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V únoru 1916 vznikla v Paříži Československá národní rada jako ústřední orgán čs. zahraničního odboje. Jejím předsedou se stal Tomáš Garrigue Masaryk, 
místopředsedou Milan Rastislav Štefánik (oba na fotografii) společně s Josefem Dürichem, generálním tajemníkem byl Edvard Beneš

Titulní fotografie: Výzdoba vagonu legionářského transportu, tzv. těplušky

22.  dubna  1915 – Němci v  bojích u  města Ypres na západní frontě 
poprvé používají bojový plyn
2. května 1915 – začíná protiofenziva Centrálních mocností u Gorlice
7. května 1915 – německá ponorka potápí civilní parník Lusitania
9. května 1915 – u Arrasu bojově nasazena „Rota Nazdar“
23. května 1915 – Itálie vstupuje do války na straně Dohody
21. února 1916 – na západní frontě začíná bitva u Verdunu
4. června 1916 – na východě zahájena Brusilovova ofenziva s cílem 
ulehčit západní frontě
1. července 1916 – zahájena dohodová ofenziva na Sommě
15. září 1916 – britská armáda v bojích na Sommě poprvé nasazuje 
tanky
17. ledna 1917 – čeští zajatci v Itálii zakládají Československý dobro-
volnický sbor
31. ledna 1917 – Německo vyhlašuje neomezenou ponorkovou válku
8. března 1917 – v Rusku začíná únorová revoluce, která vede ke svr-
žení cara a nastolení Prozatímní vlády
2. dubna 1917 – Spojené státy americké vstupují do války
2. července 1917 – v rámci Kerenského ofenzivy je nasazena česko-
slovenská brigáda, která vítězí nad rakousko-uherskými jednotkami 
v bitvě u Zborova; pod dojmem tohoto úspěchu ruská vláda násled-
ně povoluje budování dalších legionářských útvarů
24. října 1917 – vojska Centrálních mocností v bitvě u Caporetta pro-
lomila italskou frontu 
7. listopadu 1917 – v Rusku začíná říjnová (bolševická) revoluce
20. listopadu 1917 – u Cambrai ve Francii Britové poprvé masově na-
sazují tanky
19. prosince 1917 – ve Francii dochází k ustavení československé stře-
lecké brigády
1.  února  1918 – začíná vzpoura rakousko-uherských námořníků 
v Boce Kotorské
3. března 1918 – Rusko podepisuje brestlitevský separátní mír s Cen-
trálními mocnostmi
8.–13.  března  1918 – českoslovenští legionáři spolu s  bolševickými 
jednotkami zadržují u Bachmače poslední ofenzivu Centrálních moc-
ností na východní frontě
21. března 1918 – Němci zahajují Ludendorffovu ofenzivu na západní 
frontě
27.  dubna  1918 – povoleno vytvoření samostatných českosloven-
ských jednotek v Itálii
14.  května  1918 – takzvaný Čeljabinský incident zahajuje otevřený 
konflikt mezi československými legionáři a bolševiky
30.  června  1918 – přísaha československých legionářů v  Darney ve 
Francii
15. července – 6. srpna 1918 – ve druhé bitvě na Marně zastaven ně-
mecký postup na Paříž
21. září 1918 – nasazení československých legií v bojích u Doss Alto 
v Itálii
14.  října  1918 – v  českých zemích probíhá vlna protihabsburských 
demonstrací
16. října 1918 – rakousko-uherský císař Karel I. ohlašuje plán na fede-
ralizaci monarchie
18.  října 1918 – českoslovenští legionáři nasazeni v bitvě u Terronu 
ve Francii
28. října 1918 – vznik Československa
11. listopadu 1918 – německá armáda kapituluje v Compiégne
28. června 1919 – podepsána mírová smlouva s Německem ve Ver-
sailles
10. září 1919 – podepsána mírová smlouva s Rakouskem v Saint-Ger-
main
4. června 1920 – podepsána Trianonská mírová smlouva s Maďarskem
1. listopadu 1920 – do Terstu připlouvá poslední evakuační transport 
československých legií z Ruska

V únoru 1916 T. G. Masaryk dojednal za pomoci M. R. Štefánika 
příslib možnosti vzniku čs.  armády ve Francii. Její základ vytvořil 
transport čs.  legionářů v  počtu 1  240 mužů, který přijel do Francie 
z  Ruska pod velením kpt.  Husáka v  polovině listopadu 1917. Do 
čs. vojska ve Francii se hlásili také dobrovolníci z řad českých krajanů 
v  USA a  čeští dobrovolníci bojující dříve na srbské frontě. Oficiálně 
vznikly čs. jednotky ve Francii na základě dekretu prezidenta Poincaré 
z 19. prosince 1917. Nejprve se v  lednu 1918 v Cognacu zformoval 
21. střelecký pluk, poté 22. střelecký pluk v Jarnacu. Oba pluky byly 
22. června 1918 spojeny do čs. brigády ve Francii. Brigáda se pak zú-
častnila bojů s německými jednotkami v oblasti Vouziers a Terronu 
na podzim 1918. Po návratu do vlasti v lednu 1919 byla z čs. jedno-
tek vytvořena 5. divize, která po doplnění výzbroje těžkými zbraně-
mi byla poslána do bojů proti Maďarům na Slovensko a také do bojů 
o Těšínsko s Polskem.

Italské legie
Na italském území se v  důsledku určité nedůvěry a  neochoty 

tamních institucí začaly československé dobrovolnické jednotky for-
movat s  určitým zpožděním oproti Francii a  Rusku. Jejich vznik na-
víc provázely těžkosti a průtahy. Jednou z příčin byla obava italských 
vládnoucích kruhů, že by uznáním práva Čechoslováků na národ-
nostní sebeurčení vznikl precedens, který by vedl k zajištění podob-
ných práv pro Jihoslovany. To by ovšem bylo v rozporu s italskými mo-
censkými zájmy na Balkáně. V lednu 1917 došlo v zajateckém táboře 
Santa Maria Capua Vetere u  Neapole k  založení Československého 
dobrovolnického sboru v  čele s  Janem Čapkem. Během roku 1917 
pak následovalo první bojové nasazení československých rozvědčíků 
na frontu na Piavě, kde se tito vojáci snažili sbírat informace a  také 
šířit protihabsburskou propagandu mezi slovanskými vojáky rakous-
ko-uherské armády. Ti, kteří se během plnění úkolů ocitli v nepřátel-
ském zajetí, byli obvykle souzeni a  následně popraveni oběšením 
jakožto zrádci monarchie. 

Díky úspěchům rozvědčíků a v důsledku diplomatické iniciativy 
Milana R. Štefánika italské vedení v lednu 1918 souhlasilo se zřízením 
československého vojska v Itálii. Do čela legií byl dosazen italský ge-
nerál Andrea Graziani. V srpnu se legionářské divize pod Grazianiho 
vedením přesunuly na frontu, kde záhy zasáhly do bojů u Doss Alto. 
Navzdory počátečnímu chladnému přístupu italských úřadů k česko-
slovenské otázce se hrdinství legionářů v této bitvě stalo předmětem 
nadšených oslav v dobovém italském tisku. Po zhroucení rakousko-
-uherské armády na konci října 1918 se vojáci z českých zemí a Slo-
venska, včetně řady Němců, začali hlásit do řad italských legií. K při-
bližně 20 000 původních legionářů tak přibylo asi 60 000 mužů. Těm 
však nebyl přiznán status legionářů, místo toho je čekalo zařazení do 
jednotek Československé domobrany v Itálii, které již do bojů neza-
sáhly.

Chronologie válečných událostí
28. června 1914 – Gavrilo Princip spáchal v Sarajevu atentát na ná-
sledníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda D´Este 
a jeho ženu
28. července 1914 – Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku, v příš-
tích dnech se do konfliktu zapojují další mocnosti
12. srpna 1914 – Rakousko-Uhersko útočí na Srbsko
12. srpna 1914 – v Kyjevě založena Česká družina
23. srpna 1914 – ve Francii vzniká československá „Rota Nazdar“
23.–25. srpna 1914 – rakousko-uherská armáda vítězí nad Rusy v prv-
ní velké bitvě na východní frontě u Krasnika
23.–31.  srpna 1914 – probíhá bitva u Tannenbergu, která končí ně-
meckým vítězstvím nad Rusy
5. září 1914 – na západní frontě začíná první bitva na Marně
26. října 1914 – dochází k ustálení frontové linie na západě, následuje 
přechod k zákopové válce
22.  března  1915 – Rusové dobývají Přemyšl, během následné jarní 
ofenzivy ruské jednotky pronikají až na východní Slovensko



Rakousko-uherská jednotka na střelnici v dnešních Komenského sadech 
v Ostravě v dubnu 1918

Jízda čs. legií po střetu s bolševiky u Trojicka, ruská fronta

Obuvnická dílna 4. čs. střeleckého pluku ruských legií

Čs. legionáři na Nikolajevské frontě v Rusku v roce 1918 Přesun Čechoslováků z Cognacu do Darney, Francie 1918

Starý svět v předvečer války
Období přelomu 19. a 20. století se neslo ve znamení prudkého 

společenského i průmyslového rozvoje. Oba tyto fenomény šly ruku 
v  ruce. Stěhování obyvatel z  venkova do průmyslových měst naru-
šilo dosavadní sociální strukturu populace a vedlo ke vzniku dělnic-
tva jako svébytné společenské vrstvy. Nové komunikační a dopravní 
technologie umožňovaly dobovému tisku informovat o dění v celém 
světě a působit tak na veřejné mínění. Vrcholil boj za všeobecné vo-
lební právo a sílilo ženské emancipační hnutí. Nové průmyslové výdo-
bytky umožňovaly dosud nemyslitelné informační i dopravní propo-
jení všech koutů světa. Na počátku 20. století již v Evropě existovala 
poměrně rozsáhlá železniční síť, v téže době spatřila světlo světa první 
letadla. Rozkvět námořní dopravy probíhal současně s  rozmachem 
dálkového obchodu. 

Zároveň však šlo o  dobu závažných politických a  národnost-
ních konfliktů. Na přelomu století vrcholila nacionalizace evropské 
společnosti a  zejména v  národnostně smíšených oblastech nebyla 
nouze o vyhrocené situace. I v českých zemích probíhaly časté ostré 
spory o užívání češtiny a němčiny na úřadech, ve školách či v armádě. 
Navzdory všeobecnému ekonomickému, technickému i  kulturnímu 
pokroku existovala v Evropě řada zdrojů napětí. Francie dlouhodobě 
usilovala o opětovný zisk Alsaska a Lotrinska, dvou historických úze-
mí zabraných Německem po válce v roce 1870. Německo toužilo po 
silném postavení v oblasti námořního obchodu a po rozšíření kolo-
niálního panství, čímž ohrožovalo britské imperiální ambice. Zvláště 
ožehavá byla otázka Balkánu, kde se střetávaly územně-mocenské 
zájmy Ruska, Rakousko-Uherska i Itálie. 

Česká společnost za Velké války
Válka v letech 1914–1918 výrazně zasáhla do života obyvatelstva 

českých zemí. V  jejím průběhu bylo postupně mobilizováno zhruba 
1  400  000 mužů narozených v  letech 1865–1900. Počet občanů za-
pojených do bojových operací byl tedy výrazně vyšší než za druhé 
světové války. Ačkoliv se vojenské akce českému území vyhnuly, jejich 
dopady se zásadním způsobem dotýkaly i civilistů.

Vypuknutí války proti slovanskému Srbsku a Rusku bylo větši-
nou nacionalisticky orientované české společnosti vnímáno spíše 
negativně, stejně jako nová opatření spojená s válečným stavem. Již 
během roku 1914 došlo k rozpuštění zákonodárných orgánů a po-
sílení cenzury, čímž byla česká politická scéna v podstatě zbavena 
možnosti cokoliv ovlivnit. Současně začalo zavádění pravomoci 
vojenských soudů nad civilními osobami, zejména nad dělníky ve 
strategických průmyslových odvětvích. V  počátečním stadiu války 
rakousko-uherské úřady zvolily tvrdý postup proti všem kritikům. 
V  listopadu 1914 byl v Moravské Ostravě za rozšiřování protiváleč-
ných letáků popraven Slavomír Kratochvíl, údajně první oběť z řad 
protihabsburského odboje.

S postupným odváděním mužů na frontu se dostavil nedostatek 
pracovních sil, takže do továren začaly ve větší míře nastupovat ženy 
a starší děti. Zaměření průmyslu na válečnou výrobu vedlo ke stag-
naci jiných výrobních odvětví, v důsledku čehož často chybělo běžné 
spotřební zboží. Již od konce roku 1914 se projevovaly zásobovací 
potíže, které se značně prohloubily zejména v posledních dvou váleč-
ných letech. Zatímco se ekonomické a zásobovací problémy prohlu-
bovaly, národnostní a  politická perzekuce naopak polevovala. Císař 
Karel  I., který v  roce 1916 usedl na trůn po zemřelém Františku Jo-
sefovi I., udělil řadě politických vězňů amnestii, aby zabránil dalšímu 
růstu nespokojenosti obyvatel. Pokusil se také uzavřít separátní mír 
s Francií, jeho iniciativa (tzv. Sixtova aféra) však selhala a monarchie se 
naopak stala ještě výrazněji vojensky a politicky závislou na Německu.

Navzdory císařské amnestii pokračoval proces národnostní i so-
ciální radikalizace českého obyvatelstva. K  prvním výraznějším ne-
pokojům došlo již na jaře 1915, kdy ruské vojsko vstoupilo na území 
Slovenska a byl očekáván brzký konec války. V letech 1917–1918 pak 
následovala celá řada sociálních nepokojů i národnostních manifestací. 
Česká politická reprezentace, sdružená v Národním výboru, stupňo-

vala pod vlivem prohlubující se krize rakousko-uherského soustátí 
své státoprávní a národnostně emancipační požadavky. Když Karel I. 
manifestem ze 17. října 1918 navrhl federalizaci monarchie a posílení 
autonomie jednotlivých zemí, českou veřejnost to neuspokojilo. V té 
době již převládala touha po úplné samostatnosti, která vyústila ve 
státní převrat 28. října 1918.

Češi v rakousko-uherské armádě
Základ rakousko-uherských ozbrojených sil tvořilo Císařské a krá-

lovské společné pozemní vojsko (Kaiserliches und königliches gemein-
sames Heer) a Císařské a královské válečné námořnictvo (Kaiserliches 
und königliches Kriegsmarine). V oblastech tzv. Předlitavska a Zalitav-
ska pak existovaly ještě jednotky zeměbrany (Landwehr, v Zalitavsku 
Honvédség). Celý systém pak doplňovala domobrana (Landsturm, 
v Zalitavsku Népfelkelo). Všichni muži ve věku 18–33 let měli povin-
nost vykonat službu u jedné z těchto ozbrojených složek. V době vy-
puknutí války tvořili vojáci českého původu zhruba 12 % početního 
stavu rakousko-uherské armády, podíl českých důstojníků se ale po-
hyboval v rozmezí pouhých 5–8 %.

Mobilizaci a  vypuknutí války roku 1914 většina vojáků a  odve-
denců vnímala převážně s  obavami. Často však šlo spíše o  přiroze-
ný strach z válečných událostí než o projev odporu k monarchii. Jen 
málokdo si na počátku konfliktu dovedl představit úplný rozpad ra-
kousko-uherského soustátí. Pro řadu vojáků navíc nebylo jejich české 
vlastenectví v rozporu s loajalitou k císaři. Jiní se naopak stavěli k válce 
proti slovanským Srbům a Rusům značně negativně. Po vzniku Čes-
koslovenska byl často zdůrazňován údajně odmítavý přístup českých 
vojáků k válce a jejich vlastenecké smýšlení. Ve skutečnosti však drtivá 
většina Čechů až do konce války bez vážnějších projevů odporu slou-
žila v rakousko-uherské armádě. Zatímco československých legionářů 
za války padlo asi 5 400, v  řadách rakousko-uherské armády jen do 
konce roku 1917 zahynulo přes 138 000 vojáků z většinově českých 

pluků. Vyslovit jednoznačný soud o přístupu českých vojáků k válce 
však zajisté nelze.

Vojáci z  českých zemí prošli boji na východní a  jižní frontě. Od 
roku 1917 panoval u frontových útvarů prohlubující se nedostatek vý-
stroje, což spolu s deziluzí z prodlužujícího se konfliktu vedlo k nárůs-
tu kázeňských problémů. Během roku 1918 došlo k několika vzpou-
rám vojáků a námořníků (např. v Rumburku či Boce Kotorské). Mimo 
realitu válečných operací vojáci také vnímali odlišné prostředí, do ně-
hož se během polních tažení dostali. Dobové zápisníky a dopisy čas-
to reflektovaly například haličskou bídu, rozčarování nad brutalitou 
„bratrských“ Srbů či obdiv vůči italské kultuře. Po podpisu brestlitev-
ského míru s Ruskem v březnu 1918 byla většina rakousko-uherských 
sil soustředěna na italské frontě. V  jadranském regionu působili též 
čeští příslušníci námořnictva, kteří se však dočkali pouze omezeného 
bojového nasazení, jelikož blokáda Jadranu znemožňovala rozsáhlejší 
námořní operace. Poněvadž české země patřily k průmyslově nejroz-
vinutějším oblastem monarchie, Češi v námořnictvu často působili ve 
funkcích technických specialistů.

Ruské legie
Počátkem 20. století se na ruském území usazovalo množství 

emigrantů z  českých zemí. Po vypuknutí války se tito Češi jakožto 
rakousko-uherští občané stali z  ruského pohledu příslušníky ne-
přátelského státu a hrozila jim internace. Řada z nich se však začala 
hlásit do ruských vojenských služeb. Již v srpnu 1914 vznikla Česká 
družina, čítající asi 740 dobrovolníků. Téhož roku v  den svatovác-
lavského svátku došlo k vysvěcení praporu družiny. Formování této 
jednotky výrazně podpořil český emigrant, generál ruské armády Ja-
roslav Červinka. Postavení Čechoslováků v ruských službách se stalo 
předmětem politického sporu, jelikož Masarykovo vedení zahranič-
ního protihabsburského odboje požadovalo výstavbu samostat-
ných dobrovolnických jednotek, zatímco Rusové naopak Čechoslo-
váky obvykle přiřazovali jako rozvědčíky k ruským útvarům. Carské 
úřady se k Čechoslovákům stavěly nedůvěřivě. Až po pádu carismu 
a nastolení Prozatímní vlády v únoru 1917 (dle ruského kalendáře) 
bylo schváleno zřízení československé brigády, jejíž mužstvo tvořili 
kromě veteránů České družiny i dobrovolníci z  řad rakousko-uher-
ských zajatců českého a  slovenského původu. Tato brigáda byla 
poprvé nasazena 2. července 1917 v bitvě u Zborova, kde dosáhla 
výrazného bojového úspěchu.

Následovala výstavba dalších legionářských jednotek, které se 
však záhy dostaly do komplikované situace. Po říjnové revoluci roku 
1917 se nová bolševická vláda rozhodla uzavřít s Německem a Ra-
kousko-Uherskem separátní mír. Přesto se legie spolu s jednotkami 
Rudé armády dostaly v  březnu 1918 do boje proti oddílům 
Centrálních mocností u Bachmače na Ukrajině. Po vystoupení Rus-
ka z války bylo rozhodnuto přesunout legie na francouzskou fron-
tu. Bolševické úřady se ovšem pokusily získat legie na svou stranu 
v probíhající občanské válce a po selhání tohoto plánu nařídily le-
gionáře před evakuací odzbrojit. Po takzvaném Čeljabinském inci-
dentu, kdy 14. května 1918 došlo ke střetu mezi legionáři a maďar-

skými vojáky vracejícími se ze zajetí, následovala otevřená roztržka 
legií s bolševiky.

Během následujících dvou let sibiřské anabáze se českoslo-
venské jednotky za dramatických okolností probojovaly přes území 
zmítané občanskou válkou zpět do vlasti. 7.  ledna 1919 došlo k for-
málnímu ustavení samostatného Československého vojska na Rusi, 
sestávajícího ze tří divizí, pod velením francouzského generála Mau-
rice Janina. Po bojích na transsibiřské magistrále se jednotky legií po-
stupně evakuovaly přes Vladivostok, poslední transporty dorazily do 
ČSR ke konci roku 1920.

Francouzské legie
V roce 1914, kdy vypukla 1. světová válka, žila ve Francii, přede-

vším v Paříži, asi desetitisícová česká menšina. Ihned v srpnu 1914 se 
řada z nich hlásila do zbraně – většinou to byli členové tělovýchovné 
jednoty Sokol, umělci a živnostníci, kteří měli silný vztah k původní 
vlasti a chtěli bojovat za vznik samostatného státu. Jako cizinci však 
museli vstoupit do řad cizinecké legie, jinou možnost francouzské 
zákony nepřipouštěly. Asi 250 Čechů bylo soustředěno v městě Bayo-
nne, ve výcvikovém středisku cizinecké legie. Česká jednotka, známá 
podle sokolského pozdravu jako Rota Nazdar, vznikla dne 31. srpna 
1914 jako 1. rota praporu C 2. pochodového pluku 1. pluku cizinecké 
legie. Na konci dubna 1915 se jednotka přesunula na sever Francie, 
aby se zúčastnila ofenzivy pod velením generála Ferdinand Foche. 
Dne 9. května 1915 dostala Rota Nazdar za úkol zaútočit v prvním sle-
du na německé pozice a dobýt kótu 140 na vrcholu Falaise de Vimy. 
Úkol byl splněn, ale v těžkém boji padlo 42 českých vojáků, většinou 
důstojníků a poddůstojníků, a přes 100 jich bylo raněno. Rota Nazdar 
přestala fakticky existovat, ze zbylých bojeschopných příslušníků byla 
vytvořena 2. četa 1. roty, další byli po návratu z léčení zařazováni k růz-
ným jednotkám.

Mladí muži z Hrabyně a Chabičova, kteří byli odvedeni ke zdravotnické službě do 
opavského špitálu v Rudolfových kasárnách, říjen 1914

Čechoslováci v bojové linii u Aspachu, Francie 1918 Válečný veterán v uniformě italských legií
Polní bohoslužba u rakousko-uherské jednotky v Nové Wsi v Rusku v roce 1915

Dobová pohlednice z roku 1914

Hrob padlého legionáře Karla Povýšila u Syzraně v Rusku, rok 1918


