
ÈESKOSLOVENSKÉ LEGIE

Jak již jsem zmínil v textu o první svìtové válce, bojovali èeskoslovenští muži ve svìtové válce i v øadách legií.

Èeskoslovenské legie v Rusku

Èeskoslovenské legie v Itálii

Èeskoslovenské legie ve Francii

Citace: Z Wikipedie

Citace: Z Wikipedie

Citace: Z Wikipedie

Èeskoslovenské legie v Rusku v r. 1918       Autor: neznámý

http://nortvoods.net/rrs/siberia/siberia-d.htm, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=379797 

Èeskoslovenské legie v v Jaketìrinburgu       Autor: neznámý

http://humus.livejournal.com/2238286.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21354305

Èeskoslovenští legionáøi ve Francii
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530054420.r=slovaques+caserne+de+Reuilly.langFR

Èeskoslovenské legie je oznaèení používané pro jednotky dobrovolnického zahranièního vojenského odboje Èechù a Slovákù za první svìtové války (a ruské
obèanské války). Legie tvoøili èeští a slovenští krajané žijící v zahranièí a bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteøí se po zajetí armádami Dohody rozhodli
dobrovolnì vstoupit do øad legií a dezertovat k nepøátelským vojskùm, se kterými pak bojovali proti vojskùm Ústøedních mocností, tedy i proti èeským
a moravským vojákùm loajálních císaøi. Tím se dopustili dezerce a porušení vojenské pøísahy panovníkovi, což v právním rámci mocnáøství znamenalo vlastizradu
za kterou jim hrozil trest smrti. Sami pøíslušníci legií své vypovìzení poslušnosti Rakousku-Uhersku brali jako souèást revoluèní akce zahranièního odboje s cílem
napomoci vzniku samostatného Èeskoslovenska jako nástupnického státu nìkdejšího Èeského království. Jejich nesporné vojenské úspìchy skuteènì sehrály pøi
jednáních o vzniku Èeskoslovenska v roce 1918 i pozdìji bìhem Paøížské mírové konference významnou roli.

Byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území v letech 1914–
1920, jež bojovaly nejdøíve proti rakousko-uherské armádì a Nìmcùm
na Ukrajinì a poté za ruského cara spolu s Bílou armádou proti Rudé
armádì. Jeden z hlavních velitelù legií v Rusku byl Radola Gajda.
Pøedchùdcem legií byla Èeská družina. Dne 7. ledna 1919 bylo z brigády
vytvoøeno Èeskoslovenské vojsko na Rusi, které již bylo souèástí 
Èeskoslovenské armády a samozøejmì zejména zásluhou Masarykovou
i francouzské (velitelem legií byl Maurice Janin). Èeskoslovenské vojsko
na Rusi tvoøily tøi divize, jejichž jádrem bylo 12 plukù støeleckých, dva
pluky jízdní a nìkolik dìlostøeleckých baterií.

Byly dobrovolnické vojenské jednotky v Itálii v letech 1917–1918. První se vytváøely až v roce 1917 jako výzvìdné oddíly, na jaøe roku 1918 došlo k vytvoøení
èeskoslovenské divize, v prosinci 1918 vznikl armádní sbor. Vznik èeskoslovenských jednotek v Itálii byl podmínìn nátlakem ze strany ostatních spojeneckých
mocností a špatným vývojem váleèné situace, protože Itálie samotná dlouho bránila vzniku dobrovolnických ès. jednotek, aèkoliv disponovala pomìrnì znaèným
poètem rakousko-uherských zajatcù èeského a slovenského pùvodu. Dùvodem bylo vytvoøení nežádoucího a italským zájmùm nebezpeèného precedensu, nebo�
uznáním práva na sebeurèení Èechoslovákù by de facto uznala stejná práva i Jihoslovanùm. Právì ale o èást jihoslovanského území spravovaného Rakousko-
Uherskem se chtìla Itálie po vítìzství Dohody rozšíøit (resp. na pobøeží Jadranu, tedy o Dalmácii a pøístav Terst). Do jednotek bylo zaøazeno asi 20 000 vojákù, po
podepsání pøímìøí ze zajatcù vytvoøeny další, tzv. domobranecké prapory o poètu asi 60 000 vojákù. Èeskoslovenské legie bojovaly zejména v bitvì na Piavì, kde
èsl. legionáøi mnohde válèili proti èeským a slovenským vojákùm rakousko-uherské c.k. armády. Legionáøi na sebe výraznì upozornili v bitvì u Doss Alto v záøí
2018. Italský tisk pojal úspìch Èechoslovákù v boji na Doss Altu velmi slavnostnì. 6. èeskoslovenská divize mìla také pochvalné ohlasy v øadách pøedstavitelù
italské vlády, armády a italské veøejnosti. Vrchní velitel italské armády 22. záøí 1918 uvedl: „Neochvìjné oddíly 6. èeskoslovenské divize, které hájily pozici na
výšinì 703, se bránily s obdivuhodnou chrabrostí. Propagátorem legionáøù byl také pozdìjší italský diktátor Benito Mussolini, v té dobì novináø (vydával list "Il 
popolo d'Italia" - Italský lid) a autor "kacíøského" spisu: Giovanni Hus, il Veridico (Jan Hus, hlasatel pravdy). Za tyto své postoje obdržel Øád Bílého lva. Mussolini
se pozdìji k této své rané politické aktivitì již nehlásil. Na italské frontì zemøelo 355 èeskoslovenských legionáøù, dalších 55 mužù bylo popraveno po zajetí
rakousko-uherskou armádou.

Jako èeskoslovenské legie ve Francii se oznaèují dobrovolnické jednotky Èechù a Slovákù v letech 1914–1918 utvoøené na území Francie. Základ položili hned na
zaèátku první svìtové války èeští krajané z Paøíže, pøevážnì sokolové, kteøí se rozhodli nabídnout své služby francouzské armádì. V rámci francouzské Cizinecké
legie vznikla 31. srpna 1914 rota „Nazdar“ (compagnie „Nazdar“), pojmenovaná podle tradièního sokolského pozdravu, kterým se její pøíslušníci odlišovali
od Francouzù. Rota se úèastnila vítìznì bitvy u Arrasu 9. kvìtna 1915, kde však utrpìla výrazné ztráty vedoucí k jejímu rozpuštìní. Bìhem arraské bitvy došlo
také ke ztrátì bojového praporu roty „Nazdar“, kterou mìl bìhem útoku u sebe praporeèník Karel Bezdíèek. Padl a jeho tìlo se nikdy nenašlo, pravdìpodobnì
leží pohøben, i s praporem, v nìkterém z hromadných hrobù. Pøesto však tato bitva rotu navìky proslavila. Po rozpadu roty „Nazdar“ byli pøeživší a další
èeskoslovenští dobrovolníci rozmístìni do rùzných jednotek Cizinecké legie a bojovali na nejrùznìjších bojištích. Kromì západní fronty ve Francii to bylo napøíklad
na soluòské frontì v Øecku èi u Gallipoli.

V závìru roku 1917 se díky pøíjezdu dvou transportù legionáøù z Ruska, pøíchodu Èechoslovákù ze srbského a rumunského zajetí, a dobrovolníkù sloužících v srbské
armádì poèaly ve Francii formovat skuteèné legie. V roce 1918 vznikla Èeskoslovenská støelecká brigáda, která se na jaøe roku 1919 vrátila do Èeskoslovenska. Bylo
v ní asi 9 600 vojákù. Brigádu tvoøily 21. a 22. ès. støelecký pluk. Dne 30. èervna 1918 se u mìsta Darney za pøítomnosti Edvarda Beneše a francouzského prezidenta
Raymonda Poincarého konala velká vojenská slavnost spojená s pøísahou pøíslušníkù 21. ès. støeleckého pluku, který zde pøevzal bojovou zástavu, vytvoøenou dle
návrhu malíøe Františka Kupky (sám byl legionáøem). Brigáda pak byla nasazena do bojù na západní frontì první svìtové války v Alsasku, u Terronu a Vouziers.
Právì bitva u Terronu 20. øíjna 1918 se, vedle bitvy u Arrasu, stala nejznámìjších bojovým vystoupením èeskoslovenských legionáøù ve Francii. V roce 1919
pùsobilo ve Francii již 11 300 legionáøù. Ve Francii padlo 630 èeskoslovenských legionáøù. Nasazení legionáøù na západní frontì vedlo k tomu, že francouzská vláda
29. èervna 1918 podpoøila právo Èechù a Slovákù na samostatnost a uznala Národní radu Èechù a Slovákù jako orgán zastupující tyto národy.

Za války tak bohužel nìkdy nastávaly strašlivé situace, kdy napøíklad u Zborova stáli proti sobì Èechoslováci v Rakousko-Uherské armádì a èeští legionáøi na stranì
druhé. Byla to chvíle, kdy proti sobì bojovali rodinní pøíslušníci, otec proti synovi, bratr proti bratrovi.

Z Tøemošnice to jmenovitì byli:

Bach Stanislav: z Tøemošnice è.29, který se narodil 29. èervna 1895 v Tøemošnici.
Na frontu rukoval tak jako vìtšina ke 102. pìšímu pluku, zajat byl 2. listopadu
1915 jako vojín v Oslavie. Pøihláška do Legií v Itálii 10. kvìtna 1917 v Santa Maria,
zaøazení 18.5.1918 ke 32. pìšímu pluku. Návrat z italských legií 18.3.1921 jako vojín.

Bláža Antonín: z Tøemošnice è. 2, který se narodil 5.bøezna 1886 v Divišovì. Na
frontu rukoval ke 102. pìšímu pluku, zajat byl 14. záøí 1916 jako desátník v Nová
Ves Doberdo. Pøihláška do Legií ITÁLIE 16. dubna 1918 v Genova, zaøazení
10.7.1918 k 37. pìšímu pluku, pak strážní rota. Návrat z italských legií 26.8.1919
jako desátník. Pøikládám foto: Zranìní nohy Antonína Bláži z 14.11.1914
a umístìní do nemocnice v Szeged.

Frišman (Frischmann) Josef : z Tøemošnice è.2, narozen 6. ledna 1896
v Tøemošnici. Na frontu rukoval ke 102. pìšímu pluku, zajat byl 14. záøí 1916 jako
vojín v Nová Ves Doberno. Pøihláška do Legií ITÁLIE 15. dubna 1918 v Padula.
Zaøazen byl 24. dubna 1918 ke 34.pìšímu pluku. Návrat z italských legií 28.1.1921
jako vojín. 

Jindrák Josef: z Tøemošnice è. 6, narozen 13. øíjna 1895 v Køešicích. Na frontu
rukoval k 7. hulánskému pluku, zajat byl 18. srpna 1915 jako vojín v Polsku- Okna.
Pøihláška do Legií RUSKO 7. prosince 1917 v Klavilinu, zaøazení 15. èervence 1918
k 9. støeleckému pluku, pak 1. jízdní pluk. V Rusku se oženil. Jeho žena byla
J. Evdokievna narozena 18. prosince 1899. Návrat z ruských legií 28.2.1922 jako
desátník.

Linhart Karel: z Tøemošnice è. 21, narozen 22. èervna 1883 v Mladotice- Èáslav.
Na frontu rukoval ke 21. pìšímu pluku, zajat byl 29. listopadu 1914 jako vojín ve
Varatka. Do Legií RUSKO 25. øíjna 1916 v Ivìnec k 1. støeleckému pluku. Návrat
1. èervna 1920 jako èetaø.

Šusta František: z Tøemošnice è. 26, narozen 23. listopadu 1897 v Èernošicích
u Benešova. Na frontu nenastoupil, protože pøed vojnou uprchl v 17 letech do
Francie. Do Legií FRANCIE 15. èervna 1918 ke 23. støeleckému praporu. Návrat
v listopadu 1919 jako vojín.etaø.

Dobiáš Jan: z Tøemošnice è.8, narozen 6. èervence 1880 v Tøemošnici. Na frontu
rukoval k 7. zemskému pìšímu pluku, zajat byl 1. èervna 1916 jako vojín
v Polsku-Hrudniky. Do Legií RUSKO zaøazen 2. srpna 1917 v Minsku k 1. 
záložnímu praporu, poslední útvar v legiích- 3. støelecký pluk jako vojín. Zemøel
2. ledna 1920 v Irkutsku u jezera Bajkal na skvrnitý tyfus.

Frischman Emil: z Tøemošnice è.15, narozen 12. února 1892 v Divišovì.
Na frontu rukoval ke 102. pìšímu pluku, zajat byl 3. dubna 1915 jako kadet
v Karpatech. Do Legií RUSKO zaøazen 9. øíjna 1918 u 10. støeleckého pluku.
Z ruských legií se navrátil 18.11.1920 jako desátník. Pøikládám foto: záznam
o jeho zajmutí jako váleèného zajatce ze dne 30.1.1917 v Tobolsk v Rusku.

Hroch Josef: z Tøemošnice è.36, narozen 19. èervence 1889 v Chabeøicích okres
Kutná Hora. Na frontu rukoval ke 36. pìšímu pluku, pak u 52. pìšího pluku.
Zajat byl 10. srpna 1916 jako vojín v Gorice. Pøihláška do legií ITÁLIE 27.záøí
1917 v Padula, zaøazení 24. dubna 1918 ke 31. pìšímu pluku, pak 7. pluk
polních dìl. Návat z italských legií 11. øíjna 1919 jako vojín. Josef Hroch mìl za
manželku Karolínu Hrochovou narozenou 4. listopadu 1886. Ti mìli syna Josefa
Hrocha, který si vzal za manželku Johanu.

Kolomazník Antonín: z Tøemošnice è.32, narozen 2. èervna 1887 v Konopišti-
Pomìnicích. Na frontu rukoval ke 28. støeleckému pluku, zajat 19. srpna 1917
jako desátník v Bedrež- Soèi. Pøihláška do Legií ITÁLIE 7. èervna 1918 ve
Vittoria, zaøazení 10. srpna 1918 ke 31. pìšímu pluku. Návrat 21. øíjna 1919
jako èetaø.

Sobotka Antonín: z Tøemošnice è. 12, narozen 5. bøezna 1894 v Uhlíøských
Janovicích. Na frontu rukoval ke 21. pìšímu pluku, zajat byl 12.února 1915 jako
vojín v Karpatech. Do Legií RUSKO 10. èervence 1917 v Jekovanèina k 5.
støeleckému pluku, v Rusku vyznamenán medailí, kterou mu Rusové odebrali.
Návrat 1. srpna 1920 jako rotmistr. Pozdìji mu prezident T.G.Masaryk vyzna-
menání vrátil a pøedával mu jej generál Èeèek 7. bøezna 1928. Mimochodem
generál Stanislav Èeèek pocházel z Líšna na Benešovsku.

Název èeskoslovenské legie vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné oznaèení revoluèní dobrovolná vojska (pozdìji zahranièní ès. vojska). Základ tìchto
vojsk zaèal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníkù, èeských krajanù, kteøí se hlásili do carské armády v Rusku a Cizinecké legie ve Francii. Èeští krajané v Rusku,
z Varšavy, jejího okolí a z území Volynì, vytvoøili jednotku zvanou „Èeská družina“ (nejednalo se pouze o Èechy a Slováky, ti však mìli velkou pøevahu). Krajané
ve Francii byli v rámci francouzské Cizinecké legie zaèlenìni do samostatné roty, pro kterou se vžilo oznaèení „rota Nazdar“. Poèet èeských a slovenských
dobrovolníkù se postupnì navyšoval. Od roku 1917 se tvoøily legie také v Itálii. Koncem války mìly jednotky èeskoslovenských zahranièních vojsk celkem pøes
140 000 dobrovolníkù (dobrovolcù, bratrù – oficiální oznaèení pøíslušníka vojska). Celkem padlo 5 152 èeskoslovenských legionáøù, z toho 4 112 v Rusku, 630
ve Francii a 410 v Itálii. Z celkového poètu padlých Èechù, Moravanù a Slezanù, kteøí ve Velké válce bojovali, tvoøili padlí legionáøi 4 %. Tøemošòáci bojovali
v legiích Ruských a Italských.
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