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VZNIK LEGIÍ, ROTA NAZDAR
A ČESKÁ DRUŽINA



VZNIK ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ 

  Z řad Čechů a Slováků, kteří žili v zahrani-

čí, se během 1. světové války tvořily samo-

statné jednotky, bojující na straně Dohody 

proti Rakousko-Uhersku. K nim se přidá-

vali čeští a slovenští vojáci, kteří v průběhu 

války přeběhli na druhou stranu fronty. 

Tak vznikly legie – jednotky zahraničního 

vojenského odboje. 

Ahoj holky a kluci,
právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „Vznik legií, rota Nazdar a âeská 
druÏina“. Do tohoto listu si zapisujte odpovûdi, které najdete ve vitrínách 

expozice „1. svûtová válka 1914 – 1918“.

  Počátky československého zahraničního politického odboje jsou spojeny nejen se jmé-
nem Tomáše Garrigue Masaryka, ale i dalších. Dva z nich jsou zachyceni na těchto foto-
grafi ích. Zapiš si jejich jména.

  .......................................................................................................................................

MÍSTA VZNIKU ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ  

Legie vznikaly v Rusku, ve Francii a v Itálii. V průběhu války se rozrostly v téměř stotisícovou  bojovou 

sílu. Legionáři zasáhli do bojů 1. světové války významným způsobem.

ROTA NAZDAR   

První československou jednotkou nasazenou na francouzsko-německé frontě byla „Rota nazdar“. Tak 

tuto jednotku nazvali Francouzi podle obvyklého pozdravu mezi jejími příslušníky. Vznikla roku 1914 

z krajanů žijících ve Francii, organizovaných zejména ve spolcích Sokol a Rovnost. 



  Jaké bitvy se roku 1915 rota Nazdar zúčastnila?

  ..............................................................................................

  Do legií ve Francii vstoupil také jeden velmi známý umělec, 
který je zachycen na fotografi i. Jak se tento malíř jmenoval?

  ..............................................................................................

ČESKÁ DRUŽINA  

První českou dobrovolnickou jednotkou, která se stala základem československých legií v Rusku, byla 

„Česká družina“. Ta na frontě působila v malých výzvědných skupinách jako součást ruské carské armády. 

   Česká družina vznikla roku 1914 z českých krajanů žijících v Rusku. Víš, jak se říkalo 
legionáři, který byl příslušníkem této družiny? Odpověď najdeš v tajence.

 1. Název čs. tělovýchovné organizace.

 2. Voják, který opustí svou jednotku.

 3. Bývalý vládce Ruska.

 4. Vojsko. 

 5.  Příslušník jednotky zahraničního 
vojenského odboje.

 6. Název legionářské jednotky ve Francii.

 7.  Místo, kde proběhla nejslavnější bitva 

legionářů v Rusku.

 8. Střelná zbraň.

 9.  Název legionářské jednotky v Rusku 
– Česká ………

 10. Státní zřízení Rakousko-Uherska.

 11. Obsluha kulometu.

 12. Příslušník armády.



BITVA U ZBOROVA

Naše legie svedly za 1. světové války řadu slavných bitev, 

symbolem statečnosti našich legionářů však trvale zůsta-

ne bitva u Zborova v červenci roku 1917. 

  Najdi v expozici ruský nárameník plk. Ma-
montova, velitele 3. československého střelec-
kého pluku u Zborova. Dokresli do obrysu 
nárameníku znak, který je na něm zobrazen.

VÝZNAM ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ 

Rakousko-uherská monarchie legionáře považovala za dezertéry a vypsa-

la na ně peněžitou odměnu. Pokud by byli chyceni, čekal by je valeč-

ný soud a poprava. I přesto za československou samostatnost bojovalo 

v legiích a ve spojeneckých armádách více než 100 000 Čechů a Slová-

ků. Během války z nich vzniklo legendární vojsko, které si svým chrab-

rým jednáním a válečným uměním získalo úctu a dosáhlo významného 

ocenění u Spojenců. 

  

Jak se jmenoval nejznámější obrněný vlak, se kterým naši legionáři na Sibiři bojovali? 
Dokážeš přijít na to, proč tento vlak nemá lokomotivu vpředu?

 .........................................................................................................................................
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