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Vážené sestry, vážení bratři,
stali jsme se současníky neopakovatelného 100. výročí vy-
hlášení samostatného československého státu, jenž v  obě-
tech vybojovali po boku dohodových spojenců dobrovolníci 
v řadách československých legií, zahraniční diplomatická re-
prezentace v čele s Tomášem Garriguem Masarykem ve spo-
lupráci s krajanskými spolky v zahraničí a odbojnou politickou 
reprezentací v naší vlasti.

Po uplynulé čtyři roky jsme napřímili všechny své síly, aby-
chom důstojně připomněli, oslavili a  uctili důležité milníky 
na trnité a krvavé cestě k získání mezinárodní podpory ide-
álu  neodvislého života Čechů a  Slováků ve  vlastním státě. 
Počínaje výročím slavných přísah prvních dobrovolnických 
jednotek – České družiny a  roty „Nazdar“ – jsme neúnavně 
předkládali na odiv české i slovenské veřejnosti nezkreslený 
obraz hrdinství, se kterým naši předci v přesvědčení spraved-
livého cíle vrhli všechny své schopnosti a znalosti do boje, je-
hož vítězství bylo zdaleka nejisté. 

Mnozí z nich položili v tomto boji na oltář vlasti oběť nej-
vyšší a jejich hroby jsou rozesety ve všech koutech světa, jenž 
byl uvržen do první světové války. Stovky, ba tisíce hrobů na-
šich hrdinů jsme za uplynulá léta navštívili a uctili na místě 
posledního odpočinku padlých jejich památku. Ve spoluprá-
ci s Ministerstvem obrany ČR a dalšími institucemi i jednotliv-
ci jsme stáli u oprav a obnov řady pomníků ve Francii, Itálii, 
Rusku, Ukrajině a na dalších místech, stejně, jako jsme se po-
díleli, čí přímo zajišťovali obnovu či vytvoření nových piet-
ních míst v České a Slovenské republice, Itálii a Bělorusku.

Vlajkovou lodí našeho snažení o  pravdivé a  atraktivní in-
formování o  dějinách československého boje za  samostatný 
stát se stal Legiovlak, který za  čtyři roky navštívil nespočet 

měst a obcí České republiky a slavil úspěch i při svých cestách 
na Slovensku. Počet návštěvníků, kteří měli možnost zdarma 
shlédnout naši unikátní pojízdnou expozici, počítáme od po-
čátku v  řádu stovek tisíc. Zvláště potěšující je skutečnost, že 
ve spolupráci se základními a středními školami se dařilo a daří 
přivést na  Legiovlak významné množství zástupců naší sou-
časné nejmladší generace. Věřím, že význam tohoto úspěchu 
bude mít důležité dozvuky i v nadcházejících letech a měrou 
nepopiratelnou přispěl k dosažení našich společných cílů.

Pro nás pro všechny znamenaly ony čtyři roky nejen mno-
ho práce a osobních obětí, ale přinesly i nezapomenutelné 
zážitky a jistě i mnoho zadostiučinění skrze vědomí, že naše 
snahy padly na úrodnou půdu.

V souvislosti s výročím samostatnosti dostupujeme hlavní-
ho vrcholu našeho projektu Legie 100, který v následujících 
dvou letech připomene těžké začátky mladé Československé 
republiky i  osud československých legionářů v  Rusku, pro 
které válka zdaleka neskončila a čekalo je zdlouhavé a strasti-
plné čekání na návrat do vlasti.

Jsem přesvědčen, že Československá obec legionářská před-
stoupila před jubileum naší moderní státnosti s otevřeným hle-
dím, s pevným vědomím dobře odvedené práce, jako skutečná 
nositelka odkazu československých legionářů v našem státě.

plk. v. z. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D.
předseda Československé obce legionářské

SLOVO PŘEDSEDY

Vyvrcholení 
našich snah o návrat 
legionářského odkazu 
do povědomí veřejnosti

Slavnostní nástup na Vítkově u příležitosti výročí přísahy 
České družiny

Legionářská pouť do Francie v roce 2014 u příležitosti výročí 
přísahy roty „Nazdar“
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Pietní akt u příležitosti 100. výročí přísahy čs. legií v Itálii

SLOVO PŘEDSEDY

Slavnostní zahájení cesty Legiovlaku v roce 2015 na hlavním 
nádraží v Praze 100. výročí boje roty „Nazdar“ u francouzského Arrasu

Bojová ukázka v Bezdružicích v červenci 2016 Legionářská pouť u příležitosti 100. výročí bojů v Dobrudži

Národní pouť ke Zborovu u příležitosti 100. výročí bitvy
Legionářská pouť u příležitosti výročí vydání dekretu fran-
couzského prezidenta

Oslava 100. výročí bitvy u Bachmače
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Češi se zapojili do  nové války s  ostatními národy 
Rakousko-Uherska hned od  jejího počátku. Již 26. 
července byly po celé zemi vylepeny plakáty ozna-
mující vyhlášení mobilizace poloviny armádních 

sborů, následně 31. července proběhla všeobecná mobilizace. 
Do dvou dnů musely nastoupit k vojenské službě ročníky 1877 
až 1892 (muži ve věku od 22 do 37 let). Češi byli zastoupeni 
u společného vojska ve 24 pěších plucích (ze 102 existujících), 
9 praporech polních myslivců (z 32), 10 dragounských plucích 
(z 15), 1 hulánském pluku (z 13). Pouze ve třech pěších plucích 
společné armády však bylo více než 90 % Čechů (pěší pluk 28 
Praha, pěší pluk 36 Mladá Boleslav a pěší pluk 102 Benešov). 
Češi byli dále odváděni do 16 pěších (z 32) a 2 hulánských (z 6) 
zeměbraneckých pluků. Protože muži z Českých zemí měli vět-
šinou kvalitní vzdělání a často zkušenosti z průmyslové výroby, 
byli ve velkém počtu čeští vojáci zastoupeni u dělostřeleckých 
útvarů, u technických a týlových služeb. Nezanedbatelný po-
čet jich byl též u námořnictva, v justiční službě, u vojenských 
lékařů, ve vojenské duchovní správě a i v aktivním důstojnic-
kém sboru, ale minimálně ve vyšších hodnostech a nikdo ne-
sloužil na nejvyšších velitelstvích.

1914 VE VLASTI

Čeští a slovenští vojáci se ocitali v těžkých bojích od po-
čátku války na srbské, haličské a později italské a rumunské 
frontě. Jejich smýšlení zpravidla nesouznělo s  válečnými 
záměry Rakousko-Uherska. Vyhlášení války Srbsku a Rusku 
vnímala totiž většina české společnosti jako útok na „slo-
vanské bratry“ a  úspěšný srbský a  ruský odpor vzbuzoval 
u veřejnosti velké sympatie. Případné vítězství centrálních 
mocností by znemožnilo politické aspirace slovanských ná-
rodů, které žily na  území habsburské říše. Hrozba vzniku 
německé Střední Evropy (Mitteleuropa) by jim přinesla jen 
národnostní útlak. A  tak pokud platilo ještě v druhé polo-
vině 19. století, že české pluky patřily k  tradičním oporám 
branné moci habsburské monarchie, v  této válce získali 
Češi pověst „nespolehlivého národa“. Z  důvodů tradičního 
rusofilství a  slovanských idejí, patřily české pluky na  rus-
ké frontě mezi nejméně spolehlivé a nejen jednotlivci, ale 
mnohdy i  celé formace složené z  Čechů přecházely dob-
rovolně do  ruského zajetí. Neplatilo to ale obecně, neboť 
později na italské frontě se Češi naopak projevili jako mimo-
řádně odhodlaní a houževnatí bojovníci rakousko-uherské 
armády.

Zahájení války znamenalo konec občanských svobod a parlamentního života v monarchii. Již 25. čer-
vence 1914 vyšla první z řady císařských nařízení, která rušila základní ústavní práva – právo na osobní 
svobodu, ochranu domácnosti, listovní tajemství, svobodu shromažďovací, svobodu tisku a svobodu 
projevu. Vláda uzavřela říšskou radu a následně i zemské sněmy a zavedla cenzuru. Byl zřízen válečný 
dohlédací ústav, který měl dbát na udržování klidu uvnitř země, bojovat proti špionáži a cenzurovat 
tisk. Dále vyšla nařízení o zrušení předpisu o nedělním a svátečním klidu, o prodloužené pracovní době 
a další. V celé monarchii byl postupně zaváděn vojenský režim.

Odchod mobilizovaných 
rakousko-uherských vojáků z kasáren

V rakousko-uherské armádě 
a v zázemí
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1914 V Z AHRANIČÍ

Záminkou pro rozpoutání svě-
tového konfliktu se stal úspěš-
ný atentát na  nástupníka 
rakousko-uherského trůnu, arci-

vévodu Františka Ferdinanda d’Este a  jeho 
ženu Žofii, v tehdy rakouském Sarajevu dne 
28. června 1914. Arcivévoda se do Sarajeva 
vydal na závěr své návštěvy během mané-
vrů rakousko-uherské armády v anektované 
Bosně a Hercegovině, což bylo v sousedním 
Srbsku vnímáno jako provokace. Iniciátory 
atentátu byli důstojníci srbské královské 
armády zapojení do  tajné teroristické or-
ganizace Sjednocení nebo smrt, známější 
však pod označením Černá ruka. Její vůdce 
a zároveň šéf výzvědné služby srbské armá-
dy Dragutin Dmitrijević využil mladé bosen-
sko-srbské nacionalisty odhodlané vykonat 
riskantní čin namířený proti nenáviděnému Rakousko-Uhersku. 

Rakousko-Uhersko obvinilo Srbsko z odpovědnosti za aten-
tát a předložilo mu 23. července 1914 tzv. červencové ultimá-
tum. Srbská vláda přistoupila na všechny body, pouze odmítla 
vyšetřování atentátu rakousko-uherskými orgány na svém úze-
mí a vydání obviněných srbských důstojníků. Pod silným vlivem 
Německého císařství, a z důvodu nesplnění všech bodů ultimáta, 

vypovědělo Rakousko-Uhersko 28. července 
1914 Srbskému království válku.

Rusko, chránící Srbsko, vyhlásilo 30. čer-
vence mobilizaci a  začalo shromažďovat 
vojsko na svých hranicích. Německo žádalo 
zrušení ruské mobilizace, a po nevyhovění 
vypovědělo 1. srpna Rusku válku. Hned ná-
sledující den Němci obsadili Lucembursko 
a  předložili ultimátum Belgii o  volný prů-
chod jejím územím. Na  to reagovala Velká 
Británie protestem a  Francie mobilizací, 
což vedlo Německo 3. srpna k  přerušení 
diplomatických styků s  Francií a  vyhláše-
ní války. Německá armáda vtrhla 4. srpna 
do neutrální Belgie, aby si vynutila průchod 
do Francie. Anglie, zaručující belgickou neu-
tralitu, to ještě týž den považovala za důvod 
k vypovězení války Německu. Vzápětí 5. srp-

na 1914 vypovědělo válku Rakousko-Uhersko Rusku a 12. srp-
na Anglie a Francie vypověděly válku Rakousko-Uhersku. Itálie, 
ačkoliv byla členem Trojspolku, vyhlásila 3. srpna neutralitu, 
aby se v roce 1915 zapojila do války proti Rakousko-Uhersku. 
Po bok Dohody se dále postavilo Japonsko, později Rumunsko, 
Spojené státy americké a další země. Ústřední mocnosti pod-
pořilo Turecko a později Bulharsko.

Čechoslováci v zahraničí

Arcivévoda František Ferdinand d’Este a jeho manželka 
Žofie Chotková odjíždí od sarajevské radnice 28. června 
1914 chvíli před atentátem

Příčiny vypuknutí světové války zůstávají i  po  více než 100 letech diskutovaným tématem. Současní 
autoři obvykle vyzdvihují dlouhodobé faktory jako politické, ekonomické a  teritoriální soupeření, 
nárůst militarismu, nacionalismu a  imperialismu, stejně jako mocenské vakuum vzniklé v  důsledku 
úpadku Osmanské říše. S  přihlédnutím ke  společným či obdobným zájmům byla Evropa uzavřením 
smluv o spolupráci rozdělena na Trojdohodu (Velké Británie, Francie a Rusko) a Trojspolek (Německo, 
Rakousko-Uhersko a Itálie).

Atentátník Gavrilo Princip, kte-
rý zastřelil arcivévodu Františka 

Ferdinanda d’Este a jeho ženu Žofii
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Válečné operace a  první ztráty žádaly přísun dalších vo-
jáků, a  tak již v  srpnu musela proběhnout další doplňující 
mobilizace ročníků 1872 až 1876 (38 až 42 let) a na podzim 
následovaly ještě tzv. mimořádné odvody. V habsburské říši 
bylo nakonec v  letech 1914–1918 zmobilizováno téměř 8,5 

milionu mužů ve věku 
od  18 do  54 let. 
Čtvrtina z  nich po-
cházela z  Českých 
zemí a  Slovenska, při-
čemž podíl českých 
a  slovenských odve-
denců přesně odpo-
vídal národnostnímu 
podílu obyvatelstva 
R akousko -Uhersk a 
(13 % bylo české a 4 % 
slovenské národnosti).

Již na podzim 1914 
se projevil nedosta-
tek potravin. Ten se 
vláda pokusila v  pro-
sinci 1914 vyřešit sta-
novením maximálních 
cen, což však následně 
vedlo k  rozvoji černé-
ho trhu. V  prvních měsících po  vypuknutí války přistoupily 
rakousko-uherské úřady k  tvrdé perzekuci českého obyva-
telstva. Nejkrutější činy přitom byly motivovány honem 
na vyzvědače a zrádce, ať už skutečné, nebo domnělé. K za-
strašení obyvatelstva sloužily četné politické procesy, jež 
zpravidla končily drakonickými rozsudky. Za šíření manifes-
tu cara Mikoláše, ve kterém uznával právo Čechů a Slováků 
na  samostatnost, byly v  procesech v  Čechách a  na  Moravě 
odsouzeny k trestu smrti desítky lidí, a mnohonásobně více 
k těžkým žalářům. Justiční brutalitou vynikal především vo-
jenský soud v Moravské Ostravě, který odsuzoval obžalova-
né k popravě za sebemenší přestupky. Prvním popraveným 
byl soukromý úředník Slavomír Kratochvíl z Přerova, u které-
ho byl nalezen ruský leták. Následovali krejčovský mistr Jiljí 
Matějka, redaktor Josef Kotek a  další. Do  konce roku 1914 
bylo v Čechách kvůli politickým deliktům zatčeno 950 osob, 
z nichž 704 bylo předáno vojenským soudům.

Manifest ruského cara Mikuláše II., jaký byl nalezen 
u Slavomíra Kotíka

Slavomír Kratochvíl, jenž se stal 
první českou obětí rakouské justice 

dne 23. listopadu 1914

Odjezd rakousko-uherských vojáků na frontu

1914 VE VLASTI
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Před vypuknutím války žilo 
na  celém světě množství Čechů 
a  Slováků, kteří odešli do  zahrani-
čí na zkušenou či za  lepším životem. 
Nejpočetnější krajanské komunity 
byly ve  Spojených státech americ-
kých, kde před válkou žilo více než 1 
milion Čechů a Slováků. Po vypuknutí 
války došlo v  hlavních centrech USA 
k  protestním demonstracím krajanů. 
Vzhledem k  tomu, že Spojené stá-
ty vstoupily do války až v  roce 1917, 
pomáhali američtí krajané nejdříve 
finanční podporou zajatcům a  ná-
rodně osvobozeneckým aktivitám 
směřujícím k  osamostatnění českých 
zemí spolu s  uherským Slovenskem. 
Pomoc organizovaly velmi silné kra-
janské organizace, které se počát-
kem roku 1915 v New Yorku sjednotili 
v Bohemian National Alliance (České 
národní sdružení – ČNS). 

Do války se na straně Dohody zapo-
jily i početně mnohem menší krajanské 
komunity ve  Velké Británii, Srbsku či 
Švýcarsku. Vznik ryze československých 
vojenských jednotek však byli v  roce 
1914 schopni dojednat a podpořit pou-
ze krajané v Rusku a ve Francii.

V  carském Rusku žilo před válkou 
přibližně 100 000 Čechů a Slováků. Do Ruska odcházeli mo-
tivováni jak slavjanofilstvím, tak možností vyššího výdělku. 
Na  pracovním trhu uplatňovali především svou odbornou 
kvalifikaci. Od konce šedesátých let 19. století vznikalo sou-
vislé osídlení ve  Volyňské gubernii na  Ukrajině. Krajané se 
organizovali do  svépomocných a  kulturních spolků, velký 
vliv mělo sokolské hnutí. Po vypuknutí války proběhla řada 
manifestací k dokázání loajálnosti Rusku. Na základě žádos-
ti moskevského a  petrohradského spolku povolila hlavní 

správa generálního štábu 18. srpna 
1914 (dle v  Rusku používaného ju-
liánského kalendáře 5. srpna) zří-
zení „zvláštních vojenských oddílů 
z  Čechů-dobrovolníků“. Prvních 259 
dobrovolníků z  Petrohradu, Moskvy, 
Nikolajeva, Oděsy a  Kyjeva bylo za-
řazeno do  České družiny 3. září. 
Formování a výcvik České družiny byl 
ukončen 11. října 1914 (podle ruské-
ho kalendáře na  svátek sv. Václava 
28. září) slavnostní přísahou 744 čs. 
dobrovolníků a  předáním praporu 
na Sofijském náměstí v Kyjevě. 

Dne 23. října odešlo na 750 dobro-
volníků České družiny z Kyjeva do pole 
k  3. armádě gen.  Radko Dimitrijeva, 
kde byli rozděleni na půlroty a samo-
statné čety, jako divizní nebo armád-
ní rozvědčíci. To odpovídalo jak jejich 
malému počtu, tak jejich inteligenci, 
vyspělosti a  schopnostem. V  prvních 
střetech se muži České družiny plně 
osvědčili a  prokázali velké bojové 
odhodlání a  nasazení, čímž si získali 
respekt, úctu a vysoká ruská vyzname-
nání. Na konci roku 1914 se přihlásilo 
do České družiny 259 zajatých Čechů, 
kteří byli přiděleni k jednotlivým rotám 
jako tzv. novodružiníci.

Česká krajanská kolonie ve Francii před první světovou vál-
kou čítala až 10 000 osob a to převážně dělníků, řemeslníků, 
číšníků, kuchařů, zahradníků a příslušníků svobodných povo-
lání. Poprvé vystoupili krajané proti monarchii 26. července 
1914 před rakouským velvyslanectvím v Paříži. Krátce po vy-
puknutí války se 22. srpna na 300 českých sokolů přihlásilo 
v  Paříži dobrovolně ke  službě ve  francouzské armádě. Jako 
cizinci však nemohli sloužit ve francouzské armádě, a tak byli 
v  Bayonne zařazeni do  1. roty, praporu C, 2. pochodového 

Plakát Česko-amerického výboru 
pro osamostatnění a podporu 
českého národa ze srpna 1914

Skupina představitelů Českého národního sdružení v Chicagu. 
Stojící první zleva starosta amerického Sokola M. Čermák, ve-
dle něj J. Tvrzický, třetí zprava lékař L. Fisher, předseda sdruže-
ní. Vpředu Ferdinand Písecký a kadet Čermák.

Představitelé čs. hnutí v  Rusku Országh, J. Klecanda, 
Červený a Koníček, kteří při audienci 17. září 1914 informo-
vali cara o postoji Čechoslováků k válce, Rakousko-Uhersku 
a Rusku
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Vypuknutí války vedlo většinu českých politiků k  vyčká-
vání a  zachování loajality monarchii. Zcela jednoznačně se 
za Vídeň postavily katolické strany, které v rakouské monar-
chii cítily ochranu, a česká šlechta, která byla vázaná tradicí 
věrnosti. Část mladočechů a agrárníků pokračovala v tzv. po-
zitivní politice vůči Vídni a podobný postoj zaujala i většina 
členů české sociálně demokratické strany, která sice označo-
vala válku za  imperialistickou, ale neprojevovala žádné ná-
rodní aspirace. 

Jinak smýšleli pouze jednotlivci. Předseda strany národně 
sociální a poslanec Říšské rady Václav Klofáč byl po vypuk-
nutí války pro svůj radikální antimilitarismus a kritiku války 
a  armády jako první z  českých politiků zatčen a  uvězněn. 
Podobně byli „preventivně“ pozatýkáni a internováni i anar-
chisté (například B. Vrbenský) a antimilitaristé (například E. 

Václav Klofáč se stal v září 1914 
prvním politickým vězněm

Předválečný místopředseda rakouské 
Říšské rady Karel Kramář

Předválečný poslanec Říšské rady 
Tomáš Garrigue Masaryk

Špatný). Místopředseda vídeňské Říšské rady, rusofil Karel 
Kramář, který byl povzbuzen počátečním postupem ruské 
carské armády v Haliči, počítal s  rychlým vítězstvím Ruska 
a vytvořením velké slovanské říše, jejíž součástí se mělo stát 
i České království. Po ruských porážkách na jaře 1915 však 
tyto plány ztratily své opodstatnění.

K projektu samostatného československého státu postup-
ně dospěl profesor T. G. Masaryk, filosof a poslanec vídeňské 
Říšské rady, který si uvědomil, že vítězství Trojspolku by zna-
menalo zmaření demokratizačních a federalizačních reforem 
v rámci Rakouska-Uherska a pro český národ ohrožení jeho 
kulturní a politické svébytnosti. Se svými radikálními názory 
se ale ocitl v menšině a stoupence nacházel jen ve Straně stá-
toprávně pokrokové (A. Rašín) a v okruhu intelektuálů kolem 
časopisu Čas.

Na počátku listopadu 1914 bylo 
rozhodnuto, že do  Čech bude vy-
slána z  carského Ruska skupina 
dobrovolníků, kteří měli informo-
vat domácí odboj o činnosti Čechů 
v zahraničí, o vzniku České družiny, 
vydaném manifestu ruského ve-
lení k  rakouským Slovanům a  zá-
roveň zjistit, zda by bylo možné 
v  Českých zemí zorganizovat po-
vstání. K provedení úkolu bylo vy-
bráno 11 dobrovolníků. Každý se 
na  tuto nebezpečnou misi vydá-
val samostatně a po  jejím splnění 
se měl pokusit dostat zpět do rus-
kých linií. Jednalo se o úkol velmi 
obtížný, který se tak nepodařilo 
splnit všem vyslaným.

J. Čižmář na rozvědku nevyrazil 
a Polák B. Daškevič je od přecho-
du fronty nezvěstný. J. Frühauf 
byl zatčen v  Košicích, nebyl ale 
odhalen, a  tak ho v  červnu 1915 Pas, s nímž Tomáš Garrigue Masaryk odcházel do exilu
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k  Rakousko-Uhersku a  podporovali Dohodu. V  rámci stáva-
jících spolků vytvořili v  srpnu 1914 Českou legii pro službu 
v britské armádě a přihlásili se do britské armády. Žádost 106 
Čechů však byla zamítnuta, a  proto se třetina přihlášených 
rozhodla vstoupit do  francouzské Cizinecké legie a  posílila 
tam na podzim 1914 rotu „Nazdar“. 

Před válkou žilo a pracovalo také na území Srbska množ-
ství Čechů, kteří se v Bělehradu sdružovali ve vlasteneckých 
spolcích Lumír a Havlíček. Část z těchto krajanů po vypuknutí 

pluku, 1. pluku Cizinecké legie (Légion étrangère). Díky své-
mu sokolskému pozdravu byli brzy nazýváni „Compagnie 
Nazdar“. Po ukončení výcviku složila rota „Nazdar“ v Bayonne 
12. října 1914 slavnostní přísahu na červenou korouhev s čes-
kým, stříbrně vyšitým lvem. Na frontu do Champagne odje-
lo 250 dobrovolníků roty „Nazdar“ 23. října 1914 a v sestavě 
Marocké divize prožili v zákopech celkem klidné období.

Ve Velké Británii žilo před válkou na 1 000 Čechů a to hlavně 
v Londýně. Po zahájení války krajané vyjadřovali svůj odpor 

Slavnostní přísaha a  svěcení praporu České družiny v  Kyjevě 11. října 1914. Podle tehdy v  Rusku užívaného juliánského 
kalendáře bylo 28. září, den svatého Václava.

Příslušníci České družiny překračují 27. října 1914 u  Brodů 
hranici mezi Ruskem a Rakousko-Uherskem

Příslušníci 1. roty České družiny Fierlinger a Černý, převlečení 
do rakouských stejnokrojů, před rozvědkou do týlu nepřítele 
v prosince 1914
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odvedli do rakouské armády, z kte-
ré byl v  říjnu propuštěn. H. Keller 
byl zadržen u  Zmigorodu, ale ani 
jemu nebyla během výslechů pro-
kázána příslušnost k  České druži-
ně. Následně pracoval v  dílnách 
na  železnici a  to až do  konce vál-
ky. A. Nessy se dostal až do Těšína, 
kde byl zatčen. Předtím ale pře-
dal zprávu biskupovi Janoškovi 
v  Liptovském Mikuláši, která 
se údajně dostala až k  Edvardu 
Benešovi. Ani jemu se nepodařilo 
prokázat protistátní činnost, a  tak 
byl odveden do  rakouské armá-
dy, ze které v  srpnu opět přeběhl 
k  čs. vojsku. E. Posker také došel 
až do  Čech a  byl zatčen. Jemu ra-
kouské úřady částečně vlastizradu 
a  vyzvědačství prokázaly, ale pro-
tože mu nebylo ještě 18 let, byl od-
souzen ke 12 letům žaláře. Pokusy 
justice, využít ho v procesech proti 
Kramářovi a Klofáčovi, se ale nepo-
dařily. Z  vězení byl propuštěn až 
po vzniku ČSR. 

Nejúspěšnější byli dvě mise. 
V. Vaněk se dostal až do  Prahy, kde 
se v  prosinci 1914 setkal s  Karlem 
Kramářem a dalšími členy čs. odboje. Předal veškeré informa-
ce o zahraničních akcích a plán na povstání. V březnu 1915 
vstoupil do  rakouské armády, absolvoval důstojnický kurz 

Poprava zajatých dobrovolníků, vyslanců České družiny do vlasti, Antonína Grmely a Josefa Müllera rakousko-uherskou vo-
jenskou justicí ve Vadovicích 12. prosince 1914

a  odcestoval na  ruskou frontu. Již 
v září ale přeběhl do ruského zajetí, 
kde prokázal svou totožnost. Vrátil 
se tak k  České družině a  za  úspěš-
né splnění úkolu obdržel kříž sv. 
Jiří 4. stupně a byl povýšen na pra-
porčíka. V. Čeřenský se také dostal 
do  Čech a  kontaktoval starostu 
Sokola Dr. Scheinera. Poté odcesto-
val do  Švýcarska, přes které se vrá-
til do Ruska. Již 3. prosince 1915 byl 
zpět v řadách České družiny. Také on 
za  splnění úkolu obdržel vyzname-
nání – kříž sv. Jiří 4. stupně. 

Tragicky však skončily mise po-
sledních tří dobrovolníků. Antonín 
Grmela a Josef Müller byli po pře-
chodu fronty chyceni rakouským 
polním četnictvem a  v  Krzczowé 
vyslýcháni. Následně byli převeze-
ni do městečka Wadovice k soudu, 
který je za  vyzvědačství odsoudil 
12. prosince 1914 k  trestu smr-
ti provazem. Rozsudek byl vyko-
nán ještě téhož dne o  14. hodině 
na  wadovickém náměstí. Těla po-
pravených pak na náměstí pro vý-
strahu visela až do západu slunce. 
Podobně skončil pravděpodobně 

i  J. Preisler, který zřejmě úspěšně prošel frontu, pak ale 
zmizel. Podle jednoho svědectví byl zadržen u  Krakova 
a zde za vyzvědačství popraven.  n

Příslušník České družiny Vladimír Vaněk, které-
mu se podařilo předat poselství představitelům 

českého politického života
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války vstoupila do srbské armády a dobrovolnických oddílů 
tzv. komitů a v roce 1914 se zúčastnila tvrdých bojů s postu-
pující rakousko-uherskou armádou. 

Mezi prvními do zahraničí emigroval v září roku 1914 re-
daktor Českého slova a Pokrokové revue Lev Sychrava, který 
se usadil v Ženevě, odkud vedl propagandu proti Rakousko-
Uhersku. Jako první Čech informoval pomocí neutrálního 
švýcarského tisku o  zájmech českého národa, tedy o  české 
samostatnosti. 

Na  podzim roku 1914 vykonal profesor Tomáš Garrigue 
Masaryk několik krátkých cest do  neutrálních států, aby 
získal informace o  náladě v  bloku Dohody. V  souvislosti 
s  tím opustil svůj původní názor, že Rakousko-Uhersko by 
bylo možné reformovat do  moderního svazku autonom-
ních zemí, a  naopak zaujal stanovisko nezávislosti národa 
českého a  jeho vystoupení ze svazku monarchie. S  tímto 
plánem a  se souhlasem několika předních českých politi-
ků odjel Tomáš Garrigue Masaryk s dcerou Olgou 18. pro-
since 1914 přes Benátky a Florencii do Říma. Jednal tam se 

Demonstrace pařížských Čechů před rakouským konzulátem 
v Paříži v poledne 26. července 1914

srbským velvyslancem, zástupci jihoslovanských národů, 
s Rusy a anglickým velvyslancem. Při tom dospěl k názoru, 
že vnitřní rakousko-uherské záležitosti nejsou spojencům 
dobře známy a o našich národnostních problémech nemá 

Přísaha příslušníků roty „Nazdar“ v jihofrancouzském Bayonne 12. října 1914

Čeští dobrovolníci z Velké Británie, kteří byli 25. září 1914 zařazeni do roty „Nazdar“ ve Francii

Lev Sychrava, propagátor ná-
rodních zájmů ve Švýcarsku

Dohoda ponětí. Následně odjel do  neutrálního Švýcarska 
na jednání se Sychravou. Zde mu krajané navrhli, aby odboj 
proti Rakousku mířil k  samostatné republice a  aby se stal 
jejím prezidentem.  n
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Český odboj
a rakouská perzekuce
Po  vypuknutí války a  odchodu velké části mužské 

populace do armády došlo v monarchii k citelnému 
stagnování zemědělské produkce. Krizi v  zeměděl-
ství navíc prohluboval i nedostatek hnojiv a osiv, kte-

ré se před válkou z velké části dovážely. Tato krize se výrazně 
dotkla i českých zemí, které v rámci Předlitavska představo-
valy největšího producenta obilovin, lnu, chmele a brambor. 
Následný nedostatek surovin záhy zasáhl i potravinářský prů-
mysl, což se v českých zemích promítlo především v útlumu 
produkce cukrovarů a pivovarů. Strategické odvětví českého 
průmyslu, tedy těžba uhlí, v  průběhu války upadala nejen 
kvůli chybějícím pracovním silám, ale též pro stále citelnější 
absenci využitelných železničních souprav. Za války naopak 
prosperovaly domácí podniky těžkého a zbrojního průmyslu 
(plzeňská Škodovka) a díky armádním zakázkám se dařilo na-
příklad i obuvnickému závodu Baťa. Na zhoršující se hospo-
dářskou situaci zareagovala vláda v dubnu 1915 zavedením 
přídělového systému.

Už během prvních měsíců válečného konfliktu zesílilo 
v  Rakousko-Uhersku národnostní napětí. Zvýšila se závis-
lost habsburské monarchie na  sousedním Německu a  pro-
hloubilo se rozdělení obyvatel říše podle národností, neboť 
němečtí nacionalisté interpretovali válečný konflikt jako osu-
dovou válku mezi Germány a Slovany o nadvládu ve střední 
Evropě a jedinou cestu vpřed viděli v přeměně Předlitavska 
v  německý stát. Po  rakousko-německém vítězství u  Gorlice 
na  jaře 1915 abdikoval nemocný zemský správce František 
kníže Thun-Hohenstein (český Němec, který usiloval o vyrov-
nání mezi Čechy a Němci) a na jeho místo přišel Maxmilián 
hrabě Coudenhove. 

V  únoru 1915 se transformovala základní buňka odbojo-
vé organizace, kterou založil před svým odchodem do exilu 
T. G. Masaryk, v  tajnou odbojovou organizaci později nazý-
vanou „Tajný výbor Maffie“. V ní se začali sdružovat politikové, 
vědci, představitelé národních organizací, čeští důstojníci ra-
kouské armády a představitelé dalších profesí. V čele výboru 

Vězení v Möllersdorfu u Vídně, kde 
byli drženi Karel Kramář a Alois Rašín

Edvard Beneš v době, kdy vedl Maffii
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V  únoru roku 1915 
se Tomáš Garrigue 
Masaryk chystal 
k návratu do Prahy, 

byl ale varován Edvardem 
Benešem, který za  ním přijel 
do  Švýcarska, aby se nevracel, 
neboť v  Rakousko-Uhersku 
probíhá perzekuce. Za  této si-
tuace se rozhodl Masaryk natr-
valo zůstat v cizině, díky čemuž 
se brzo stal vedoucím předsta-
vitelem československého za-
hraničního odboje.

Boj za samostatný stát zahá-
jil Masaryk v květnu 1915 vydá-
ním memoranda Independent 
Bohemia (Nezávislé Čechy), 
které adresoval britské a  fran-
couzské vládě. U  příležitos-
ti oslav 500. výročí upálení 
Mistra Jana Husa 4. července 
1915 v  Curychu T. G. Masaryk 
konstatoval, že válkou získá 
český národ svobodu a  samo-
statnost a  že je povinností ka-
ždého Čecha k  tomu přispět. 
O  dva dny později (6. červen-
ce) na  půdě ženevské univer-
zity vystoupil s  přednáškou, ve  které vyhlásil odboj proti 
habsburské monarchii a  program k  dosažení českosloven-
ské samostatnosti. Za  tato vystoupení byl na  něj uvalen 

rakousko-uherskými úřady za-
tykač pro velezradu. 

Československý zahranič-
ní odboj se opíral o okruh nej-
bližších spolupracovníků T. G. 
Masaryka, který postupně zís-
kával podporu krajanských 
spolků v  USA, Rusku, Francii, 
Británii a  Švýcarsku. Výrazným 
spolupracovníkem Masaryka 
v zahraničí se stal Edvard Beneš, 
který počátkem září 1915 též 
odešel do exilu. 

Od počátku ve své státopráv-
ní koncepci počítal Masaryk 
s  připojením části uherského 
území obývané Slováky, kte-
ří čelili tvrdé maďarizaci. Dne 
22. října 1915 zástupci předních 
českých a  slovenských exulant-
ských spolků v  USA uzavřeli 
v Clevelandu dohodu o vytvoře-
ní společného federálního státu.

Následně byl na  konci října 
1915 v  Paříži ustanoven Český 
komitét zahraniční, jako první 
koordinační centrum zahranič-
ního odboje Čechů a  Slováků. 
Náš zahraniční odboj v té době 

pracoval již ve třech zemích. Masaryk, jako vedoucí předsta-
vitel odboje, se přestěhoval do Londýna, kde od října 1915 
působil jako univerzitní profesor slovanských studií. Beneš se 

Sjednocování
československého zahraničního odboje

Demonstrační průvod londýnských Čechů 
proti Rakousko-Uhersku u příležitosti vstupu 

Itálie do války dne 27. května 1915

První číslo Československé samostatnosti  
vydávané od roku 1915 ve Švýcarsku
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stál Edvard Beneš a k nejužšímu vedení patřili Přemysl Šámal, 
Josef Scheiner, Karel Kramář a Alois Rašín. 

Od počátku své činnosti se domácí odboj vzdal jakéko-
liv formy násilného boje. Jeho představitelé neorganizovali 
sabotáže, diverze, atentáty či jiné ozbrojené útoky, ale na-
opak se soustředili především na  zpravodajskou činnost. 
Maffie postupně získala kontakty i  na  nejvyšších místech 
vojenského, policejního a dokonce i státního aparátu mo-
narchie. Velmi aktivní síť byla v  Brně, kde ji řídil Gustav 
Heidrich.

Odbojová síť disponovala řadou zpravodajských infor-
mací o  poměrech v  Rakousko-Uhersku, které byly kon-
spiračními kanály dodávány čs. odboji do  zahraničí. Již 
na  počátku války bylo navázáno několik zpravodajských 
spojení, z nichž některé nebyly odhaleny až do konce války. 
Mezi takové kontakty patřila i iniciativa pražského tovární-
ka Josefa Friče, který na podzim 1914 vyslal do  Itálie své-
ho pětadvacetiletého obchodního zástupce Zdeňka Rohlu. 

Za  použití zpráv psa-
ných šiframi a  nevi-
ditelným inkoustem 
se jim dařilo udržovat 
jeden z  nepřetržitých 
toků informací mezi 
zahraničním a  domá-
cím odbojem, který 
od  jara 1915 do  kon-
ce války probíhal ze 
Švýcarska. 

Dopravování in-
formací pomocí ku-
rýrů bylo zvláště 
nebezpečným pod-
nikem, který mohl 
vážně ohrozit členy 
Maffie. K  jednomu 
z  nejnebezpečnějších 

případů došlo v  roce 
1915 poté, co byla ze 
Švýcarska do  Prahy 
vyslána Aloisie Lin-
hartová, která se tajný 
vzkaz naučila zpamě-
ti, a  v  knoflíku oděvu 
měla uschovánu šifru. 
V  Praze měla vyhle-
dat jistého Bohumila 
Mareše, který jí měl 
zprostředkovat pří-
stup k  představite-
lům Maffie. Ukázalo 
se však, že Mareš ne-
dokázal postupovat 
konspirativně a  řada 
nešťastných peripe-
tií vedla k  zatčení jak 
Linhartové a  Mareše, 
tak Alice Masarykové, Hany Benešové i předního českého 
politika Františka Soukupa. Jen díky vynikajícímu vystupo-
vání Linhartové při výsleších neměla policie možnost pro-
niknout hlouběji do struktury Maffie. 

Činnost Maffie se pokoušela zlikvidovat rakouská tajná 
policie, přičemž politické „delikty“ spadaly pod pravomoc 
vojenského soudnictví. V květnu 1915 byli zatčeni poslanec 
Karel Kramář a starosta Sokola Josef Scheiner. Zatýkání po-
kračovalo v červenci, kdy byl zatčen i Alois Rašín. Přestože 
byl J. Scheiner po  dvou měsících propuštěn, protože se 
obvinění proti němu ukázalo jako chatrné, byl nadále sle-
dován tajnou policií. Česká obec sokolská však byla rozhod-
nutím rakouského ministerstva vnitra ke  dni 24. listopadu 
1915 rozpuštěna s  odůvodněním, že nadále udržuje styky 
s americkým Sokolem.

Věznice c. k. okresních a krajských soudů se začaly plnit tzv. 
politicky podezřelými a  politicky nespolehlivými. Zpravidla 
se jednalo o  příslušníky neněmeckých národností. Pro pře-
plnění věznic byly brzy zprovozněny kasematy v  Terezíně, 
Josefově, na  Špilberku a  jinde. Nakonec bylo přikročeno 
k zřizování internačních táborů, převážně na území Horních 
a Dolních Rakous. Z 12 000 internovaných v táboře Thalerhof 
do konce války zemřely 4 000 vězňů. V Cmuntu zemřelo 2 000 
lidí, převážně malých dětí. Kvůli ohromné míře perzekuce 

českého obyvatelstva 
nebyl na  válečné fron-
tě v  roce 1915 takřka 
žádný český voják, je-
hož příbuzného nebo 
známého by perzeku-
ce nepoznamenala. 
V  tom později spatřo-
val T. G. Masaryk jednu 
z  hlavních příčin, jež 
přispěly k  vytvoření 
čs. legií v takovém roz-
sahu. Zcela paradoxní 
bylo, že z  táborů poli-
tických vězňů byli muži 
postupně mobilizová-
ni a nasazeni do války. 
Tito vojáci na  frontě 
zcela zákonitě při první 

Šifrovaný vzkaz Maffie psaný Edvadem Benešem

Továrník Josef Frič

Obchodní zástupce Zdeněk Rohla

František Soukup
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ujal vedení propagač-
ní, tiskové a  politické 
činnosti v Paříži a exilo-
vá centrála v  neutrální 
švýcarské Ženevě slou-
žila především k  za-
bezpečení kontaktu 
s domácím odbojem.

Český komitét zahra-
niční vydal 14. listopadu 
1915 provolání, kterým 
vyhlašoval otevřený 
boj Rakousko-Uhersku. 
Jádrem provolání bylo 
konstatování, že fe-
deralizace a  přemě-
na Rakousko-Uherska 
na  svazek svobodných 
národů jsou nemož-
né. Podepsali jej Tomáš 

Garrigue Masaryk, Josef Dürich, Bohumil Čermák, Bohdan 
Pavlů, Ludvík Fischer, Albert Mamatey a další, a bylo zveřejněno 
ve Velké Británii, Francii, Švýcarsku, Rusku a USA.

V dubnu 1915 byla rota „Nazdar“ se svou divizí přesunuta 
k francouzskému Arrasu. Zde 9. května zaútočili její příslušníci 
na kótu 140 na hřebenu Falaise de Vimy. Rota „Nazdar“ byla na-
sazena v první linii a přes obrovské ztráty před polednem vyt-
čenou kótu 140 dobyla. V boji padlo 42 dobrovolníků a kolem 
100 jich bylo zraněno. Zbylí příslušníci roty se 16. června 1915 
podíleli na dalším velkém útoku u vesnice Souchez. 

Pro naturalizované cizince ve Francii platila povinnost vojen-
ské služby ve francouzské armádě a stejně tomu bylo i u mla-
dého vědce Milana Rastislava Štefánika. V  lednu 1915 zahájil 
letecký výcvik a v květnu téhož roku nastoupil na frontu u prů-
zkumné eskadrilly MF 54 v Artois, shodou okolností jen několik 
dní po bitvě roty „Nazdar“ v témže prostoru. Na frontě absolvo-
val 38 bojových letů. Navíc mimo to zorganizoval do té doby ne-
existující meteorologickou službu francouzské armády. Za své 
zásluhy obdržel 16. srpna 1915 francouzský Válečný kříž a na-
bídku nové službě velet. Nabídku odmítl a namísto toho zažádal 
o své přeložení k eskadrille MF 99 S (S jako Serbie), která jako je-
diná spojenecká letecká jednotka operovala na srbském bojišti. 
U obou jednotek létal na tehdy široce rozšířeném víceúčelovém 
stroji MF-11. Po těžké havárii u Niše v listopadu 1915 byl ve vel-

mi vážném zdravotním 
stavu a s žaludeční cho-
robou eva kuo ván do 
nemocnice v  Itálii. Po 
příjezdu do Paříže se 
v  prosinci 1915 setkal 
s  Edvardem Benešem 
a  rozhodl se připojit 
k  Masarykově zahranič-
ní odbojové akci. 

Do  Srbska přijela 
na  jaře 1915 zdravot-
nická skupina americ-
kých Čechů z  Českého 
Červeného kříže z  Chi-
caga pomáhat za-
jistit lékařskou péči 
zajatým českým vojá-
kům rakousko-uherské 

armády. V  létě 1915 
vstoupily desítky čs. 
zajatců do srbského 
1.  dobrovolnického 
pluku, ale další pokusy 
o  vytvoření samostat-
ných čs. jednotek zmařil 
nepříznivý vývoj situace 
na srbské frontě. 

V  noci z  6. na  7. říj-
na 1915 začala společ-
ná rakousko-německá 
ofenzíva, která i  přes 
ohromující přesilu 
postupovala poma-
lu. Srbům do týlu ale 
15. října vpadla bulhar-
ská armáda a přerušila 
cesty na jih. Pod nápo-
rem tří armád se fronta 
zhroutila a  Srbům zbý-
vala pouze cesta na zá-
pad do Albánie a Černé Hory. Většina českých dobrovolníků 
v srbské armádě i dobrovolnických jednotkách prodělala těž-
ký ústup srbské armády přes albánské hory až k Jaderskému 
moři. S  armádou ustupovalo i  na  50  000 zajatců, z  toho 
na 20 000 Čechů. Během vysilujícího zimního pochodu po-
lovina z nich zahynula. Zbytky srbských vojsk, včetně v nich 
sloužících Čechů, byly převezeny na  ostrov Kerkyra (Korfu). 
Na italský ostrov Asinara u Sardinie byli odvezeni přeživší vá-
leční zajatci, včetně tisíců Čechů, z nichž se někteří přihlásili 
k dobrovolné službě u srbského vojska či později do česko-
slovenských legií ve Francii.

Poslanec Josef Dürich

Předseda Národního slovenského 
spolku a Slovenské ligy v  Americe 
Albert Mamatey

Lékař z  Chicaga MUDr. Ludvík 
Fisher, předseda Českého národ-
ního sdružení

Příslušníci roty „Nazdar“ v zákopech

1915 V Z AHRANIČÍ
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příležitosti přebíhali k nepříteli a Češi a Slováci se poté ze za-
jetí hlásili do čs. legií. 

Důležitým úkolem, který v rámci Maffie zajišťoval Antonín 
Švehla, bylo zabránit domácí politické reprezentaci, aby 
se jakkoliv veřejně distancovala od  zahraničního odboje. 
Zvláště v souvislosti se sílící perzekucí českého národa při-
stupovala část české reprezentace k oportunismu v domně-
ní, že tím zabrání ústavním změnám v neprospěch Slovanů 
v  Rakousko-Uhersku. Naštěstí však radikálové ze všech 
politických stran proti těmto postojům vystupovali, čímž 

pomáhali před zraky Dohody Masarykově zahraniční akci. 
V duchu tohoto přístupu sice v listopadu 1915 přijaly české 
politické strany program zachování rakouského mocnářství, 
ten ale nebyl zveřejněn.

Po odchodu Edvarda Beneše do exilu na podzim 1915 pře-
vzal řízení Maffie Přemysl Šámal, za  jehož působení pokra-
čovala činnost tajné organizace až do konce války. V samém 
závěru roku, v prosinci 1915, byl zahájen rozsáhlý proces pro-
ti účastníkům domácího odboje, který vyvrcholil v průběhu 
následujícího roku. n

Přemysl Šámal

Dr. Alois Rašín

Dr. Josef Scheiner

Antonín Švehla
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Československý vojenský odboj v  Itálii vznikl nejpozději 
a jeho rozvoj byl poměrně pomalý, neboť se nemohl opírat 
o výraznou krajanskou komunitu. Do války Itálie vstoupila 
až v květnu 1915 po boku Dohody a krajané byli internová-
ni na Sardinii. Postupně se v zajateckých táborech po celé 
Itálii ocitlo dalších deset až patnáct tisíc zajatých Čechů 
a Slováků. 

Zcela jiná situace panovala v  případě válečného nasaze-
ní České družiny v  rámci ruské armády na  východní frontě, 
kde došlo k postupu hluboko na území podunajské monar-
chie – v Haliči, čímž se do ohrožení dostalo území Uher. Česká 
družina, přidělená ruské III. armádě, vykonávala při tomto po-
stupu rozvědčickou službu.

Mohlo se tak velice účinně využít jazykových schopností 
družiníků a  jejich znalostí o  rakousko-uherské armádě, její 
organizaci a  jejích návycích. Česká družina byla rozdělena 
na roty a následně na čety, které byly přiděleny ruským divi-
zím a plukům. Oddílům České družiny přinesla její průzkum-
ná činnost respekt ruského velení.

Družiníci konali zejména frontový průzkum, kde díky zna-
losti německého jazyka zjišťovali sílu a  rozložení jednotek 
rakousko-uherské armády. Důležitou činností bylo zajímání 
nepřátelských vojáků a jejich výslechy, řada družiníků půso-
bila u štábů ruské armády jako tlumočníci. Družiníci byli často 
nasazováni na ty úseky fronty, kde proti nim stáli v rakousko
-uherských uniformách čeští vojáci, které se snažili přesvědčit 
o přechodu fronty. 

Dne 31. ledna 1915 složilo v Tarnově přísahu 231 dobrovol-
níků z řad zajatců (tzv. novodružiníci), kteří se rozhodli vstou-
pit do  České družiny. Následně byli přiděleni dle vlastního 
výběru k jednotlivým rotám České družiny. Jednalo se o dů-
ležitý přísun posil, protože začátkem roku 1915 měla Česká 
družina citelné ztráty. Činily 13 padlých, řadu nezvěstných 
a  nemálo raněných v  léčení. Ani novodružiníkům se ztráty 
dlouho nevyhýbaly. Hned 1. února 1915 při přechodu hlídky 
přes Dunajec byl u 2. roty zabit František Čech. 

Družiníci si postupně získali důvěru ruského velení na růz-
ných stupních a řada z nich obdržela první z mnoha vyzna-
menání. Nepříznivý zvrat ve  vývoji znamenal průlom ruské 
fronty u haličského města Gorlice v květnu 1915. Německá 
a  rakousko-uherská armáda poté zatlačily ruskou armádu 
na  čáru Riga-Pinsk-Tarnopol. S  ruskou armádou ustoupila 
z Karpat do Pinských bažin také Česká družina, jejíž příslušní-
ci ovšem nadále pokračovali v rozvědné činnosti. n

Milan Rastislav Štefánik jako letec francouzské armády
Srbští vojáci procházejí po kolena sněhem přes albánské 
hory směrem na jih

Důležitou činností družiníků u ruských štábů bylo provádě-
ní výslechu a tlumočení při výslechu zajatců (zleva Petřík, 
Vaněk, Krejčiřík)

Rozvědka 3. roty České družiny po ústupu za řeku San na jaře 
1915. Na snímku jsou dobře patrné do bandalíru smotané 
pláště nošené přes rameno, které sloužily také jako přikrýv-
ka, a na kterých byly přivázány další součásti, nutné k posta-
vení stanu.

1915 V Z AHRANIČÍ
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K dalšímu výraznému zhoršení situace došlo na pře-
lomu let 1915 a 1916. Hospodářská krize se promí-
tla i  na  venkově. Lidem byla zabavována mouka, 
obilí, seno i  sláma. Ženy a  děti musely obdělávat 

pole samy, a to i přesto, že postrádaly koně i krávy do potahu, 
které jim zabavila armáda. Obilí se mlelo pouze na povolení, 
do chleba se přidávala sláma i otruby. Nedostatek potravin 
způsobil, že lidé jedli psy, kočky, veverky, vrány a jiná zvířata. 
Kvetl černý obchod s potravinami, lidé se snažili zhotovovat 
skrýše, kde schovávali potraviny. Tomuto stavu nezabránila 
ani celá řada hospodářských opatření. Rakousko-Uhersko, 
připravené jen na  několikaměsíční válečné tažení, bylo nu-
ceno k  financování válečných potřeb státními půjčkami 
a směnkami. Nakonec pak monarchie přistoupila i k masové-
mu tištění bankovek. Situaci nepřispěla ani vlna válečných 
uprchlíků z Haliče a Bukoviny, která české země kvůli tvrdým 
bojům na východní frontě zaplavila již krátce po vypuknutí 
válečného konfliktu. Jednalo se především o  Poláky a  Židy, 
což v  zemi podněcovalo antisemitské nálady. Agresivitu 
protižidovských bouří zvyšovala bída spojená s  pokračují-
cí válkou a  odpor veřejnosti proti domnělým spekulantům 
a válečným zbohatlíkům. 

Zatímco probíhal proces s Kramářem, Rašínem a dalšími, 
byli na počátku roku 1916 zatčeni i básník a spisovatel Viktor 
Dyk, bankéři Rudolf Pilát a Jaroslav Preiss a mnoho dalších, až 
jejich počet dosáhl 700 osob. Výsledkem půlročního proce-
su byl pro Karla Kramáře, Aloise Rašína, redaktora Národních 
listů Vincence Červinku a  úředníka Josefa Zlámala byl trest 

Hroutící se zásobování
a neúnavná činnost Maffie

Císař František Josef I. a jeho následovník, 
synovec Karel I. s chotí Zitou

Tzv. bramborářská aprovizace na nádraží ve Voticích

1916 VE VLASTI
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Předsedou Československé národní rady byl zvolen 
profesor T. G. Masaryk, místopředsedy poslanec Josef 
Dürich a  Dr.  Milan Rastislav Štefánik, a  generálním 
tajemníkem Dr. Edvard Beneš. Sídlo rady bylo v Rue 

Bonaparte 18 v Paříži a jejím hlavním tiskovým orgánem byly 
časopisy La Nation Tchèque (Český národ) a Československá 
samostatnost. Ještě v  únoru se podařilo M. R. Štefánikovi 
zprostředkovat přijetí T. G. Masaryka u  francouzského pre-
miéra A. Brianda, který ho uznal za představitele čs. národní 
revoluční akce a  podpořil požadavek zřízení samostatného 
československého státu. Oficiálně zahájila Československá 
národní rada svou činnost 14. května 1916 a  jejím hlavním 
úkolem bylo intenzivní propagační a diplomatické působení 
a budování čs. zahraničního vojska.

V počátcích své existence neměla Československá národní 
rada téměř žádný vliv na vedení či organizování našich dob-
rovoleckých jednotek, které do  té doby vznikaly živelně, 

na  základě aktivity krajanských sdružení a  vlastenců, kte-
ří byli zajati či přeběhli z  rakousko-uherské armády. Vlády 
států Dohody sice s představiteli ČsNR jednaly, ale v žádných 
dokumentech se nikterak právně nezavazovaly ve  věci 
Čechoslováků a jejich boje za samostatný stát.

Počátkem roku 1916 se Česká družina v  carském Rusku 
díky přílivu dobrovolníků z  řad zajatců rozrostla na  Česko-
Slovácký střelecký pluk a  v  květnu 1916 na  1. českosloven-
skou střeleckou brigádu, složenou ze dvou střeleckých pluků 
o dvou praporech. Brigáda i nadále netvořila kompaktní ce-
lek, ale jednotky operovaly jako průzkumné formace na jed-
notlivých úsecích fronty odděleně.

Na  jaře 1916 zahájili představitelé ČsNR jednání s  fran-
couzskou vládou o  zřízení samostatné čs. armády ve  Francii 
s využitím 30 000 čs. zajatců z Ruska. S tím však nesouhlasila 
carská vláda a ani vedení Svazu čs. spolků na Rusi, a proto přijel 
počátkem července do Ruska místopředseda ČsNR J. Dürich, 

Posilování československého
zahraničního odboje
Český komitét zahraniční, který vznikl v Paříži na konci října 1915, byl v únoru 1916 transformován 
na Národní radu zemí českých, záhy přejmenovanou na Československou národní radu (ČsNR), která 
se stala ústředním orgánem odboje s  postupně zřizovanými odbočkami na Rusi, v  Itálii, Británii, 
Švýcarsku a v USA.

Společná snídaně carské rodiny, příslušníků hlavního štábu 
a vojenských misí 23. srpna 1916 v Mogylevu. U pravého dlouhého 
stolu v levé řadě třetí kpt. Štefánik, který byl vyslán Masarykem 
do Ruska s úkolem korigovat Dürichovy separatistické aktivity.

1916 V Z AHRANIČÍ
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smrti za  velezradu a  vyzvědačství. Před vykonáním popra-
vy je zachránila smrt císaře Františka Josefa I., neboť se jeho 
nástupce Karel I. rozhodl pro první gesto jeho marné sna-
hy o záchranu rozpadající se monarchie a trest smrti změnil 
na několikaleté žaláře. 

I  navzdory rozsáhlé-
mu zatýkání a  sledování 
rakouskou tajnou policií 
vyvíjela Maffie nadále in-
tenzivní činnost a  všemi 
možnými způsoby se sna-
žila o předávání informací 
Masarykovi do  zahraničí 
a zajištění přijetí instrukcí 
od  zahraničního odboje. 
Mezi četnými spojkami 
byla i  světoznámá operní 
pěvkyně Ema Destinová, 
která v  říjnu 1915 od-
cestovala na  své turné 
do  Spojených států a  při 
té příležitosti úspěšně 
převezla zprávy od Maffie. 
Při svém návratu do vlasti 
na  jaře 1916 byla naopak 
vybavena instrukcemi pro 
domácí odboj u příležitos-
ti svého návratu do vlasti. 
Způsob jejího návratu vy-
povídá o  schopnostech, 
které Maffie svou čin-
ností a  kontakty dokáza-
la zajistit. Pro její návrat 
do  Rakousko-Uherska 
byl vybrán  Děčín, jelikož 
sem byl přidělen detek-
tiv pražského policejní-
ho ředitelství Kout, jenž 
měl vazby na  Maffii. Díky 
tomu Ema Destinová ne-
byla podrobena celní pro-
hlídce a zprávy pro Maffii 
ještě téhož dne večer 
předala v Praze. Až tehdy 
byly celnice zalarmová-
ny, že má být Destinová 
na  hranicích zadržena 
a  podrobena nejpřísnější 
prohlídce pro podezře-
ní ze špionáže. Když se 
ukázalo, že se Destinové 
podařilo proklouznout, 
čekal jí zákaz dalších cest 
do Spojených států a do-
mácí vězení, které trvalo 
až do října 1918.

Zesílení vojenského 
režimu v roce 1915 a ros-
toucí německý vliv v mo-
narchii spojený s  obavou 
o  připojení českých zemí 
k  Německu přiměl české 
politiky ke  změně takti-
ky. Začali hrát dvojí hru. 
Veřejně nadále podpo-
rovali Vídeň v  naději, že 
se po  válce za  to českým 
zemím dostane lepšího 

Opevní zpěvačka Ema Destinová, která byla spojkou Maffie 
s Masarykem

Šéf činohry Národního divadla Jaroslav Kvapil, který po 
Destinové poslal zprávy Maffie

Pokyny T. G. Masaryka dopra-
vené ze zahraničí domácímu 
odboji v roce 1916

1916 VE VLASTI
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aby se ujal vedení čs. hnutí v  Rusku. Následně tam dorazil 
i M. R. Štefánik, který vypracoval dohodu mezi ČsNR, Svazem 
čs. spolků na Rusi, Slovenskou ligou v USA a zajatecko-vojen-
skými zástupci, která byla podepsána v Kyjevě 29. srpna 1916. 
Kyjevským zápisem byla činnost zajatecká a vojenská vyjmu-
ta z pravomoci Svazu čs. spolků a byla uznána svrchovanost 
ČsNR v Paříži. Zápis řešil i financování odboje a deklaroval po-
žadavek na  utvoření samostatného československého státu. 
Konzervativní ruská carská vláda však Kyjevský zápis neuznala 
a dokonce se ho zřekl i místopředseda ČsNR J. Dürich, čímž vy-
stoupil proti politice ČsNR.

Milan Rastislav Štefánik usiloval ve  Francii o  vytvoření 
česko-slovanské eskadrilly ve  francouzském letectvu, jejíž 
adepty sám vybral z  československých dobrovolníků roty 
„Nazdar“. V prosinci 1915 tak byli do francouzského letectva 
přijati Bedřich Starý, Jan Štork, Václav Pilát a Sylvestr Šebesta, 
v únoru 1916 je následovali Jan Hofman, Augustin Charvát 
a Alfréd Jelínek.

Mezitím vznikla ze zbytku roty „Nazdar“ 2. četa 1. roty 
praporu A  pod velením podporučíka Ivana Štafla, která 
byla s  Marockou divizí nasazena na  frontě v  Champagne 
a  v  červnu 1916 se četa vyznamenala v  bojích o  vesnici 
Belloy-en-Santerre v rámci ofenzívy na řece Sommě. Přitom 
utrpěla další velké ztráty a poslední česká jednotka Cizinecké 
legie zanikla. V polovině války bojovalo v různých jednotkách 
Cizinecké legie na  frontě ve Francii 130 Čechů, na soluňské 
frontě v Řecku 26 mužů, 31 jich bylo v nemocnicích, více než 
150 se ocitlo v africkém Alžírsku a Maroku, 1 v Indočíně, 30 
působilo jako tlumočníci u  francouzských pluků, 11 ve  vá-
lečném průmyslu a 4 byli z vojska propuštěni. Do roku 1918 
prošlo Cizineckou legií přibližně 600 čs. dobrovolníků, z nichž 
zhruba 200 padlo a na 300 jich bylo zraněno. Teprve po staže-
ní Marocké divize z fronty v červenci 1918 bylo posledních 50 
mužů odesláno k Československé brigádě.

Od  jara 1916 byl v  carském Rusku z  rakousko-uherských 
zajatců jihoslovanského původu formován v  Oděse Srbský 

Vojáci 1. praporu Česko-Slováckého střeleckého pluku při přesunu z Pinských bažin na Jihozápadní frontu na jaře 1916

Místopředseda ČsNR Josef Dürich, který po příjezdu do Ruska prosazoval odtržení čs. odboje v Rusku od pařížského vedení, na 
nádvoří Kyjevské univerzity při návštěvě záložní jednotky čs. brigády v srpnu 1916

1916 V Z AHRANIČÍ
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postavení, ale současně na-
vázali tajný kontakt s  exilem, 
který sledoval jako jediný cíl 
vytvoření samostatného stá-
tu. Zároveň se české politic-
ké strany pokusily o  integraci 
do jedné národní strany, avšak 
nejprve se naprosto rozchá-
zely ve  svých programech. 
Teprve až tzv. velikonoční pro-
gram koncipovaný německý-
mi nacionalisty a příslib císaře 
Františka Josefa I. o vyčlenění 
Haliče z  Předlitavska, čímž by 
se rakouští Němci stali národ-
nostní většinou (tzv. oktroj 
ústavy), sjednotil české politic-
ké strany a 19. listopadu vznikl 
Český svaz poslanců na Říšské 
radě. Svaz vydal provolání 
„Českému národu“, ve  kte-
rém sice zopakoval věrnost 
císařskému trůnu, ale součas-
ně vznesl požadavek na  rov-
noprávné postavení českých 
zemí v  rámci celé monarchie. 
Tvůrci této politiky byli agrár-
ník A. Švehla, sociální demo-
krat B. Laušman a  mladočech 
Z. Tobolka, kteří vydali toto 
prohlášení po  důvěrných jed-

nání s ministerským předsedou Karlem hrabětem Stürgkhem 
mimo jiné i  za  cenu záchrany životů na  smrt odsouzených 
českých politiků a splnění některých obranných požadavků. 

Na  konci roku se situace v  Rakousku-Uhersku změnila. 
V  říjnu byl sociálním demokratem Friedrichem Adler při 
atentátu zavražděn rakouský ministerský předseda hrabě 

Stürgkh. S  vědomím, že se jedná o  záchranu říše, pustil 
se Karel I. do reforem. Cestu k dohodám s Čechy, kteří se 
za žádnou cenu nechtěli vzdát programu česko-slovenské 
autonomie, ale byli ještě ochotni odpřisáhnout věrnost 
dynastii, si uzavřel odmítnutím rozšíření dualismu a koru-
novace za českého krále.  n

Lahvička s  tajnými doku-
menty určenými pro Maffii

Maffii se dařilo pašovat do vlasti i fotografie z  Ruska, které 
byly následně ofocovány a kopírovány

Štáb vrchního velitelství rakousko-uherské armády; v popředí vrchní velitel arcivévoda Fridrich a náčelník generálního štábu 
Conrad von Hötzendorf
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dobrovolnický sbor. Vzhledem k tomu, že přijetí do tohoto sbo-
ru nebylo spojeno s tolika obtížemi jako v případě České druži-
ny a důstojníci byli přijímáni v původních rakousko-uherských 
hodnostech, přihlásilo se do  něj na  1  000 Čechů a  Slováků, 
především důstojníků. Byli zařazeni do 1. srbské dobrovolnic-
ké divize plukovníka Š. Hadžiče, která jako součást 47. ruského 
sboru bojovala v srpnu 1916 v Dobrudži. Divize podstoupila 
úporné ústupové boje a její zbytky byly staženy do Ruska.

V  Itálii sloužili jednotlivci české a  slovenské národnos-
ti sloužili u  zpravodajské služby italské armády. Jednalo se 
o přeběhlé důstojníky a poddůstojníky, kteří s sebou přiná-
šeli důležité informace a nadále dobrovolně zůstávali u ital-
ských jednotek. Na  konci roku 1916 rozhodla italská vláda 
o přesunu českých zajatců do samostatných táborů. 

Ve Velké Británii po další sérii jednání krajanů byli v srpnu 
1916 první čs. dobrovolníci přijati ke službě v pracovních pra-
porech a od října téhož roku i v pozemních bojových útvarech 
britské armády. Celkem z krajanů ve Velké Británii vstoupilo 308 
Čechoslováků do britské armády, dva dobrovolníci se připojili 
k armádě Srbska a 44 jich vstoupilo do  francouzské armády. 
Tito muži bojovali na všech frontách, kde Briti válčili: ve Francii, 
v Belgii, v Egyptě, v Palestině, v Mezopotámii, na Soluňské fron-
tě, v Itálii a prošli posádkami v Indii, na Maltě, na Bermudách 
a na mnoha dalších místech. Ve válce padlo 17 britských kraja-
nů v řadách francouzské armády a 15 v armádě britské. n

Jan Štork se svým maskotem v  bombardovacím letounu 
Caudron G VI v době své služby u eskadrilly C 47

Čeští dobrovolníci pochodového pluku Cizinecké legie v  zá-
kopech na frontě v roce 1916

Přísaha 4. pluku 1. srbské dobrovolnické divize v Oděse, ve které 
sloužilo nejvíce Čechů

Rakousko-uherský hydroplán L 47 Lohner typ T, který poškozený 
protiletadlovou palbou přistál 18. dubna 1916 v moři nedaleko 
ostrůvku Grado. Do italského zajetí přitom padl jednoroční dob-
rovolník – štábní šikovatel námořnictva Ing. Ladislav Hrdina, 
který později vstoupil do legií, kde velel kulometné četě.

Českoslovenští dobrovolníci v britské armádě v Egyptě v roce 
1916

1916 V Z AHRANIČÍ

232018 LEGIONÁŘSKÝ SMĚR / VZNIK ČSR / SPECIÁL



1917 VE VLASTI

Monarchie otřesená zprávou o  smrti císaře 
Františka Josefa I. se počátkem roku 1917 
musela potýkat s přibývajícími ztrátami na ži-
votech a  s  dalším zhoršováním zásobovací 

situace. Nedostatek potravin se začal projevovat nejprve 
v zázemí, neboť potraviny byly primárně vyhrazovány vojá-
kům ve frontových liniích. 

V rámci Rakousko-Uherska se pak zásob nedostávalo přede-
vším agrárně méně soběstačnému Předlitavsku. Dávky na líst-
ky se neustále snižovaly, nebylo čím svítit a  topit. Peníze se 
staly bezcennými, platilo se šperky, zlatem či docházelo k vý-
měnám. Ve velkém se rozvinul černý trh, na kterém zbohatli 
především překupníci a  i někteří sedláci. Zprávy o zhroucení 

carského režimu a  úno-
rové revoluci v  Rusku 
našly svůj ohlas i v české 
veřejnosti. V  Německu 
a Habsburské monarchii 
začaly přibývat protesty, 
konaly se stávky a  pro-
pukaly hladové a  proti-
drahotní demonstrace. 
V  některých případech 
došlo při potlačování 
demonstrací i  ke  střel-
bě do  demonstrujících. 

Radikalizace
domácího odboje

Schůzka Karla Kramáře a Aloise Rašína po návratu 
z vězení s redaktorem Františkem Sísem 

v Šárce u Prahy v roce 1917

Oběti hladové bouře v Prostějově
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1917 V Z AHRANIČÍ

Rok 1917 byl v mnoha ohledech pro československý 
zahraniční odboj přelomový. Došlo jednak ke sjed-
nocení odbojových iniciativ po  celém světě pod 
vedení T. G. Masaryka a zároveň se podařilo rozběh-

nout s  dosud nebývalým tempem posilování českosloven-
ského vojenského odboje.

Po ruské Únorové revoluci v březnu 1917 odstoupil car Mikuláš 
II. a moci v Rusku se chopila Prozatímní vláda. V této politické 
atmosféře bylo zásadním úspěchem, že pro myšlenku čs. sa-
mostatnosti se podařilo získat podporu československých dob-
rovolníků v čs. brigádě, kteří se rezolucí ze dne 20. března 1917 
jednoznačně postavili za ideu samostatnosti čs. státu v jeho his-
torických hranicích a podpořili T. G. Masaryka ve vedení našeho 
odboje. Ještě důležitějším se stal 3. sjezd Svazu čs. spolků na Rusi 
v květnu 1917, na kterém hlavní slovo v čs. hnutí převzaly or-
ganizace zajatců a  frontových vojáků, kteří uznali podřízenost 
ČsNR v Paříži. Do Petrohradu přijel den po skončení sjezdu také 
T. G. Masaryk, jehož autorita posílila čs. hnutí v Rusku. 

Ruská Prozatímní vláda připravila na  léto 1917 ofenzívu, 
později nazvanou „Kerenského“. Do ofenzívy se přihlásila i čs. 
brigáda, která měla podniknout pouze pomocný útok jihozá-
padně od městečka Zborov. Ráno 2. července 1917, po čty-
řech hodinách dělostřelecké přípravy, vyrazili Čechoslováci 
ze zákopů. Útok proběhl v  malých skupinkách po  6 až 12 
mužích, které se pohybovaly rychlými přískoky a  obratně 
využívaly terénních nerovností. Čs. střelecká brigáda prolo-
mila všechna tři pásma rakousko-uherské obrany, pronik-
la do hloubky 5,5 km a zajala na 4 000 rakousko-uherských 
vojáků. V boji však padlo 167 mužů, 17 zemřelo na následky 

zranění a více než 900 vojáků bylo raněno. Průlom ale ruská 
vojska nedokázala využít. Ofenzíva jako celek skončila nezda-
rem, navíc následná protiofenzíva Ústředních mocností vedla 
k totálnímu zhroucení ruské fronty a čs. brigáda byla nucena 
s velkými ztrátami ustupovat do centra Ukrajiny.

Vítězství u Zborova bylo nejen v Rusku, ale i v zahraničí vyu-
žito propagačně a politicky. Prozatímní vláda následně povolila 
neomezený nábor a v říjnu 1917 vznikl Československý armád-
ní sbor se dvěma divizemi, dvěma dělostřeleckými brigádami 
a  dalšími speciálními a  týlovými oddíly o  síle 40  000 vojáků. 
Bolševický převrat v říjnu, resp. v listopadu 1917 se zpočátku 
československých jednotek téměř nedotkl a T. G. Masarykovi, 
který bolševickou revoluci prožil v Rusku, se podařilo uhájit ne-
utralitu našeho vojska.

Posilování mezinárodní
pozice československého
zahraničního odboje

Prof. Masaryk s důstojníky II. divize, dislokované 
v rajonu Borispol, kterou navštívil společně s prof. Maxou, 

R. Medkem, J. Davidem a gen. Červinkou v srpnu 1917

Útok granátníků 2. čs. střeleckého pluku na nepřátelské po-
zice za horizontem. Vpravo je ostřelována Mogyla, mohutný 
opěrný bod rakousko-uherské obranné linie.
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Například v Prostějově bylo 26. dubna zastřeleno 24 protestu-
jících a 40 jich bylo těžce raněno. Jednalo se především o ženy, 
jejichž mužové byli ve válce a ony se staraly o děti, dále o děl-
níky, na které byly odkázány rodiny a mladí lidé, kteří byli často 
jedinou oporou svých sourozenců. Nejmladší oběti bylo 13 let.

Císař Karel, který si byl vědom kritické situace, v níž se mo-
narchie nacházela, se marně pokusil o uzavření příměří. Císař 
ještě na počátku prosince roku 1916 převzal velení armády 
a 1. března 1917 odvolal z postu velitele generálního štábu 
Conrada von Hötzendorf. S  pomocí příbuzných císařovny 
Zity z  rodu Bourbon-Parma se pokusil jednat o  předčasný 
mír, ale jednání bylo odhaleno a po následující tzv. Sixtově 
aféře Rakousko-Uhersko ztratilo další možnosti na  jednání 
o separátním míru a bylo zcela připoutáno ke svému němec-
kému spojenci. 

Představitelé Českého 
svazu se po výměně císaře 
znovu rozhodli pro osvěd-
čenou „pozitivní politiku“ 
a  ustoupili od  původních 
požadavků. Již v  únoru 
vydali prohlášení, ve  kte-
rém odmítli návrhy Velké 
Británie a  Francie na  po-
válečné vytvoření nezá-
vislého státu a  opět se 
plně postavili za habsbur-
skou monarchii. Karel I. 
brzy po  svém nástupu 
ukončil pronásledování 
nepohodlných politiků 
a  do  určité míry obnovil 
i některé základní ústavní 
svobody. Vliv ruské revoluce a  kritická situace říše donutily 
mladého císaře a  vládu, aby na  30. května 1917 svolal par-
lament bez plánovaného oktroje ústavy, který by zvýhodnil 
německojazyčné poslance.

Krátce před prvním zasedáním Říšské rady se na české po-
slance obrátilo 222 spisovatelů a představitelů kultury s mani-
festem Českému poselstvu na radě říšské, ve kterém kulturní 

Fronta na maso v Jaroměři

Výprava žen pro brambory

František Staněk, předseda české-
ho poslaneckého Svazu ve Vídni
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Přelomový byl rovněž vývoj v Itálii. Vlastenečtí zajatci založili 
15. ledna 1917 v táboře Santa Maria Capua Vetere u Neapole 
Český dobrovolnický sbor (ČDS). V  létě byli Češi a  Slováci 
přesunuti do Paduly u Salerna a v říjnu měl sbor již na 4 000 
členů. Z  potřeb italských nižších velitelů a  ještě bez souhla-
su italské vlády vznikly na  podzim 1917 u  štábů některých 
italských armád oddíly výzvědčíků. Vše se konečně změnilo 
v  říjnu 1917 po porážce Italů rakousko-německou ofenzívou 
u  Caporetta, která vedla k  obměně italské vlády. Nová vláda 
rozhodla o využití zajatých Čechů a Slováků v pracovních od-
dílech mimo válečné operace a umožnila ustanovení Odbočky 
ČsNR v Římě jako vrcholného orgánu čs. odboje v Itálii.

Do  bojů ve  Francii zasáhli krajané z  Kanady. Většina čes-
kých a  slovenských krajanů byla soustředěna v  české rotě 
C,  223. kanadském praporu „Skandinávském“ Kanadského 

expedičního sboru. Další krajané dobrovolně přicházeli i  ze 
Spojených států amerických, které byly až do  dubna 1917 
neutrální. Po  prodělání základního výcviku odplul prapor 
v  květnu 1917 do  Francie, kde byli dobrovolníci zařazeni 
do  11. rezervního praporu Kanadského expedičního sboru. 
Po dokončení výcviku byli dobrovolníci převeleni do 107. zá-
kopnického praporu kanadských ženistů a dalších pluků ka-
nadské a britské armády. Další naši dobrovolníci byli zařazení 
v různých kanadských jednotkách na západní frontě. 

V  rámci Jihoslovanské legie australské (Special Service 
Battalion či Jugo-Slav Battalion) bylo přeplaveno v roce 1917 
sedm Čechů a  jeden Slovák na  Soluňskou frontu. Další mi-
nimálně tři krajané působili přímo v  australské armádě, ale 
jen František Hájek, číšník z  Melbourne, se zúčastnil bojů 
ve Francii.

Zajatci v zajateckém táboře Santa Maria Capua Vetere

Užší výbor Československého dobrovolnického sboru v Itálii v čele s Janem Čapkem a Františkem Hlaváčkem
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elita vyzvala své politické zástupce, aby ve Vídni důsledně há-
jili české státoprávní požadavky. Text, který zkomponoval šéf 
činohry Národního divadla a  činovník Maffie J. Kvapil, měl 
zůstat tajný, ale byl zveřejněn v českém tisku. Manifest, který 
podepsali vážené osobnosti jako A. Jirásek, bratři Čapkové, 
F. X. Šalda vzbudil obrovský ohlas u  domácí veřejnosti a  po-
slanci z Českého svazu byli konfrontováni s propastným rozdí-
lem mezi jejich prorakouským konáním a radikalizací domácí 
kulturní elity a veřejnosti. To je přimělo k opětovnému návratu 
k radikálním státoprávním návrhům z listopadu 1916. 

V  den znovuobnovení Říšské rady přednesl předseda 
Českého svazu F. Staněk prohlášení, v  němž poprvé v  ději-
nách české politiky její oficiální představitelé žádali zrušení 

dualistického uspořádání a přeměnu monarchie na vícečlen-
nou federaci, jejíž samostatnou částí by byly i  české země 
spojené se Slovenskem. Vedle deklarace českých poslanců 
vydali téhož dne svou deklaraci také poslanci jihoslovanští. 

Vídeň české požadavky nepřijala, ale přesto pokračova-
la v umírněné politice a v létě vyhlásil císař amnestii, při kte-
ré věznice a  internační tábory opustilo 719 Čechů včetně 
K. Kramáře a  A. Rašína. I  přes snahy císaře Karla ke  zmírnění 
sociálních problémů obyvatelstva v rakouské části monarchie 
založením prvního ministerstva sociální péče na  světě a  mi-
nisterstva zdravotnictví, se tvrdé dopady válečné ekonomiky 
příliš nezmírnily a nálady ve společnosti se dále radikalizovaly. 

Od roku 1917 se však zkomplikovalo předávání zpráv na-
šemu exilu přes neutrální státy. Došlo tak k výraznému osla-
bení kontaktů mezi naším zahraničním odbojem a Maffií, což 
vedlo k samostatnému postupu obou složek v roce 1918, při 
sledování stejného cíle. nOdchod nováčků pěšího pluku č. 18 z České Lípy

Thalerhof u Štýrského Hradce, jeden z mohla internačních tá-
boru pro „politicky nespolehlivé“, kde na nemoci, podvýživu 
a brutální mučení do roku 1917 zemřelo na 2 000 uvězněných 
včetně žen a dětí.

Alois Jirásek, přední osobnost českých spisovatelů za války
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Příznivější podmínky pro další rozvoj akcí amerických 
krajanů přinesl výše zmíněný vstup Spojených států do vál-
ky s Německem v dubnu 1917. Po celé zemi byl zahájen vý-
cvik branců pro americkou armádu, do  které též vstoupilo 
30  218 Čechů a  12  186 Slováků s  americkým občanstvím, 
narozených v Českých zemích a na Slovensku. První přísluš-
níci American Expeditionary Forces (AEF) dorazili do Evropy 
v červnu 1917. Do konce války jich byly dva miliony. V ame-
rické armádě ještě sloužilo téměř 28 000 krajanů narozených 
již v USA. Krajané však nikdy netvořili samostatné vojenské 
celky podle národnosti, neboť to odporovalo americké politi-
ce integrace a asimilace přistěhovalců. 

V červnu 1917 připlul do Spojených států místopředseda 
ČsNR M. R. Štefánik, aby zajistil nábor krajanů pro českoslo-
venské vojsko ve  Francii. Vláda Spojených států ale povoli-
la nábor pouze těch, kteří nesplňovali podmínky k  odvodu 
do  americké armády. M. R. Štefánik vydal v  září 1917 pro 
krajany, kteří již překročili odvodový věk nebo ještě nezíska-
li americké občanství, provolání o národní mobilizaci. První 
dobrovolníci odpluli do Francie již začátkem listopadu 1917. 
Hlavní úloha při náboru dobrovolníků náležela Vojenskému 
odboru Odbočky ČsNR v  Americe, tzv. Vojenské kanceláři. 
V čele odboru byli důstojníci československých legií z Ruska, 
kapitáni Zdeněk Fierlinger a Ferdinand Písecký. 

Činnost ČsNR byla korunována úspěchem i  ve  Francii. 
Dekretem prezidenta Raymonda Poincaré z 19. prosince 1917 
francouzská vláda povolila organizaci autonomní čs. armády 
ve Francii a zabezpečila její výzbroj, výstroj a činnost, což vy-
tvořilo podmínky pro budování československých jednotek 

Česká četa roty C, 223. kanadského praporu „Skandinávského“

Českoslovenští dobrovolníci z  III. transportu krajanů z USA po 
příjezdu do Cognacu v prosinci 1917 před odchodem do kasáren

Místopředseda ČsNR Milan Rastislav Štefánik ve Washingtonu 
v  době svých jednání s  představiteli krajanských organiza-
cí v USA. Zleva Aleš Hrdlička, Alois Bílek, předseda Slovenské 
ligy Albert Mamatey, Karel Pergler, M. R. Štefánik, E. V. Voska, 
předseda Českého národního sdružení Ludvík Fisher, Ivan 
Daxner a Ferdinand Písecký.

Velitel Amerických expedičních sil v letech 1917–1919 gene-
rál John J. Pershing se svým štábem při cestě do Francie na 
palubě lodi Invica v červnu 1917

v nadcházejícím roce. Na konci roku 1917 se stala ČsNR vůdčí 
silou československého osvobozeneckého hnutí a hlavním or-
ganizátorem československé zahraniční armády. n
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I přes vítězství na východní frontě byla situace v rakous-
ko-uherské monarchii počátkem roku 1918 kritická. 
Jednalo se zejména o bídu a hlad, kterými již trpěli nejen 
civilisté v zázemí, ale stále častěji i vojáci. Vysokou úmrt-

nost způsobovaly zásobovací potíže a epidemie. Nedostatek 
pracovních sil a surovin, zejména uhlí, pak vedly k výraznému 
poklesu výroby. 

Dle odhadů poklesla zemědělská produkce monarchie před 
koncem války nejméně o 40 % a v zimě na přelomu let 1917 
a  1918 zasáhl města v  Rakousko-Uhersku velký hlad. Vedle 
stále častějších stávek začaly i v českých zemích v průběhu 
roku 1918 přibývat masové demonstrace, kterých se ve vel-
kém účastnily ženy. Zhroucení zásobování v Předlitavsku za-
bránilo na jaře roku 1918 dovoz potravin z Rumunska a Uher. 
Obsazení Ukrajiny, která měla po Brestlitevském míru sehrát 
roli obilnice Centrálních mocností, se pro Rakousko-Uhersko 
ukázalo jako neefektivní, neboť silná armáda vydržovaná pro 
její uhájení většinu tamního obilí spotřebovala sama.

Na  jaře roku 1918 postupoval rozklad rakousko-uher-
ské armády. Nedostatečné zásobování a  přísný režim vedl 
u mnoha posádek k vypuknutí nepokojů, který se ale rakous-
kému velení vždy podařilo utajit. Mezi největší patřilo ledno-
vé povstání námořníků v Boce Kotorské, které se zúčastnilo 
40 vojenských lodí s  asi 6  000 námořníky převážně slovan-
ského původu. Vzpora byla krvavě potlačena a dva Češi a dva 
Jihoslované, jako vůdcové vzpory, byli popraveni. K největší 
vojenské vzpoře na  českém území došlo v  Rumburku, kde 
byl v té době umístěn posádkou 7. střelecký pluk zeměbra-
ny z  Plzně. Při ranním nástupu 21. května odmítlo 60 vojá-
ků poslušnost, zbili své velitele, zmocnili se střeliva a  strhli 
ke  vzpouře na  osm set vojáků posádky, kteří se zmocnili 

celého města. Vzpoura ale nebyla dostatečně organizována, 
vzbouřenci ve snaze rozšířit povstání do zbytku Čech se vy-
dali na Českou Lípu. Zde byli rozprášeni spolehlivými oddí-
ly a zajati. Deset hlavních vůdců vzpoury v čele se Stankem 
Vodičkou bylo v  lese u  Rumburku zastřeleno, další poslá-
ni na  frontu či dopraveni do  Malé pevnosti u Terezína, kde 
byli drženi až do  konce války. V  srbském městě Kragujevac 
povstali vojáci slovenského původy. Vedle těchto nepoko-
jů přibývalo rovněž dezercí. Vojáci vracející se po  uzavření 
Brestlitevského míru z ruského zajetí se totiž odmítali dosta-
vit po udělené dovolené zpět do armády. Ti zběhové, kteří se 
ukrývali před vojenskou službou v lesích, bývali označováni 
jako zelené kádry.

Jednotný postup 
a příprava na převrat

Odzbrojení vzbouřenci v Boce Kotorské 
jsou odváděni do vězení v únoru 1918

Ukládání těla popraveného vůdce rumburské vzpoury Stanka 
Vodičky a dalších zastřelených 28. května 1918 v Rumburku 
do rakví
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Na  počátku roku 1918 zveřejnil americký prezi-
dent Woodrow Wilson 14 válečných cílů, za kte-
ré Spojené státy bojují. Spojenci v  té době 
stále neměli mezi svými válečnými cíli rozčle-

nění Rakousko-Uherska, a  tak museli vedoucí představitelé 
ČsNR v boji za samostatný stát vyvinout ještě větší aktivity. 
M. R. Štefánik svolal v  únoru 1918 do  Chicaga konferenci 
krajanských spolků, na  které byla přijata rezoluce o  rozbi-
tí Rakousko-Uherska a  10. března byla ustavena Odbočka 
Československé národní rady v  Americe (OČsNR) v  čele 
s Karlem Perglerem.

Ve Francii se v souvislosti s prezidentským dekretem z pro-
since 1917 postupně podařilo soustředit 10  000 dobrovol-
níků z celého světa. Ze zajateckých táborů v Rumunsku, dva 
transporty z jednotek v Rusku, ze srbské armády ze soluňské 
fronty, z Austrálie, ze zajateckých táborů z Itálie a ve 22 trans-
portech z USA. 

V Cognacu byl díky tomu 12. ledna 1918 vytvořen 21. čs. 
střelecký pluk a po příjezdu dalších dobrovolníků v Jarnacu 
v květnu 22. čs. střelecký pluk, čímž vznikla Československá 
střelecká brigáda ve Francii. Dobrovolníci obdrželi francouz-
ské světlomodré stejnokroje s písmeny ČS na náramenících 
a  tmavomodré barety. Na závěr výcviku se 30. června 1918 
konala ve vogézském městečku Darney před francouzským 
prezidentem R. Poincaré a tajemníkem ČsNR E. Benešem slav-
nostní přísaha a předání praporu 21. čs. střeleckému pluku. 
Francouzská vláda v předvečer přísahy Čs. střelecké brigády, 

29. června, uznala právo československého národa na samo-
statnost a vedoucí postavení ČsNR. Po přísaze byly jednotky 
dle francouzských zvyklostí nasazeny nejprve na klidnějších 
úsecích fronty v  Alsasku mezi vesnicemi Aspach-le-Haut 
a  Kreuzwald u  Michelbachu v  mírně pahorkatém a  zales-
něném terénu na  úpatí Vogéz. Docházelo zde ke  střetům 
průzkumných hlídek a  dělostřeleckému ostřelování včetně 
použití plynových granátů.

Vojenské úspěchy 
a mezinárodní uznání 
práva na samostatnost

Slavnostní přísaha 21. čs. střeleckého pluku 30. června 1918 v Darney před 
tajemníkem ČsNR v Paříži Edvardem Benešem a prezidentem Francouzské 

republiky Raymondem Poincaré, který při této příležitosti předal pluku prapor

Velitelství praporu 21. čs. střeleckého pluku v Michelbachu
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I  přes snahy císaře Karla o  zmírnění sociálních problé-
mů obyvatelstva v  rakouské části monarchie, kterého chtěl 
mimo jiné dosáhnout i založením prvního ministerstva soci-
ální péče na světě, se tvrdé dopady válečné ekonomiky pří-
liš nezmírnily a nálady ve společnosti se dále radikalizovaly. 
Dne 6. ledna 1918 se v Praze sešli čeští poslanci říšské rady 
a zemských sněmů a vydali tzv. Tříkrálovou deklaraci, obsa-
hující požadavek vzniku samostatného čs. státu v  historic-
kých hranicích společně se Slovenskem s  tím, že o  dalším 
osudu Čechů a  Slováků budou jejich zástupci rozhodovat 

Poprava účastníků rumburské vzpoury 29. května 1918 
v Novém Boru u České Lípy

Památeční snímek Čechů, navrátivších se po Brest-litevském 
míru z ruského zajetí před zařazením zpět do rakousko-uher-
ské armády

Poděkování Aloise Jiráska vojákům na frontu z května 1918 
za zaslané fotografie uskutečněného loutkového představení

Básník Adolf Heyduk po  skončení shromáždění opouští Pan-
theon Národního muzea

na poválečném mírovém kongresu. Tímto aktem došlo k de-
finitivnímu sloučení stanovisek domácího a  zahraničního 
protihabsburského odboje. Domácí politická scéna se radi-
kalizovala a dne 13. dubna 1918 ve Smetanově síni Obecním 

domě v Praze vůdčí osobnosti českého života složili Národní 
přísahu, kterou zkoncipovali členové Maffie Alois Jirásek 
a  František Soukup a  která představovala manifestační vy-
stoupení za  samostatný stát. Národní přísaha byla zároveň 
odpovědí na  urážlivé vystoupení uherského ministra za-
hraničních věcí hraběte Otakara Czernina proti Masarykovi 
a jeho spolupracovníkům doma i v zahraničí.

V  zásadní politickou manifestaci se proměnily oslavy 
50. výročí položení základního kamene Národního diva-
dla, které byly zahájeny 16. května 1918. Zároveň se osla-
vy staly epilogem dubnového kongresu utlačovaných 
národů v  Římě, neboť se do  Prahy sjely početné delegace 
Jihoslovanů, Poláků, Slováků, Italů a  Rumunů. Při zahájení 
oslav pronesl Karel Kramář v Pantheonu Národního muzea 
následující slova: „Nechceme zůstati v  úzkém rámci toho, 
co nám z Vídně milostivě povolí, chceme svými být, plnými 
vládci veškerého národního života. Nepotřebujeme ničí ve-
dení a poručníkování, dovedeme na vlastních nohou pevně 
a neodchylně kráčeti za všelidskými ideály svobody a spra-
vedlnosti! A máme síly dost i vytrvalosti, abychom nelekali 
se ničeho, čím se nám hrozí za  to, že chceme pro svůj ná-
rod plnou svobodu národního života, a  to pro národ celý, 
i pro ty miliony týraných našich bratří pod Tatrami!“ Na dru-
hý den byla v Národním divadle přijata rezoluce požadující 
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Trvale složitější byla situace v Itálii. Vedení ČsNR zásadně ne-
souhlasilo s rozhodnutím italské vlády o využití zajatých Čechů 
a Slováků v pracovních oddílech mimo válečné operace, a pro-
to opět přijel do  Itálie M. R. Štefánik. Jeho aktivita přiměla 
italskou vládu 21. dubna 1918 k podepsání dohody o zřízení 
samostatného čs. vojska v Itálii. Ve Folignu tak díky okamžité-
mu přílivu tisíců dobrovolníků z řad zajatců vznikla 6. čs. stře-
lecká divize o dvou střeleckých brigádách, složená z 31., 32., 33. 
a 34. čs. střeleckého pluku. Každý pluk měl tři prapory o třech 
pěších a  jedné kulometné rotě, jednu údernou četu (arditi) 
a další podpůrné jednotky. Vojáci obdrželi uniformy alpských 
střelců s kloboukem se sokolím perem. Divize, včetně italských 
velitelů a příslušníků týlových jednotek, čítala na 12 000 osob. 
Před pomníkem krále Viktora Emanuela II. v Římě složili legio-
náři 24. května přísahu ČsNR a z rukou italského předsedy vlá-
dy V. E. Orlanda obdrželi bojový prapor. 

Ještě před dokončením výcviku byly dva čs. střelecké pra-
pory odeslány posílit výzvědné oddíly.

A tak I. prapor 33. čs. střeleckého pluku, ještě než byl rozdě-
len, byl v červnu 1918 nasazen do bojů na Piavě. Při italském 
ústupu utrpěl ztráty, ale poté se úspěšně zapojil do  útoků 

u San Dona di Piave a Fossalta. V bojích padlo 22 vojáků, 177 
bylo raněno a  14 zajatých popravila rakousko-uherská ar-
máda jako vlastizrádce. Po dokončení výcviku se celá divize 
v polovině srpna přesunula na Monte Alttisimo.

V dubnu 1918 byl u Stamfordu ve státu Connecticut zřízen 
Výcvikový tábor čs. dobrovolníků, kteří obdrželi světlomod-
ré stejnokroje francouzské armády s  tmavomodrými barety 
a  červenými písmeny ČS na  náramenících. V  táboře prodě-
lali dobrovolníci vojenský výcvik organizovaný zkušenými 
důstojníky legií z Ruska a Francie. Celkem bylo rekrutováno 
3 002 dobrovolníků.

Dobrovolníci z prvních transportů, kteří ještě neprošli vo-
jenským výcvikem ve  Stamfordu, byli ve  Francii rozděleni 
mezi zkušené bojovníky z ruských a srbských bojišť a s nimi 
prodělali výcvik. V  jednotkách Československé brigády byli 
američtí dobrovolníci nasazeni v  Alsasku, v  Champagne 
a  v  Argonne u Terronu a Vouziers. Po  odjezdu obou pluků 
z Cognacu zde byl zřízen náhradní prapor, aby soustřeďoval 
a cvičil další přicházející dobrovolníky. Celkem bylo převeze-
no v 22 transportech do Francie z Ameriky 2 500 dobrovolní-
ků, z toho 1 065 Slováků. Ti byli převážně zařazováni k 23. čs. 
střeleckého pluku, který byl formálně ustanoven 3. prosince 

M. R. Štefánik, předseda italské vlády V. Orlando a generál A. Graziani na schodišti pomníku Viktora Emanuela II. v Římě 
u příležitosti slavnostní přísahy a odevzdání praporu čs. jednotkám

Českoslovenští dobrovolníci v zákopech na Piavě

Nástup čs. dobrovolníků k  ranní prohlídce před zahájením 
výcviku ve vojenském táboře Stamford v USA
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na základě práva na sebeurčení život utlačovaných národů 
ve vlastních, samostatných státech.

Z  iniciativy agrárníka Antonína Švehly byl 13. července 
ustanoven 38členný Národní výbor československý, jehož 

V  rámci výročí Národního divadla po  celé Praze probíhala 
divadelní představení, jež uvedla mimo jiné i  staročeského 
„Mastičkáře“

Pořadatelé hereckých slavností v rámci výročí Národního divadla při průvodu Prahou

Gustav Habrman František Sís

Jaroslav Rošický, pověřený 
odranizací Vojenské Maffie

Pilot Jindřich Kostrba, člen 
Rošického štábu

Malíř Ferdinand Engelmüller

Oskar Škorpil, jenž na  pře-
vrat skvěle připravil drážní 
přepravu

úkolem bylo připravit převzetí státní moci, vypracová-
ní základních zákonů a  zajištění organizace státní moci. 
Jednotlivé strany se dohodli na  poměrném zastoupení 
podle výsledků posledních voleb v  roce 1913 a  přibrali 
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1918. Celkem padlo v bojích či zemřelo ve službě 67 americ-
kých Čechů a 27 Slováků. Zraněno bylo 139 amerických kra-
janů, dva z nich pak po návratu zemřeli na následky útrap.

Poté, co Rusko uzavřelo 3. března 1918 v Brestu Litevském 
separátní mír s  centrálními mocnostmi, bylo rozhodnu-
to o  přesunu celého Československého armádního sboru 
z Ruska do Francie, kde měl pokračovat v boji. Počátkem břez-
na u Kyjeva a Bachmače museli čs. jednotky svést ústupové 
boje s postupujícími německými oddíly. Pluky II. čs. střelecké 
divize zadržely německý postup 
než se I. čs. střelecké divizi podaři-
lo nasednout do vlaků a společně 
vyrazily přes Sibiř do Vladivostoku, 
odkud měly přeplout do Francie.

Po  ústupu z  Ukrajiny, v  břez-
nu 1918, se měly československé 
jednotky přesunout do  Francie 
přes Vladivostok, ale dle dohody 
se sovětskou vládou odzbroje-
né. Po  odevzdání většiny zbraní 
v Penze se do Vladivostoku poda-
řilo dojet pouze příslušníkům 5. 
a 8. střeleckého pluku. 

Na  konci dubna 1918 se trans-
port Čechoslováků na  nátlak 
Německa v  podstatě zastavil. 
Přednost na železnici dostaly vlaky 
německých a  rakousko-uherských 
válečných zajatců, kteří byli na zá-
kladě brestlitevského míru repatri-
ováni z ruských zajateckých táborů. 
Sovětská vláda měla v  úmyslu Čs. 
armádní sbor, roztažený po  celé 
délce Transsibiřské magistrály, 
včlenit do Rudé armády nebo od-
zbrojit a internovat. Nečinnost čes-
koslovenské vojáky radikalizovala. 
K  nejvážnějšímu incidentu došlo 

14. května 1918 v  Čeljabinsku, kdy Čechoslováci potresta-
li zajatce, který těžce zranil střelce 6. čs. střeleckého pluku 
Ducháčka, a následně osvobodili své zadržené druhy. Tento 
incident posloužil lidovému komisaři vojenství a námořnic-
tva L. D. Trockému jako záminka k zatknutí politických před-
stavitelů Odbočky ČsNR v Moskvě a k vydání rozkazu, který 
přikazoval kompletní odzbrojení a rozpuštění Čs. armádního 
sboru. Naši vojáci se vzepřeli a bojově vystoupili proti bolše-
vikům s mottem „vlastním pořádkem do Vladivostoku“. 

Legionáři obsadili železniční sta-
nice a úseky tratí, na kterých se prá-
vě nacházeli a  v  průběhu několika 
týdnu porazili špatně organizované 
bolševické oddíly a získali kontrolu 
nad rozsáhlým územím v  Povolží, 
na  Uralu, v  centrální Sibiři, v  okolí 
Bajkalského jezera a  Vladivostoku. 
Po  třech měsících bojů se 31. srp-
na celá Transsibiřská magistrála 
od Volhy až k Pacifiku ocitla v čes-
koslovenských rukou. Čechoslováci 
přitom na  celém osvobozeném 
území poskytli Rusům pomoc při 
obnově ústavního pořádku, ekono-
miky a hospodářství.

Nejprve mělo vystoupení za 
cíl probít si volnou cestu do 
Vladivostoku. Ubezpečované ne-
uváženými sliby Spojenců o brzké 
pomoci se čs. části vrátily k před-
tím již opuštěné Volze s úmyslem 
vytvořit protiněmeckou frontu 
na linii Povolží. Společně s ruskou 
armádou gen.  Kappela se česko-
slovenským jednotkám podařilo 
dobýt Simbirsk a  Kazaň. Bohužel 
západní spojenci ve  větším po-
čtu na  frontu nikdy nedorazili 

Nádraží Bachmač-libavské po příjezdu prvních čs. jednotek

Most cara Alexandra II. přes Volhu, 
dlouhý 1 480 m, byl dobyt 31. května 1918 
improvizovaným obrněným vlakem Orlík 

a dobrovolníky 4. pluku
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mezi sebe také zástupce ze Slovenska. Ve  výboru tak za-
sedli zástupci státoprávních demokratů, sociální demo-
kratů, agrárníků, socialistů, katolických stran a  realistů. 
Předsedou výboru se stal Karel Kramář, místopředsedy 
pak A. Švehla s V. Klofáčem a v předsednictva dále zasedli 
A. Rašína, G. Habrmana a F. Soukupa. Výbor získal širokou 
společenskou podporu a respekt většiny občanských orga-
nizací. Brzy navázal kontakt s ČSNR v Paříži, uznal její vůdčí 
roli a začal připravovat domácí půdu pro ustanovení samo-
statného státu. 

Starosta Sokola a člen Maffie Josef Scheiner si vzal na sta-
rost organizování ozbrojených pořádkových jednotek z  řad 
Sokola a českých vojáků pro zajištění bezpečnosti při převra-
tu. Šéfredaktor Národních listů František Sís po poradě s ve-
doucími představiteli Národního výboru zahájil výstavbu tzv. 
Vojenské Maffie, jejímž úkolem bylo zajistit Národnímu výbo-
ru československému vojenskou moc k provedení převratu. 
Jeho provedení bylo zpočátku plánováno na jaro 1919, kdy 
bylo předpokládáno zhroucení armád Centrálních mocností. 
K  realizaci tohoto úkolu byl vybrán setník Jaroslav Rošický, 
učitel taktiky na kadetní škole v Praze, jenž vypracoval revo-
luční program obsahující konspirativní získávání dalších čes-
kých důstojníků a seznam hlavních úkolů, kterých mělo být 
před převratem dosaženo. 

Bezodkladně byl vytvořen revoluční důstojnický štáb 
a  hlavní skladiště pro soustřeďování zbraní bylo umístěno 

ve  sklepích domu akad. malíře Ferdinanda Engelmüllera 
na  Hradčanech. První vojenskou jednotkou, která byla 
pro Vojenskou Maffii získána, byla asistenční baterie 
ve Vršovicích. Postupně byli důvěrníci Vojenské Maffie ne-
jen u většiny náhradních těles v zázemí, ale také u jednotek 
nasazených na  frontě, prostřednictvím důstojníků, kteří se 
tam vraceli z dovolené. V rámci příprav se počítalo rovněž 
s tím, že část strážní služby při převratu převezmou jednot-
ky složené ze Sokolů. 

Nejlépe byla na převrat připravena železniční doprava, díky 
čemuž byla do Prahy znemožněna přeprava jednotek k potla-
čení převratu. Zároveň byla zorganizována informační služba 
Alarm, kterou tvořili chodci a jezdci na kolech, kteří měli v pří-
padě nespolehlivého telefonního spojení zajišťovat spojení. 
Svědomitá a promyšlená příprava se zúročila v říjnu 1918, když 
Národní výbor vystoupil 14. října proti nekoordinovaným po-
stupům socialistických stran k  odvrácení pokusu o  vyhlášení 
socialistické revoluce.

Socialistické strany si totiž již 6. září založili Socialistickou 
radu. Ta svolala na 14. října generální stávku, během níž se 
ve  vícero českých městech protestovalo proti vývozu po-
travin z  českých zemí a  na  některých místech došlo k  vy-
hlášení samostatné Československé republiky. Socialistická 
rada a její akční výbor však nepodnikly opatření, aby pro-
klamaci samostatné republiky zajistily i mocensky a navíc 
se proti jejich aktivitě postavily ostatní domácí politické 

Vojenské jednotky zamezují 14. října přístup na Václavské náměstí
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a  tvorba protibolševických ruských armád postupovala 
pomalu. 

Obsazení magistrály znamenalo zablokování půl milionu 
rakouských, maďarských a německých zajatců v ruských zaja-
teckých táborech na Sibiři a v Kazachstánu. To byl spolu s pří-
chodem americké armády do  Francie rozhodující moment, 
kterým se poměr sil v první světové válce definitivně změnil 
ve prospěch Dohody. 

Na  jaře 1918 odcestoval T. G. Masaryk do USA, kde se mu 
dostalo triumfálního přijetí od českých a slovenských krajanů 
v Chicagu a New Yorku. V Pittsburghu pak 31. května podepsal 
s českými a slovenskými krajanskými spolky tzv. Pittsburskou 
dohodu o společném státě, který dle ní měl mít republikán-
skou formu vlády a ústavy. Slovensku se přisoudilo rovnopráv-
né autonomní postavení s vlastní administrativou a zákony. 

Americký prezident Wilson na základě zablokování obrov-
ského množství německých, rakouských a maďarských zajat-
ců československými jednotkami v Rusku a po jednání s T. G. 
Masarykem vyhlásil 28. června změnu cílů USA a  podpořil 
rozpad Rakousko-Uherska. Československý národ byl oficiál-
ně prohlášen spojencem dohodových mocností. 

Francii, která na  konci června uznala právo českosloven-
ského národa na  samostatnost a  vedoucí postavení ČsNR, 
následovala 9. srpna Velká Británie, 3. září Spojené státy ame-
rické a 9. září Japonsko. 

V Itálii v polovině srpna obsadily pluky 6. střelecké divize 
úsek od Gardského jezera k městečku Brentonico. Svůj nej-
větší boj svedla 21. září 1918 o kótu Doss Alto. U jednotlivých 
italských armád navíc ještě působilo v  devíti výzvědných 
rotách na 1 600 výzvědčíků, kteří byli 25. září 1918 formálně 
včleněni do 39. čs. pluku – výzvědného. 

V září byla Československá střelecká brigáda ve Francii od-
velena do Champagne a počátkem října do oblasti Argonne 
k městu Vouziers na řece Aisně, kde se 21. čs. střelecký pluk 
od  20. října zapojil do  těžkých obranných bojů o  vesnici 
Terron a 22. čs. střelecký pluk byl zasazen do protiútoků se-
verně od vesnice Chestres.

I v zahraničí činnost našeho odboje gradovala. Rozhodnutím 
E. Beneše, se souhlasem T. G. Masaryka, se v Paříži 26. září ČsNR 
prohlásila Prozatímní československou vládou. T. G. Masaryk 
byl jmenován jejím prezidentem, předsedou rady ministrů 
a  ministrem financí, E. Beneš ministrem zahraničních věcí 
a vnitra a M. R. Štefánik ministrem války. Ustanovení čs. vlády 
bylo oznámeno francouzskému ministru zahraničí a  dalším 
dohodovým velvyslancům 14. října a  prozatímní vláda byla 
vzápětí uznána státy Dohody. 

Čs. kulometné hnízdo na kungurské frontě v říjnu 1918

Uvítání T. G. Masaryka krajany v USA v květnu 1918
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Setkání domácí a  exilové politické reprezentace koncem října 1918 v  Ženevě. Zleva sedí Habrman, Staněk, Kramář, Beneš, 
Klofáč a Šámal, stojící zleva Markovič, Svoboda, Kalina, Osuský, Srimpl a Preiss.

strany, které se obávaly rostoucího vlivu socialistů. V závěru 
října 1918 odjížděli do Ženevy čeští poslanci pod vedením 
K. Kramáře na jednání s E. Benešem, aby se dohodli s exilo-
vými představiteli na sestavení vlády a parlamentu, vytvoře-
ní prozatímní ústavy, proklamaci československé státnosti 

K obsazení Václavského náměstí 14. října byly využity čistě maďarské jednotky

a  na  obsazení postu prezidenta. Rošický žádal poslance, 
kteří do Ženevy dorazili 27. října 1918, aby na jednání po-
žadovali od  států Dohody zajištění silné letecké pomoci 
v době převratu. Události, k nimž došlo nazítří doma, však 
jednání v Ženevě předběhly.  n
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Pro podporu jednání o příměří, vydal 16. října císař Karel I. 
Národní manifest, kterým federalizoval rakouskou část monar-
chie ve  spolkový útvar čtyř národních států. V  reakci na  toto 
prohlášení předal T. G. Masaryk 17. října americké vládě 

Prohlášení nezávislosti československého národa, též nazývané 
Washingtonská deklarace. Deklarace, kterou je možno považo-
vat za zakládající listinu nového demokratického státu, odmítá 
možnost autonomie v  rámci Rakouska, odvolává se na histo-
rická práva Čechů a práva na sebeurčení pro Slováky a závě-
rem nastiňuje podobu budoucího Československa. Americký 
prezident Wilson následující den podpořil úsilí Masaryka za-
sláním nóty Rakousko-Uhersku, ve které podmínil další jedná-
ní uznáním samostatnosti Čechoslováků a  Jihoslovanů. T. G. 
Masaryk také inicioval 26. října ve  Filadelfii setkání zástupců 
Středoevropské demokratické unie a vydání Deklarace společ-
ných cílů nezávislých středoevropských národů.

V  závěru října se v  Ženevě sešli představitelé zahraniční-
ho odboje v čele s E. Benešem se zástupci Národního výbo-
ru pod vedením K. Kramáře na jednání o koordinaci dalšího 
postupu, o sestavení budoucí vlády a parlamentu a o prokla-
maci československé státnosti. Události 28. října v Praze však 
jednání předběhly. n

Pittsburská dohoda o společném státě Čechů a Slováků

Dům v Terronu, ve kterém měl sídlo velitel I. praporu 21. čs. 
střeleckého pluku kpt. Otakar Husák

Profesor T. G. Masaryk prohlašuje 26. října 1918 před budovou Nezávislosti ve Philadelphii nezávislost československého 
národa a dalších jedenácti utiskovaných národů Evropy. Ze stejného místa prohlásil G. Washington 4. července roku 1776 
nezávislost Spojených států.
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V   polovině října 1918 se rakouský císař Karel I. 
naposledy pokusil zachránit habsburskou mo-
narchii její federalizací. Dohoda tento pokus ne-
přijala, a  tak 27. října 1918 císař přijal americké 

mírové podmínky zasláním tzv. Andrássyho nóty prostřed-
nictvím rakousko-uherského vyslance ve Stockholmu. Ještě 
v  noci na  28. října o  kapitulaci informoval Vlastimil Tusar 
telefonicky z Vídně Aloise Rašína do Prahy. Rašín ihned in-
formoval Josefa Scheinera. Dle vzpomínek zněla Rašínova 
slova následovně: „Příteli, zítra to praskne, učiňte všechny 
přípravy pro revoluci.“

Ráno v  Praze ještě nic nevypovídalo o  blížícím se pře-
vratu. Jaroslav Rošický to ve  svých vzpomínkách pozdě-
ji vystihl následovně: „V  pondělí ráno 28. října 1918 počal 

se probouzeti normální život zcela klidně, mnoho lidí ještě 
netušilo, co tento den přinese a  jak skončí. V  7 hodin ráno 
odešel jsem vyučovat do  kadetní školy jako obyčejně. (…) 
V dopolední přestávce počalo se však v kadetní škole šeptati, 
že se stalo něco dalekosáhlého a proto spěchal jsem po skon-
čeném vyučování ve 12 hod. v poledne rychle domů. A také 
skutečně netrvalo dlouho, přichvátal o půl 2. hod. odpolední 
Jindřich Čapek do mého bytu. Vzrušeně mi sdělil, že nadešel 
okamžik převratu a vybídl mě jménem Františka Síse, abych 
se chopil práce. „Jablíčko“ na čepici vlastnoručně odřízl a při-
pevnil čsl. kokardu. Vzal jsem rychle k sobě připravený plán 
města Prahy, peníze, a  již jsme spěchali do  naší kanceláře 
ve Veleslavínově ulici.“ Mezi tím již Josef Scheiner mobilizoval 
pražské sokolstvo.

V Praze se sešli v té chvíli nejvyšší členové předsednictva 
Národního výboru československého, později zvaní „mužové 
28. října“ – Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín 
Švehla a Vavro Šrobár a  ráno podřídili Válečný obilní ústav 
moci výboru, aby bylo zabráněno vývozu potravin do Vídně. 

Znění nóty dorazilo v  dopoledních hodinách do  redakce 
Národní politiky na Václavském náměstí v Praze. Ještě než byl 
text přeložen, byla do vývěsky redakce s nejnovějšími infor-
macemi vyvěšena cedule s nápisem „Příměří“. Tato zpráva se 
začala lavinovitě šířit Prahou. Došlo ke spontánním protira-
kouským projevům, byly strhávány symboly monarchie, za-
čaly se nosit bíločervené stuhy a vyvěšovat prapory. 

Alois Rašín si o do svého deníku poznamenal: „Bylo vidět, 
že lidé začínají zamazávati německé nápisy a rozbíjejí němec-
ké vývěsní skleněné tabule, nápisy… Po cestě jsme se usnesli, 
že musíme za všech okolností sehnati kapely, které by pro-
cházely městem, aby nadšení lidu bylo svedeno do normál-
ních kolejí a lid se vybouřil zpěvem vlasteneckých písní.“ 

Na  Staroměstském náměstí promluvil k  tisícům lidí 
František Soukup a  po  zpěvu národní hymny „Kde domov 

28. ŘÍJEN 1918

PŘEVRATOVÉ DNY

Davy Pražanů obsazují Václavské náměstí

Předsednictvo Národního výboru československého dne 
28. října 1918. Zleva sedí A. Rašín a  A. Švehla. Stojící zleva 
F. Soukup, J. Stříbrný a V. Šrobár.
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můj?“ zorganizoval Jaroslav Rošický průvod, který nejpr-
ve směřoval na Václavské náměstí a poté kolem Národního 
divadla na  Žofín. Úkolem bylo takto zajistit co nejvíce dů-
stojníků a  vojáků, kteří měli být odvedeni na  první opěrný 
bod nové vojenské moci rodícího se státu. Ve 20 hod. přije-
li na  Žofín Josef Scheiner, poslanec Jiří Stříbrný a  poslanec 
Václav Johanis. 

Rošický hlásil Scheinerovi, že důstojníci a  mužstvo jsou 
shromáždění. Scheiner následně jako vrchní velitel v  sokol-
ském kroji pozdravil vojsko a  promluvil povzbuzující řeč. 
Po něm promluvil poslanec Jiří Stříbrný. Obě řeči byly shro-
mážděným vojskem přijaty s bouřlivým nadšením. 

Na to jmenoval Scheiner Rošického svým prvním poboční-
kem a zástupcem a dal rozkaz: „Pane setníku, zařiďte vše další 
potřebné!“

Ve večerních hodinách na Žofíně zakreslil J. Rošický do plá-
nu Prahy celkem 50 okrsků. Ke  každému přiřadil jednoho 

důstojníka a 20 vojáků a dobrovolníků z řad Sokola, kteří ná-
sledně odpochodovali vykonávat ve stanovené části strážní 
službu, aby bylo zabráněno jakýmkoli projevům násilí či ra-
bování a byl zajištěn klid. Německé mužstvo vojenské policie 
bylo posláno do kasáren a české mužstvo tak zajistilo všech-
ny policejní telefonní ústředny. K hlídání významných bodů, 
úřadů a budov byla tvořena Národní stráž s ústředním vele-
ním na Staroměstské radnici.

Národní výbor československý byl svolán v  podvečer 
do  Obecního domu, aby na  svém historickém zasedání vy-
dal Zákon a  zřízení samostatného československého státu. 
Zákon přitom ještě nestanovil státní formu a rozhodnutí de-
legoval na Národní shromáždění ve shodě s Československou 
národní radou v  Paříži. Zároveň byl zákon recepční, neboť 

28. ŘÍJEN 1918

Poslanec Isidor Zahradník při projevu na Václavském náměstí 28. října dopoledne

Snímání rakouského orla z budovy policejního ředitelství 28. října

Jásající proudy lidí zaplavují Staroměstské náměstí 28. října 
odpoledne poté, co bylo na základě zakročení Františka Soukupa 
uvolněno rakousko-uherskými jednotkami
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v  zájmu udržení pořádku nařizoval, že všechny dosavadní 
zemské a  říšské zákony zůstávají v  platnosti. Všechny úřady 
a  státní ústavy byly zákonem podřízeny Národnímu výboru 
československému.

28. ŘÍJEN 1918

Po osmé hodině večerní odjeli J. Scheiner a Fr. Soukup ze 
Žofína na Zemské vojenské velení, kde se setkali s generálem 
Paulem von Kestrzankem a posádkovým velitelem Eduardem 
Zannantonim. Informovali je o vyhlášení samostatného čs. státu 

Poslanec Antonín Němec řeční na Staroměstském náměstí v Praze

Proudy vojáků se 28. října přesouvají Václavským náměstím
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a požadovali převzetí velení nad českými vojáky. Na žádost ge-
nerála von Kestrzanka odjeli všichni čtyři muži do  Obecního 
domu na jednání s Národním výborem československým, kde 
došlo k dohodě, podle které si Zemské vojenské velitelství na-
dále ponechalo velení pouze nad cizími vojsky. Všichni češ-
tí vojáci od tohoto okamžiku spadali pod velení J. Scheinera, 
jenž byl jmenován nejvyšším správcem čs. vojsk.

Organizace ozbrojených jednotek z dobrovolníků pokra-
čovala přes noc natolik intenzivně, že již ráno 29. října byly 
pražské okresy a předměstí obsazeny 18 setninami čítajícími 
od dvou do tří set mužů. Bezchybně fungovalo i zásobová-
ní těchto jednotek díky rozsáhlému autoparku nákladních 
aut, které při přípravách na  převrat zajistil člen Rošického 
štábu František Straka. Po celý den probíhalo soustřeďování 

zbraní svážených z různých míst Prahy na Žofín, kde jimi byli 
vyzbrojováni další přicházející dobrovolníci. V průběhu dne 
posílila rovněž nejlépe vystrojená a  vyzbrojená jednotka 
námořníků na téměř na sto mužů. Brzy měli výrazně zasáh-
nout do běhu událostí.

V  dopoledních hodinách odjel J. Scheiner a  J. Rošický 
na  další smluvené jednání s  generálem von Kestrzankem. 
Vyjednavači byli úspěšní ve všech bodech. Do českosloven-
ských rukou bylo vydáno jak vojenské skladiště v Hostivicích, 
tak kadetní škola pro ubytování dobrovolnických jednotek. 
Rakouské vojenské velitelství se zavázalo k rychlému odeslá-
ní cizích vojsk z Prahy. 

Dopoledne 29. října přijel do  Prahy z  Vídně, kam sho-
dou okolností odjel předchozího dne ráno, místodržitel 

Vojáci v zástupech odcházejí na Žofín, kde probíhala k jejich organizace Poslanec Jiří Stříbrný

Národní výbor československý
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hrabě Max J. Coudenhove, který se domníval, že jeho 
pouhý návrat celou situaci v  Praze uklidní. Byl však již 
na  vršovickém nádraží zadržen a  po  jednání s  předsta-
viteli Národního výboru československého kapituloval 
a  rezignoval na  svůj úřad. Definitivně bylo převzato rov-
něž pražské četnické velitelství, jehož německá část muž-
stva byla poslána do svých domovů, a zajištěno bylo také 
pražské policejní ředitelství, do  jehož čela byl ustanoven 
člen Maffie komisař Richard Bienert. V průběhu dne takto 
přešla do rukou Národního výboru československého celá 
řada dalších úřadů.

Zásadním úspěchem při 
snaze vyřadit Zemské vo-
jenské velitelství bylo od-
halení tajné linky, kterou 
po  celou dobu komunikova-
lo s  Vídní. Vedení bylo nale-
zeno a  29. října ve  večerních 
hodinách přerušeno. Došlo 
k  tomu právě ve  chvíli, kdy 
rakouský štáb připravoval 
po  souhlasu Vídně potlačení 
převratu na  následující den. 
O  přípravách se Národní vý-
bor československý dozvěděl 

a  v  noci na  30. října byla budova zemského velitelství ob-
klíčena setninou čs. námořníků. Zároveň bylo zabráněno 

Defilé čs. námořníků na Staroměstském náměstí v Praze

Zdobení sochy sv. Václava v Praze vlajkou v českých barvách

Vynálezce a  člen Maffie Ludvík Očenášek poslouchá roz-
hovory na  tajné vládní lince Berlín–Vídeň, kterou se mu 
podařilo odhalit již na  jaře 1918. Významným úspěchem 
převratových dnů bylo rovněž odhalení linky mezi pražským 
zemským velitelstvím a Vídní.

František Straka
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tomu, aby byly ráno rozšíře-
ny po  Praze plakáty s  vypo-
vězením všech dosavadních 
ujednání mezi zemským ve-
litelstvím a  Národním výbo-
rem a  vyhláška o  stanném 
právu. V  dopoledních hodi-
nách odjeli na zemské velitel-
ství J. Scheiner, Fr. Soukup a J. 
Stříbrný, aby vymohli na  ge-
nerálu von Kestrzankovi ka-
pitulaci. Ve chvíli, kdy dorazila 
pod okna velitelství další set-
nina ze Žofína, se generál von 
Kestrzanek zhroutil a kapituloval. Zemské vojenské velitel-
ství v Praze bylo obsazeno čs. vojskem a tím byly dokončeny 

hlavní cíle převratu v  hlav-
ním městě nového státu.

Po rozeslání zpráv o vyhlá-
šení samostatnosti v  Praze 
se ve  dnech 29.–30. října 
konstituovala nová státní 
moc v  Brně, Plzni, Ostravě, 
Hradci Králové, Pardubicích, 
Olomouci a  v  dalších mís-
tech obývaných českým 
obyvatelstvem. K  zásadní-
mu provolání došlo 30. říj-
na 1918 v  Turčianskom Sv. 
Matine, kde se zástupci slo-
venského národa, kteří v  té 
době ještě nevěděli o vyhlá-
šení československé samo-
statnosti, přihlásili k  právu 

na  sebeurčení národů v  rámci československého národa 
a  požadovali okamžité ukončení války. Během tří převra-
tových dnů tak byly dány základy československého státu 
i na domácí půdě. n

Martinská 
deklarace

Stráž námořníků, kterou si vyžádal sesazený místodržitel 
hrabě Coudenhove, před místodržitelským palácem na Malé 
Straně v převratových dnech

Richard Bienert

Střídání hlavní stráže na Zemském vojenském velitelství již po jeho obsazení dne 31. října 1918

Samuel Zoch, autor znění de-
klarace z 30. října
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Již během 28. října 1918 se vznikající československý 
stát snažil vybudovat co nejrychleji loajální armádu 
pro obranu své suverenity. Československé zahraniční 
vojsko v Rusku, Itálii a Francii, čítající desítky tisíc vycvi-

čených vojáků, nebylo ještě zpět ve vlasti, a  tak se Národní 
výbor musel spolehnout na  improvizované oddíly. Mezi ně 

patřily především rychle sestavená vojenská jednotka, tzv. 
Národní stráž, setníka Jaroslava Rošického, složená z českých 
vojáků rakousko-uherské armády, kteří se zrovna nacházeli 
doma a kteří se hlásili na Žofíně do služby, včetně námořní 
setniny praporčíka Kubáta, a jednotky sokolů, členů Čs. obce 
střelecké a dělnických tělovýchovných jednot.

Tyto jednotky se také na několika místech střetly s němec-
kými a maďarskými oddíly c. k. armády, které se snažily vy-
hlášené samostatnosti zabránit nebo odmítaly vydat některé 
objekty strategické důležitosti do rukou Národního výboru. 
Ve  většině případů se nakonec tyto jednotky českým vojá-
kům rychle vzdaly. 

Od 1. listopadu 1918 bylo v Praze ustaveno Vrchní velitel-
ství čs. branné moci. V  jeho čele stanuli Dr.  Josef Scheiner, 
starosta České obce sokolské, a generál Jan Diviš. Velitelství 
mělo dva hlavní úkoly – zajistit plně území Čech, Moravy 
a Slezska a následně zajistit území Slovenska. Proto vznikla 
dvě Zemská vojenská velitelství – v Praze a v Brně. Největší 
potíže byly s  naprostým nedostatkem zásob jednotlivých 
součástí výstroje a výzbroje, neboť na našem území byla vel-
ká část vojenských skladů rozkradena.

První jednotky domácího čs. vojska se formovaly z českých 
a  slovenských vojáků z  rozpadající se rakousko-uherské ar-
mády. Především ty části pluků doplňované z Čech si udrže-
ly částečně či zcela svou strukturu a bojeschopnost, včetně 
výzbroje a  výstroje. Celistvé pluky byly zachovány a  české 
prapory vydělené z pluků s převahou Němců byly slučovány 
do kombinovaných pluků. V mnoha případech se české plu-
ky, popřípadě jejich části, ihned po návratu z válečných front 
do vlasti zapojily do obrany hranic mladého státu. Navzdory 
tomu, že řada povolanců měla po prožitých útrapách z první 

FORMOVÁNÍ OZBROJENÉ MOCI

VZNIK DOMÁCÍHO VOJSKA
a dobrovolnické jednotky

Přísaha československého vojska na prapor Sokola Pražského 
na Staroměstském náměstí v Praze dne 8. listopadu 1918

Zpěv písně „Kde domov můj“ po  přísaze československého 
vojska dne 8. listopadu 1918
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světové války k vojenskému životu a dalšímu boji odpor, po-
dařilo se do konce roku 1918 postavit v rámci nové čs. armá-
dy 38 pěších praporů, 20 asistenčních rot, 7 dělostřeleckých 
baterií, 3 jezdecké eskadrony a další technické útvary.

Větší část jednotek domácího vojska byla postupně odesí-
lána na Slovensko k obraně hranic s Maďarskem. Ačkoli byla 
kvalita jednotek různá, jednalo se zpravidla o disciplinované 
a organizované jednotky s vojenskými zkušenostmi z první 
světové války. Řada jednotek domácího vojska se v  bojích 
zachovala velmi statečně a to i proti mnohonásobné přesile 
lépe vyzbrojeného nepřítele.

Vzhledem k  nezbytnosti větší vojenské síly pro potře-
by utvářejícího se státu bylo přikročeno — vedle výstavby 
pravidelné armády — k  organizaci dobrovolnických jedno-
tek. Do nich se navzdory prožitým válečným hrůzám hlásili 
dobrovolníci již od počátku listopadu 1918. V Praze se muži 
hlásili do  1. dobrovolnického pluku, v  Brně do  Moravského 
pluku a z dalších praporů a sokolských rot vznikl Český pluk, 
který byl po  týdnu transformován v  2. dobrovolnický pluk. 
Vliv na  disciplínu v  rámci dobrovolnických pluků měla sku-
tečnost, že více než třetinu jejich mužstva tvořili nováčci bez 
vojenského výcviku, který často doháněli až v boji.

V listopadu 1918 vnikly v Praze, Brně, Českých Budějovicích 
a  Plzni celkem 4 pluky Stráže Svobody, složené částečně 
ze členů dělnických tělovýchovných jednot, převážně však 
ze sokolů. Pluky vynikaly disciplínou, jejich příslušníci, hrdí 
na svou jednotku a status dobrovolníka, si dle sokolské tra-
dice tykali a  oslovovali se „bratře“. V  listopadu též v  Praze 
z městské gardy a ostrostřelců vznikly 2 národní miliční pluky.

Opět s  převahou sokolů vznikla na  jižní Moravě ze 7 pě-
ších praporů Slovácká brigáda, později přetvořená na  pluk, 

FORMOVÁNÍ OZBROJENÉ MOCI

a v Uherském Hradišti byl samostatně ustaven Slovácký prapor. 
V roce 1919 bylo po velké mobilizaci v rámci Čs. obce sokolské 
postaveno dalších 5 sokolských strážních praporů. Z dobrovol-
níků slovenské národnosti byl postaven prapor Garda slovens-
kej slobody, později rovněž rozšířený na pluk. V červnu utvořili 
Slováci během bojů v Ružomberku Jánošíkovy útočné družiny, 
v Modré vznikla Dobrovolnická družina Slováků, v Turčianském 
Sv. Martině Sbor turčianských dobrovolníkov a v Tisovci Tisovskí 
dobrovolníci. Řada z  těchto jednotek se významně zapojila 
do bojů o územní celistvost Československa. n

Českoslovenští námořníci byli důležitou složkou domácího vojska

Příslušníci I. sokolského praporu
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Po  vzniku Československa vyjádřili představitelé ně-
meckých politických směrů v českých zemích nesou-
hlas s postavením německojazyčného obyvatelstva 
a 29. října 1918 v Liberci vyhlásili vytvoření provincie 

Deutschböhmen v  severozápadních Čechách a  požadovali 
její začlenění do Německého Rakouska, jehož Prozatímní ná-
rodní shromáždění bylo ustanoveno ve Vídni již 21. října 1918. 
Součástí Německého Rakouska měly být i další tři německo-
jazyčné provincie na  území ČSR, Sudetenland ve  slezském 
pohraničí, Böhmerwaldgau na Šumavě, Deutschsüdmähren 
na jihu Moravy a tři exklávy — Brno, Jihlava a Olomouc.

V  nárokovaných oblastech formálně převzaly výkonnou 
moc československé národní orgány revolučním aktem 
z  28. října, německé z  rukou císaře 31. října. Den po  vyhlá-
šení republiky v  Německu vyhlásilo 12. listopadu Německé 
Rakousko své připojení k  Německu. Hospodářsky na  tom 
byly německé provincie velmi špatně. Lidé trpěli hladem, 
nouzí a zmatkem v dopravě. Návrhy české strany na uspořá-
dání poměrů Němci odmítli. Česká reprezentace se naopak 
odmítla vzdát pohraničních území s odůvodněním, že nový 
stát nemůže ekonomicky, sociálně ani politicky existovat 
bez historického pohraničí českých zemí. Navíc by odtrže-
ní pohraničí znamenalo územní rozšíření právě poraženého 
Německa, které bylo oprávněně viněno z podílu na rozpou-
tání světové války.

Po  konsolidaci státní správy se vláda Československa 
rozhodla v druhé polovině listopadu pro vojenské obsaze-
ní pohraničního území za  pomoci nově vytvářených jed-
notek domácího vojska. V podstatě bez problémů a rychle 
proběhlo obsazování župy Böhmerwaldgau na  Šumavě, 
které bylo zakončeno již 3. prosince dvouhodinovým vítěz-
ným bojem o Kaplici. Po  rázném zlomení odporu v Mostu 
byla již ostatní města provincie Deutschböhmen v severo-
západních Čechách obsazena do  poloviny prosince bez 
boje. Sídlo vlády Sudetenlandu v  Opavě padlo 18. prosin-
ce po  dvouhodinovém boji a  následně přešla do  správy 
československých orgánů všechna místa na  území severní 
Moravy. Téměř v  souběhu probíhalo i  obsazování separa-
tistického kraje Deutschsüdmähren na  jihu Moravy s  boji 
o Znojmo. Obsazena byla i část Českých Rakous, které při-
padly Československu. 

OBSA ZENÍ POHRANIČÍ

BOJ O INTEGRITU
HISTORICKÝCH ZEMÍ

Příjezd československého vojska 
30. listopadu 1918 na nádraží

v Českém Krumlově

Demonstrace za odtržení německojazyčného území
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OBSA ZENÍ POHRANIČÍ

Počátkem března 1919 na  některých místech pohraničí 
propukly demonstrace a  povstání německých obyvatel vy-
volané měnovou odlukou a uzavřením hranic s Německem 
a  Rakouskem. Při potlačení těchto pokusů o  povstání 

v Kadani a Štenberku došlo ke střelbě. Poté, co v roce 1919 
Rakousko uznalo samostatnost ČSR a zřeklo se jakýchkoli po-
žadavků na její území, se situace v pohraničí až do nástupu 
nacismu v Německu uklidnila. n

Přísaha Slovácké brigády 17. listopadu 1918 v Hodoníně

Schéma českých německojazyčných provincií 
Německého Rakouska, které měly být v roce 
1918 připojeny k Německé republice

Pohraniční československá stráž 
17. domobraneckého praporu 

z Itálie u Otovic

492018 LEGIONÁŘSKÝ SMĚR / VZNIK ČSR / SPECIÁL



Martinská deklarace, přijatá 30. října 1918 
Slovenskou národní radou a potvrzující vznik 
Československa a začlenění slovenského úze-
mí do tohoto státu, se zejména na východním 

Slovensku v okolí Košic a Prešova, tradičních oblastí pod sil-
ným maďarským vlivem, nesetkala s velkou podporou. Určit 
přesnou národnostní hranici bylo obtížné. Čs. vláda se nic-
méně držela hranic schválených spojeneckými mocnostmi.

Autoritu vlády mladého státu bylo nutno podpořit ozbro-
jenou mocí, a  tak zároveň i  eliminovat silný vliv maďarské 
propagandy. Ve snaze získat si mínění Slováků na svou stra-
nu, nabízeli dokonce Maďaři Slovensku určitou míru autono-
mie. Tyto, pro Československo nebezpečné politické směry, 
měly zejména na  východním Slovensku velkou podporu, 
nejvíce v okolí Košic a Prešova. Jedním z představitelů pro-
maďarských radikálů byl redaktor Prešovského deníku Viktor 
Dvorcsák. Jeho politická skupina 11. prosince 1918 vyhlási-
la v Košicích tzv. Slovenskú ľudovú republiku s cílem připo-
jení východního Slovenska k  Maďarsku. Dvorcsák vytvořil 
Východoslovenskou národní radu, v jejímž čele usedl. Situace 
na Slovensku byla o to těžší, že jen menšinu místní inteligen-
ce zde tvořili Slováci a  také, že většina státních úřadů byla 
v rukách Maďarů, kteří zde tvořili většinu vyšší sociální vrstvy 
obyvatelstva.

Na slovenské území vstoupil jako první již 2. listopadu 1918 
oddíl nadporučíka Augustina Ripky z domácího 25. střelec-
kého pluku (tzv. Holičská skupina). Byla to odezva na žádost 
představitelů Hodonína, o  zabránění loupežným nájezdům 
ozbrojených band z  oblasti slovenské Holiče, z  níž zároveň 
žádali Slováci o  ochranu. Ripkova skupina obsadila Holič, 
a směrem přes Gbely, kde zajistil naftové vrty, pronikla 4. lis-
topadu do Malacek, které v následujících dnech uhájila před 
Maďary. Po srážce s maďarskou domobranou u Děvínskeho 
jezera byla oblast zabezpečena. 

Dne 9. listopadu 1918 četnický oddíl podplukovníka 
Antonína Hanačíka, posílený dobrovolníky z Vrbového, ob-
sadil Trnavu. Následně došlo 13. listopadu k  boji s  maďar-
ským obrněným vlakem, při kterém maďarská strana silnou 
přesilou Trnavu dobyla zpět a čs. oddíl ustoupil až do Senice, 
kde byl posílen dvěma rotami domácího 3. pěšího plu-
ku. Tyto dvě roty zahájily protiútok na  maďarský obrněný 
vlak, který dobyly a oblast uhájily i druhý den před dalším 

SITUACE NA SLOVENSKU

OBSAZENÍ SLOVENSKA 
československým vojskem

Setnina II. pluku Stráže Svobody před odjezdem z Českých Budějovic na Slovensko

4. četa 1. roty IV. sokolského praporu z  Hradce Králové při 
cestě na Slovensko
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útokem. Následně Čechoslováci za prudkého boje se ztrá-
tami obsadili Jablonici. Dne 25. listopadu byla po krátkém 
boji, s padlými a raněnými na obou stranách, opět dobyta 
praporem kapitána Rejthera Trnava. Byla získána cenná ko-
řist v podobě množství zbraní a munice.

V době postupu Ripkovy skupiny řádily v okolí Trenčína 
a  povodí Váhu různé loupežné bandy. Hrozilo jejich pro-
niknutí přes Vlárský průsmyk na  Moravu. Čs. velení proto 

vyslalo I. prapor 1. dobrovolnického pluku kapitána Karla 
Římka. Prapor dorazil do Vlárského průsmyku a zajistil po-
řádek, k velké úlevě místních obyvatel. Následně postupo-
val 10. listopadu dále, obsadil Trenčín a poté hlavní opěrné 
body v Pováží. Římkův prapor, posílený II. praporem 1. dob-
rovolnického pluku kapitána Jana Kurze a  dvěma rotami 
domácího 28. pěšího pluku, rychlým postupem obsadil 
bez boje 12. listopadu Žilinu, Čadcu a Vrútky. Druhého dne 
zajistila jedna rota pluku Turany, odkud však byla 15. lis-
topadu vytlačena k  Sučanům útokem maďarského obrně-
ného vlaku. Kurzův prapor nakonec ustoupil 16. listopadu 
až do Ostravy. Mezitím však na Slovensko dorazily další čs. 
jednotky.

Plukovník František Schöbl byl 25. listopadu 1918 jmeno-
ván vrchním velitelem čs. vojska na Slovensku. Reorganizoval 
jednotky do pravidelné armádní struktury se záložními sklady 

SITUACE NA SLOVENSKU

Skupina 3. čety kulometů I. praporu I. pluku Stráže Svobody

Ukořistěné maďarské letadlo, přinucené střelbou skupiny 
nadporučíka Ripky k přistání u Děvínského jezera dne 16. lis-
topadu 1918

Československá legionářská baterie na Bratislavském hradu
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u Uherského Hradiště, postaral se o vybavení špatně vystroje-
ných a vyzbrojených jednotek tím nejnutnějším a v některých 
jednotkách rázně obnovil disciplínu. Ve  stejný den, kdy byl 
plukovník Schöbl ustanoven vrchním velitelem, byla meziná-
rodně přijata pro Československo nevýhodná nová prozatímní 
demarkační linie. Na  rychlou pomoc vítězných spojeneckých 
mocností, které garantovaly Československu jeho samostat-
nost, se mladý stát spolehnout nemohl. Teprve 2. prosince 1918 
totiž potvrdil přednosta vojenské dohodové mise v Budapešti 
maďarské straně, že Dohoda uznala domácí čs. vojsko za část 
dohodového vojska, jehož součástí v té době již byly čs. legie.

Počátkem prosince 1918 propukly menší prudké boje 
u Hlohovce. Dne 6. prosince 1918 zde v boji rota 1. dobro-
volnického pluku vzdorovala celému maďarskému plu-
ku do  takřka posledního náboje, než ustoupila do  Piešťan. 
Po  posílení dobyla jednotka nazítří ráno Hlohovec zpět. 
Již 5. prosince dobyla I. námořní rota po  boji u  Zemianské 
Kotešové i  Žilinu. Dne 9. prosince byly po  přestřelkách ob-
sazeny čs. jednotkami Bánovce a  Galanta, následný den 
Topoľčany i  Nitra. Slovenská domobrana obsadila Sereď, 
Modrou a Pezinok. V polovině prosince II. námořní rota v boji 

u  Majcechové zcela zničila útočící silný maďarský husarský 
oddíl. Na Slovensku v té době již operovalo 10 pěších prapo-
rů o síle zhruba 6 800 mužů, disponujících mimo pušek i 75 
kulomety, 2 dělostřeleckými bateriemi se čtyřmi děly, jez-
deckou eskadronou o 41 jezdcích, 2 ženijními rotami o 158 
ženistech a  obrněným vlakem. Pro připravovanou operaci 
obsazení východního Slovenska byla vyčleněna více než po-
lovina sil pod velením podplukovníka Arnošta Hrbenského. 
Ten vyslal napřed obrněný vlak, který 15. prosince obsa-
dil Poprad. Následně skupina vytlačila za  hranice polské 
jednotky, které se pokoušely využít situace a  obsadit sever 
Slovenska. Část skupiny obsadila ve druhé polovině prosince 
Kremnici, Zvolen, Bánskou Štiavnici a  Bánskou Bystrici, kde 
bylo čs. vojsko obyvatelstvem vítáno. Byly rovněž zajištěny 
i značné materiální hodnoty. Do Štědrého dne roku 1918 tak 
bylo zajištěno čs. armádou celé Pováží a oblast až ke Spišské 
Nové Vsi. Následně skupina podplukovníka Františka Berana 
zahájila 28. prosince operaci s cílem obsadit Košice a Prešov, 
což se jim po boji u Margecan podařilo. Během sedmi týdnů 
tak byla obsazena většina Slovenska.

Ještě 27. prosince 1918 stanovila na  návrh čs. strany 
Nejvyšší vojenská rada vítězných mocností Dohody provizor-
ní demarkační linii. Ta vedla od ústí řeky Moravy do Dunaje, 
dále Dunajem až k ústí řeky Ipeľ, přes Ožďany a Rimavskou 
Sobotu až k  Užockému průsmyku. Tyto provizorní hranice 
byly pojmenovány po  francouzském ministru zahraničních 
věcí „Pichonova linie“.

Legionářskému z Čs. armádního sboru v Itálii, který dora-
zil do Československa ve druhé polovině prosince 1918, bylo 
svěřeno obsazení jižního Slovenska. Již 30. prosince obsadili 
italští legionáři Stupavu, Másť a Zohor. Na Silvestra 1918 byla 
zahájena operace k dobytí Prešpurku, tedy dnešní Bratislavy. 
Po  bojích u  Děvínské Nové Vsi a  Lamače maďarské jednot-
ky v  panice ustoupily před zkušenými legionářskými jed-
notkami do Prešpurku, jehož okolní vrchy obsadili legionáři 
s minimálními ztrátami. Část maďarských jednotek Prešpurk 
opustila a slovenské obyvatelstvo žádalo obsazení města čs. 

Sokolská setnina župy Podkrkonošské na pochodu do Kežmaroku na Silvestra 1918

Příjezd autokolony československých legií z  Itálie vlakem 
na Slovensko
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vojskem. Na Nový rok 1919 dobyl 33. čs. střelecký pluk nádra-
ží a druhý den pronikl do města, kde zamezil rabování ma-
ďarských ozbrojených skupin.

V  noci na  3. ledna dobyla rychlým přepadem rota domá-
cího 30. pěšího pluku se sokolskou rotou z  Jaroměře město 
Lučenec, držené maďarským plukem. V  následujících dnech 
postupovali legionáři jihem Slovenska, již 8. ledna obsadi-
li Nové Zámky a o dva dny později Komárno. Do 16. ledna se 
tak podařilo vojensky zajistit rozsáhlý prostor od Bratislavy až 
k řece Ipeľ. V tu dobu byl již obsazena jižní hranice východněji 
od soutoku Dunaje s Ipľom, v okolí Rimavské Soboty a Rožnavy 
až ke Košicím. Další legionářské jednotky obsadily na základě 

dohody o  připojení Podkarpatské Rusi k  Československu 
13. ledna Užhorod, kde byly vítány obyvatelstvem, a  zajistily 
povodí Uhu a okolí. Mezitím domobranecké čs. jednotky obsa-
dily oblasti tzv. Zemplinské, Šarišské a Spišské stolice.

Na  ochranu jižní slovenské hranice však legionářský Čs. 
armádní sbor neměl dostatek sil. Svěřené úseky byly roz-
sáhlé a  rozestupy mezi jednotkami někdy činily až 25 km 
široké. Během ledna 1919 byli z jednotek domácího vojska 
odstraňováni nespolehliví vojáci, kteří se v jejich rámci do-
stali na  Slovensko v  rušných revolučních dnech. To vedlo 
k rychlému zvýšení kázně a disciplíny. K 20. lednu 1919 bylo 
Slovensko v československých rukách. n

Stav rozložení československých jednotek po ukončení obsazení Slovenska

První velitel československých vojsk na Slovensku italský generál Piccione v Košicích
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Dne 2. listopadu 1918 byly vydány zákony o zříze-
ní nejvyšších správních úřadů a dne 13. listopadu 
byla přijata prozatímní ústava, ve které byl nový 
stát prohlášen za  republiku. Den na  to zasedalo 

Národní shromáždění, vytvořené rozšířením Národního vý-
boru československého, a  jednomyslně prohlásilo sesazení 

Habsburků z českého trůnu, zvolilo T. G. Masaryka preziden-
tem republiky a  K. Kramáře předsedou vlády. E. Beneš byl 
jmenován ministrem zahraničních věcí, gen.  M. R. Štefánik 
ministrem vojenství, V. Klofáč národní obrany, A. Švehla vni-
tra a A. Rašín financí. T. G. Masaryk se na počátku listopadu 
1918 nacházel v New Yorku, kde místní noviny informovaly 

PROZ ATÍMNÍ ÚSTAVA

PRVNÍ
ČESKOSLOVENSKÝ PREZIDENT
T. G. MASARYK

Prezident T. G. Masaryk na přehlídce 
československého vojska ve francouzském Darney 

dne 16. prosince 1918

Prezident republiky prohlíží kulomet našich jednotek v Darney
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pro volby do obecních sa-
mospráv z  31. ledna 1919 
potvrdil moderní pojetí 
československé demokra-
cie, když dal možnost volit 
a  být volen mužům i  že-
nám od 21 let. Pro upevně-
ní hospodářství státu byla 
klíčová Rašínova měnová 
reforma. Na  jejím základě 
bylo provedeno kolková-
ní všech obíhajících ban-
kovek, přičemž celá jejich 
polovina byla vzata jako 
státní půjčka. Tímto opat-
řením bylo zajištěno osa-
mostatnění a  upevnění 
měny a  zabráněno další-

mu rozmnožování papírových peněz. Měna nového státu 
tak byla ochráněna od rozvratu, který postihl větší či men-
ší měrou všechny okolní státy střední Evropy. Ukončením 
revolučního budování základů nového státu bylo přije-
tí Ústavní listiny Československé republiky dne 29. února 
1920, kterou se zrušila Prozatímní ústava z listopadu 1918. 
Československo nastoupilo svou slavnou, byť nedlouhou 
cestu moderního demokratického státu v srdci Evropy. n

Václav Klofáč, první 
ministr národní obrany 

Československé republiky

PROZ ATÍMNÍ ÚSTAVA

16. listopadu o  jeho zvo-
lení. Již 20. listopadu od-
plull T. G. Masaryk se svou 
dcerou Olgou na  lodi 
Carmenia do Velké Británie. 
Dne 9. prosince 1918 vy-
konal slavnostní přehlíd-
ku čs. legionářských pluků 
ve  francouzském Darney 
a  nastoupil na  cestu přes 
Itálii a  Rakousko do  osvo-
bozené vlasti. 

V  nadcházejících týd-
nech po  vyhlášení samo-
statného státu vyvinulo 
Národní shromáždění bo-
hatou zákonodárnou čin-
nost. Zrušilo šlechtictví 
a  řády, zavedlo osmihodinovou pracovní dobu, schváli-
lo podporu nezaměstnaných a  ochranu žen a  dětí v  prů-
myslu. Zásadní kroky nové výkonné a  zákonodárné moci, 
které významně ovlivnily další směřování mladého státu, 
následovaly v  roce 1919. Zřízeny byly dvě nové vysoké 
školy, v Brně a Bratislavě. Byly vytvořeny velké urbanistic-
ké celky přivtělením okolních obcí k významným městům, 
čímž vznikla například tzv. Velká Praha. První volební zákon 

Prezident T. G. Masaryk na své cestě z USA do vlasti

František Tomášek, první 
předseda Národního 

shromáždění československého
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Ještě než se pustíme do  obšírnějšího popisu příjezdu 
prezidenta osvoboditele, je dobré připomenout, jak vy-
padal rámcový program oslav v Praze. Vypracovat jej ne-
chala Ministerská rada. Scénář vyšel v periodiku Venkov 

17. prosince 1918 s jednoznačným titulkem: Presidentův pří-
jezd. Dlužno však podotknout, že o místech pobytu v zahra-
ničí při cestě zpět do  Československa referovala ČTK. Dříve 
se Masaryk ještě věnoval diplomatickým jednáním, například 
v USA. Tedy: 

Ministerská rada usnesla se na tomto pořádku uvítání první-
ho presidenta ČSR prof. Masaryka, který přijede do Prahy v so-
botu dne 21. prosince. K slavnostnímu uvítání zřízen budiž:

A. Slavnostní výbor, do něhož se navrhují: 
1.  za  vládu ministerský předseda Kramář a  ministr vnitra 

Švehla, 2. za  Národní shromáždění předseda Tomášek, 
3. za  vojsko Klofáč, 4. za  město Prahu dr.  Šámal, 5. 
za Sokolstvo dr. Schreiner, 6. za spisovatelstvo Al. Jirásek, 
7. za osobní přátele dr. Herben.

B. Výbory výkonné: 
1.  Pro Prahu, do  něhož se navrhují: pp. předseda cizi-

neckého úřadu prof.  dr.  Domin, podplukovník Liška, 
dr. Bedřich Štěpánek, vrchní pokladník Groh, přednos-
ta Kraus, pres. rada dr. Sobotka, dr. Štěch, arch. Hilbert, 
min. konc. Langer, Fr. Hummelhaus, řed. knihtisk. Práva 
Lidu a min. konc. dr. Ant. Hold.

2.  Pro Budějovice, Veselí, Tábor a Benešov bývalé národní 
výbory. 

Uvítání musí být slavnostní za účasti všech vrstev národa při 
zachování úplného klidu, pořádku a osobní bezpečnosti hlavy 
státu. Je proto nutno vypracovat jakýsi ceremoniel, který bude 
přesně dodržen. 

President republiky přijede ve  dne a  to nejdéle do  1. hodiny 
odpoledne. Za tímto účelem bude za hranice českého státu vy-
pravena delegace ve zvláštním vlaku, která při vstupu presiden-
tově na  půdu českou jej přivítá a  během jízdy bude říditi jízdu 
vlaku a  uvítání na  jednotlivých stanicích takovým způsobem, 

PŘÍJEZD PREZIDENTA

PŘÍJEZD PREZIDENTA
TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
DO OSVOBOZENÉ VLASTI

text Josef Holek, České dráhy a.s.
foto archiv ČsOL

První příslušníci československých jednotek v  Rusku, kteří 
dorazili do vlasti, čekají na příjezd prezidenta do Prahy
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aby vlak v naznačenou dobu do Prahy skutečně přijel. K pomoc-
né službě delegaci budou přidání úředníci poštovní a železniční, 
jichž povinností bude, z  každé stanice dobu příjezdu a  odjedu 
vlaků oznamovati, a dále novináři. 

Od hranic českých bude předem určen počet stanic, ve kterých 
vlak se zdrží a ve kterých připuštěno bude místní uvítání. Bylo-li 
by zřejmo, že vlak s presidenten dospěl do Prahy až odpoledne, 
bude zřízena jízda tak, aby jednak jízda sama, jednak počet míst, 
v nichž uvítání by bylo připuštěno, prodloužili jizdu, takže by pre-
zident přenocoval ve vlaku a do Prahy přijel dopoledne. 

UVÍTÁNÍ V PRAZE 
Prostor před nádražím bude půl dne před příjezdem uzavřen 
kordonem vojska, rovněž i  všechny východy (ze strany žižkov-
ské i vinohradské) a nepřipuštěn do nádraží nikdo, kromě členů 
výkonného výboru a orgánů jimi legitimovaných. Vinohradský 
tunel bude střežen a  prohlédnut ode dne předcházejícího. 
Na  peronu nebude nikdo kromě službu konajícího úředníka 
a člena výkonného výboru. Při příjezdu vlaku uvede člen výkon-
ného výboru presidenta do  salonu, kde shromáždění budou 
členové vlády s  ministerským předsedou v  čele, dále slavnost-
ní výbor, rodina a osobní přátelé presidentovi a členové bývalé 
mafie. Po slavnostním uvítání ministerským předsedou předsta-
ví se vláda. Na  to odebéřou se přítomní do  hlavního vestibulu 
nádraží, kde shromáždí se na  jedné straně rodiny členů vlády 
a osoby zvláště pozvané, na straně druhé určený pěvecký sbor, 
jenž přednese pozdrav komponovaný Vítězslavem Novákem 
na slova Macharova a píseň Teče voda teče. 

V  prostranství před nádražím pro veřejnost uzavřeném 
shromáždí se: 1. čestná setnina vojska, 2. legionáři, 3. Národní 
shromáždění, 4. spisovatelé, učenci a  umělci, kteří podepsali 
květnové prohlášení (opatření pozvánkou). 

Automobily očekávající presidenta s průvodem, opatřeny bu-
dou pořadovými čísly a nástup provede člen výkonného výboru. 
Před průvodem pojede jízdní četa Sokolů. V prvním automobilu 
pojede policejní ředitel Bienert, v druhém plukovník Husák s po-
bočníkem, v třetím president s ministerským předsedou, ve čtvr-
tém francouzský velvyslanec s dr. Štěpánkem, v šestém předseda 
Tomášek s ministrem Klofáčem, v dalších pak členové rodiny pre-
zidenta a zahraničního ministra a členové vlády. Za automobily 
pojede čestná suita. Před automobilem presidentovým půjdou 
rozestavění do celé šířky spisovatelé, učenci, umělci, za automobi-
lem členové Národního shromáždění, po stranách automobilu le-
gionáři. Další obsazení automobilů, které budou následovati, určí 
až po zjištěném počtu otevřených automobilů, jež jsou ve městě. 
Průvod zakončí oddíl vojska všeho druhu zbraní, před ním zástup-
cové dělnických tělocvičných jednot a Sokolstva. (…)
•	 Při	výjezdu	vlaku	z tunelu	vinohradského	bude	dán	s hradeb	

dělový salut. Po čas trvání průvodu bude zvoněno všemi zvo-
ny. Průvod bude uzavřen vojenským kordonem, aby nenasta-
la na jeho konci zácpa. 

•	 Železniční	 zřízenci	 sejdou	 se	 ve  svých	místech	 tak,	 aby	 dvě	
hodiny před příjezdem presidentovým dorazili na  hořejší 
část Václavského náměstí (u Musea); dalších pokynů obdrží 
od pořadatelů. 

•	 Pokud	možno,	 dostavte	 se	 v  krojích.	 Sledujte	 časopisy,	 na-
jmě	 přesnou	 hodinu	 příjezdu.	 (…)	 Železniční	 zřízenci	 byd-
lící	 v  Žižkově,	 zúčastní	 se	 přivítání	 presidenta	 ve  stejnokroji	
a s hudbou. Odchod v půl 11. z místnosti podpůrného spolku 
U Zajíce	z Hasenburka	na Kostnickém	náměstí	v Žižkově.	

•	 Špalíry	 buďtež	 osmičlenné	 za  sebou	 (dle	 šíře	 prostranství)	
a na hlavních třídách a náměstích o krok mimo koleje elek-
trické dráhy. 

NEŽ DOJEL K HRANICI
Ovšem než do města dorazil, čekala jej triumfální jízda z hra-
nic v Horním Dvořišti. Ještě před tím však reportéři s minuto-
vou přesností sledovali Masarykův pohyb Evropou směrem 
k čs. hraničnímu přechodu. Například reportér ČTK z Českých 
Budějovic hlásil: „Podle zpráv sem došlých odjel prezident 
z Padovy dne 17. prosince v 7 hod. 18 min. večer. V Alle byl ve 2 
hod. 5 min. ráno. Odtud odjel do Tridentu, kamž přibyl 18. t. m. 
v 6 hod a 6 min. ráno. Do Bolzana přijel v 7 hodin a 45 min. ráno, 
do Franzensfeste v 1 hod. a 30 min. odpoledne, do Toblachu 
v 8 hod. 14 min. v noci, do Lienzu 20. t.m. v noci ve 12. hod. 
29. min. (…) Zítra v pátek ráno o 3. hod. má přibýti do Malého 
Reiflinku, do Sv. Valentyna v 6 hod. 59 min., do Gaisbachu v 8 
hod. 45 min. ráno, do Horního Dvořiště, pohraniční to naší sta-
nice, má přibýti v 11 hod. 5 min. dopoledne.“ 

19. prosince, v  6:40 vydala ČTK další zprávu s  odkazem 
na dění v Českých Budějovicích, kam mezi tím vyrazil pražský 
uvítací výbor. „Delegace sestavená ze všech klubů Národního 
shromáždění, vyslána vstříc prezidentovi Masarykovi, přijela 
do Českých Budějovic zvláštním vlakem a projela za přítom-
nosti ministra železnic a  poslanců celou trať až do  Českého 
Heršláku na zkoušku. Ve stanici v Horním Dvořišti byl potkán 
transport legionářů, vracejících se z Itálie. Byl pozdraven mini-
strem železnic a poslancem Němcem za ohromného nadšení 
přítomných.“ Později ČTK uvedla, že v delegaci byl již zmíně-
ný ministr železnic dr. Izidor Zahradník a další významní státní 
představitelé obou států. Ministr železnic, jenž v Budějovicích 
zůstal přes noc, podnikl spolu s  ředitelem státních drah 

PŘÍJEZD PREZIDENTA

Očekávání příchodu prezidenta Masaryka před budovou 
hlavního nádraží v Praze

Vlajkosláva před pražským hlavním nádražím
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dr. Baštou za účasti zástupců Národního shromáždění inspekč-
ní projížďku po  trati, kterou měl Masaryk druhý den projet. 
Na hranicích u Dvořiště již stála vkusná slavobrána. 

Inspekce nenašla problémy, naopak ČTK informovala pou-
ze o přípravě oslavy příjezdu a zmínila, že celá železnice byla 
vyzdobena k důstojnému přivítání hlavy státu. „Nádraží jsou 
obestřena prapory veselých slovanských a dohodových ba-
rev, ověnčena chvojím, opatřena vítajícími nápisy, chodníky 
posypány čerstvým pískem a  i  nejmenší budka vyšňořena 
jako malá družička ve špalíru,“ napsala ČTK. 

VŽDY PŘES DVOŘIŠTĚ
Vyzdobeno nebylo jen hraniční nádraží. „I České Budějovice 
jsou vyzdobeny prapory, věnci, slavobránami a  odpoledne 
před radnicí na náměstí hraje hudba 39. pluku českosloven-
ského vojska národního, přišedšího z Itálie.“ Přípravy byly do-
taženy do posledního detailu. 

Náladu obyvatel Československa vystihl článek Práva Lidu 
z  20. prosince 1918 s  Titulkem Vítej nám, presidente náš. 
„Na  půdu Československé republiky vstoupil dnes jistěže 
s  pohnutím nevylíčitelným její první president. Celý národ 
československý od Šumavy k Tatrám za  radostného tlukotu 
srdcí obrací zraky své k jihu republiky a volá: vítej nám, prvý 
presidente náš, na půdu svobodné naší republiky!“ 

Noviny poznamenaly, že od  věků dávných nezažil národ 
tak velké pohnutí a nebyl poctěn takovou radostí. Obnovena 
byla samostatnost, národy české a  slovenské se spojily. Prý 
však nebylo vše, co se do té doby událo ve společnosti celé, 
dokud nad věcí nebyl první prezident, jehož jméno máme 
spojené s přízviskem osvoboditel.

VÍTALI JEJ I DĚLNÍCI
Nebýt však obětavosti všech zahraničních Čechů v  dobách 
první světové války a našich zajatců, nebyl by prý ani náš stát. 
To oni stáli – podle článku v Právu Lidu – pevně a svorně upro-
střed persekuce ze strany Rakouska. Právě Masaryk a  jeho 
přátelé vznik nové republiky připravovali, vyjednávali a  ná-
rody sjednotili. Autor vyzdvihl v  tomto smyslu Masarykovu 
agilnost. „Kdyby nebylo nejpodivuhodnější čilosti, agitace, 
poučování, styků Masarykových, kdož ví, zda by nebylo zů-
stalo Rakousko i  dynastie habsburská a  hohenzollernská.“ 
Článek, jenž je koncipován i jako oslava přátelství Masaryka 
s dělnictvem, uzavřelo Právo lidu následovně: „Zavlajte pra-
pory, nechť zdvihne se jásot. Presidente Masaryku, vítej nám 
na půdě naší republiky, vítej nám v Praze.“ A zatímco Právo 
Lidu informovalo o  náklonosti prezidenta k  proletariátu, 
o  zmapování cesty se postarala ČTK. Jejího servisu posléze 
využily všechny přední deníky doby.

Prezident osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk překročil 
hranice 20. prosince 1918 krátce před 13. hodinou v Horním 
Dvořišti. Zemi opustil o 4 roky dříve, 19. prosince a to právě 
na stejném místě, ovšem jako politicky nepohodlný. Výstižně 
celou věc zmínily Národní listy 21. prosince, které napsaly: 
„Tento okamžik jest jistě jedním z  nejslavnějších okamžiků 
historie československého národa.“

Příjezd na hranice Československa prý působil dojmem ne-
obyčejně mohutným. Když vlak vjížděl do  stanice, prezident 
Masaryk stáhl okénko a kochal se. Vedle něj se objevili i vojáci. 
Hudba hrála hymnu Kde domov můj. Podle tehdejších novin 
měli osobnosti slzy v očích. Masaryka doprovázeli vojáci i di-
plomaté z Francie, Anglie a Itálie. „Nejedou jako z boje, ale jako 
ze slavnosti. Při jízdě stanicemi všude naskytuje se dojemný 
obraz. Davy venkovského lidu shromažďují se podle trati.“

VYZDOBENÁ BYLA I LOKOMOTIVA
Prezident vjížděl jako suverén, jemuž byly vyznávány přísluš-
né pocty odpovídající jeho prestiži. Aby ne, spřátelené stá-
ty jej uznávali. V  italské Battaglii jej na  odjezdu doprovázel 
král Viktor Emanuel. Ale zpět do Československa, na nádraží 
v Horním Dvořišti. Ještě před příjezdem se na místo dosta-
vil ministr dr. Zahradník s prezidentovým synem Janem. Sjeli 
se i  členové Národního shromáždění v  čele s  plukovníkem 
Husákem, zástupcem zahraničního úřadu dr.  Štěpánkem, 
sekčním šéfem Baštou a dalšími úředníky či novináři. V uví-
tacím „výboru“ byl i  sekční šéf a  ředitel plzeňského ředitel-
ství státních československých drah, do  jehož správy náleží 
daná trať, okresní hejtman z Kaplice dr. Kaskeline a předseda 
kaplického národního výboru Sklenář. Na  nádraží byla také 
vojenská hudba 29. pluku za velení podpraporčíka Hajšmana 
a čestná setnina vojska. 

Z dobových fotografií je patrné, že lokomotiva byla ověn-
čená chvojím. Slavnostní atmosféru, podle tehdejších zpra-
vodajských kanálů, doplňovala státní hymna. 

„Vlak presidenta skládal se ze dvou vozů služebních, dále 
tří vozů salonních, čtyř vozů prvé třídy, jednoho vozu dru-
hé třídy, pěti vozů osobních a  tří vozů nákladních. Náladu 
opět brilantně vystihl dobový tisk. „Se zřejmým vzrušením, 
jež bylo pozorovati na tváři všech shromážděných, zastavuje 
vlak, z  jehož jednoho vagonu, osazeného československým 
národním vojskem, vlaje husitský rudý prapor s černým kali-
chem. A po chvilce vycházejí již jednotliví účastníci ze svých 
vozů a  jeden z  nich první sestupuje svižným krokem, sám 
prezident dr.  Masaryk, naprosto nezměněný, v  kožichu se 
svým typickým měkkým kloboukem na hlavě.“

PŘÍJEZD PREZIDENTA

Sokolské prapory skloněny k  poctě prezidentu Masarykovi 
před hlavním nádražím

Připravený automobil pro prezidenta republiky s  legionář-
skou stráží u hlavního nádraží
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VYSTOUPIL V SAMOSTATNÉM STÁTĚ
Následovalo podání ruky nejblíže stojícímu poslanci 
Antonínu Němcovi, který jej zdravil jménem všeho dělnictva. 
Za presidentem vystoupila i Masarykova dcera Olga, kterou 
naopak srdečně přivítal bratr Jan. Posléze se vroucně objal 
se svým otcem. Postupně z vlaku vystoupili všichni členové 
prezidentova doprovodu a  obklopili jej. Zmíníme ministra 
residenta Francie v  Praze Clément-Simona, velitele česko-
slovenského armádního sboru v  Itálii generála Piccioneho, 
představitele hlavního stanu britské armády pro země 
československé a  jihoslovanské plukovníka Sira Thomase 
Montgomery Cunninghama a další. 

Dočetli jsme se, že prezidentu se hlásil sekční šéf minist-
ra železnic dr. Kepka, hejtman Kaskeline nebo staniční veli-
tel podpraporčík Hajšmann. Předseda národního výboru 
Sklenář podal Masarykovi i jeho dceři Olze chléb se solí. 

Slova uvítání pronesl předseda správní komise pro Čechy 
dr.  Fanta. Prezidentu poděkoval za  zásluhy o  vznik země. 
Na  to prezident odpověděl slavným prohlášením: „Vše, co 
jsme podnikli, čeho jsme dosáhli, dosáhli jsme skutečnou prací. 
Jsem jist, že co jsme dosáhli, též udržíme, a doplníme a zdoko-
nalíme. Čeká nás jistě mnoho práce, snad těžší práce než dosud 
a já každého zvu k této práci, jež nám všem musí býti společnou.“ 

Následovala představení členů správních rad, objímání, sr-
dečné potřásání pravicemi a vřelá diskuse. Družné rozhovo-
ry jen na chvíli zastavil ministr železnic dr.  Isidor Zahradník: 
„Pane presidente! Jménem vlády republiky československé ví-
tám vás při vstupu na  půdu vlasti, pro jejíž svobodu a  slávu 
jste vy, otec náš, strádal, pracoval a bojoval až ku konečnému 
vítězství. Cítíme verš Kollárův „jak Tě vítati? Slzou či zpěvem?“ 
Pláč i  radost derou se nám v  duši a  jest to naším velkým štěs-
tím, že právě nám dovolil osud dýchati tentýž vzduch s  vámi 
a  býti svědky této velké historické chvíle (…) Budiž požehnán 
váš první krok do naší milé vlasti.“ Prezident za slova poděko-
val a Zahradníkovi představil část suity, načež se dal ve fran-
couzštině do  řeči s  Clément-Simonem a  dále s  generálem 
Piccionim.

PO PŘIVÍTÁNÍ VLAKY ODJELY 
Po přivítání a kratičkých uvítacích projevech diplomatických 
pracovníků, byli Masarykovi představeni členové Národního 
shromáždění, načež ministr Zahradník představit přítomné 
úředníky. Poté dr. Masaryk provedl přehlídku čestné setniny 
a nastoupil zpět do vlaku. Do soupravy jej doprovodili i pří-
tomní členové Národního shromáždění, aby s ním doputova-
li do Českých Budějovic, přičemž lokomotivu vedl sekční šéf 
ministerstva železnic dr. Bašta. 

Jak známo a jak neopomenula připomenout média, ještě 
před odjezdem Masarykovy soupravy odjely dva vlaky: v prv-
ním jela, mimo jiné, čestná setnina, ve druhém dr. Zahradník 
a ve třetím pak Masaryk. Tři speciály po cestě vítalo obyvatel-
stvo na všech nádražích, i podél trati napočítali novináři davy 
obyvatel. Minařík ve  své knize Návrat presidenta do  vlasti 
píše: „…a ve všech vesničkách podél trati ležících četnými davy 
obyvatelstva, jež se všude nashromáždilo, mávajíc prapory 
a šátky vlaku vstříc.“ 

Musela vládnout fantastická nálada. Ba co víc, byla abso-
lutně nenucená. Spontaneita z našich obyvatel přímo čišela!

Rušno už bylo v té době i v Českých Budějovicích. Do měs-
ta se sjely tisíce hostů. Dobové noviny zmiňují i  39. pluk 
československé národní armády v  italské výstroji, který vy-
tvořil na  náměstí i  v  ulicích města špalír, za  nímž se tísnily 
tisíce obyvatel „všech vrstev“, aby mohly pozdravit svého 

prezidenta. Ten měl městem v průvodu projet právě v odpo-
ledních hodinách.

JEDE. MASARYK UŽ JEDE!
Když krátce po 13. hodině odpolední byly odpáleny tři dělo-
vé rány na znamení, že prezident přejel státní hranici, natěs-
naly se do ulic další davy, jež s napětím a nadšením vyčkávaly 
příjezdu. „A nedali se zastrašiti ani sněhovou plískanicí, která 
se snesla nad městem a okolím,“ napsal Stanislav Minařík. 

V 15:47 začala dělostřelecká baterie opět střílet. Tentokrát 
zaznělo 24 ran na  znamení prezidentova vjezdu do  města, 
nádherně vyzdobeného a  svátečně naladěného. Současně 
s tím začaly na všech budějovických věžích znít zvony. 

Na  nádraží očekávali příjezd prezidenta čelní představi-
telé státu i zástupci národního výboru s ministrem železnic 
dr.  Izidorem Zahradníkem, opět čestná setnina 39. pluku se 
svým praporem darovaným římskými dámami a  zástupci 
italského důstojnictva, toho času ubytováni právě v Českých 
Budějovicích. Dále Masaryka vítal nespočet Sokolů a další zá-
stupci různých spolků a hlavně běžní občané.

KDE DOMOV MŮJ,…
Když prezident vystoupil za  zvuků hymny hrané armádní 
hudbou, přivítal jej opět ministr Zahradník. Tentokrát mu 
však předal obrovskou kytici se slovanskými stuhami. Po slav-
nostním aktu se hlavě státu hlásil přednosta stanice, okresní 

PŘÍJEZD PREZIDENTA

Příslušníci 39. československého pluku – „výzvědného“ 
z Itálie před kolonou automobilů u hlavního nádraží v Praze

Automobil s prezidentem republiky se blíží na Václavské ná-
městí v Praze
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hejtman a staniční velitel, podmaršálek Diviš i se svými po-
bočníky. Posléze se představili předseda národního výboru 
prof. Zdráhal a místopředseda Svoboda. Prof. Zdráhal uvítal 
Masaryka proslovem. Následovala prohlídka četné setniny 
československého vojska a přivítání italským armádním ve-
litelem Českých Budějovic. 

Když se prezident vrátil, přistoupil poslanec Pavel Blaho, 
jenž Masaryka slovensky pozdravil jménem volného a osvo-
bozeného Slovenska. Dobový tisk zmínil, že Blaho tlumočil 
velkou lásku jeho národa nejen k prezidentu Masarykovi. On 
byl podle jeho slov prvním, kdo z „myslících českých mužů in-
tesívně hlásal ideu československou, jí žil, pro ni pracoval a bo-
joval, až zvítězil.“ „Přijmi nás,“ volal Blaho. „Veď	nás	mezi	národy	
kulturní v Evropě šťastně.“

Upřímný projev poslance Blaha Masaryka dojal. Přistoupil 
k  němu, podal mu ruku a  prohlásil: „Jsem z  vaší krve jako 
z krve české.“

Pak předstoupily dvě družičky oděné do bílých šatů a po-
daly prezidentu bohatý pugét.

V AUTOKOLONĚ
V  průvodu po  přijetí vyšel před nádraží. I  tento prostor 

byl zcela zaplněn tlačícím se davem. I přes sněžení nastou-
pil do  vozu. Do  automobilů postavených v  pořadí nastou-
pili ministr Zahradník a  dr.  Franta, do  druhého prezident 
Masaryk s  dcerou Olgou, do  třetího velvyslanec Francie 
Clément-Simon a  generál Piccione, do  čtvrtého plukovník 
Cunninghame s plukovníkem Husákem a do posledního po-
slanec Machar s Janem Masarykem a atd. Celkem od nádra-
ží odjela kolona třinácti vozidel se všemi významnými hosty 
z řad Národního shromáždění i ministerstev. Kromě širokých 
špalírů prezidenta vítaly i  občané vyklonění z  oken. Zima 
nezima. „Průvod jel za  nepopsatelného jásotu obyvatelstva 
městem až k radnici, kde vozy zastavily,“ poznamenal Minařík 

v knize. Prezidenta přivítal předseda správní komise městské 
dr. Zátka. Prezident poděkoval a vyslechl píseň zdejšího spol-
ku Hlahol. Na to se průvod vrátil zpět na nádraží za neutucha-
jícího jásotu místního i přespolního obyvatelstva. 

Prezident Masaryk i  se svou suitou přespal ve  svém vla-
ku. Druhého dne, tj. 21. prosince 1918, vyrazily z  Českých 
Budějovic dva vlaky. První vyjel v  9:33, druhý, preziden-
tův i s řazeným salonním vozem, o  jedenáct minut později. 
Plánované zastavení bylo ve Veselí-Mezimostí (5 minut stání), 
Táboře (10 minut stání). Ve stejný den zaslal Masarykovi te-
legram ministerský předseda dr. Kramář: Srdečně Vás pozdra-
vuji jménem svým a nyní i jménem vlády na české půdě. Z duše 
se těším na  Vás a  naši společnou práci. Upřímně Vám tiskne 
ruku Váš Kramář.“ Prezident obratem odpověděl: „Srdečný dík 
Vám a kolegům Vašim. Budeme pokračovati v práci, kterou jste 
prováděli tak dobře doma a já s přáteli za hranicemi. Sloučení 
a věrně spojení doděláme svůj zodpovědný úkol. Váš Masaryk.“

S BOHEM A DO PRÁCE
Do Veselí-Mezimostí vlak přijel v 10:35. Stejně jako všude 

byl Masaryk opět bouřlivě přivítán. Podle stejného scénáře 
s družičkami se ceremoniál odehrál i zde. Masaryk je vlídně 
oslovil a pohladil. Nato je přivítal starosta Kolína a exposlanec 
Vacek. Srdečně občanům i zástupcům samosprávy poděko-
val a se slovy: „S bohem a do práce“ nastoupil do soupravy. 
Dav stále mohutně skandoval hesla Sláva a Na zdar.

DALŠÍ ZASTÁVKOU BYL TÁBOR
Město Masaryka přivítalo hodinu před polednem. Na ná-

draží byla opět hlava na  hlavě, místní hudebníci při vjezdu 
do  stanice zahráli fanfáry z  Libuše. Vlak zastavil, prezident 
vystoupil a  opět byl vítán četnými funkcionáři, jejich jmé-
nem hovořil starosta dr.  Kos. Obecenstvo jásalo a  provolá-
valo prezidentovi slávu. Vítán je jako prezident osvoboditel, 
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osvoboditel od dlouhověkého podrobení. Pěvecký sbor sto-
jící na perónu zpíval husitský chorál „Kdož sú boží bojovníci“. 

Za  slovenské hymny Nad Tatrů sa blýská, Masaryk pro-
cházel špalírem dam v  národních krojích na  perón, kde se 
zástupci dohodových mocnosti, kteří ho provázeli, zapsal 
se do  pamětní knihy. Doktoru Kosovi prezident poděkoval 
a opět vyzval všechny k práci. „Těší mě, že jsem mohl zastavit 
v Táboře, v tom historickém městě, jak jste dovodil. Tábor je náš 
program a tomu programu zůstaneme věrni. Prosím vás všech-
ny o spolupráci. Práce nás ještě čeká a práce bude dost.“ Po tom-
to prohlášení a za tónů národní hymny vstoupil zpět do útrob 
speciálu. Stanici Masaryk opustil v 11:15, za ním ještě na pe-
rónu zněla marsellaisa a střelby z hmoždířů. ČTK poznamena-
la, že Sokolové i obyvatelstvo udržovali vzorný pořádek.

NA PRAHU!
Posledním místem zastavení celé anabáze byl středočes-

ký Benešov. ČTK dění okomentovala následovně: „Od Tábora 

byly ve všech stanicích, jimiž vlak volněji projížděl, shromáž-
děny davy lidí, školní mládež i dospělí. Všude bylo viděti roz-
zářené tváře a všude se rozléhal nadšený jásot.“ Do Benešova, 
kde byla učiněna poslední zastávka před Prahou, přijel vlak 
s prezidentem po poledni a ve 12:27 odjel do Prahy. Masaryka 
potěšilo srdečné uvítání a zdůraznil: „Býval jsem tu často před 
válkou a za války jsem u vás o Konopišti naposledy informoval. 
Mnoho bylo sice pro samostatnost národa vykonáno, ale mno-
ho a těžší práce nás ještě očekává.“ Tato slova otiskly Pražské 
noviny. Zbýval poslední úsek. 

V  knize T. G. Masaryk – Za  ideálem a  pravdou autor 
Stanislav Polák popsal dění v Praze. Zmínil i zvěsti o možném 
atentátu. Naopak československá vláda nechala několik dní 
před příjezdem vytisknout vítací leták, který na náklady státu 
dostalo nedočkavé obecenstvo. Leták obsahoval Masarykův 
životopis zakončený jednoznačným heslem „Buď	zdráv,	první	
presidente náš.“ 

OSLAVY BEZ KONCE
Na  příjezd se metropole připravovala několik dnů. Zvěsti 

o atentátu donutily dobrovolné pořadatele, aby obklopili vůz 
prezidentův ozbrojeným špalírem Čechoslováků ze všech tří 
světových stran. Ladily se rozmanité problémy organizační 
i  technické. Psaly se články, oslavné brožury, spisovatelská 
obec vydávala verše, hudební skladatel Vítězslav Novák složil 
uvítací píseň na slova J. S. Machara, Masarykova přítele. 

Ten pravý slavnostní ruch ve městě panoval právě v den 
příjezdu. Již od  časného rána pochodovali ulicemi vojá-
ci i  Sokolové. Město zaplňovaly statisíce lidí. Přecpané bylo 
Václavské náměstí i ulice spojující Národní muzeum a nádraží 
(v místech dnešní magistrály). 

K  hlavnímu nádraží už hodinu před polednem přijel od-
díl italských legionářů. Stály tu i  ověnčené otevřené auto-
mobily, před hlavním vchodem se řadili Sokolové s  prapory. 

PŘÍJEZD PREZIDENTA

Legionáři obklopený automobil s prezidentem od Národního muzea

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk po příjezdu do Tábora

612018 LEGIONÁŘSKÝ SMĚR / VZNIK ČSR / SPECIÁL



„Ve  dvoraně se tísnil dav pozvaných účastníků, umělci, spi-
sovatelé, zástupci vysokých škol, vědy, techniky, církví a  úřa-
dů, rozmanitých povolání, žurnalisté. (…) V menším ze dvou 
salónků se shromáždili členové domácího odboje, krajané 
ze Slovácka, voliči z Valašska, ve větším zástupci parlamentu 
a členové vlády. Místnosti byly vyzdobeny zelení, po zemi byly 
rozvinuty rudé koberce,“ popsal ve své knize Stanislav Polák. 

Skutečně, i  další zdroje uvádějí neuvěřitelnou výzdobu. 
Státní vlajky vlály prakticky všude, kde to bylo jen trochu 
možné, chvojím byla pokryta čela domů od středu města až 
po periférie. Nebyly zdobeny jen třídy a náměstí, jimiž měl 
průvod projít, ale i zastrčené a odlehlé uličky. „Bylo dojem-
no pozorovati, jak i nejchudší okna přispěla svou příkrasou; 
nebylo-li látky ani na  drobné praporečky, aspoň z  barev-
ných papírů tím početněji zrobeny. Nebylo takřka domu, 
s něhož by nevlál jeden velký veliký a několik menších pra-
porů a vlajek, nebylo domu, kde by několik oken nemluvilo 
obrazy Masaryka a Wilsona,“ doplnil Stanislav Polák ve své 
publikaci. 

NETRPĚLIVÉ OČEKÁVÁNÍ
Do příjezdu vlaku dělily Prahu jen desítky minut. Od Wilsonova 
nádraží, přes Václavské náměstí a dále k Národnímu divadlu 
a nábřeží (Smetanovo) a Staroměstské náměstí stála hradba 
těl. Mezi nimi však vynikala široká vozovka, budoucí koridor, 
po  kterém projede prezidentova kolona. Slávu doplňovali 
muzikanti, tisíce standart a státních vlajek. Praha byla oprav-
du napjatá. Nálada však vládla fantastická. 

První větší uvítání Praha připravila už na  vršovickém ná-
draží. Nechyběly věnce a prapory české i  spojenců. Plnit se 
místo začalo v  pravé poledne, o  čtvrt hodiny později dora-
zilo i  veškeré mužstvo nemocničních vlaků odstavených 
právě ve  Vršovicích. Skupinu už z  dálky identifikovaly pra-
por Červeného kříže a  vlajka. Velení zdravotníků zastával 
dr. Kořínek. Nemocniční personál oddělil spolu s vojenskou 
stráží peron od kolejí tak, aby davy lidí neutrpěly zranění. 

Do  nespočtu lidí vítajících vlaky se vměstnali železnič-
ní úředníci a  zřízenci. Jako všude zavládlo mezi čekajícími 

napětí. Do  maximálních obrátek bylo vytočeno ve  chvíli, 
když ve 12:45 zazněl elektrický zvonek, ohlašující příjezd prv-
ní soupravy. Ani ne po pěti minutách projel plnou rychlostí.

PRVNÍ, A KDE JE DRUHÝ?
Ač vítající dav věděl, že prezident Masaryk sedí v  dalším 
vlaku, neodpustilo si veselé mávání a  provolávání hesla 
„na zdar“. Sotva první souprava odjela, zařinčel zvonek znovu. 
Tentokrát staniční hodiny ukazovaly čas 12:57. Přesně ve 13 
hodin vjížděl vlak do nádraží. Strojvedoucí na pokyn inspek-
tora Ducháčka snížil rychlost. Pomaleji se pak blížil k perónu. 

Jásot neutichal. 
Minařík vzpomenul na bohatou výzdobu parní lokomotivy, 

její velkolepost však jaksi zanikla ve víru všeobecného vese-
lí. „Zraky všech za bouřlivého provolávání „slávy“ a „na zdar“ 
hledaly okno presidentovo. Z prvého salónního vozu dává-
na obecenstvu znamení, že prezident jest ve druhém voze. 
A skutečně. U otevřeného okna tohoto vozu stál s úsměvem 
ve tváři a kyna rukou, do vlasti se pracující prvý president čes-
koslovenské republiky T. G. Masaryk. Každý, ač vous jeho pra-
cí a starostmi úplně zbělel, okamžitě ho poznal a každý také, 
jak mohl v kratičké době jeho zjevu, přispěl k nejsrdečnější, 
nejupřímnější ovaci,“ zmínil Minařík a pokračoval: „Na provo-
lávání odpovídal president kynutím rukou a slovy: „Na zdar!“ 
A jásot obecenstva potrval i když osoba presidentova zrakům 
zmizela.“ Vlak zvýšil rychlost a zmizel v tunelu.

PRAHA VÍTÁ TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
Perón Wilsonova nádraží se pyšnil bohatou výzdobou, na ru-
dých kobercích stála čestná setnina pěchoty s  hudbou, 
Sokolové, legionáři z  Itálie ještě s ovázanými hlavami, filmaři 
i politici a osobní přátelé TGM. Nad Prahou se dokonce roze-
stoupila mračna a hlavní nádraží polila sluneční záře. Jako by 
tušila, koho hlavní nádraží pražské vítá a  jaká panuje radost 
a euforie. Slunce zářilo i do konců pušek Čechoslováků s ital-
ských a  francouzských rot. Náhlé znamení trubky ztišilo hla-
hol. Do salonků vcházeli ministři i členové Maffie. Rušno bylo 
i v okolí. Statisícové zástupy stály v ulici vedoucí k Václavskému 
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Prezidentský automobil míjí sochu sv. Václava
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náměstí, v jízdní dráze už byla nastavena kolona automobilů, 
u hlavního vchodu stál oddíl Sokolů s prapory. 

První zajišťovací vlak dorazil na Wilsonovo nádraží ve  13 
hodin. Z  něj vystoupili ministr železnic Zahradník, generál 
Diviš a zástupci italských Čechoslováků s plukovním prapo-
rem. Na nádraží po chvilce zavládlo hluboké ticho.

Druhá souprava dorazila přesně o  čtvrt hodiny později, 
za  výbuchů z  děl. Tak jako o  den dříve, na  hranicích. Zněly 
zvony, a  protože Praha je jak známo stověžatá, byl to po-
vedený koncert. Jeden každý zvon zdravil svého preziden-
ta osvoboditele, prvního československého prezidenta, 
prof. dr. Tomáše Garrigua Masaryka. 

Lokomotiva vyjížděla z  vinohradských tunelů, zdobená 
květy, prapory a  koberci. Armádní kapela hrála hymny Kde 
domov můj a Nad Tatrou sa blýská.

Šťastní potomci
Na nástupišti už byla připravena i dcera Alice. Doprovázel ji 

dr. Šámal. Vlak zastavil, rozlétla se dvířka vozu a Jan Masaryk vy-
zvedl Alici. Tam, na chodbičce vagonu, odehrál se nejdojemněj-
ší výjev. Padlo prý více polibků než slov. Odloučení trvalo dlouhé 
čtyři roky. Historici píší o velmi pohnutém jednání. Potom prezi-
dent, provázen zástupci Francie, Itálie či Velké Británie sestoupil 
a byl uvítán na peronu a přijal hlášení prof. Domina a generali-
ssima dr. Scheinera, potřásl si rukou starosty a odešel špalírem 
Sokolů do salonu, následován celou suitou. Ještě před vstupem 
jej uvítala deputace jeho nejvyšších slováckých rodáků, přiná-
šejících chléb a sůl. Přijal beze slov. Novináři si ještě do notýsků 
poznamenali, že pan prezident je zdravého, svěžího vzhledu, 
mladistvě přímý, vysoký a štíhlý. 

Do prezidentského vlaku byly zařazeny kuchyňský vůz, cí-
sařský vůz Buštěhradské dráhy a další řady vagonů. Salonní 
vůz byl zařízen moderně, dosahoval vysokého komfortu 
a nechyběla v něm jídelna, ložnice a koupelna. Dalších ložnic 
využívali Olga Masaryková, Josef Svatopluk Machar, plukov-
ník Husák nebo generál Piccione. 

„Jiná, daleko intimnější atmosféra se hlásila za otevřenými 
dveřmi v sousedním, menším salonku: nejbližší spolupracov-
níci, revolucionáři, krajané, přátelé. Také dcera Seydlerova, obě 

dcery Macharovy s konvalinkami v rukou a pláčem na krajíčku: 
mnohá radostná shledání. Jiřina Macharová měla v  ruce ješ-
tě větvičku vavřínu, ale celá se třásla, a když ji Masaryk oslovil, 
schoulila se v křečovitém pláči a nedokázala mu podat větvič-
ku; vzal si ji sám,“ zmiňuje Stanislav Polák. V salonku byli pre-
zidentu představeni jednotliví ministři i předseda Národního 
shromáždění. „Prezident mluvil vroucím a prostým způsobem, 
tak dojímavým svou skromností a věcností; dr. Kramář někte-
ré pasáže pronesl hlasem dvojnásob zdůrazňujícím cit i obsah, 
tak když sliboval, že svobody dobyté dovedeme uhájiti, tak 
když poslu Francie adresoval věty díků; to hlasité slovo „recon-
naissance“ šlo z hloubky srdce,“ pospal děj Minařík. 

Co tedy Masaryk pronesl? Ono slavné: „Odpusťte, když ne-
budu dlouho mluviti. Ani nevím, co bych vám řekl. Jest to po čty-
řech letech poprvé, že jsem tak dojat. Já vím a vy víte všichni, že 
nás čeká ještě mnoho práce. Já vím a vy víte všichni, že je nám 
překonati ještě mnoho obtíží.“

PŘIVÍTAL JEJ I ALOIS JIRÁSEK
Když Masaryk odcházel z přijímacích salonků u prvního ná-
stupiště do  nádražní dvorany, zahráli vojáci hymny spo-
jeneckých národů. Masaryk po  celou dobu stál a  vzdával 
rukou čest. Provázel jej premiér Karel Kramář a spolu s ním 
vykonal i přehlídku čestné setniny a Sokolské stráže a přijal 
hlášení velitelů. Než se Masaryk ve  dvoraně objevil, čekali 
lidé tiše. Až kdosi prý vykřlik: „Bože, - sláva, Masaryk – sláva. 
Masaryk byl jistě dojatý projevy přátelství a lásky, hlas se mu 
prý chvěl a kapesníkem si otíral oči. Předstoupil i spisovatel 
Alois Jirásek s uvítací řečí. Ve svém projevu vzpomínal na vel-
ké osobnosti českých i  světových dějin, i  husitského hnutí. 
Ovšem, posuďte sami:

„Pane prezidente!
Dostalo se mně cti, abych Vás pozdravil a uvítal ve jménu českého 

spisovatelstva při Vašem vstoupení do naší zlaté slovanské Prahy… 
Odvažuji se říci, že Vás vítám také za všechen náš národ, v  jehož 
jménu české spisovatelstvo promluvilo do  dusného ticha obecné 
zamlklosti. Radostně vítám Vás, vítěze, hrdinu ducha, vůle a oběti-
vé, ničeho se nelekající lásky k národu, právu a spravedlnosti…

PŘÍJEZD PREZIDENTA

Václavské náměstí srdečně vítá prezidenta Osvoboditele
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Vy, pane prezidente, vystihl jste význam veliké rozhodující 
doby, z ní že by mohla vzejíti spása našemu národu. A tu se za-
čalo Vaše dílo. Ne jedním mořem jste proplul, ne jedním dílem 
světa jste putoval, nedbaje svízelů a nebezpečenství…

Pařížská akademie, vítajíc Franklina, uctila jej veršem, pro-
slovujícím, že vyrval žezlo tyranům. Dnes všechen národ náš 
klaní se v  hluboké úctě i  se srdečnou vděčností Vašim zá-
sluhám o to, že i u nás padlo tyranské žezlo, jež nám bezohled-
ně i krutě vládlo na 400 let. Odešel jste z vlasti ve chvílích její 
nejtužší	poroby.	 Teď	vracíte	 se	do  svobodného	našeho	 státu,	
první jeho prezident, do  našeho státu rozšířeného o  bratrské 
Slovensko. Odešel jste z Prahy sám a vracíte se v čele slavných 
rot československého bratrstva, nesoucího hmotnou i mravní 
podporu naší mladé republice.

Věštba Palackého se naplnila. Odvěký náš nepřítel přemožen; 
krutý zápas dvou světů skončil se vítězstvím spravedlnosti a ide-
je čistého lidství, jehož hlasatelem a obráncem vždy jste byl slo-
vem i písmem. Dočkali jsme se splnění svých tužeb, vrátila se nám 
správa našich věcí. Na  staletí nebylo tak jasných a  radostných 
chvil v  životě našeho národa, leda jen o  volbě Jiříka krále, kdy 
‚mnozí jsou plakali pro radost, že již vyšli z moci německých králů‘.
Požehnáno	bylo,	pane	prezidente,	Vaše	dílo,	požehnaný	buď	

i Váš návrat.
Naši husitští předkové vítali své vítězné houfy nadšeným zpě-

vem: ‚Po nepřátelském zvítězení vítejte, bratři milí!‘
A tak voláme my této památné, radostné chvíle: Vítejte, vzác-

ný náš hrdino a vítězi, jehož jménu budou žehnati u nás od po-
kolení do pokolení. Čest Vám a sláva!“

V odpověď na tuto uvítací řeč Masaryk pronesl:
„Dovolte, abych Vám poděkoval jenom několika slovy. Jsem 

poctěn, že Vámi osobně jsem vítán, že jsem vítán spisovate-
lem, který zároveň s politiky je představitelem českého národa. 
Já vás, tvůrce, vždy pokládal za představitele národa. Vy máte 

nemenší zásluhy o  uskutečnění cílů vytčených než my, politič-
tí pracovníci, proto chceme s Vámi i nadále spolupůsobit. Bude 
v tom mnoho poezie, bude to pohádka, ale pohádka skutečnos-
ti, ve  které žijeme. Nastává nám práce, práce společná! Každý 
nastupte na své místo, neboť každý - i malý - může přispět k vy-
budování československé demokracie.“

SLIB CÍRKVI
Před východem ven ho ještě uvítali dva preláti. K  nim se 
Masaryk obrátil se slovy: „Páni biskupové, prosím vás, noste 
lidu víru živou.“ Navrch slíbil, že v demokratickém státě bude 
osvobozena i katolická církev. 

Konečně vyšel Masaryk na ulici, před burácející dav. „Opět 
výbuch nadšení! Sokolské prapory se sklonily až k zemi před 
hlavou státu. Vedli ho k ověnčenému kočáru se čtyřspřežím 
běloušů. Odmítl, vstoupil do automobilu k předsedovi sně-
movny. Narychlo tedy vyzdobili ještě jeho vůz. Automobil 
považoval za  demokratický. „Nadšení diváci viděli slavnou 
symboliku, povídali si, že ten kočár je bývalý vůz císařský, 
sebraný z Vídně a čtyři skvostní bělouši byli lipicánští koně 
císařovi. Jen výjimečně se z davu přihlížejících vyskytl názor 
méně vznešený,“ míní v knize Stanislav Polák.

OD NÁDRAŽÍ DÁLE DO MĚSTA
Masarykův triumfální průjezd Prahou pokračoval přes Václavské 
náměstí a nynější Národní třídu, kde Masaryka uvítaly fanfáry ze 
Smetanovy Libuše, jež zazněly z lodžie Národního divadla a dále 
přes Staroměstské náměstí a  nynější Pařížskou do  Sněmovní, 
kde složil prezidentský slib. Po celou dobu byl Masarykův auto-
mobil Laurin & Klement 200 řady S doprovázen Sokoly a legio-
náři a početným davem nadšených obyvatel města.

Teprve pak mohl navštívit svou manželku Charlottu 
Masarykovou ve  veleslavínském sanatoriu a  vyzvednout ji 
odtud. V neděli 22. prosince 1918 přednesl na Pražském hra-
dě své první poselství. To už je ale zase jiný příběh.

Zdroje: 
Masaryk, T. G.: Cesta demokracie 1 (Spisy TGM – svazek 
33), svazek připravili Vojtěch Fejlek a Richard Vašek, vydal 
Masarykův ústav AV ČR, Praha 2003.
Masaryk, T. G.: Válka a revoluce 3 – Články, memoranda, 
přednášky, rozhovory (Spisy TGM – svazek 32), svazek 
připravili Karel Pichlík, Vojtěch Kessler, vydaly Masarykův 
ústav AV ČR a Ústav T. G. Masaryka, o.p.s, Praha 2017.
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vydala Česká revoluce Stanislava Minaříka, Praha, 1920.
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Ministr Václav Klofáč v  jednom z  dalších automobilů 
na Václavském náměstí
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Časopis Legionářský směr navazuje na stejnojmenný titul vydávaný Československou obcí legionářskou ve 20. letech minulého 
století jako týdeník, posléze měsíčník. Jeho hlavním posláním je v  době blížícího se 100. výročí vzniku Československa 

propagovat legionářské myšlenky, odkaz zakladatelů samostatného československého státu a zejména pak ideje boje za svébytnost, 
svobodu a demokracii v době vzniku samostatného státu, za druhé světové války i v novodobé historii. Časopis je určen pro členy 
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Příběhy sbírkových předmětů
Vojenského historického ústavu

Zdeněk Špitálník
Vojenský historický ústav

Rukávová páska 
sokolské stráže, 1918
Dne 28. října 1918, v  den, kdy se rodil samostatný 
stát Čechů a  Slováků, chyběly vznikající republice 
mocenské opory, především pak armáda. Rozpad 
Rakousko-Uherska v posledních dnech války zastihl 
připravené představitele nejvýznamnější spolkové 
organizace, České obce sokolské. Sokolové vstoupili 
do dějin rodícího se státu mimo jiné převzetím čest-
né úlohy stráže Pražského hradu a položili tak základ 
dnešní Hradní stráži. Ráno 29. října dorazilo na Hrad 
dvacet šest sokolů z jednoty Sokol Hradčany a osm 
členů České obce střelecké z Vršovic. Téhož dne pře-
vzali sokolové kasárna Svatého Jiří a  po  složitém 

vyjednávání i výzbroj od strážní jednotky tyrolských 
císařských střelců. Sokolská stráž sestávala z 34 mužů 
Sokola Hradčany, kteří se střídali ve čtyřiadvacetiho-
dinových službách.
Sokolové používali ve  strážní službě své tradiční 
kroje, doplněné rakousko-uherskými stejnokrojo-
vými a  výstrojními součástkami. Jediným specific-
kým označením pak byla rukávová páska s nápisem 
„Sokolská stráž na  Hradě pražském“, doplněná ra-
zítkem Sokola Hradčany. Jde o  mimořádně vzácné 
a vůbec první označení pozdější Hradní stráže, které 
bylo do sbírky VHÚ získáno v roce 2014.


