
Sokolové a československé 
legie
Čeští krajané ve Francii spojovali svůj odpor proti Rakousko-Uhersku od počátku 
s rozpadem habsburské monarchie a se vznikem samostatného státu. Po vypuknutí války 
se hlásili plni odhodlání dobrovolně do zbraně. Ústřední roli ve snaze o vznik české 
vojenské jednotky sehráli členové pařížského Sokola. Jednotka, která byla součástí 
Cizinecké legie, vstoupila do historie jako Compagnie Nazdar – Rota Nazdar. Její název 
vznikl ze sokolského pozdravu „nazdar“. Po ukončení výcviku složila jednotka 12. října 1914 
slavnostní přísahu. V bojích severozápadně od Arrasu byla 9. května 1915 prakticky 
zničena. Z 250 mužů 42 padlo a stovka byla vážně zraněna. Ve stejné době jako ve 
Francii se aktivovali i čeští krajané v Rusku. První jednotkou se stala Česká družina, která 
složila přísahu 28. září 1914 (11. října podle tehdejšího v Rusku používaného kalendáře). 
I v řadách České družiny působilo od jejího vzniku mnoho sokolů. Právě v sokolském 
duchu bylo v České družině zavedeno tykání, oslovování „bratře“ a pozdrav „nazdar“. 
Do konce války se československé legie v Rusku rozrostly na Československý armádní 
sbor, ve Francii na Československou brigádu a krátce po uzavření příměří na 5. čs. divizi. 
V Itálii vznikly legie v roce 1917 a v dubnu 1918 vytvořily 6. čs. divizi. Celkem tvořilo 
československé legie v roce 1918 téměř sto tisíc mužů. 

1.		Návrh	Františka	Kupky,	příslušníka	Roty	Nazdar,	na	pamětní	list	České	kolonie	
	 	ve	Francii.	Součást	návrhu	z	roku	1918	tvoří	i	postava	sokola
2.		Pařížští	sokolové	v	Remeši	v	červenci	1914.	Právě	tito	muži	se	stali	základem	
	 	první	jednotky	československých	legií	ve	Francii
3.		V	březnu	1915	vznikl	v	rámci	České	družiny	sokolský	oddíl		
4.		Čeští	dobrovolníci	s	praporem	pařížského	Sokola	před	vstupem	do	Cizinecké	legie
5.		Cvičení	československých	legionářů	–	sokolů	v	Omsku	v	červnu	1919
6.		Cvičení	sokolů	v	Krasnojarsku	v	červenci	1919
7.		Program	sokolské	slavnosti	v	Krasnojarsku

The Sokol Movement and 
the Czechoslovak Legion
From the very beginning the Czech patriots living in France associated their resentment 
of the Austrian-Hungarian Empire with the breakup of the Habsburg Monarchy and the 
foundation of an independent state. When the war broke out, they voluntarily reported 
to the Army, full of determination. The members of the Paris Sokol played a crucial role 
in the effort to establish a Czech military unit. The unit that was part of the Foreign 
Legion entered history as Compagnie Nazdar – its name was created from the Sokol 
greeting – “nazdar”, meaning “hi”. When the Unit completed its training, they took an 
oath on 12 October 1914. The Unit was virtually destroyed in fighting northeast of Arras 
on 9 May 1915. Of 250 men, 42 died and a hundreds were seriously injured. At the same 
time, the Czech patriots living in Russia were also active. Česká družina (Czech Band) 
was founded and took oath on 28 September 1914 (on 11 October according to the 
calendar used in Russia). This group also included many Sokol members. Following the 
Sokol spirit, Česká družina introduced an informal form of address, calling each other 
“brother” and using the “nazdar” greeting. By the end of the war, the Czechoslovak 
Legion in Russia had grown into the Czechoslovak Army Corps, the Czechoslovak 
Brigade in France, and when the truce was concluded, it became the 5th Czechoslovak 
Division. The Czechoslovak Legion in Italy was established in 1917 and formed the 6th 
Czechoslovak Division in April 1918. Almost one hundred men were in the Czechoslovak 
Legion in 1918.

1.		A	design	by	František	Kupka,	a	member	of	Compagnie	Nazdar,	
	 	for	the	commemorative	document	of	the	Czech	Colony	in	France.	A	figure	of	a	Sokol	
	 	member	is	included	in	the	design	from	1918.
2.		Parisian	Sokol	Members	in	Reims	in	July	1914.	They	founded	the	first	unit	
	 	of	the	Czechoslovak	Legion	in	France.
3.		A	Sokol	section	was	founded	within	Česká	družina	in	March	1915	
4.		Czech	volunteers	with	the	Parisian	Sokol	banner	before	joining	the	Foreign	Legion
5.		Training	of	Czechoslovak	legionaries	–	Sokol	members	in	Omsk	in	June	1919
6.		Training	of	Sokol	members	in	Krasnojarsk	in	July	1919
7.		Programme	of	a	Sokol	festival	in	Krasnojarsk
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