývá, že v zákoně č. 4 ze dne 14. listopadu 1919, vypracovaném 

v Omsku, není počet krabic naložených ve vagonu 566027 uveden a nebyl nikdy 

kontrolován podél trasy. 312 

Podle Josefa Kudely, legie se na ztrátě nezúčastnily a všechno zlato bylo 

dne 1. března 1920 předáno do rukou bolševiků. Kudela nazývá příběhy a 

vzpomínky bílých „absurdní agitaci některých skupin ruských reakcionářů“.313 

Ale kvůli „absurdní agitaci“ vypukl vážný mezinárodní skandál. A sovětská 

vládapřilila palivo do ohně, když citovala informace o krádeži zlatých rezerv ze 

strany zemí dohody a Československa na Janovské konferenci v roce 1922, aby 

posílila své postavení na mezinárodní scéně. 

Kolem zlaté rezervy je hodně legend. Jedním z prokázaných faktů je 

převod zlata Kolčakovou vládou do Velké Británie, Francie, Japonska a 

Spojených států. „Kvůli své přímé závislosti na „státech spojenců“ neměl Kolčak 

při řešení tohoto problému nezávislost. Když tedy vyvstala otázka bezpečného 

odchodu „spojeneckých sil“ ze Sibiře, zlato, stejně jako sám Kolčak, se stalo 

drobnou mincí.“314 Pokud jde o účast legií na krádeži zlata, stále neexistuje žádná 
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jasná důkazní báze, která by nám umožňovala s jistotou říci, zda legie přisvojila 

zlato nebo zda šlo o spekulace sovětské vlády a „uražených“ bílých. Jedno je jisté: 

archivy dodnes obsahují dosud neobjevené dokumenty, které by mohly toto 

tajemství vrhnout na světlo. 

Na podzim roku 1920 skončila evakuace československých jednotek a tím 

i epos krvavé konfrontace bolševického režimu, bílých armád, kozáků a 

Čechoslováků. I když to sami nechtěli, legionáři hráli klíčovou roli v tragických 

událostech, které se odehrávaly v Rusku během první světové války a po ní. 

Činnost legionářů je pro vědce stále překážkou a na každou fázi občanské války 

existují různé názory. V dané kapitolě byla prozkoumána chronologie událostí z 

pohledu různých vědců, počínaje incidentem v Čeljabinsku a končící převodem 

Kolčaka legionáři Politickému centru. 

V české historiografii dominuje názor, vysvětlující neexistenci agresivních 

záměrů mezi legionáři nebo představiteli českých autorit, například, J. Kratochvíl 

Cesta revoluce, F. Šteidler Československé hnutí na Rusi, J. Kudela apod. 

Historici z velké časti popírají jakékoli negativní činy legionářů vůči ruské 

populaci. O legionářích však pozitivně mluvili nejen čeští historici. V článcích 

ruského a sovětského lidu lze nalézt názor, který existoval mezi civilním 

obyvatelstvem a armádami bělogvardějců, že legionáři byli právoplatně 

považováni za hrdiny, kteří v této těžké době pomáhali Rusku. Avšak mezi 

sovětskými a ruskými historiky je situace úplně jiná. Sovětští historici 

bezpodmínečně podporují myšlenku úmyslného provokování československými 

legionáři sovětské vlády. Samotná vzpoura, podle politických vůdců Sovětské 

republiky a řady historiků, byla předem naplánovaným aktem zaměřeným na 

svržení sovětského režimu. Legionáři se drželi plánu vypracovaného národní 

radou a zeměmi dohody. Existují však pouze nepřímé důkazy, jejichž příklady 

byly uvedeny v této kapitole.  
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Zavěr  

Občanská  válka byla skutečnou zkouškou nejen pro Rusko, ale také pro 

další země, zejména Československo. Roky krutého boje zanechaly stopy na duši 

každého zúčastněného. A navzdory tomu, že od konce občanské válkyuplynulo 

mnoho let, má stále velký vliv na historické procesy v Rusku a ve světě. Historici 

se aktivně obrací k dějinám Ruska a Československa ve 20. století, vzhledem 

k tomu, že konečně mají k dispozici dřív uzavřené archivy. Už je nezastaví 

politická cenzura, což umožňuje rozsáhlé vysvětlení tohoto tématu. Přičemž, 

historiečeskoslovenského sboru doteď nebyla věnována náležitá pozornost v 

rámci občanské války, i když legionáři na ní měli obrovský vliv. Legie, která byla 

vytvořena během první světové války z válečných zajatců rakousko–uherské 

armády, Čechů a Slováků, kteří bojovali za svůj stát, se ve skutečnosti stala 

nástrojem v rukou politických sil, které bojovaly o moc v Rusku. Československý 

sbor se aktivně účastnil všech bitev a událostí, což donutilo síly bílého hnutí k 

jednání. Tohle umožnilo občanské válce se proměnitv krvavé hnutí. 

Tato kvalifikační práce byla zaměřena na popis událostí, které se odehrály 

v Rusku na pozadí občanské války. Cílem této práce bylo důkladné prozkoumání 

vlivu legie na průběh občanské války. Stejně jako odpověď na hypotézy, uvedené 

v úvodu, týkající se působení legie na území Ruska. K dosažení cíle byly 

vypracovaný tři kapitoly,  které odhalují téma práce. 

První kapitola rozebírala pravděpodobné příčiny revolucí v únoru a říjnu. I 

přes zdlouhavou krizi v ekonomice a politice našla vláda sílu obrátit se k 

reformám, které bohužel nebyly dokončeny. Nicméně reformy, které začaly, měly 

pozitivní dopad na hospodářskou situaci v zemi. Industrializace se zrychlila, rubl 

také posílil díky měnové reformě Witteho. Byla také zahájenaagrární reforma 

Stolypina. Ale i přes všechny transformace v zemi se počet nepokojů a výtržností 

zvýšil. Situace se zhoršila ponižující porážkou v rusko–japonské válce. V Rusko 

prošlo první revolucí v roce 1905. Bohužel tato revoluce skončila velkým 

krveprolitím, ale i přesto dokázala ovlivnit politiku cara Mikuláše II. natolik, že 

začal dělat ústupky. Relativní mír byl však znovu narušen vypuknutím války, na 

které se samozřejmě Rusko muselo podílet. Kapitola uvedla pravděpodobné 

důvody pro účast ve válce a analyzuje všeobecnou bojovou připravenost státu 

před začátkem bojů. Kapitola také rozebrala a popsala osobnost lidí, kteří ovlivnili 
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začátek revoluce, dokonce víc než samotná válka a politika cara – jeho manželky 

Alexandry Fjodorovny a Rasputina, starého muže, známého jako lékaře careviče 

Alexeje. Carevna i Rasputin byli obviněni tím, že pomáhali Německu, zradili cara 

a tak i celé Rusko. V závěru kapitoly jsou také popsány poslední dny Mikuláše II., 

konkrétně jeho abdikace, další uvěznění s rodinou a následující poprava. Během 

práce s kapitolou byly použity archivní dokumenty a studie zahraničních a 

ruských historiků, jako například jdou díla Richarda Pipese, které jsou věnovány 

ruské revoluci, či kniha Vladimíra Khruleva „Romanovy. Poslední dni Velké 

dynastie“, ve které autor na základě archivních dokumentů popisuje události, které 

otřásly Ruskem a taktéž osudem carské rodiny.  

Druhá kapitola byla věnována intervenci zeměmi dohody. Na začátku 

kapitoly byly popsány akce Německa a Turecka v Zakavkazsku a Pobaltí, jakož i 

na severu Ruska. Kromě toho kapitola rozebrala hypotézu o Německém zásahu do 

ruské revoluce. V kapitole byly předvedeny důkazy o tom, že Německo schválně 

napomáhalo bolševikům se dostat k moci. Dělalo to kvůli pádu východní fronty a 

taktéž kvůli získání ruského přírodního bohatství. Z druhé strany se proti 

bolševikům postavily státy jako Velká Británie, Japonsko, Francie a Spojené státy 

americké. Podle analýzy studií a monografií bylo zjištěno, že počáteční akce 

Británie, Francie a Spojených států nebyly určeny k dlouhodobému zásahu, ale 

byly učiněny k udržení východní fronty, ruské zásoby a přesunu legie na západní 

frontu ve Francii. Navzdory podpisu kapitulace však jednotky spojeneckých zemí 

zůstaly na území Ruska. Důvodem pokračování bojů byla pomoc 

československému sboru při evakuaci z Ruska. Kapitola citovala studie, 

prokazující zištné cíle zemí dohody, jako je svržení bolševismu za účelem 

zastavení jeho šíření po celém světě. Prozkoumaná studie prokazuje, že spojenci 

ani zdaleka neodmítli myšlenku intervence po skončení války, dokonce uvažovali 

o rozšíření její působnosti. Zvláštní pozornost byla věnována japonským plánům. 

V kapitole byly předloženy a citovány dokumenty Státního archivu Ruské 

federace a studie ruských a sovětských historiků jako důkaz původně 

nepřátelských cílů Japonska. Japonsko se nejvíce odlišovalo od ostatních 

interventů, protože mělo největší zájem v intervenci. Japonsko pro sebe chtělo 

získat Dálný východ a celý Sachalin, což se prokázalo v archivních dokumentech 

a vzpomínkách svědků. Japonsko navíc vedlo tvrdou politiku vůči ruskému 
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obyvatelstvu, konkrétně pomohlo bílému teroru a taktéž potlačovalo lidi, žijící v 

oblasti jejich vlivu. 

Třetí kapitola se stala hlavní částí práce, protože právě zde se nejobsáhleji 

otevírá téma této kvalifikační práce „Českoslovenští legionáři v Rusku a jejich 

účast ve vojenských konfliktech v letech 1918–1919“. V kapitole se autor pokusil 

potvrdit hypotézy uvedené v Úvodu, a to i přesto, že v současné době neexistují 

jasné důkazy, které by tyto hypotézy plně potvrdily. Na otázku, zda byla 

československá vzpoura předem naplánovanou akcí, lze odpovědět odmítavě. 

Mezi sovětskými a některými ruskými historiky (Saldugeev, Kakurin, Khrulev, 

Khrustalev apod.) existuje názor, že vlády spojeneckých zemí vydláždily cestu 

povstání a dalšímu vstupu legie do války. Podle autora práce k povstání došlo 

náhodou, aniž by se jednalo o předtím promyšlenou akci. To však nevylučuje 

možnost, že v následujících událostech byla činnost legie kontrolována zeměmi 

dohody. Po prostudování archivních dokumentů a studií můžeme dojít k závěru, 

že státy dohody skutečně ovlivnily činnost legionářů v Rusku. Dokonce můžeme 

použít definici „řídit“, protože vyšším velitelem československého sboru byl 

francouzský generál Janin, který byl zodpovědný za sbor a jejich pobyt v Rusku.  

Další hypotézou předloženou k analýze byla ztráta ruských zlatých rezerv 

a podílu československé legie na tomto aktu. Není možné jednoznačně potvrdit 

nebo vyvrátit tuto teorii. K potvrzení zapojení legie byly použity moderní studie, 

například studie Vladlena Sirotkina „Zahraniční zlato Ruska“ a také jsou 

uvedenyarchivní dokumenty. Jako potvrzení hypotézy byly využity vzpomínky 

bělogvardějců, kteří  do určité doby podporovali československé legie. Na druhou 

stranu se legionář a novinář Josef Kudela pokusil prokázat nevinnost legie, 

jenžtvrdil, že zlato bylo doprovázeno pouze ruským konvojem, ale zároveň píše, 

že Čechoslováci vrátili veškeré zlato bolševikům ihned po příjezdu do Irkutska. V 

každém případě tato hypotéza, díky své rozsáhlosti, umožňuje další výzkum 

tohoto tématu. 

Další zkoumaná otázka byla: Proč sbor vzdal Kolčaka a předal ho do 

rukou porikického centru? Ve skutečnosti je důvod předání Kolčaka politickému 

centru jednoduchý a spočívá ve výhodě Čechoslováků. Legionáři bojovali po 

dlouhou dobu v cizí zemi za svou vlast, aby se později zapletli do ještě hroznější 

války – války svých se svými. Poté, co bílé armády neudrželi úspěch, kterého 
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legionáři dosáhli, nemělo smysl pokračovat v boji. Všechny síly legie byly 

cílenyna přesunutí na východ do evakuační zóny. A za tímto účelem byli vojáci 

připraveni na cokoliv – až do uzavření dohody s nepřítelem. Proto byla uzavřena 

dohoda mezi politickým centrem a Čechoslováky, podle které Čechoslováci 

vydali admirála Kolčaka a předsedu rady ministrů Pepelyaeva politickému centru 

v Irkutsku. Samozřejmě, bílí emigranti tento moment v historii popsali jako zradu, 

bodnutí do zad. 

Jednou z otázek se stal postoj k legionářům. Na tuto otázku také nelze 

jednoznačně odpovět. Bělogvardějci vnímali Čechy stejně jako bratry až do roku 

1919. Jejich názor se změnil s odchodem legie do týlu. Podle některých vědců, 

Čechoslováci během svého pobytu kradli a rabovali. Jako potvrzení toho se uvádí 

obrovské ešalony československého sboru, které byly nabity různými „trofejemi“ 

a které pak byly poslány do Československa. Vzpomínky a studie popisují krutost 

Čechoslováků a jejich nemorálnost, například v dílech Konstantina Sacharova 

„Czeshskije legiony v Sibiri (czeshskoje predatelstvo)“, Dmitrije Saldugeeva 

„Čechoslovenské legie v Rossii“ atd. Existuje také mnoho údajů o blahosklonném 

postoji místního obyvatelstva vůči Čechoslovákům. Lidé byli unavení z „rudého 

teroru“, proto přivítali legii jako hrdiny. 

Dějiny československé legie v Rusku jsou nedostatečně prostudovanou 

součástí dějin občanské války v Rusku. Na výzkum čeká stále mnoho 

nevyřešených otázek a nepotvrzených hypotéz. Studium dějin občanské války je 

nedílnou součástí porozumění kultuře českých a ruských národů, historie a jejich 

vztahů. Výzkum může pomoci k budování diplomatické linie v moderní politice. 

Tato závěrečná práce může být výzvou pro badatele ke zkoumání této doby, kvůli 

nutnosti analýzovat tragické důsledky občanské války, aby se zabránilo opakování 

ozbrojeného národního konfliktu. 
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Resume 

Дипломная работа на тему “Czechoslovak Legionaries in Russia and 

their Participation in Military Conflicts 1918–1919” обусловлена тем, что 

данная тема в историографии мало исследована по разным причинам.  До 

сих пор остаются нераскрытыми много вопросов,  касающихся 

взаимодействия легионеров с российским правительством и населением. 

Данная работа ставит перед собой вопросы о судьбе российского золотого 

запаса, о мотивации чехословаков принимать участие в гражданской войне в 

России, о реальных целях иностранной интервенции союзников, о причине 

ухода Чехословацкого легиона с фронта и об отношении местного населения 

и солдат обеих армий к легионерам. Дипломная работа состоит из Введения, 

3-х глав и Заключения.  

В первой главе были рассмотрены причины, приведшие к 

трагическим событиям 1917-го года. Особое внимание было уделено 

анализу экономических процессов в России с конца XIX века. Анализ этих 

процессов включает в себя проводившиеся реформы, индустриализация и 

общеесостояние экономики и хозяйства в предреволюционной России. 

Также были разобраны взаимоотношения Распутина и семьи Романовых, а 

также его влияние на политику страны. Помимо этого в качестве ошибок, 

сделанных Николаем II. были предъявлены жестокое подавление революции 

1905 года и вступление сначала в русско-японскую, а позже в первую 

мировую войны. Вторая глава была посвящена рассмотрению проблематики 

иностранной интервенции в Россию, а именно Германии и Турции с одной 

стороны, и стран союзниц – Британии, Франции, Соединенных Штатов 

Америки и Японии с другой. В главе разобраны причины вторжения на 

территорию России и действия этих стран вовремя интервенции. Третья 

глава полностью посвящена действиям чехословацкого легиона в России в 

1918-1919. В главе подробно разобраны причины и ключевые события 

чехословацкого мятежа, а также проанализирована взаимосвязь планов 

стран Антанты и начала мятежа. Было выявлено, что, несмотря на 

дальнейшее активное использование легиона странами антанты, сам мятеж 

начался случайно. Но такой же четкий ответ не был дан в отношении судьбы 

золотого запаса и участии легиона в его исчезновении. С помощью анализа 

работ российских, зарубежных и чешских историков, автором были 
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преведены лишь существующие аргументы, как для противников, так и 

сторонников теории активного участия легионеров в исчезновении запаса.  

Историки каждой из сторон, а именно российские, советские и чешские, 

приводили четкие аргументы, которые были предоставлены в данной 

работе, для подтверждения своей позиции относительно золотого запаса. 

Тем не менее, данный вопрос остается открытым для дальнейших 

исследований. Дипломная работа дала четкое истолкование поступков 

легионеров в конце войны, а именно резкое отступление, разворачивание 

эвакуации и передача Колчака Политическому Центру. В исследовании 

были рассмотрены все гипотезы, поставленные во введении, и все, так или 

иначе, получили свое истолкование и подверждение/неподтверждение.  

Работа имеет ценность для начинающих исследователей и для обычных 

желающих глубже изучить историю чешского и русского народов.  
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Resume 

This diploma thesis “Czechoslovak Legionaries in Russia and their 

Participation in Military Conflicts 1918 – 1919” is due to the lack of properly 

study of this topic in historiography for different reasons. Many questions 

regarding the interaction of legionnaires with the Russian government and the 

population remain still unsolved. This thesis poses questions about the fate of the 

Russian gold reserve, about the motivation of Czechoslovakians to take part in the 

civil war in Russia, about the real goals of the foreign Allies`s intervention, about 

the reason for the Czechoslovak legion to leave the front and about the attitude of 

the local population and soldiers of both armies to the legionnaires. The thesis 

consists of Introduction, 3 chapters and Conclusion. 

The first chapter considered the causes that led to the tragic events of the 

year 1917. Particular attention was paid to the analysis of economic processes in 

Russia from the end of the 19th century. Analysis of these processes includes 

ongoing reforms, industrialization, and the common state of the economy in pre-

revolutionary Russia. The relations between Rasputin and the Romanov family, as 

well as its influence on the country's politics, were also considered. Furthermore, 

as mistakes which were made by the emperor Nicholas II were presented the 

brutal suppression of the revolution of 1905 and entry into the Russian-Japanese 

war, and later into World War I. The second chapter was dedicated to the 

consideration of the problems of foreign intervention in Russia, from Germany 

and Turkey on the one side, and the countries of the allies – the Great Britain, 

France, the United States of America and Japan on the other. The chapter 

discusses the reasons for the invasion of Russian territory and the actions of these 

countries during the intervention. The third chapter is fully devoted to the actions 

of the Czechoslovak Legion in Russia in 1918-1919. The chapter fully considers 

reasons and key events of the Czechoslovak revolt, and also analyzes the 

relationship between the plans of the Allies countries and the beginning of the 

revolt. It was revealed that, despite the continued active use of the legion by the 

Allies countries, the revolt itself began without any plan and preparation. But we 

cannot give the same clear answer regarding the fate of the Russian gold reserve 

and the legion's participation in its disappearance. By analyzing the works of 

Russian, foreign and Czech historians, the author could just lead the arguments, 

wich was given by opponents and supporters of the theory of the 
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legionnaires`esactive participation in the disappearance of the reserve. The 

historians of the each side, namely Russian, Soviet and Czech, made clear 

arguments that were presented in this work to confirm their position and autor`s 

position regarding the gold reserve. However, this issue remains open for further 

research. The thesis gave a clear interpretation of the legionnaires`es actions at the 

end of the war, namely a dramatic retreat, the evacuation and the transfer of 

Kolchak to the Political Center. The study considered all the hypotheses, which 

was posed in the introduction, and anyway got their interpretation and 

confirmation/non-confirmation. The work is valuable for beginning researchers 

and for regular people wishing to study the history of the Czech and Russian 

peoples more deeply. 
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