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Československé legie

• vojenské oddíly Čechů a 
Slováků v Rusku, Francii 
a Itálii v době první světové
války

• vznikaly z válečných zběhů
a v zahraničí žijících krajanů

• vznikaly od roku 1914
• náklady financovaly státy 

Dohody

• napomohly vzniku ČSR

Legionářský odznak

autor neznámý; Legionarsky
odznak cepice.gif; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubo
r:Legionarsky_odznak_cepice.gif



Československé legie

• Československ é legie v Rusku
• působily na území Ruska 1914 – 1920
• bojovaly proti rakouskouherské a německé

armádě, později proti bolševikům a Rudé
armádě (cca 250 000 vojáků)

• leden 1919 – přeměna v Československé
vojsko na Rusi (3 divize, 12 střeleckých 
pluků, 2 jízdní pluky, dělostřelecké baterie



Československé legie
Československé legie v Rusku v roce 1918

autor neznámý; Czech Troops.jpg; http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Troops.jpg



Československé legie

• legie přímo v Rusku 
organizoval T. G. 
Masaryk (předseda 
Československé
národní rady

• účast v bitvách 
u Zborova a 
Bachmače (1917)

• vznik letecké školy 
pro legionáře

Českoslovenští legionáři ve 
zborovských zákopech

autor neznámý; Příslušníci 7 roty ve 
Zborovských zákopech.gif; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99%
C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci_7_roty_ve_Z

borovsk%C3%BDch_z%C3%A1kopech.gif



Československé legie

• po Brestlitevském míru odchod legií z Ukrajiny

• zhoršeny vztahy s bolševickou vládou – nechuť
bojovat za jejich zájmy v občanské válce

• rozkaz L. Trockého odzbrojit československé
legionáře – konflikty s Rudou armádou

• snaha odejít z Ruska a bojovat na dalších 
evropských frontách – přesun po transsibiřské
magistrále do Vladivostoku (Čeljabiňský konflikt)

• urychlení vydání rozkazu popravit carskou 
rodinu v Jekatěrinburgu



Československé legie
Českoslovenští legionáři v Jekatěrinburgu

autor neznámý; Czechoslovaks in Yekaterinburg, 1918.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czechoslovaks_in_Yekaterinburg,_1918.jpg



Československé legie

• Československé legie ve Francii
• dobrovolnické jednotky ve Francii působily 

1914 – 1919

• 31. srpna 1914  vznikla v rámci cizinecké legie 
rota Nazdar!

• 1915 nasazení v bitvě u Arrasu – velké ztráty

• 1918 vznik československé brigády ve Francii 
(9 600 vojáků) – bitva u Terronu

• ve Francii padlo 650 legionářů



Československé legie
Českoslovenští legionáři ve Francii

autor neznámý; Tcheco-slovaques a la caserne de Reuilly.PNG; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tcheco-slovaques_a_la_caserne_de_Reuilly.PNG



Československé legie

• Československé legie v Itálii
• jednotky v Itálii působily 1917 – 1918
• 1917 pouze výzvědné oddíly

• 1918 československá divize a československý 
armádní sbor

• do roku 1917 Itálie blokovala vznik legií – nátlak 
dohodových mocností

• celkově cca 80 000 česko-slovenských vojáků

• bitvy u Piavy, Doss Alto...
• ve Francii padlo 350 legionářů



Československé legie
Českoslovenští legionáři v Itálii

autor neznámý; Čs. legie v Itálii.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cs._legie_v_It%C3%A1lii.jpg



Československé legie

Úkoly:
1. Z koho a kde byly tvořeny československé legie?
2. Čím napomohly legie vzniku ČSR?
3. Proti komu legie bojovaly?
4. Jaký vztah měly legie s bolševickou vládou v Rusku?
5. Co je to Čeljabiňský konflikt?
6. Proč Itálie blokovala vznik československých legií na 

svém území?
7. Jakou roli při vzniku legií hrál T. G. Masaryk?
8. Jakou roli měli legionáři po návratu do nově vzniklého 
Československa?



Československé legie
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Československé legie

Materiál je určen pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na

všech typech škol a školských zařízeních. 
Jakékoliv další využití podléhá

autorskému zákonu.


