
Bitva cizinecké legie: Arras

8 9

Úvod

Léto roku 1914 znamenalo pro celou Evropu obrovskou řadu změn. Celým 
kontinentem totiž otřásl skandál nebývalé síly. Byl zastřelen následník trůnu 
rakousko – uherské monarchie Ferdinand d’Este a následky na sebe nedaly 
dlouho čekat. Důsledky ovšem nedopadly pouze na zmíněnou monarchii a ná-
rody v ní sloučené, ale na celou Evropu, která se tímto činem ocitla ve světové 
válce nebývalých rozměrů. 

Dne 28. července vypovědělo Rakousko – Uhersko válku Srbsku. Byla to 
jeho odpověď za údajné zavinění smrti následníka trůnu srbskými nacionalisty. 
Ovšem Rakousko – Uhersko nezůstalo se svojí „výpovědí“ osamoceno. Ra-
kouský spojenec Německo vypovědělo 1. srpna válku Rusku a 3. srpna Francii. 
Rakousko se k Německu brzy přidalo a vypovědělo Francii válku 11. a Anglii 
12. srpna. Nejdůležitější evropské velmoci se tak během pár dní ocitly ve vá-
lečném stavu a nebylo již cesty zpět.

Začal strašlivý konflikt, který měl změnit dosavadní poměry sil, a to nejen 
v Evropě a zapojily se tak do ní dva mocenské bloky - na jedné straně Trojdo-
hoda, vedená Ruskem, Francií a Anglií, na druhé straně Trojspolek v čele s Ně-
meckem, Rakousko – Uherskem a Itálií (ta se však později přidala na stranu 
Dohody). Války se celkem zúčastnilo 28 států, které do vojska povolaly přes 
70 mil. osob.

Světová válka zasáhla přirozeně i české země. Přestože Češi konflikt nijak 
nezavinili a na jeho vzniku se ani nijak nepodíleli, jako člen habsburské mo-
narchie byli ve válce také. 

Češi však s velkou nevolí nastupovali do bojových pozic zejména proti 
Rusku a Srbsku. Na rozdíl od Němců a Maďarů neodcházeli na frontu s nad-
šením. Češi a Slováci byli totiž nuceni bojovat za rakousko - uherskou mo-
narchii, která nebyla jejich státem. Byli druhořadým národem, jimž Habs-
burkové upírali mnohá práva. Tomáš Garrigue Masaryk viděl, s jakou nechutí 
odjížděly české pluky na frontu. Rozhodl se odejít do emigrace a snažit se 
přesvědčit představitele dohodových mocností o nutnosti vzniku samostat-
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potomci svých předků nikdy také nepomýšleli na podmaňování jiných náro-
dů. Češi byli v té době hrdí na svůj národ, vzpomínali na hrdinství Jana Žižky 
se svými husity, se svou pověstnou písní Kdož jsou boží bojovníci, a jejichž 
odvahu obdivoval celý svět. Vzpomínali i na blanické rytíře, kteří podle pověsti 
měli českému národu přispěchat na pomoc, až mu bude nejhůře. Proto se snad 
i oni sami považovali za tyto rytíře. Myšlenka na blanické rytíře vlévala do žil 
válkou vyčerpaných vojáků nepopsatelnou a ohromnou sílu.

„Blaničtí rytíři….,“ šeptávali si navzájem každý večer jako nějakou posvát-
nou modlitbu a představovali si přitom pověstné bojovníky, kteří podle legen-
dy měli spasit českou zemi.

A proč šli do boje Slováci?
Kraj „Horního Uherska,“ jak se Slovensko v rámci Uherska nazývalo, už 

díky své poloze, byl kraj drsný a nutil Slováky si tvrdě vydělávat na svoje bíd-
né živobytí. Jednalo se o národ nesmírně pracovitý, ale vinou maďarské vlády 
byli Slováci ze začátku národně negramotní. Hovořit Slovákovi před rokem 
1914 o revoluci? Vždyť revoluce byla v jeho očích hříchem, a proto byla jen 
nepatrná hrstka těch, kteří pocházeli z krajin, kde se slovenština přece jen tak 
nějak udržovala. Ze začátku proto bylo jen velmi málo Slováků, kteří se pus-
tili do této těžké práce. Až Maďar Tisza kdysi před maďarským parlamentem 
použil větu, která v tehdejší době šokovala celý slovenský národ: „…….. není 
slovenského národa! Ten totiž vlastně neexistuje!“

Proto šli i oni bojovat. Ukázat celému světu, že i hrdý slovenský národ exis-
tuje!

Český a slovenský národ, který byl před válkou po několik století ovládán 
rakouskou a později rakousko – uherskou monarchií, chtěl tak první světovou 
válku využít ke svému prospěchu, tedy pro zdůraznění svých národních zá-
jmů. Češi i Slováci se rozhodli netradičním způsobem upozornit svět na svoji 
existenci a na svá politická práva, která byla Čechům odňata zejména událost-
mi po Bílé hoře. Po celé devatenácté století bojoval český národ o své zájmy 
v monarchii převážně na poli politickém, ovšem první světová válka znamena-
la v této strategii velký zlom. Politická taktika se spojila s taktikou válečnou. 
Na počátku války vznikly v zahraničí důležité vojenské jednotky, které v rámci 
cizích (francouzských, ruských, srbských, amerických aj.) armád a pod taktov-
kou Českého zahraničního komitétu (později Národní rada Československá) 
hájily zájmy československého národa za hranicemi. Čs. vojáci svými vynika-

ného československého státu. Nedlouho po něm odešel do zahraničí i další 
poslanec Říšské rady ve Vídni Josef Dürich a poté i Masarykův žák Edvard 
Beneš. V prosinci se poprvé všichni společně setkali s Milanem Rastislavem 
Štefánikem, jenž žil ve Francii od roku 1904 a získal si tam ve vědeckém světě 
a ve společnosti vůbec neobyčejné postavení a byl to právě on, kdo jim už 
později sjednal schůzku s francouzským předsedou vlády Briandem. V životě 
to totiž tak chodí, že ani tak nezáleží na tom, kdo jste, ani co umíte, ale koho 
znáte! Štefánik dokázal ve Francii být někdo, a jen díky němu stálo francouz-
skému ministerskému předsedovi za to všimnout si jeho přímluvy – za ty tři 
osoby odnikud a od této chvíle byli také bráni vážně a jednalo se s nimi jako 
s partnery.

Každé válečné střetnutí s sebou vždy přináší mnoho zla a utrpení, které 
se ovšem na druhou stranu dá vyvážit něčím pozitivním. V případě prohry 
Centrálních mocností byla totiž situace příznivá natolik, že by česká i sloven-
ská politika mohla podniknout něco pro osamostatnění svých území od celé, 
válkou oslabené monarchie.

V Anglii se hned po vypuknutí války angažovala necelá tisícovka mužů, 
založením London Czech Comittee. Nábor svých dobrovolníků pak následně 
nabídli britské vládě, tato nabídka však byla se zdvořilými díky odmítnuta. 
Jedinou možností pro ně tedy zůstala francouzská cizinecká legie.

Ve stejnou dobu vznikla tehdy v srpnu 1914 v Rusku z tamních českoslo-
venských dobrovolníků i tzv. Česká družina, jejíž první prapor o síle více než 
700 Čechů a Slováků přísahal na den sv. Václava 28. září na náměstí sv. Sofie 
v Kyjevě svoji věrnost ideálům svobody a nezávislosti vlasti a přetrhání jejích 
svazků s Rakousko - Uherskem. Dne 22. 10. téhož roku odjíždějí „Družiníci“ 
na frontu bojovat proti vojskům Centrálních mocností. Čekala je slavná bitva 
u Zborova, která nesmazatelně vstoupila do našich dějin. Ale to je jiný příběh. 
V Srbsku se také přihlásilo mnoho československých dobrovolníků do srbské-
ho vojska.

Zmíněné zahraniční jednotky se nazývaly legie a muži v jejich řadách si 
s velkou pýchou říkali českoslovenští legionáři.

A proč to všichni vlastně dělali? Proč vlastně šli Češi do války? A proč 
a za koho kladli své životy? Za koho tedy měli umírat ve vyhladovělém zápolí?

Jejich předkové totiž nikdy jiné národy neutlačovali a válečných zbraní se 
chopili vždy jen tehdy, když cizí vetřelci přišli a pustošili jejich zemi. Co věrní 
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jícími výkony a úspěchy zároveň upozorňovali celý svět na existenci a právo 
samostatnosti tohoto malého středoevropského národa.

Česká politická reprezentace se tedy musela odhodlat k nelehkým krokům 
a úkolům: bylo velmi důležité najít v celém konfliktu dostatek sil a energie, 
postavit se celé situaci čelem, být aktivní a zviditelnit se. Každá válka je strašná 
a přináší mnoho zlého. Konfliktům by se mělo předcházet, ale pokud vznik-
nou spory, vždy by se měly řešit jiným, adekvátním způsobem. Lidské oběti 
a hrdinské činy by neměly být znevažovány a počty válečných obětí by neměly 
být jen prázdnými a hluchými čísly, která nikoho neosloví. Jsou za nimi totiž 
osudy a strádání skutečných lidí, kteří dýchali a chodili po této zemi stejně 
jako my. Národní hrdost není jen prázdné slovo, které vymysleli obroditelé 
v 19. století. Je to úcta ke kultuře, zvykům a jazyku, jež pěstovali naši předkové 
a jejichž krev dnes koluje v každém z nás. 

Ovšem, je třeba si položit otázku, proč takto významní vojáci, kteří prožili 
na válečném poli mnoho utrpení, neuvěřitelného strachu a fyzického i psy-
chického strádání, mají být zapomenuti a o jejich zásluhách se bude hovořit 
pouze v zasvěcených, úzkých, vědeckých kruzích. Většině z nás jejich příbě-
hy zřejmě nic neříkají. Stejně tak jsou neznámá i jejich jména, ale jednalo se 
o skutečné hrdiny, kteří obětovali svůj život za dobrou věc, v tomto případě 
za vlast a za čs. samostatnost. Bojovali za naši národní samostatnost, bojovali 
pro svobodu všech národů, bojovali pro lidskost. Jejich jména by tak navždy 
měla být zapsána v seznamu bojovníků pro věc spravedlivou, pro právo, čest 
a lidskost.

Proto má tato kniha za úkol oživit již polozapomenuté vojáky, kteří s hr-
dostí a s úsměvem na tváři pokládali své životy za naši svobodu. Příběh lidí, 
kteří se nebáli smrti, protože víra a nadšení, které každý z nich nesl v srdci, 
byly silnější než smrt. Památka těch, kteří padli u Arrasu i na jiných bojištích, 
bude žít tak dlouho, dokud nezemře národ, ale také národ bude žít jen tak 
dlouho, dokud bude mít syny, kteří takto dovedou umírat. Je to příběh našich 
předků z cizinecké legie, z pověstné roty Nazdar.

Atentát na Františka Ferdinanda d‘Este, arcivévodu a následníka rakousko 
− uherského trůnu, byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě 
Bosny a Hercegoviny. Během vojenské přehlídky byl arcivévoda František Fer-
dinand napaden skupinou šesti atentátníků z organizace Černá ruka, jejichž 
vůdcem byl Danilo Ilić.

Obyvatelé Bosny a Hercegoviny se totiž nechtěli smířit s nedávným při-
pojením své země k Rakousko - Uhersku a jejich odboj byl podporován Srb-
skem. Organizátor Danilo Ilić postavil prvního útočníka Mehmedbašiće před 
zahrádku kavárny Mostar Café a vyzbrojil jej bombou. 

Ten si však čin na poslední chvíli rozmyslel a nezaútočil. Nedaleko od něj 
stál Vaso Čubrilović, vyzbrojený rovněž bombou a pistolí, který se však také 
k činu neodhodlal. V další části plánované trasy, nedaleko řeky Miljacka, stál 
Nedeljko Čabrinović, ozbrojený také bombou.

V 10.10 se automobil s arcivévodou Ferdinandem přiblížil k Čabrinovićo-
vi, který ji na vůz hodil. Bomba se však odrazila od potahu stažené střechy 
a spadla zpět na silnici. Nastavení časovače bomby zapříčinilo, že vybuchla až 
pod vozem následujícím, který byl okamžitě vyřazen z provozu. Výbuch vy-
tvořil v silnici asi 30 cm hluboký kráter a zranil celkem dvacet lidí. Čabrinović 
poté polkl připravenou ampulku s kyanidem a skočil do řeky Miljacka. Jeho 
pokus o sebevraždu však nevyšel, neboť ampule s kyanidem způsobila pouze 
zvracení. K utonutí též nedošlo, jelikož byla řeka velmi mělká. O chvíli později 
byl zadržen davem přihlížejících svědků a předán policii.

Mezitím kolona vozů rychle pokračovala bez zničeného automobilu dále 
směrem k městské radnici. Další atentátníci, připraveni zaútočit na jiném mís-
tě, Cvjetko Popović, Gavrilo Princip a Trifun Grabež se na velmi rychle projíž-
dějící kolonu zaútočit neodvážili.

Kolona přijela k radnici na plánovanou recepci, arcivévoda zde však pro-
jevil pochopitelné příznaky stresu tím, že si odmítl vyslechnout připravený 
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Ve Francii, hlavně však v Paříži, žilo v té době několik tisíc Čechů a Slováků. 
Tito krajané sem odešli za prací a sdružovali se především v tělovýchovném 
spolku Sokol (ten existoval v Paříži již od roku 1891) a v sociálně demokratic-
kém spolku Rovnost.

„Následník rakouského trůnu byl zastřelen,“ kdosi z davu vykřikl. 
„Čert aby ho vzal! Celou habsburskou bandu by měli postřílet,“ pronesl 

jiný.
Srdce každého z nich se totiž svíralo hněvem a krev počala vřít v jejich ži-

lách při myšlence na utrpení, které jejich národy zkoušely od Habsburků jen 
proto, že chtěly žít svým národním životem.

„Bude válka,“ říkalo se všeobecně.
„Proč?“
Na tuto otázku však nikdo nedokázal odpovědět. Všichni ale správně tušili, 

že Rakousko – Uhersko chce Srbsku vypovědět válku, protože nelibě neslo, jak 
jejich soused politicky vzrůstá.

O několik dní později, a to 6. července, oslavovali Češi v Paříži výročí úmr-
tí Mistra Jana Husa a jeho hrdinskou smrt na hranici za pravdu. Tato oslava se 
však tentokrát podstatně lišila od všech oslav minulých: nevedly se řeči o ná-
boženských rozporech tehdejší doby, o koncilu v Kostnici ani o hořící hranici 
na břehu Rýna. Řečníci rozvíjeli před očima posluchačů hrdinný zápas hu-
sitského vojska, které kráčelo za Žižkou a Prokopem od vítězství k vítězství. 
Z přednášek dýchala touha, aby se zase vrátily staré doby, kdy Čech byl chrab-
rým hrdinou a vítězem, kdy dovedl mečem uhájit svá práva proti přesile nepřá-
tel. Celý večer byl posvátným. Všichni cítili velikost doby. 

 

Když byla ve Francii uveřejněna ostrá rakouská nóta Srbsku, uspořádaly obě 
organizace (Sokol i Rovnost) dne 26. července 1914 demonstraci, jejíž účastní-
ci provolávali slávu Francii a Srbsku. Byla neděle, svátek svaté Anny. Nevlídné 
a deštivé počasí s hustou mlhou se snášely nad městem. Na náměstí Svornosti 
se u pomníku „Strassbourgu“ přesto scházely celé zástupy Čechů a Slováků, 
kteří se nedali odradit nevlídným počasím. Tento pomník postavili Francouzi 
městu, ukořistěnému Němci roku 1871 po francouzsko-pruské válce a měl jim 
proto neustále připomínat povinnost osvobození Alsaska a Lotrinska k mateř-

projev primátora Curcice se slovy: „Pane primátore, přijel jsem na návštěvu 
a přivítán jsem byl bombami. To překračuje všechny meze!“ 

Pak se však uklidnil a po návštěvě radnice se arcivévoda Ferdinand rozho-
dl, že v nemocnici navštíví raněné členy doprovodu zasažené Čabrinovićovou 
bombou. Jeho žena Žofie se rozhodla zrušit svůj oficiální program, aby mohla 
doprovázet svého manžela. V 10.45 nastoupil František Ferdinand spolu se 
svou chotí do automobilu.

Poté, co se jeden z atentátníků Gavrilo Princip dozvěděl o nezdaru aten-
tátu, rozhodl se jít do obchodu s potravinami a koupil si sendvič. Najednou 
uviděl, jak nedaleko od něj couvá limuzína s arcivévodou, která před chvílí 
chybně odbočila. Princip přiskočil z pravé strany k vozu a vypálil dvě rány ze 
své poloautomatické pistole.

První střela zasáhla Ferdinanda přímo do krční tepny, druhá těžce zranila 
jeho ženu Žofii Chotkovou v oblasti žaludku. Princip později vypověděl, že 
měl v úmyslu usmrtit guvernéra Potiorka a ne Žofii. Obě oběti atentátu zůsta-
ly sedět na svých sedadlech, zatímco byly převáženy do guvernérovy rezidence 
k lékařskému ošetření. Poslední slova arcivévody Ferdinanda byla: „Žofinko, 
Žofinko, neumírej! Zůstaň na živu pro naše děti!“ následovaná slovy „Nic mi 
není.“ Ferdinand zemřel ještě před příjezdem do guvernérovy rezidence, těhot-
ná Žofie zemřela o několik minut později.

Všichni útočníci byli po činu zadrženi. 
Zanedlouho po atentátu vypukly v Sarajevu protisrbsky laděné pouliční 

nepokoje a musely být zklidněny za použití vojenské síly.
Atentát na následníka Rakousko - Uherska a jeho ženu šokoval celou Evropu 

a vyvolal ze začátku velké sympatie pro Rakousko. Dva dny po atentátu žádaly 
Rakousko - Uhersko a Německá říše Srbsko o zahájení vyšetřování, ale Gruic 
odpověděl: „Nic nebylo dosud učiněno a záležitost se netýká srbské vlády.“

Rakouská vláda to viděla jako šanci vyřešit srbskou otázku jednou provždy.
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ti, neboť jim hrozila možnost internace, neboli riziko koncentračních táborů. 
Jen Čechům, Polákům a Alsasanům byl povolen volný pobyt v Paříži.

Tonda Černý tak přinesl do restaurace pana Zelenky zprávu, že na rakous-
kém vyslanectví vyplácejí na cestu do Rakouska. 

„Slyšeli jste, že se někteří Češi vracejí domů? Na rakouském vyslanectví jim 
vyplácejí peníze na cestu. A k tomu prý ještě přidávají několik franků na při-
lepšenou.“

„A co tam budou dělat? Sloužit císaři pánu a bít se za něho? Za cizáka, kte-
rý neuznává našeho státního práva?“

„Myslím, že takových hlupáků moc nebude, ale jsou to beztak i naše české 
peníze. Tak proč bychom je nechávali Rakousku?“

„To je svatá pravda. Pojďme tedy na vyslanectví!“
Davy mužů se zvedly a s hlukem odešly. Protože byla ale budova zavřena, 

Američané se nabídli, že budou sami vyplácet podporu ženám, starým lidem 
a nezaměstnaným příslušníkům rakouského státu. Mnoho hochů, ať už byli 
z toho či onoho spolku, žádali o cestovné: 

„Pojedeme domů, peníze už nemáme, práce není, jíst se musí,“ říkávali ta-
kovéto lži malému, hrbatému úředníkovi, jenž tu zbyl z rakouského vyslanec-
tví v Paříži. Vyplácel bankovku po bankovce, ruce se mu třásly, jakoby si byl 
vědom, že peněz nebude použito k návratu a že tak vlastně pomáhá zasazovat 
Rakousku poslední ránu. 

Jaká také byla radost těchto „Rakušanů“ z podařeného úskoku. 
„A teď si na nás hezky dlouho počkají, než nás uvidí.“
„Možná že uvidí, ale na druhé straně bojiště,“ říkali všichni u jednotlivých 

stolů, když se vrátili do Zelenkovy restaurace. Začaly vášnivé debaty, které sa-
mozřejmě vyjadřovaly i obavy o budoucnost.

„Neměli bychom Francii pomoci společně bojovat proti Německu a Ra-
kousku?,“ zeptal se Josef Antoš, jeden z Čechů žijících v Paříži a rodák z Mladé 
Boleslavi.

„Já rukuji do armády hned zítra,“ pronesl vážně hostinský Zelenka, „dostal 
jsem povolávací rozkaz na osmou hodinu ráno.“

Antoš zahvízdl:
„Pane na nebi. Ty máš ale už francouzské občanství, proto tě povolali. Nám 

ostatním ale nezbývá nic jiného, než ti jen tiše závidět, že se už za chvíli budeš 
bít s proklatými Němci.“

ské Francii. Davy lidí budily u tohoto pomníku značnou pozornost místního 
obyvatelstva.

„Kdo jsou ti lidé?,“ ptali se mnozí.
„Češi a Slováci, rakouští a uherští poddaní.“
„Tak? A co chtějí?“
„Jdou proti Rakousku a Uhersku, které je utiskují. Chtějí být svobodní.“
Náhle zazněla ze zástupu rázná revoluční píseň Hej, Slované, ještě naše slovan-

ská řeč žije! Všichni zpívali a oči jim planuly nadšením. Zástup lidí rostl a valil se 
pařížskými ulicemi jako lavina, která smete vše, co se jí postaví do cesty.

„Ať žije Francie!“
„Pryč s Rakouskem!“
„K rakouskému konzulátu!“
„Do rue de Varenne!“
Na budově rakouského konzulátu v rue de Varenne vlál černožlutý prapor 

tolik nenáviděné monarchie.
„Dolů s ním!,“ vykřikl kdosi ze zástupu.
Josef Šíbal, předseda krajanského spolku Rovnost vyskočil z řady, rakouský 

prapor strhl, roztrhal ho na kousky a zadupal v blátě. 
Během nepatrné chvilky byl prapor, symbol habsburské majestátnosti, roz-

trhán na kusy. Ani žerď na budově nezůstala ušetřena.
„Pryč s Rakouskem!,“ ozvalo se znovu pod okny.
Před rakousko - uherským velvyslanectvím tak v rue de Varenne za volání 

„Pryč s Rakouskem“ zničili demonstranti černožlutý prapor monarchie. Pro 
milovníky přesných dat, bylo to týden předtím, než vypukla první světová 
válka i pro Francii, týden před tím, než Německo vyhlásilo válku Francii 
a překročilo její hranice! Manifestace pařížských Čechů u sochy města Strass-
bourgu a u rakouského vyslanectví byla prvním veřejným vystoupením české 
kolonie pařížské proti monarchii, a byla o to cennější, že se konala dříve než-
-li podobné demonstrace Francouzů. Z toho důvodu proto měla mocnou 
odezvu v pařížském tisku. Referovaly o tom dokonce i pařížské noviny Ex-
celsior.

Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko - Uhersko Srbsku válku 
a o den později začalo jeho podunajské loďstvo ostřelovat Bělehrad.

Dne 1. srpna vyhlásila Francie všeobecnou mobilizaci. Zároveň však vydala 
vyhlášku, že všichni němečtí a rakousko - uherští lidé se mají vrátit do své vlas-
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„Já s vámi půjdu také,“ rozhodl se i Josef Pultr, náčelník pařížského So-
kola. Díky kvalitním studijním výsledkům se Josef Pultr stal účetním. Touha 
po dobrém zaměstnání ho nejdříve zavedla na Mladoboleslavsko, avšak ne-
možnost najít stálé lukrativní místo mladého Josefa posléze přiměla k rozhod-
nutí vycestovat do Francie, kde se usadil, ale kvůli neznalosti francouzštiny 
nejdříve vykonával spíše podřadné práce. V jazyce se však snažil natolik zdo-
konalit, aby mohl získat místo ve své profesi. Teď tady seděl se svými krajany 
a kamarády a vychutnával si s nimi tento posvátný okamžik. 

Již ve dnech mobilizace francouzské armády konal se v ševcovské dílně 
pana Zahrádky nábor dobrovolníků do tzv. „Légion des Volontaires Tchéques“ 
a vzápětí poté cvičení nastoupivších dobrovolníků v zahradách Palais Royal. 
Dobrovolníci, přihlášení v České kolonii se zde scházeli, kde se už pilně učili 
zacházení se zbraní. Josef Čapek, předseda České kolonie v Paříži, povoláním 
krejčí, zakladatel pařížského Sokola a jeho dlouholetý starosta nebo inž. Dostál 
ochotně řídili cvičení a vysvětlovali. Jedinou starou pušku, kterou však měli 
všichni k dispozici a přinesenou ze „Sokola“ nabíjeli dřevěnými patronami, 
a druh druhu ji půjčovali ke společnému cvičení. 

Hlavní středisko obuvníka Zahrádky bylo v Rue Buffard č. 9. Jednalo se 
o malý dvorek, kde rozestavěné bedny po dvorku sloužily za stoly a každoden-
ně se tam scházelo na stovky Čechů pro různé informace. 

„Už abychom šli na frontu,“ řekl Vilém Stanovský, jeden z přítomných 
mladých mužů, kterých se v dílně vystřídaly na schůzích celé stovky, „Němci 
útočí a Francouzi ustupují až 60 kilometrů denně. To jsou samé průtahy. Ať 
nám dají pušky a my půjdeme bojovat. Když to takhle půjde dál, dočkáme se 
Němců v samotném srdci Paříže!“

„Snad už je ale rozhodnuto, že do vojska vstoupíme, tak na co se stále 
čeká?,“ vložil se do debaty další z mužů Josef Antoš.

„Jen ne tak zhurta, přátelé,“ oponoval jim český švec Zahrádka, „ve středu 
všichni půjdeme k Sennovi na schůzi. Přijde tam prý i vzácný přítel českého 
národa profesor Denis.“

„Na schůzi půjdeme, ale raději bychom šli už na frontu, kde je nás určitě 
zapotřebí. Němci zuřivě útočí a my tady mezitím čekáme na nějaké směšné 
formality!“

Na každém zasedání či schůzi člověk občas může narazit na člověka, který 
se drží se svými projevy stranou. Nikomu neskáče do řeči, nikomu nevnucuje 

„Kdo teď tady ale povede moji restauraci?,“ protestoval Zelenka.
„Vždyť zde necháš svou paní, kuchařku, ale především tady našeho mladé-

ho Lumíra, to je hoch velmi pracovitý a šikovný.“
Zmiňovaný Lumír Březovský byl mladý učeň, který se z Čech vydal do Pa-

říže, aby se vyučil číšníkem.
„My ostatní jsme ale cizinci a podle místních platných zákonů nesmějí být 

příslušníci cizích států přijati do francouzského vojska,“ pokračoval dál Antoš.
„Do pravidelného vojska samozřejmě ne,“ přidal se do debaty další mla-

doboleslavský rodák Josef Effenberger, „ale je tady přece cizinecká legie. Tam 
cizince berou.“

Cizinecká legie! Mýty opředená vojenská jednotka, kterou provázela špatná 
pověst. Po Paříži o ní kolovaly hrůzostrašné zvěsti.

„Tam ale prý slouží jen lupiči, zloději a také vrazi,“ kdosi po chvíli dodal.
„Také jsem to slyšel. Verbují se tam muži, o jejichž minulosti se jen pramálo 

ví, a proto se tam nedostávají zrovna nejlepší a čestní lidé.“
„Ať je tomu jakkoliv, já jdu,“ řekl rodák od Kladna Josef Jonáš a zapalo-

val si další dýmku. Bez ní nevydržel ani chvíli. Vyfoukl kouř a nepřítomně 
se zadíval do dálky. Co ho tam čeká? Bůh ví, možná peklo, možná ráj, to se 
všechno ještě uvidí. Jenom čas může ukázat, jak se věci vlastně mají. Každo-
pádně teď nebylo kam spěchat. Zavřel oči a nechal kouř trochu poválet na ja-
zyku. Ten pocit ho uklidňoval a dával mu pocit dobře prožitého okamžiku. 
Přemýšlel co dál se svým životem. Na to kolik mu bylo, zažil už celkem dost, 
ty dobré věci ale i ty špatné. Ano, půjde. Věděl, že v životě se nestačí jen pro 
něco rozhodnout, ale je především důležité to také vykonat. Protože člověk 
se rozhodne: ožením se se svou milou, koupím nějaké pozemky a pojistím si 
domek. Rozhodne se tak, ale neučiní tak. A dříve než se naděje, tak mu jeho 
milou přebere na tancovačce kamarád, ceny pozemku stoupnou na dvojnáso-
bek a domek mu vyhoří.

„Já to zkusím také!“
„Ano, i já půjdu,“ přidávali se postupně další.
„Ať žije legie!“
To bylo poprvé, kdy takové slovo uslyšel i Zelenkův učeň Lumír Březovský. 

Cizinecká legie. Naděje bojovat proti společnému nepříteli a pocit zažitého 
dobrodružství zároveň. Ano, i on to zkusí, pomyslel si. Jen o tom ještě nikomu 
neřekl, aby se mu nikdo nesmál. Bylo mu teprve 15 let.
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vé zprávy z francouzských novin a časopisů. Dozvídali se o neustálém ústupu 
francouzských vojsk z fronty i o neveselých zvěstech z Čech, kde zatím dochá-
zelo k masívnímu zatýkání a uvězňování předních českých osobností, o přís-
ném policejním dozoru, který rakouská vláda v českých zemích zavedla, aby 
nespokojené zastrašila. Tyto zprávy působily na budoucí legionáře velmi roz-
číleně. Muži svírali hněvem své pěsti a slibovali, že se jednoho dne Rakousku 
za všechny křivdy pomstí. Jen co dostanou zbraň do ruky a ocitnou se s ní 
na bojišti. Už aby to brzy bylo!

Na společné schůzi se tak Češi a Slováci rozhodli vstoupit do francouz-
ské armády a založit legii československých dobrovolníků. To bylo možné jen 
v rámci cizinecké legie. 

O několik dní později do zahrady Palais Royal vstoupil rychlým krokem 
mladý chlapec se štíhlou a slabou postavou, který se plaše rozhlížel na všechny 
strany.

„Co tady chce ten hoch?,“ ptali se někteří.
„To je Lumír, číšník od Zelenků. Chce také na vojnu.“
„Na vojnu? A kolik mu vlastně je let?“
„Moc ne, ale chce být také vojákem, zrovna tak jako my.“ 
Opodál stál muž statného vzrůstu, vzbuzující úctu a hustým plnovousem 

na bradě, jež mu dodával na vážnosti. Nebyl to nikdo jiný než Karel Bezdíček. 
Přistoupil k nerozhodnému mladíkovi a zeptal se ho:

„Ty chceš být vojákem?“
„Jestli mě s sebou vezmete,“ zněla odpověď.
„Což o to, my bychom tě vzali hned, ale jen jestli tě uzná lékař,“ pronesl 

vážně Bezdíček, prohlížeje si přitom slabou chlapcovu postavu.
Březovský jen pokrčil rameny. Snad ho lékař uzná. Na další myšlenky už 

nebyl čas. Z Palais Royal odcházeli muži k Invalidovně, kde čekali na lékařskou 
prohlídku.

Dne 22. 8. 1914 se tak v historické budově pařížské Invalidovny přihlásilo 
k odvodu několik stovek Čechů i Slováků. Jednalo se o vlastence, kteří chtěli 
bojovat se zbraní v ruce v rozhodném boji proti Rakousko - Uhersku a Ně-
mecku i za osvobození a samostatnost českých zemí a Slovenska. Přijeli i čeští 
dobrovolníci z Anglie, kteří se hlásili do cizinecké legie se stejným cílem. Byli 
zde dělníci, řemeslníci, živnostníci i úředníci – většinou se však jednalo o lidi 
chudé, kteří odešli do ciziny za živobytím. Byli mezi nimi mladí hoši i tatín-
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své myšlenky a ani se nesnaží někomu vysvětlovat, že on to ví mnohem lépe. 
Takový člověk nic neříká, jen tiše sedí a analyzuje celou situaci. Ale když pak 
něco řekne, mají jeho slova značnou váhu. Takovým mužem zde byl rodák 
z Kněžmostu Bělobor Bernard. Věděl, že lidé mají většinou ve zvyku mluvit 
o věcech zcela nedůležitých a ty zásadní zamlčovat, schovávat, někdy i hloupě 
zlehčovat. Proto se nadechl a zeptal se:

„Kdo nám zaručí, že padne-li Rakousko, tak budeme mít znovu svůj vlast-
ní stát? Kdo nám zaručí, že nebudeme využiti jen jako potrava pro německá 
děla a naše těla neposlouží jako večeře pro hmyz? Že nás nečeká jen nesmyslná 
smrt? Smrt je sice lékem, který člověk najde, kdy chce, ale má ho užívat co 
nejpozději.“

„Ve středu se vše dozvíme na schůzi,“ okomentoval celou situaci Zahrádka.
Dne 5. srpna 1914 tak byly místnosti pana Senna v ulici Valois nabity 

dychtivými lidmi k prasknutí. Za chvíli vešel i profesor Ernest Denis, kterého 
uvítal burácející potlesk. Usedl skromně za stolek a bystrým zrakem přehlédl 
celé shromáždění. Za chvíli povstal a ujal se slova. Líčil celou historii českého 
národa od nešťastné bitvy na Bílé hoře až do dnešního dne. Poděkoval Če-
chům za to, že před lety protestovali proti násilnému odtržení Alsaska od své 
mateřské země po tragické francouzsko-pruské válce. Uvedl, že učiní vše proto, 
aby český i slovenský národ mohl být svobodným a samostatným, protože tou-
ží jít do boje po boku Francie proti tolik nenáviděnému společnému nepříteli.

„Ať žije Francie!,“ ozvalo se v shromáždění.
„Sláva Denisovi!“
„Pryč s Rakouskem!“
Potom se ujal slova poslanec Garat, starosta města Bayonne, jenž ve svém 

proslovu uvítal myšlenku, že Češi a Slováci chtějí bojovat za svou svobodu 
ve francouzských řadách:

„Není důstojné, aby tak vyspělé národy jakým bezesporu Češi i Slováci 
jsou, byly otroky cizího národa. Je povinností všech vzdělaných a poctivých 
lidí bojovat za jeho svobodu a státní samostatnost. Je to ovšem především po-
vinností všech Čechů a Slováků.“

„Ať žije Francie!,“ volali nadšení posluchači.
„Ať žije svobodné Československo!,“ zvolal ještě na závěr profesor Denis.
Lidé chtěli sloužit v armádě už co možná nejdříve. Ale požadované povo-

lení stále nepřicházelo. Zachmuření muži tak mohli zatím jen číst znepokoji-
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sílit a vyvíjet se v muže, „jste ještě příliš mlád, nesnesl byste všechny ty válečné 
útrapy. Neschopen!“

Zaskočený Lumír Březovský se však z místa ani nepohnul. Za nic na světě 
nemohl totiž uvěřit tomu, co právě uslyšel. Už jeho tatínek mu vždy říkával: 
Víš, Lumíre, český národ zde byl již před Rakouskem a bude tady i po něm. A on 
mohl jít bojovat proti těm rozpínavým Němcům. Mohl být u toho! Jak jeho 
země bude svobodná, zmizí z ní všechny německé nápisy i cizí řeč a jak by 
svému milujícímu otci mohl s hrdostí povědět: Byl jsem při tom. A svým ka-
marádům pak vždy vypravovat, jak a kde všude bojoval. A místo toho uslyšel 
ono osudné: Neschopen!

Naprosto zdrceně proto opustil odvodní místnost se slzami v očích. Po chví-
li k němu přistoupil Karel Bezdíček a přátelsky ho poplácal po ramenou:

„Neplač, však jsi svou povinnost vykonal. Chtěl jsi být vojákem a nemůžeš 
za to, že tě lékař neuznal za schopného. Jsi hodný hoch. A proč tě vlastně ne-
uznali?“

„Je mi prý teprve patnáct let,“ zašeptal Lumír.
„A kolik ti je?“
„Letos šestnáct. Patnáct mně bylo už loni.“
„A proč jsi to neřekl lékaři?“
„Řekl jsem, že mi šestnáct teprve bude a on sám řekl, že mi je teprve pat-

náct.“
„A ty jsi mlčel, viď?“
„Ano, ale neměl jsem, měl jsem se bránit.“
„A ty bys byl opravdu rád s námi vojákem?“
„Ani nevíte, jak rád!“
Bezdíček věděl, že jak to tak v životě už bývá, nic nemůže jít docela hladce. 

Zahleděl se proto do odhodlaných očí mladého chlapce a pak zmizel někde 
v budově. Za necelou půlhodinku se vrátil s vítězným výrazem ve tváři.

„Tak, Lumíre, zkusíme to ještě jednou,“ řekl Bezdíček vesele, „půjdeš znovu 
k odvodu.“

„A kam?“
„Sem půjdeš, ještě jednou. Dozvěděl jsem se, že asi za hodinu se budou 

lékaři střídat. Tak půjdeš k tomu novému a řekneš mu, že ti už šestnáct bylo, 
ale nezapomeň, šestnáct, ne abys zase mluvil o patnácti a o tom, kolik ti ještě 
do šestnácti schází!“
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kové – téměř padesátníci. Všechny nyní pojilo pouto národnosti, vzpomínka 
na domov i tolik milovaný mateřský jazyk a neobyčejná touha dobýt národu 
ztracené svobody.

Ze všech hrdel se ozýval jediný výkřik:
„My chceme sloužit Francii! Nazdar!“
Všichni si také byli vědomi, jaký by je čekal osud, kdyby padli do rukou 

Němcům, Rakušanům či Maďarům. Čekala by je zcela jistě smrt zastřelením, 
protože by byli považováni za rebely.

Na jak dlouho však podepsat smlouvu? Tato myšlenka se totiž honila všem 
v hlavách. Všeobecně se soudilo, že válka nepotrvá déle než tři měsíce, nejdé-
le tak do Vánoc. Neradi by tedy všichni dobrovolníci podepisovali smlouvu 
na delší čas, aby nemuseli pak dosluhovat. Podepsat se na šest měsíců, když 
válka mohla skončit za tři měsíce, to by byl od nich přece nerozum. Copak 
teprve podepsat na rok! Tak to vzali na „dobu trvání války.“ Tak se jim to zdálo 
nejjistější. 

Odvodních stolů tam bylo přibližně dvacet. Času nazbyt nebylo, neboť 
kromě Čechoslováků tam přicházeli ve stejném počtu i Poláci, Srbové, Belgi-
čané a jiné národy. 

„Stoupněte si pod míru, vidíte tamta písmena?,“ slýchávali. Lékař je jen 
zběžně prohlížel – nejprve postavu, pak oči, zuby, plíce a srdce. Byli to však 
dobrovolníci a byli také proto hned odvedeni. To vše se odehrálo ve velkém 
sále tak rychle, že neměli čas k svlékání ani k oblékání. Kromě nepatrného 
procenta krajanů, kteří odvedeni být nemohli, byli uznáni všichni dobrými. 
Za některé slabé muže šli ale znovu k odvodu jejich silnější a zdraví kamarádi, 
aby byli všichni přijati. Jen když se před komisí objevil Lumír Březovský se 
svou slabou postavou, útlými boky a dětskou tváří, tak lékař zpozorněl. Viděl 
totiž už mnoho mužských těl, ale Lumír byl opravdu tělesně velmi neduživý. 
Určitě by trpěl vojenským životem plným námahy, útrap v zákopech, nebezpečí 
v boji a těžké práce, pomyslel si lékař a tak se jen zeptal:

„Jak jste starý?“
„V říjnu mně bude šestnáct let,“ odpověděl Lumír.
„Takže vám tedy ještě není šestnáct?,“ opakoval lékař.
„Ne.“
„Je vám tedy teprve patnáct roků,“ pravil lékař, který byl náhle jakoby po-

těšen, že našel důvod pro Lumírovu neschopnost a mohl tak ještě dál růst, 
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„Nebojte se. Tentokrát budu moudřejší. A bude-li třeba, tak si i nějaký ten 
rok ještě přidám!“

Zanedlouho se mladý Lumír Březovský s úsměvem na rtech vrátil z odvod-
ní místnosti.

„Odveden!“ zvolal jen vítězoslavně a hned ho objala mohutná náruč Karla 
Bezdíčka.

„Tak co? Spokojen? Tak vidíš, jsi jeden z nás a půjdeš s námi!“
Ano. Nikdy v životě nebyl Březovský snad šťastnější. Půjde do boje proti 

těm prokletým Němcům a svým rodičům pak bude vše jednou vyprávět! Ur-
čitě na něho budou hrdí! Ano, teď si byl už jistý – nikdy v životě nebyl ještě 
šťastnější.

Z pařížské Invalidovny tak odcházelo ve čtyřstupech prvních tři sta českých 
a slovenských dobrovolníků. Byli ověnčeni kvítím a ozdobeni stužkami s tri-
kolórou. Před nimi vlál vesele sokolský prapor. Obecenstvo je nadšeně pozdra-
vovalo. V první řadě šel statný Bezdíček, který se svým plnovousem tak vypa-
dal mnohem starší a jenž kolem ramenou držel mladého a útlého Březovského.

„Podívejte se na ty dva vpředu,“ upozorňovali se chodci navzájem, „to je 
jistě otec se synem.“

„Otec a syn, to je tak dojemné!“
Za nimi kráčel František Fišer, jeden z pozdějších nejlepších kulometčíků. 

Aby se vyhnul problémům příslušníka v podstatě nepřátelského státu, nechal 
se před vstupem do francouzské armády adoptovat jednou francouzskou ro-
dinou, která na samém začátku války ztratila svého syna. Tak byl při odvodu 
mezi francouzské vojáky zapsán pod jménem Pavel František Delwaux. O něco 
později byl však již veden mezi českými dobrovolníky pod svým pravým jmé-
nem. 

„Ať žije svobodné Československo!“ ozývalo se z pařížského davu.
„Ať žije Francie!“ volali na oplátku Češi.
Všichni se tak společně postavili do řad obránců Francie proti surové 

německé bojovnosti. Rakouská vláda, jež byla prodchnuta a řízena velkoně-
meckou myšlenkou, místo, aby vládla spravedlivě všem svým národům, tak 
utlačovala slovanskou většinu obyvatelstva a všechno její jednání směřovalo 
k uplatnění němectví v Rakousku. Proto také všichni dobrovolně vstupovali 
do řad francouzské armády s patriotickým nadšením a přesvědčením, že válka 
proti Rakousko - Uhersku a Německu bude krátká, rychlá a hlavně vítězná.

Vznik roty „Nazdar”

Gavrilo Princip z organizace Černá ruka střílí v Sarajevu na následníka 
rakouského trůnu Franze Ferdinanda d´Este, čímž dal záminku k rozpoutání 
světové války.
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Vznik roty „Nazdar”

Dobová karikatura předpokládaného jasného vítězství Centrálních mocností.
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Francouzská vojska se hrnou na frontu. Nikdo z vojáků snad nepředpokládal, 
že by válka trvala déle než pár týdnů.
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První konvoj raněných. Žádný z těchto mužů však nemohl podat i ty 
sebemenší údaje o nepříteli, kterého v podstatě ani nezahlédli.



Bitva cizinecké legie: Arras

32 33

Vznik roty „Nazdar”

Všichni byli přesvědčeni, že Francie se svými spojenci přemůže nepříte-
le a Rusové brzy obsadí Berlín. Věřili, že do Vánoc válka skončí a Německu 
a Rakousko - Uhersku budou diktovány mírové podmínky, mezi nimiž bude 
i obnovení starého českého státu s připojeným Slovenskem.

Proto Češi i Slováci v Paříži vstoupili do řad těch, kteří chtěli bojovat proti 
jejich odvěkým nepřátelům, proti nepřátelům Francie a spojenců, proti bar-
barům dvacátého století, jak sami rádi říkávali. Ale všichni si také uvědomo-
vali, že byli dobrovolně ve válce a budou muset tak snášet i její útrapy. Oni ji 
však nechtěli, ale přísahali si, že ti, kteří její příčinou jsou, budou těžce pykat 
za svou zpupnost. Uvědomovali si, že mnozí z nich budou raněni, zmrzačeni 
a někteří z nich přinesou i svou největší oběť veliké myšlence, věděli však, že 
jejich oběti nebudou marné, že je nutné srazit německou rozpínavost a pa-
novačnost a odstranit i německé vojenství, které po mnoho let nutilo ostatní 
národy, aby vyhazovaly peníze za vražedné nástroje. 

Po odvodu se odvedenci vrátili do Palais Royal, kde se měli všichni napo-
sledy sejít a odjet do města Bayonne, asi 800 km jihozápadně od Paříže, kde 
je čekal vojenský výcvik. (V postranní chodbě Palais Royal, v bývalém paláci 
kardinála Richelieu, v chodbě Valois, je první pamětní deska s česko-francouz-
ským textem, připomínající vznik této jednotky a hlásajícím, že tito mani-
festanti odjeli potom jako dobrovolníci do Bayonne. Právě tato pamětní deska 
v paláci Royal představuje i jistou kuriozitu - český nápis na francouzském krá-
lovském paláci v srdci Paříže! Spolu se svým francouzským překladem zvěstuje 
kolemjdoucím: „Odtud vyšli dne 22.8.1914 českoslovenští dobrovolníci, aby 
bojovali ve francouzské armádě za svobodu národů a za vlastní samostatnost“).

Na dlouhé rozmýšlení nebyl čas. Byl večer a zítra ráno se odjíždělo do ne-
známa, do války. Josef Antoš celý svůj majetek zavřel do kufru. Kdo ví, shledá-
-li se s ním. Ale při tom balení mu veselo nebylo. Byl tomu už měsíc, co nedo-
stal žádné zprávy z domova. Poštovní spojení mezi Francií a Rakouskem bylo 
totiž přerušeno. Co se tam děje?, pomyslel si, ani já vám nemohu, drazí, napsat 
několik řádek. Kde jste, moji bratři, ve válce? V které zemi? Pro tebe, drahá matko, 
je lépe, že nevíš, co se se mnou děje. Prolévala bys nové slzy. Nějak to dopadne. Jít 
na vojnu, neznamená nevrátit se. Jak jsem měl jinak jednat? Oblečen ve starších 
šatech, malou taškou s jídlem přes rameno, opouštěl Antoš hotel. Loučení? 
S kým? Vždyť byl cizinec, nikomu zde na jeho osudu nezáleželo, nikdo zde pro 
něho plakat nebude. Odcházel společně s ostatními na nádraží Ivry na jihu Pa-

Vánoční idylka ve francouzských zákopech na remešské frontě na přelomu roku 
1914 – 15.


