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ČEŠTÍ VOJÁCI NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY
Zamysli se … (stručné odpovědi napiš)
Čeští a slovenští vojáci museli narukovat do války na straně Rakousko-Uherska, tj. Trojspolku. Do
vlaků, které je vezli na frontu, nastupovali spořádaně, ale zpívali si různě upravené lidové popěvky
a písně: Červený šátečku kolem se toč, mi jdeme na Rusa, nevíme proč. Ulej se, hochu, ulej se, do
maršky nalejt nedej se. Jaký postoj zaujímali k vypuknutí Velké války? Nejmenovaný rakouskouherský generál říkal o českých vojácích: Do války šli jako beránci, bojovali jako lvi, a když byli
poraženi, radovali se jako malé děti … Jak se stavěli k bojování na frontách?
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Vyber z nabízených možností správné varianty
Československé legie vznikaly především ve Velké Británii/ Itálii/ Španělsku/ Rusku/ Nizozemí/
Rakousku/ a Francii. Českoslovenští vojáci vstupovali do legií různými způsoby: nechávali se
dobrovolně zajímat/ přebíhali k nepříteli (dokonce i celé jednotky). Legionáři se označovali slovem
bratře, odkazovali tak na tradici: tělovýchovné organizace Sokol/ nacistické politiky Adolfa Hitlera/
vzájemných příbuzenských vztahů.
Vysvětli pojmy.
legie
odboj
Maffie
Československá národní rada
dezertér
Rota nazdar (Cizinecké legie)
transsibiřská magistrála
Kdo byl kdo?
T. G. Masaryk
David Lloyd George
Edvard Beneš
Ivan Hašek
Kdo jsem?
Jsem slovenský vědec, politik, voják a spoluzakladatel českého státu. Vystudoval jsem astronomii.
Podílel jsem se na vytvoření československých legií. Roku 1918 jsem při návratu do vlasti zahynul
při letecké havárii. (Má smrt je dosud neobjasněna. Někteří ji označují jako neštěstí, jiní jako
sebevraždu nebo vraždu.)
Popiš vlastními slovy znak československých legií. Víš, která
území jednotlivé symboly označují?
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Čeští a slovenští vojáci
posílali z fronty domů
dopisnice, které byly
předem natištěny. Jiný
text nesměl být na
dopisnici
vepsán.
Zakroužkuj část, která to
zakazuje česky. Jakou
informaci posílali vojáci
domů?

O statečnosti českých mužů. Zamysli se, čím si legionáři vybojovali jméno ve světě.
Naše legie svedly za 1. světové války řadu slavných bitev (např. u Arrasu, na Piavě, u Terronu,...), v
případě poprav v Itálii řada z legionářů odmítala nechat si zavázat oči, chtěli se dívat do očí svým
katům, symbolem statečnosti našich legionářů však trvale zůstane bitva u Zborova v červenci roku
1917. Netradičním postupem se 3 500 československým legionářům podařilo proniknout do
rakouské obrany až do hloubky 5 km, zajmout více než 3 000 zajatců a zajistit velké množství
zbraní. Vítězství malé jednotky československých legií u Zborova bylo nejvýraznějším úspěchem
na ruské frontě. Úspěch československých jednotek znamenal obrovskou propagační podporu
diplomatického usilování o vznik samostatného československého státu. Pojem Čechoslovák se
dostal do vědomí světové veřejnosti.
Po přečtení dobového novinového
článku se pokus stručně vysvětlit, proč
se poslední legionáři dostali domů až
roku 1920, tj. 2 roky po konci velké
války. Jak s tím souvisí sibiřská
anabáze a ruská revoluce?

Pamatuj: bez legií by
Československo vůbec nevzniklo.

