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Úvod

ÚvOd 
Ľudskú spoločnosť od samého zrodu až po dnešnú dobu sprevádzajú rozmani-
té symboly. Spravidla išlo o symboly v grafickej podobe a ich význam spočíval 
v tom, aby sa ich prostredníctvom identifikovali alebo odlišovali jedinci, korpo-
rácie, rády, cechy, spolky a iné rôzne združenia či spoločenské celky a postupne 
aj vyššie pospolitosti, ako napríklad národy a štáty. 

V máloktorej oblasti spoločenského života mali symboly a symbolika taký vý-
znam ako vo vojenských štruktúrach, čiže vo všeobecnosti v ozbrojených silách, 
najmä armáde.1 Vojenská symbolika prostredníctvom symbolov predstavova-
la a odzrkadľovala hierarchiu, zásluhy, postavenie, úlohy a právomoci jedincov 
i celkov, ktoré boli spojené s hrdosťou, oceňovaním, príslušnosťou k jednotke či 
druhu vojska. 

Problematika československej vojenskej symboliky bola predmetom zá-
ujmu celého radu slovenských a  českých historikov, odborníkov na uvedenú 
oblasť, ale i  laickej verejnosti. Výsledky prezentovali vo svojich prácach, ako aj 
v množstve článkov publikovaných v rôznych časopisoch. Práce zverejňované 
na celoštátnej, rezortnej a regionálnej úrovni sa spravidla obmedzovali na his-
tóriu a chronológiu vzniku a vývoja vojenskej symboliky, na tzv. evidenciu a po-
pis jednotlivých symbolov, ako aj na grafické spracovanie. Výskum vojenskej 
symboliky v jednotlivých historických obdobiach od roku 1914 až do roku 1939 
(do rozpadu Československej republiky) nebol uspokojivo odborne komplexne 
spracovaný. Doteraz sa komplexne vojenskou symbolikou na Slovensku nezao-
beral nikto. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli spracovať uvedenú tému v podo-
be monografie. 

Na základe vlastného výskumu vojenskej symboliky sme poznatky z dlho-
dobého štúdia príslušných dobových materiálov, odbornej literatúry zúročili vo 
viacerých parciálnych štúdiách,2 ako aj v predkladanej monografii. Jej predme-
tom je komplexné spracovanie československej vojenskej symboliky v  rokoch 
1914 – 1939. Ide o odborné podanie vojenskej symboliky v dvoch historických 

1 PURDEK, I. – ZELIZŇÁK, P. a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 
2006, s. 16. ISBN 80-89169-09-0.

2 PURDEK, I. Vojenská symbolika československých légií 1914 – 1920. In Vojenská história, roč. 16, č. 2, 2012, 
s. 157-180. ISSN 1335-3314.

 PURDEK, I. Československá vojenská symbolika v rokoch 1918 – 1939. In Vojenská história, roč. 16, 2012,  
č. 3, s. 121-158. ISSN 1335-3314.
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obdobiach, ktoré boli neoddeliteľne spojené s národnooslobodzovacím bojom 
a  bojom za slobodu. Bolo to obdobie  1. svetovej vojny, formovanie a  bojová 
činnosť československých légií (1914 – 1920) a obdobie vzniku a výstavby spo-
ločného štátu Čechov a Slovákov v medzivojnovom období (1918 – 1939). 

Svoju prácu sme rozdelili do troch kapitol. Prvá kapitola má názov Českoslo-
venská branná moc a zdroje vojenskej symboliky v rokoch 1914 – 1939, v druhej 
kapitole sa venujeme vojenskej symboliky československých légií v rokoch 1914 
– 1920 a v tretej kapitole sa zaoberáme československou vojenskou symbolikou 
v medzivojnovom období v rokoch 1918 – 1939. 

V prvej kapitole rozoberáme otázky súvisiace s tým, prečo, ako a z čoho vzni-
kala, ako sa organizačne a štrukturálne formovala československá branná moc. 
Formovanie vojenských jednotiek, vytváranie organizačných štruktúr vyšších 
vojenských celkov (pluky, brigády, divízie, zbory), vznik jednotlivých druhov 
zbraní a služieb, výstavba armády a československej brannej moci, sa stali zdro-
jom pre vyvíjajúcu sa a tvoriacu československú vojenskú symboliky. 

Kapitolu sme rozdelili na dve podkapitoly a každá z nich sa skladá z troch častí. 
Prvá podkapitola má názov Formovanie a činnosť československého zahraničné-
ho vojska, čiže légií v  rokoch 1914 – 1920, kde charakterizujeme ozbrojené sily 
prvého československého zahraničného odboja. Súčasne v  troch samostatných 
častiach, čiže légie v Rusku, Francúzsku a Taliansku opisujeme ich vznik, vývoj, or-
ganizačnú štruktúru a činnosť. V druhej podkapitole nazvanej Formovanie a čin-
nosť Československej brannej moci v rokoch 1918 – 1939 sme podali charakteris-
tiku jednotlivých častí. Išlo o vznik a formovanie organizačnej štruktúry českoslo-
venského vojska v rokoch 1918 – 1920, o výstavbu Československej brannej moci 
v období 1920 – 1933, ako aj o jej budovanie v rokoch 1933 – 1939. 

V  druhej kapitole sa venujeme vývoju a  odbornej tvorbe vojenským sym-
bolom československých légií, čiže československému zahraničnému vojsku. 
V tretej kapitole analyzujeme vojenskú symboliku z obdobia prvej Českosloven-
skej republiky od jej vzniku v roku 1918 až po jej rozpad v roku 1939. Obidve 
kapitoly majú rovnaké členenie, a to podľa základných typov, respektíve druhov 
symboliky vymedzených do troch základných častí kontextu: v  prvej časti sú 
zástavy a znaky; v druhej ide o rovnošaty a označenia; napokon si všímame vy-
znamenania. Pre obdobnú či rovnakú štruktúru v obidvoch kapitolách sme sa 
rozhodli preto, lebo v oboch historických obdobiach išlo o identické druhy jed-
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notlivých symbolov. Z obsahového hľadiska sme postupne analyzovali a popi-
sovali konkrétne artefakty skúmanej vojenskej symboliky jednotlivých období. 
V žiadnom prípade nám nešlo len o formálne spracovanie prehľadu symbolov, 
čiže len o  tzv. evidenciu jednotlivých artefaktov. Hlavným cieľom bolo na zá- 
klade dôslednej heuristiky literatúry a dobových písomných aj ikonografických 
prameňov spracovať odbornú analýzu jednotlivých druhov vojenskej symboli-
ky. Zároveň sme sa snažili objasniť okolností ich vzniku, prípadne aj ďalšiu, dote-
raz viac-menej neznámu históriu. V texte práce, v ktorom uvádzame jednotlivé 
symboly, rovnošaty, znaky, odznaky, vyznamenania a zástavy, ako aj a iné typy 
symbolov a javov nám išlo o to, aby bol vhodným spôsobom doplnený počet-
nými farebnými ilustráciami. 

Pri štúdiu dobových prameňov a odbornej literatúry z problematiky vojenskej 
symboliky sme sa riadili všeobecnými pravidlami a zásadami heraldiky, faleristiky 
a vexilológie, pomocnými historickými vedami. Spomínané všeobecné pravidlá 
a ich zásady sme využívali a uplatňované pri analýze a popise jednotlivých druhov 
vojenskej symboliky, ako aj zisťovaní okolností vzniku jej jednotlivých artefaktov. 
Ďalej sme zohľadňovali pravidlá a zásady ostatných pomocných historických vied, 
ktoré nám boli nápomocné pri hodnotení a popise vývoja a tvorby jednotlivých 
druhov vojenskej symboliky. Išlo o odbornú časť hodnotenia tvorby jednotlivých 
symbolov a  to, vojenských zástav a  znakov, vojenských rovnošiat (uniforiem), 
označenie vojenských hodností (dištinkcie)3, druhov vojsk, zbraní a služieb4, ozna-
čenie funkčného zaradenia5 či vojenských vyznamenaní. 

Výskumom vojenskej symboliky sme dospeli k poznaniu, že pri analýze a popise 
jednotlivých druhov jej artefaktov, ako aj v procese vývoja a tvorby jej jednotlivých 
symbolov zohrávali nezastupiteľnú úlohu najmä tri pomocné historické vedy heral-

3 Vojenská hodnosť, dištinkcia je vojenský titul určený príslušníkovi armády, respektíve ozbrojených 
síl, ktorým je zaradený na pozíciu jednotlivca v hierarchii a ktorý zároveň vymedzuje jeho oprávnenia 
a povinnosti. Označenie vojenskej hodnosti predstavuje systém viditeľných odznakov, znakov a prvkov 
symboliky (kovových, farebných textilných materiálov) umiestnených (vyšité, napichované) na vojen-
skej rovnošate (náplecník, golier, čiapka, rukáv) a usporiadaných do predpísaného tvaru, ktorý vizuálne 
označuje vojenskú hodnosť. 

4 Označovanie druhov vojsk, zbraní a služieb je ustanovený systém viditeľných odznakov, znakov a prvkov 
symboliky (kovových, farebných textilných materiálov) umiestnených na vojenskej rovnošate (golier, 
náplecník, rukáv), ktorý vizuálne označuje zaradenie k druhu zbrani, druhu vojska, ako aj príslušnosť 
k službe. 

5 Označovanie funkčného zaradenia, je ustanovený systém viditeľných odznakov, znakov a prvkov sym-
boliky (kovových, farebných textilných materiálov) umiestnených na vojenskej rovnošate (golier, rukáv), 
ktorý vizuálne označuje funkčné zaradenie príslušníka. 
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dika, faleristika a vexilológia. Heraldika sa zaoberá štúdiom súhrnu pravidiel a zvy-
kov, podľa ktorých znaky tvoríme, popisujeme, určujeme a kreslíme. 6 Faleristika sa 
zaoberá viditeľne nositeľnými vyznamenaniami, to znamená radmi, dekoráciami 
(kríže, medaile a odznaky), ktoré boli udelené za zásluhy akéhokoľvek druhu. 7 Vexi-
lológia sa zaoberá skúmaním, tvorbou a popisovaním zástav, vlajok, štandard a prá-
porov, ich históriou, vývojom, symbolikou a vzájomnou odlišnosťou. 8 Tieto pomoc-
né historické disciplíny, ich zásady a pravidlá sme vo výskume vojenskej symboliky 
navzájom vhodne využívali. 

Vo výskume vojenskej symboliky, obzvlášť z obdobia 1. svetovej vojny, ako aj 
v začiatkoch československej armády sme dospeli k takému poznatku, že symbo-
lika mala aj špecifickú kontinuitu. V nej sú badateľné aj protichodné prvky, ktoré 
vychádzali z historických súvislostí a najmä z vtedajších politických podmienok. 
Tieto protirečivé prvky sa stali fenoménom opačného pôsobenia, najmä v období 
1. svetovej vojny v čase formovania a činnosti československého zahraničného voj-
ska v Rusku, Francúzsku a Taliansku. Išlo o vývoj, formovanie vojenskej symboliky 
prezentujúcu morálnu silu slovenského a českého národa, vytvárajúcu sa armádu 
štátu, ktorý neexistoval, ešte len vznikal.9 

Vojenská symbolika sa v  rámci sledovaného historického obdobia postup-
ne vyvíjala a  dotvárala. Pod priamym vplyvom osvedčeného hodnotenia a  ana-
lýzy vývoja a tvorby jednotlivých symbolov nadobúdali zaužívané, opakujúce sa 
a osvedčené pravidlá a postupy. Tieto osvedčené pravidlá a postupy sa po vzniku 
Československej republiky a  s  vytvorením jej právneho poriadku postupne stali 
právnymi normami pre československé armádu. 

Medzi prvé vojenské symboly pri formovaní a činnosti československého za-
hraničného vojska v Rusku, Francúzsku a Taliansku, ako aj v Československej bran-
nej moci v rokoch 1918 – 1939 patrili zástavy, vlajky, práporce (menšie zástavy), 
koruhvy, gonfanony, štandardy, ako aj ďalšie im podobné symboly – vexilá. 

6 VRTEĽ, L. Heraldická terminológia. Bratislava : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2009,  
s. 14, 15, 16, 22, 24. ISBN 978-80-970196-0-0.

7 GRAUS, I. Vznik a vývoj vyznamenaní. Minulosť oceňovania zásluh. In História. Revue o dejinách 
spoločnosti. – Roč. 10, č. 5-6, 2010, s. 2-3. ISSN 1335-8316.

8 VRTEĽ, L. Symboly vo vetre vejúce. In Historická revue, roč. III., č. 1, 2000, s. 25. ISSN 1335-6550.
9 Československé zahraničné vojsko sa vytváralo ako armáda štátu, ktorý ešte neexistoval, čiže v čase, keď sa 

do légií z krajanských spolkov a hlavne zo zajateckých táborov hlásili Česi a Slováci. Po sformovaní prvých 
československých dobrovoľníckych zborov v Rusku sa ukázalo, že je potrebné duchovne i morálne ich po-
vzbudzovať.

 PURDEK, ZELIZŇÁK a kol., ref. 1, s. 28.
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Zástava ( fr. enseigne, drapeau , nem. Fahne, angl. banner) bola ľanová alebo 
hodvábna látka, ktorá sa nazývala listom určitých farieb (inokedy aj so znakom), 
pevne pripevnená na žrď. Dĺžka a šírka zástavy presahovala 1 m. 10 

Vlajku predstavoval obdĺžnikový pruh látky s pevne stanoveným tvarom, po-
merom strán a farebným vzorom, ktorý symbolizoval alebo označoval príslušnosť 
ku skupine, organizácii, územnej jednotke alebo štátu alebo slúžil na signalizáciu. 
Vlajka sa pripevňovala na vlajkovú žrď alebo vlajkový stožiar pomocou očiek a lan-
ka tak, aby viala vo vetre vodorovne, a aby ju bolo možné vztyčovať (vyťahovať) 
a spúšťať. Vlajka mala predpísaný pomer strán a používala sa aj vo zvislej polohe. 11 

Práporec (český dobový názov „praporec“), typ vexila, zástavy menších rozme-
rov, pričom jeden z rozmerov, šírky alebo výšky nemal viac ako 1 m. 12 

Koruhva (fr. banniére, nem. Fahne, Baner, angl. flag, banner) – pôvodne látka 
s maľovaným znakom pribitá na kopju, neskôr zástava pripevnená na žrď. S počiatku 
bola koruhva dlhšia ako vyššia a mávala pri hornom okraji dlhý úzky cípovitý pruh 
(občas aj dva). Pokiaľ boli na koruhvách heraldické figúry, vždy hľadeli smerom k žrdi. 
Nebola však určená na viatie, používala sa na miestach, kde neveje vietor, napríklad 
v uzatvorených nádvoriach. Často sa používala ako stolová koruhva. 13 

Gonfanon (fr. gonfanon) bol jednou z najstarších a najrozšírenejších foriem zá-
stav z obdobia raného feudalizmu. Mal tvar pretiahnutého obdĺžnika, ktorý bol vo 
vlajúcej časti rozdelený na niekoľko cípov na konci zaoblených alebo hranatých. 
Pôvodne bol pripevnený klinčekmi na krížové rahno, neskoršie priamo na ratište. 
Bežne sa používal v dobe križiackych výprav.14

Štandarda15 (fr. étandard) je typ vexila, zástavy pôvodne tvaru koruhvy. Bola to 
neveľká, spravidla štvorcová zástava alebo vlajka, nie väčších rozmerov ako 1 m, 
spravidla s ozdobenými okrajmi. Mohla byť aj vystužená. 

Spočiatku boli vojenské symboly čo do formy i obsahu rôznorodé a pestré. 
Základnými farbami listu zástav sa stala biela a červená farba a neskôr aj modrá, 
do ktorých boli vhodne umiestňované znaky alebo erby (symboly) v kombinácii 
s ratolesťami a lipovým listami, svätováclavskou korunou, husitskými palcátmi 

10 BUBEN, M. Encyklopedie heraldiky. Praha : Nakladatelství Libri, 2003, s. 370. ISBN 80-7277-135-3. 
11 BUBEN, ref.. 10, s. 485. 
12 Česká státní a vojenská symbolika. Czech State and Military symbols. Praha : Ministerstvo obrany České 

republiky, IMPULS, s. 3. ISBN 80-85469-90-1.
13 BUBEN, ref. 10, s. 240-241.
14 Tamže, s. 154.
15 Tamže, s. 431.
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(budzogáňmi), kalichmi, cepmi, sudlicami, respektíve bojovými kosami16 a  bi-
jákmi na reťazi17, ako aj iné pôvodne roľnícke pracovné nástroje, ktoré sa v stre-
doveku používali aj ako zbrane a neskôr sa stali aj symbolmi. Často sa vyskyto-
vala aj sokolská symbolika (letiaci sokol na hrote žrdí zástav alebo heslá najmä 
v češtine, ako napríklad: TUŽME SE, KUPŘEDU ZPÁTKY NI KROK, ZA SVOBODU, 
SVOBODA VJSEM NARODAM a podobne). Veľmi často sa používala napodobne-
nina erbu českého kráľovstva v renesančnej18, ranogotickej,19 ako aj neskorogo-
tickej20 forme alebo dvojchvostého leva bez štítu v štandardnom heraldickom 
zobrazení. Rovnako tak aj erby či znaky Moravy a Sliezska boli zobrazované v re-
nesančnom, ranogotickom, ako aj neskorogotickom tvare štítu. Moravská orlica 
bola na modrom štíte v červeno-zlatom, ako aj červeno-striebornom šachovaní 
a sliezska čierna orlica bola v zlatom štíte s perizoniom.21 Obe orlice sa vtedy 

16 Bojová kosa (sudlica) bola jednoduchá stará historická sečná a bodná zbraň, ktorá vznikla z roľníckeho 
pracovného nástroja kosy, a to otočením o 90 stupňov železnej časti a jej upevnením v osi kosiska.

17 Biják na reťazi bol stredovekou udierajúcou zbraňou, pozostávajúcou z drevenej rukoväti, ku ktorej bola 
pripevnená kovová reťaz na konci so železnou guľou s hrotmi. 

18 Renesančný štít (patrí medzi heraldické štíty) je tvarovo pokračovaním turnajového štítu, pričom niekdajší 
výrez na založenie kopije nadobudol už iba dekoratívny význam a bol po oboch stranách štítu. Používal sa 
najmä v 16. – 17. storočí, slúžiaci už len na to, aby niesol erbové znamenia. 

 VRTERĽ, L. Heraldický katechizmus. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2012, s. 49. ISBN 978-80-224-
1254-4. 

19 Ranogotický štít, nazýva sa tiež trojuhlý štít (patrí medzi heraldické štíty) je dolu zahrotený a má vypuklé 
bočné strany. Vznikol zrezaním horného okraja normanského štítu. Jeho bočné steny nezvierajú s horným 
okrajom pravý uhol. Rozšírený bol najmä v 13. – 14. storočí. 

 VRTERĽ, Heraldický, ref. 18, 47. 
20 Neskorogotický štít, nazývaný tiež polokrúhly štít (patrí medzi heraldické štíty) je v dolnej časti ukončený 

polkruhom, má bočné okraje, ktoré zvierajú s horným okrajom pravý uhol. Bol typickým najmä pre 15. 
storočie. VRTEĽ, Heraldický, ref. 18, s. 48. 

21 Perizonium je odborné pomenovanie pre zvláštny, najčastejšie polmesiacovitý predmet, ktorým je 
preložená hruď orla. Môže ísť o položený polmesiac, ale aj jednoduchý prehnutý pruh, zriedkavejšie 
o lomený pruh, prípadne len pruh, ktorý je celkom rovný. Tento polmesiac či pruh býva pomerne často 
na koncoch ukončený ďatelinkami alebo inými útvarmi, niekedy aj zo stredu jeho horného okraja môže 

1 Erb Čiech 2 Erb Slovenska 3 Erb Moravy 4 Erb Sliezska
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zobrazovali tzv. revolučným spôsobom, čo znamenalo, že boli bez koruniek. 
Základom vznikajúcich symbolov na začiatku 1. svetovej vojny sa stali erby, kra-

jinské znaky Čiech, Slovenska, Moravy a  Sliezska, ktoré symbolizovali najmä svor-
nosť a nerozlučnosť Čechov, Slovákov, Moravanov a Slezanov. Kombináciou týchto 
štyroch samostatných štítov, nesúcich uvedené symboly, podložených ratolesťami, 
najčastejšie s lipovými listami, postupne vznikol aj tzv. združený odbojový znak. Cha-
rakteristickým črtou znaku bola jeho výrazná zovretá forma štyroch štítov, v ktorých 
heraldické figúry boli bez koruniek, čím bol vyjadrený zmysel odboja revolúcie proti 
monarchizmu Rakúsko-Uhorska.22 Najvýraznejšou vyhranenou a oficiálnou formou 
tohto združeného znaku sa stal tzv. legionársky odznak podľa návrhu maliara Luisa 
Strimpla a sochára Emanuela Purghardta, ktorý vyrobil jeho plastický odliatok.23 Prie-
kopník slovenskej heraldiky Jozef Novák v tejto súvislosti uvádza: „Tento symbol pozo-
stával zo štyroch samostatných štítov (nad erbom Čiech erb Slovenska, po stranách erby 
Moravy a Sliezska), ktoré spájal do jedného celku veniec z lipového lístia. Znak českoslo-
venského odboja bol v čase prvej svetovej vojny najrozšírenejší a najpoužívanejší symbol 
vyjadrujúci myšlienku budúceho Československa.“24 Používal sa aj vo forme odznaku na 
všetkých pokrývkach hlavy príslušníkov československých légií a rovnako aj ako znak, 
symbol na vznikajúcich zástavách. 

vyrastať krížik, ako je to napríklad v najznámejšom erbe Sliezska. 
 VRTEĽ, ref. 6, s. 287.
22 Československé legie. In Nezávislý kulturně politický magazín. V/2002. 
23 SVOBODA, Z. Československá státní a vojenská symbolika. Praha : Federální Ministerstvo obrany, s. 27-28. 

ISBN 80-85469-03-0.
 Emanuel Purghardt a Louis Strimpl boli Česi žijúci v Paríži a obaja sa veľmi aktívne podieľali na propagácii 

boja za slobodu českého a slovenského národa. 
24 NOVÁK, J. Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti. Bratislava : Práca, vydavateľstvo 

a nakladateľstvo odborov na Slovensku, 1990, s. 33-34. 

5 Združený legionársky odznak 6 Legionársky znak bez koruniek 7 Legionársky odznak na čiapku
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Symboly predstavujúce účasť Slovákov a  ich územie 
v tomto zahraničnom odboji mali na niektorých zástavách 
alebo koruhvách československých jednotiek trojvŕšie ze-
lenej farby, tak ako to bolo na erbe uhorského kráľovstva, 
poprípade mali i dvojkríž vyrastajúci zo zlatej koruny.25 Na 
niektorých zástavách pri stvárňovaní erbu Slovenska, ktorý 
má vo väčšine starších prameňoch rozšírené ukončenie ra-
mien, sa nie vždy rešpektovala historická podoba.26 V roku 
1918 sa postupne začalo na listoch zástav objavovať troj-
vŕšie modrej farby, čo súviselo so zapojením amerických 
Slovákov do odboja. Dvojramenný kríž sa už v 13. storočí 
stal teritoriálnym znakom horného Uhorska, čiže v podsta-
te územia dnešného Slovenska. Nepriamo na to poukazu-
je aj skutočnosti, že v tomto období sa dostal do symboliky 
viacerých slovenských miest. Táto skutočnosť má logické 
historické zdôvodnenie, ktoré jednoznačne potvrdzuje, že: 
„.... dvojramenný kríž mal na území Slovenska tradíciu“.27 Po 
stáročia sa spájal s územím Veľkomoravskej ríše, konkrétne 
do Nitrianska ho údajne priniesli v roku 863 vierozvestovia 
Konštantín a Metod. 

Aj keď dvojramenný kríž, neskôr zobrazený v štíte so 
zeleným trojvŕším patril medzi pôvodný a najstarší sym-
bol Uhorského kráľovstva, v období národného obrode-
nia ho štúrovci vyčlenili z tohto erbu, zmenili farbu troj-
vŕšia na modrú a  vyhlásili za symbol Slovenska.28 Táto 

25 Dvojkríž v slovenskom znaku, ktorý vyrastá zo zlatej koruny, sa po prvý  
raz objavuje na koruhvi československej výzvednej roty v III. talianskej armáde.

26 NOVÁK, ref. 24, s. 44. 
27 NOVÁK, J. Heraldika na Slovensku. In Heraldika na Slovensku. Zborník z rovnomenného sympózia Sloven-

skej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v spolupráci so Sekciou pomocných vied 
historických a archívnictva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Trenčianskym múzeom v Trenčíne 
v dňoch 5. – 7. 9. 1996 v Trenčíne. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slov-
enskej, 1997, s. 9. ISBN 80-967709-4-2. 

28 Nahradenie zelenej farby trojvŕšia modrou farbou bolo výsledkom snahy štúrovcov odlíšiť slovenské 
symboly od maďarských. Zároveň ale zachovaním historickej uhorskej symboliky chceli vyjadriť i našu 
príslušnosť k širšiemu slovanskému spoločenstvu. Počas septembrovej výpravy slovenského dobrovoľníc-
keho zboru v roku 1848 sa tento znak používal už vo farbe s modrým trojvŕším. V grafickom čierno-bielom 
vyhotovení sa objavil v roku 1848 na dokumentoch a pečatiach Slovenskej národnej rady, politicko-vo-

8 Malý štátny znak  
Československa

9 Stredný štátny znak  
Československa

10 Veľký štátny znak  
Československa
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rozdielnosť v uplatňovaní farby troj-
vŕšia bola spôsobená na jednej stra-
ne snahou o zvýraznenie boja Slová-
kov za odtrhnutie Hornej zeme, Hor-
ných Uhier – Slovenska od Maďarska, 
na druhej strane určitou neznalosťou 
štúrovského znaku s  modrými vrch-
mi, používaného od roku 1861 ako 
hlavného symbolu Slovenska a  Slo-
vákov. 

Významnú úlohu po vzniku Čes-
koslovenskej republiky a  vo výstav-
be jej armády v medzivojnovom ob-
dobí 1918 – 1939 mali prijaté práv-
ne normy. Stanovovali pravidlá pre 
vznik a  tvorbu jednotnej vojenskej 
symboliky v  oblasti vojenských zá-
stav. Obsah a forma jednotného vzo-
ru plukovných zástav peších plukov 
a  jednotný vzor zástav – práporcov 

pre hraničné prápory boli stanovené Ministerstvom národnej obrany. Taktiež 
jednotný a záväzný vzor štandard delostreleckých útvarov a jednotný a záväzný 
vzor štandárd jazdeckých plukov boli obdobne stanovené ministerstvom národ-
nej obrany. Vzory vychádzali najmä zo štátnej symboliky, pretože sa stala vo vo-
jenskej symbolike určujúcou a rozhodujúcou zložkou jej vývoja a tvorby. Medzi 
schválené štátne symboly, ktoré sa používali pri jej tvorbe, patrili štátna vlajka, 
veľký znak, stredný znak a malý znak.29 Zároveň sa používali aj štátne farby: biela, 
červená a modrá, stanovené Ústavnou listinou z 29. februára 1920,30 ako aj ďalšie 
tzv. doplňujúce symboly sprevádzajúce slovenský a český národ po stáročiach 

jenskej organizátorky revolučných výprav slovenských dobrovoľníkov v rokoch 1848 – 1849. V Memo-
rande slovenského národa z júna 1861 bol slovenský znak po prvýkrát opísaný s trojvŕším v modrej farbe 
a jeho prvé farebné vyobrazenie bolo uchované na doskách Matice slovenskej z roku 1863. Oficiálne bola 
potvrdená modrá farba trojvŕšia v slovenskom znaku slovenskou stranou až po vzniku Československej 
republiky v liste Dr. I. Markoviča, vládneho tajomníka z 1. novembra 1918. 

29  Zákon č. 252/1920 Sb. ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovění o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti. Příloha č. 2.

30 Ústavní zákon č. 121/1920 Sb. se dne 29. ledna 1920 o Ústavní listině Československé republiky. 

11 Vlajka Československa (1918-1920)

12 Vlajka Československa (1920-1939, 1945-1989) 
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v boji proti národnému útlaku za získanie slobody. K takýmto symbolom možno 
zaradiť erby miest a obcí, krajanské znaky, lipové listy, ratolesti, husitské palcáty 
(budzogáne), kalichy, vojenské symboly druhov zbraní a vojsk, ako aj rôzne iné 
vojenské symboly či predmety. Niektoré z týchto symbolov mali historickú pre-
pojenosť s  obdobím pôsobenia československých légií, čiže československého 
zahraničného vojska v rokoch 1914 – 1920. 

Medzi ďalšie skúmané problémy vedeckého poznania týkajúce sa vzniku a vývoja 
československej vojenskej symboliky v období 1. svetovej vojny pri formovaní a čin-
nosti zahraničného vojska v rokoch 1914 – 1920 v Rusku, Francúzsku a Taliansku pa- 
trila vojenská rovnošata (uniforma). Jej vznik súvisel s vytvorením československých 
dobrovoľníckych jednotiek v rámci bojujúcich armád Dohody (Francúzska, Talianska 
a  Ruska), a  ako vonkajší odraz organizačnej štruktúry jednotiek, si vynútili zmeny, 
ktoré sa prejavili aj pri vzniku, tvorbe, ako aj postupne sa vyvíjajúcom systéme ozna-
čovania vojenských hodností a funkčnom zaradení, označovaní druhov zbraní, vojsk 
a služieb, rukávových znakov, odznakov a ďalších doplňujúcich symbolov.31 

Vojenská rovnošata alebo vojenská uniforma, predstavujú dva pomenovania, 
ktoré sú významovo rovnaké, vyjadrujú jednotný odev stanovený spravidla pred-
pismi pre všetkých príslušníkov pravidelných armád. Termín vojenská rovnošata je 
pojmom vojenskej odbornej terminológie. Slovo uniforma pochádza z francúzske-
ho slova uniforme, ktoré sa spravidla prekladá vo význame ako jednotvárny a slo-
vo mundúr je odvodené od latinského slova mundus, v  preklade znamená odev, 
šaty. Vojenská rovnošata či vojenská uniforma sú súčasťou širšieho pojmu vojenský 
odev, ktorý kompletne zahŕňa všetky odevné súčasti vojakov. 32 

Významnú úlohu po vzniku Československej republiky a  jej armády malo po-
stupné prekonávanie rozdielnosti vo vystrojení vojenskou rovnošatou vojakov. 
Táto bola doplnená jednotnými vojenskými symbolmi, ktoré postupne prispievali 
k zjednocovaniu uniformy československej armády. 

Výskum vojenskej symboliky bol zameraný na symboly, ktoré predstavovali od-
znaky a znaky. Spočiatku sa spoločne posudzovali s vojenskými zástavami, pretože 
tvorili veľkú časť ich obsahu. Následne – ako kovové odznaky a  textilné znaky – 

31 KUTLÍKOVÁ, D. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917. In 
Historie a vojenství, 2001, č. 4, s. 796. ISSN 0018-2583.

32 PURDEK, ZELIZŇÁK a kol., ref. 1, s. 38-39. 
 Aj podľa ods. 1 § 177 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je charakterizovaná vojenská rovnošata ako vojenský 
odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám. 
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obohacovali vojenskú rovnošatu. Odznaky a znaky sa používali na označovanie vo-
jenských hodností (dištinkcií), rozlišujúceho označenie druhov vojsk, zbraní a slu-
žieb, rukávových znakov a golierových odznakov. 

Pod odznaky sa zaraďujú také artefakty, ktoré nepatria do skupiny vyznamena-
ní. Ide o malé kovové, viditeľne nositeľné symboly, zriadené pre viditeľné označe-
nie príslušnosti k  istému celku, verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, po-
stavenia a podobne. Ide o odznaky absolventov škôl, kurzov, služobné, členské či 
stavovské. V praxi to napríklad boli odznaky ako rozlišovacie znaky druhov vojsk 
a služieb; odznaky ako jednotlivé časti hodnostného označenia; odznaky špecia-
listov letectva – pilotov, letovodov-lietajúcich, letovodov-nelietajúcich, technikov 
letectva, a podobne.33

Znak je symbol, ktorý predstavuje farebné znamenie na štíte vytvorené podľa 
heraldických pravidiel, určené na identifikáciu jeho nositeľa. Z pohľadu heraldiky 
skúma a hodnotí znaky (erby) ako historické pramene, umenie ich tvoriť podľa he-
raldických zásad.34 

Napokon sme sa ako poslednými vojenskými symbolmi, nie však z hľadiska vý-
znamu, ale z pohľadu poradia posudzovania venovali vyznamenaniam.35 V období  
1. svetovej vojny v  čase formovania a  činnosti československého zahraničného 
vojska (légií) od roku 1914 do vzniku Československej republiky 28. októbra 1918 
nebolo zriadené oficiálne žiadne československé vojenské vyznamenanie. Až po 
vzniku Československej republiky, keď boli vytvorené aj legislatívnoprávne pod-
mienky boli zriaďované, respektíve zakladané vojenské vyznamenania. Z hľadiska 
faleristického ponímania išlo o nositeľné a neprenosné druhy ocenenia zásluh, kto-
ré ako také patria do sféry záujmu faleristiky. Delia sa na dve základné skupiny: na 
rady a na dekorácie. 

Rady boli spoločensko-politicky najprestížnejšie a  umelecko-remeselne naj-
hodnotnejšie vyznamenania. Pre svoju vysokú morálnu hodnotu patrili do kategó-
rie štátnych vyznamenaní. V sledovanom období bol zriadený Československý Rad 
Bieleho leva a k radu pripojená Medaila Bieleho leva. Dekorácie v porovnaní s radmi 
boli spoločensky menej hodnotné vyznamenania, nepatrili do štruktúry radov, ale 
predstavovali samotné vyznamenania. Tento odborný termín súhrnne pomenúva 

33 GRAUS, I. Nomina sunt substantia rerum alebo niekoľko poznámok k terminológii súčasných slovenských 
vojenských vyznamenaní. In Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 1, s. 118. ISSN 1335-3314.

34 VRTEĽ, ref. 8, s. 12-14. 
35 GRAUS, ref. 33, s. 118.
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celú skupinu vyznamenaní, ktoré sa podľa charakteru delili na pamätné a záslužné 
a podľa tvaru na medaily, kríže a odznaky. Išlo o nasledujúce dekorácie: Českoslo-
venský vojnový kríž 1914 – 1918, Rad Sokola, Československá Revolučná medaila, 
československá verzia Spojeneckej Medaily víťazstva, Medaila Jána Žižku z Trocno-
va a Pamätný odznak československého dobrovoľníka z rokov 1918 – 1919. 
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1. Československá branná moc  a zdroje jej vojenskej symboliky v rokoch 1914 – 1939

1. ČeskOslOvenská branná mOc a zdrOje jej vOjenskej  
symbOliky v rOkOch 1914 – 1939

1.1. FORMOVANIE A ČINNOSŤ ČESKOSLOVENSKéHO  
ZAHRANIČNéHO VOJSKA 1914 – 1920

Vojna, ktorú Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo Srbsku 28. júla 1914, sa premenila na sve-
tový konflikt, ktorý mal rozhodnúť o  budúcom usporiadaní Európy a  sveta, ale 
aj o osude malých národov. Predovšetkým išlo o plány na vytvorenie Nemeckej 
strednej Európy, zahrňujúcu vtedajšiu habsburskú monarchiu, Balkán a  časť vý-
chodnej Európy ovládanej Ruskom. Rakúsko-Uhorsko považovalo vojnu za príle-
žitosť vyriešiť národnostné problémy ríše na úkor slovanských národov. Vzniknutá 
situácia vytvárala podmienky, aby sa slovenská a česká otázka stala otázkou me-
dzinárodnou. Dôležitou podmienkou však bolo, aby sa slovenský a  český národ 
prihlásili o svoje prirodzené právo, aby prišli so svojím politickým a národnooslo-
bodzovacím programom.36 

Prvá svetová vojna 
vyvolala medzi Slovákmi 
a  Čechmi žijúcimi mimo 
územia Rakúsko-Uhorska 
v dohodových štátoch silné 
hnutie odporu proti monar-
chii, ktoré bolo výsledkom 
silnejúceho národného 
hnutia v 19. storočí. Krajania 
v zahraničí hlásali požiadav-
ku rozbitia Rakúsko-Uhor-
ska, významne ovplyvnili 
národnooslobodzovací zá-

pas slovenského a českého národa v monarchii a tak po desaťročiach národnostného 
nemeckého a maďarského útlaku sa javila pre nich príležitosť získať slobodu.37

36  LETZ, R. Slovenské dejiny, IV. diel, 1914 – 1938. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010, s. 17-19. 
ISBN 978-808119-028-5. 

37 Slovensko v 20. storočí. Druhý zväzok. Prvá svetová vojna 1914 – 1918. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slov-
enskej akadémie vied, 2008, s. 24. ISBN 978-80-224-1014-4.

13 Príslušníci 71. pešieho pluku c. a k. armády pred  
odchodom na front, rok 1916.
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Prvou organizáciou, ktorá už pred 
vojnou pripravovala a  hneď na jej 
začiatku (10. septembra 1914) pri-
jala definitívne znenie „Memoranda 
o  krivdách a  požiadavkách sloven-
ských“ bola Slovenská liga americ-
kých Slovákov v  Spojených štátoch 
amerických. Tento národnooslobo-
dzovací program vyjadril požiadav-
ky samourčovacieho práva Slovákov 
a  úplnú národnú samosprávu pre 
slovenský národ. Uverejnením Me-
moranda vo svetových jazykoch sa 
požiadavka samourčovacieho prá-
va Slovákov – ako súčasť budúceho 
usporiadania Európy – dostala na 
medzinárodné fórum už na začiatku 
svetového konfliktu. O  rok neskôr 
predstavitelia slovenských a českých 
krajanských spolkov v  USA na kon-
ferencii v Clevelande (štát Ohio) uza- 
vreli 22. – 23. októbra 1915 tzv. Clevelandskú dohodu.38 V tejto dohode sa vyty-
čoval spoločný postup v úsilí o oslobodenie spod národného útlaku v Rakúsko-
-Uhorsku. Zároveň sa požadovalo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov 
vo federatívnom zväzku, čiže s  autonómnym postavením Slovenska v  rámci re-
publiky v spojení s historickými českými krajinami. Význam Clevelandskej doho-
dy bol aj v tom, že sa vytvorili predpoklady pre úzku slovensko-českú spoluprácu; 
slovenské hnutie v USA sa orientovalo česko-slovenským smerom.39 Dohoda mala 
ohlas i medzi Slovákmi v Rusku a svojím politickým a ideovým významom zavŕšo-
vala určitú etapu slovenskej politiky v zahraničí pri hľadaní spojencov na riešenie 
slovenskej otázky. Na medzinárodnom fóre sa slovenské požiadavky mali presadiť 

38  Text Clevelandskej dohody: GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, I, 
1914 – 1945. Praha : Nakladatelsvtví Karolinum. 2005, s. 26. ISBN 80-246-1028-0.

39  HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939. Bratislava : 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996, s. 35-36.

14 Budovanie palebného postavenia pre 2. batériu  
31. delostreleckého pluku c. a k. armády na 

východnom fronte v Haliči roku 1916.
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v úzkej spätosti s českou otázkou, ktorá osamotene tiež nemala nádej na úspech. 
Clevelandská dohoda potom umožnila aj vedúcim predstaviteľom zahraničného 
odboja v západnej Európe postupovať v záujme vytvorenia spoločného štátu ove-
ľa rozhodnejšie ako dovtedy.40 

Po vypuknutí vojny sa slovenskí a českí krajania, ktorí žili v štátoch Dohody, čiže 
najmä v Rusku, vo Francúzsku i v Anglicku, dostali do ťažkej situácie. Bolo to spôso-
bené tým, že úrady týchto štátov na nich pozerali s podozrievaním a mnohým z nich 
ako „nepriateľským cudzincom“ (občania Rakúsko-Uhorska pochádzali zo štátov ne-
priateľských voči Dohodovým mocnostiam) hrozila i strata majetku či internácia. To 
prispelo k tomu, že už na začiatku vojny začali krajania budovať v zahraničí politické 
a vojenské skupiny (Česká družina v Rusku, rota Nazdar vo Francúzsku), ktoré sa mali 
vo vojne angažovať na strane štátov Dohody, a tým sa v konečnom dôsledku pričiniť 
o zlepšenie osudu vlastných národov. 

Slovenskí a českí krajania v Rusku tvorili pred vypuknutím prvej svetovej vojny 
veľkú skupinu v počte okolo 70 000 až 80 000 ľudí. Počet Slovákov bol podstatne niž-
ší, podľa odhadov to bolo od 600 do 2 000 osôb žijúcich najmä vo Varšave.41 Čechov 
bolo v podstate viac – okolo 80 000, žili najmä vo Volynskej a v Kyjevskej oblasti. Popri 
poľnohospodároch s  menšou vrstvou statkárov, boli medzi nimi správcovia šľach-
tických panstiev, ale aj predstavitelia mestskej inteligencie technického zamerania. 
Taktiež bolo medzi nimi aj niekoľko desiatok malých a stredných podnikateľov so za-
meraním na veľkoobchod, ako aj majiteľov stredne veľkých podnikov. Organizovali sa 
v krajanských spolkoch, z ktorých najvýznamnejšie boli v Kyjeve, Petrohrade, Moskve 
a vo Varšave.42 Predstavitelia krajanských spolkov vyjadrovali lojalitu Rusku a snažili sa 
o organizovanie vojenských jednotiek zo Slovákov a Čechov, ktoré by v rámci ruskej 
armády bojovali proti rakúsko-uhorskej armáde. Ruskému cárovi predložili memo-
randum požadujúce vytvorenie česko-slovenského štátu pod korunou Romanovov-
cov. Predstavitelia cárskeho Ruska sa však vyhýbali tomu, aby sa záväzne vyslovili za 
vytvorenie československého štátu, ale na druhej strane neboli proti tomu, aby Slová-
ci a Česi bojovali so zbraňou v ruke proti Rakúsko-Uhorsku. 

Vo Francúzsku sa protihabsburský odboj sformoval z príslušníkov tamojšej ne-
početnej českej komunity, ktorú tvorilo okolo 3 000 ľudí. Začali organizovať dob-

40  HRONSKÝ, M. V boji za národnú slobodu. Cesty vzniku česko-slovenských légií. In Historická revue, roč. 10, 
1999, č. 4, s. 14. ISSN 1335-6550.

41 Slovensko v 20. storočí, ref. 37, s. 25. 
42 LETZ, ref. 36, s. 39-40. 
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rovoľníkov schopných vojenskej služby, rešpektujúc rozhodnutie francúzskych 
orgánov, že cudzí štátni príslušníci môžu vstúpiť len do cudzineckej légie. Kraja-
nia vytvorili rotu Nazdar, ktorá 23. augusta 1914 odišla do výcvikového stredis-
ka v Bayonne, kde bola zaradená do 2. pochodového pluku cudzineckej légie. Po 
skončení výcviku bola 23. októbra 1914 presunutá do oblasti Remeša, kde sa stala 
súčasťou Marockej divízie.43 

Astronóma Dr. Milana Rastislava Štefánika , ktorý bol od roku 1912 občanom 
Francúzska, zastihla správa o všeobecnej mobilizácii francúzskej armády v Maroku, 
kde plnil vedecké a politické poslanie francúzskej vlády. Po istých problémoch pri 
lekárskych prehliadkach a  po doliečení sa Štefánik v  októbri 1914 rozhodol pre 
službu v letectve a od 28. januára 1915 sa stal žiakom – pilotom v leteckej škole 
v Chartres. Po skončení pilotnej školy vykonával priamu bojovú činnosť vojenské-
ho letca v leteckej eskadre, ktorá bola súčasťou 10. francúzskej armády v Brias pri 
Arrase. Okrem bojovej činnosti, ktorá pozostávala z výzvedných a stíhacích letov, 
spracovával pre hlavný štáb severnej skupiny armád generála Ferdinanda Focha 
aj meteorologické správy a predpovede počasia. Od februára 1915 bojoval v Srb-
sku, kde bol zaradený do francúzskej eskadry MFS – 99, ktorá bola leteckou časťou 
francúzskej misie. Okrem iných úloh mal Štefánik realizovať plán, ktorý pozostával 
v nadviazaní kontaktov so srbskými politikmi, a dohodnúť sa s nimi na spoločnom 
postupe v  boji proti Rakúsko-Uhorsku. V  dôsledku bojových udalostí v  Srbsku 
a havárie jeho lietadla a následnej rekonvalescencie v Taliansku sa dostal začiat-
kom decembra 1915 späť do Paríža.44 

Štefánikov návrat do Paríža znamenal skončenie jeho bojovej činnosti. Na fran-
cúzskom a srbskom fronte dokázal, že bol odvážnym vojenským pilotom. 

Milan Rastislav Štefánik bol nositeľom väčšieho počtu insígnií radov a dekorá-
cií, ktoré za svoju vedeckú činnosť, diplomatické aktivity a vojenské zásluhy získal 
od vlád viacerých európskych štátov. 45 Bol ocenený francúzskou vládou za vedec-
ké a diplomatické zásluhy vyznamenaním – prepožičaním insígnií rytierskeho krí-
ža (5. triedy) Radu Čestnej légie (L’Ordre de la Légion d’ Honeur). Rovnakým radom 
bol vyznamenaný ešte dvakrát. Dňa 20. októbra 1917 boli mu prepožičané insígnie 
dôstojníka (4. triedy) Radu čestnej légie a začiatkom januára 1919 bolo prepožičané 

43 HRONSKÝ, V boji, ref. 40, s. 15.
44 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 38-39. 
45 GRAUS, I. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In. Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a dip-

lomat. Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999, s. 219. 
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insígnie komandéra (3. triedy) Radu čestnej légie za vynikajúce zásluhy pri riešení 
francúzskych záležitostí v Rusku. 

Štefánik bol ocenený aj ďalšími vyznamenaniami a to, francúzskym Vojnovým 
krížom s  palmovou ratolesťou za akcie vo Francúzsku, srbským vyznamenaním 
Zlatou medailou Za statočnosť, v Taliansku Vojnovým krížom (La Croce al Merito di 
Guerra) a bol mu prepožičaný aj dôstojnícky kríž (4. trieda) Radu Svätého Mórica 
a svätého Lazara (Ordine dei Santi Maurizio e Lazaro).46 

Štefánik bol ocenený aj česko-slovenskými vyznamenaniami, avšak už in me-
moriam. Po skončení vojny to bol Československý vojnový kríž, Československá re-
volučná medaila a v roku 1922 Medaila Víťazstva. Okrem uvedených vyznamenaní 
bol aj nositeľom ďalších insígnií. 47

M. R. Štefánik za preu-
kázané vojenské majstrov-
stvo a hrdinstvo v bojovej 
činnosti počas vojny mal 
mimoriadny rýchly po-
stup vo vojenských hod-
nostiach. V  máji 1915 sa 
stal podporučíkom a  po-
tom rýchlo postupoval 
po rebríčku hodností. 
V  júni 1918 francúzska 
vláda ocenila Štefániko-
ve diplomatické úspechy 
a prepožičala mu hodnosť 

brigádneho generála francúzskej armády. Bojové zásluhy M. R. Štefánika ako ak-
tívneho vojaka boli pre túto doslova závratnú kariéru iba základom, respektíve iba 
odrazovým mostíkom. Ostatné vykonali jeho diplomatické poslania a tiež aj špeci-
fický francúzsky systém udeľovania vojenských hodností definitívnych, dočasných 
a fiktívnych (prepožičaných), udeľovaných z dôvodu poverenia určitou misiou.48 

M. R. Štefánik pri vstupe do francúzskej armády bol presvedčený o tom, že vo 
vojne pôjde aj o budúcnosť Slovenska. Ako francúzsky občan tak mohol bez pro- 

46 Tamže, s. 220.
47 Tamže, s. 221. 
48  HRONSKÝ, V boji , ref. 40, s. 15.

15 Major M. R. Štefánik (uprostred) so skupinou  
predstaviteľov slovenských a českých krajanských  

 organizácií vo Washingtone 1. Júla 1917.  



1. Československá branná moc  a zdroje jej vojenskej symboliky v rokoch 1914 – 1939

23

blémov spojiť boj za svoju rodnú krajinu s bojom za Francúzsko. Štefánik sa po ná-
vrate zo Srbska 13. decembra 1915 stretol v Paríži s dr. Edvardom Benešom a jeho 
prostredníctvom nadviazal úzke kontakty so svojím niekdajším pražským profe-
sorom Tomášom Garriguom Masarykom. T. G. Masaryk vtedy sídlil v Londýne, kde  
14. novembra 1915 zverejnil vyhlásenie Českého komitétu zahraničného, v  kto-
rom požadoval vytvorenie samostatného československého štátu. 

M. R. Štefánik ako francúzsky dôstojník, uznávaný vedec i vďaka svojim osobným 
stykom mal prístup do vplyvných spoločenských a vojenských kruhov v dohodových 
štátoch. Jeho postavenie zároveň otváralo cestu aj vedeniu československého odbo-
ja, ktoré od februára 1916 začala reprezentovať utvárajúca sa Československá národ-
ná rada v Paríži. Prvým medzinárodným úspechom československého zahraničného 
odboja, ktoré sprostredkoval a pripravil, bolo stretnutie T. G. Masaryka s francúzskym 
ministerským predsedom Aristidom Briandom vo februári 1916. 

Vedúci predstavitelia československého zahraničného odboja od začiatku vyna-
kladali veľké úsilie, aby presvedčili politikou dohodových mocností o nevyhnutnej 
porážke Rakúsko-Uhorska. Len jeho porážka vytvárala podmienky pre samostatnosť 
česko-slovenska. Predstavitelia dohodových štátov nemali veľký záujem likvidovať 
Rakúsko-Uhorsko, ich hlavným protivníkom bolo Nemecko. Voči Rakúsku-Uhorsku 
viedli zmierlivejšiu politiku a usilovali sa ho separovať od Nemecka a uzavrieť s ním 
separátny mier. Zo strany predstaviteľov československého zahraničného odboja 
bolo za tejto situácie mimoriadne nevyhnutné systematicky intervenovať u jednotli-
vých politikov dohodových štátov, presviedčať ich o potrebe poraziť Rakúsko-Uhor-
sko. Zároveň požadovali vytvárať aj vo verejnej mienke dohodových krajín tlak, ktorý 
by podporil rozhodnutie politikov v  prospech česko-slovenskej samostatnosti. Na 
medzinárodné uznanie nárokov Slovákov a Čechov vytvoriť si samostatný štát nesta-
čili len propagačné a diplomatické akcie, preto si Československá národná rada v Pa-
ríži stanovila za cieľ vytvoriť samostatné česko-slovenské vojsko, ktoré by na frontoch 
svetovej vojny po boku štátov Dohody bojovalo za národnú slobodu. Pokladalo ho za 
prvoradý prostriedok pre dosiahnutie úsilia o medzinárodné uznanie práva Slovákov 
a Čechov na svoj vlastný štát.49 

Úvahy o  vytvorenie samostatného česko-slovenského vojska spájali vedúci 
predstavitelia Československej národnej rady v  Paríži s  francúzskym frontom, pre-

49  ČAPLOVIČ, M. Slováci v zahraničnom protirakúsko-uhorskom odboji. In Vlastenecká a etická výchova voja-
kov, 1998, č. 2, s. 44. 
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tože Francúzsko právom pokladali za hlavného protivníka Nemecka, ktoré predsta-
vovalo najväčšiu vojenskú silu štátov Ústredných mocností na európskom bojisku. 
Preto počítali s  náborom i  organizovaním slovenských a  českých dobrovoľníkov,  
s  prvoradým cieľom dosiahnuť zriadenie samostatnej československej armády vo 
Francúzsku, či už zo zajatcov alebo z iných zdrojov. Problémom však bolo, že možnosť 
na formovanie československého vojska bola vo Francúzsku vytvorením roty Nazdar 
a jej rozbitím na jar roku 1915 vyčerpaná. Vzhľadom na to, že Rakúsko-Uhorsko nebo-
jovalo na francúzskom fronte (s výnimkou zanedbateľných kontingentov, ktoré sem 
presunuli až v druhej polovici vojny), neboli tu ani žiadni slovenskí či českí zajatci. Na 
východnom fronte v Rusku však už v roku 1914 a 1915 vznikali zajatecké tábory, do 
ktorých boli vo veľkom počte umiestňovaní aj slovenskí a českí zajatci.50 

Dôležitým krokom na vytvorenie československej armády vo Francúzsku bola tzv. 
zajatecká akcia, ktorá sa zvykne nazývať aj francúzskou cestou riešenia tohto prob-
lému. Bezprostredným podnetom na realizáciu tejto akcie bolo podpísanie francúz-
sko-ruskej dohody na jar 1916. Podľa nej sa Rusko zaviazalo dodať 400 000 mužov 
na posilnenie francúzskych síl na západnom fronte. V súvislosti s riešením tejto do-
hody v Československej národnej rade v Paríži vznikol zámer, aby časť týchto posíl 
tvorili slovenskí a českí zajatci z Ruska. Predpokladalo sa totiž, že Rusko nebude samo 
schopné splniť uvedený záväzok z vlastných zdrojov. Toto súviselo s hlavným zmys-
lom zajateckej akcie, ktorej skutočným cieľom bolo, aby rakúsko-uhorskí zajatci slo-
venskej a českej národnosti posilňovali rady jednotiek formujúceho sa českosloven-
ského zahraničného vojska. Táto snaha však už v začiatkoch často narážala na viaceré 
prekážky zo strán štátov Dohody. Jednou z hlavných úloh Štefánikovej činnosti bolo 
dosiahnuť zvrat v tejto oblasti. Praktická realizácia vojenského a politického prepoje-
nia československého zahraničného odboja tak ležala hlavne na pleciach diplomata 
a vojaka M. R. Štefánika.51 

Formujúci sa československý zahraničný odboj v  Paríži vo Francúzsku bol jed-
noznačne zameraný na úplnú porážku, rozbitie a likvidáciu Rakúsko-Uhorska a na jej 
troskách bol odhodlaný vytvoriť nový nástupnícky československý štát. Vznik štátu 
mal byť výsledkom vojenského víťazstva Spojencov nad Ústrednými mocnosťami, 
čomu mali dopomôcť aj vlastné zahraničné československé jednotky.52 

50  LETZ, ref. 36, s. 53-54.
51 HRONSKÝ, V boji, ref. 40, s. 16.
52 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 37. 
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So vznikom zahranič-
ných jednotiek na začiatku 
1. svetovej vojny postupne 
vznikala aj vlastná česko-
slovenská vojenská sym-
bolika, ktorej obsah, ako 
aj formy vychádzali z  mi-
nulosti a  tradícií sloven-
ského a  českého národa.53 
Stala sa neoddeliteľnou 
súčasťou boja za slobodu, 
zjednocujúcim a  mobili-
zujúcim faktorom pri for-
movaní československého 
odbojového hnutia zameraného na odpor slovenských a  českých vojakov bojovať 
v  rakúsko-uhorskej armáde. Vojenská symbolika mala nesporný morálny vplyv na 
formovanie československých légií vo Francúzsku, v Taliansku a Rusku a na realizáciu 
hlavného cieľa odbojového hnutia – boja proti Rakúsko-Uhorsku, za samostatnosť 
a nezávislosť, za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov.54 

1.1.1.ČESKOSLOVENSKé LéGIE V RUSKU

Československé légie v Rusku vznikli hneď na začiatku 1. svetovej vojny na podnet 
Čechov a Slovákov, usadlíkov v Rusku. V Kyjeve 28. septembra 1914 prisahalo vernosť 
svojej zástave okolo 700 príslušníkov jednotky – Českej družiny, ktorá predstavovala 
peší prápor zložený zo štyroch rôt. Jednotlivé roty boli pridelené ako výzvedné oddie-
ly k ruským divíziám a plukom. Na základe rozhodnutia najvyššieho ruského veliteľ-
stva z decembra 1914 bol nábor slovenských a českých zajatcov povolený len v ob-
medzenej miere. Už začiatkom roka 1915 bola družina doplnená o 250 dobrovoľníkov. 

Počas troch rokov vojny plnili príslušníci družiny náročné a riskantné prieskumné 
úlohy. Často preoblečení do uniforiem rakúsko-uhorskej armády prenikali za fron-
tovú líniu, na pozície nepriateľa, ako aj do jeho tyla. Ich počet sa postupne zvyšo-

53 PURDEK, ZELIZŇÁK, ref. 1, s. 28. 
54 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 36-37. 

16 Poslední talianski vojnoví zajatci na Piave v októbri 1918.
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val z dobrovoľníkov, ale aj z vojnových zajatcov a prebehlíkov. Nárast počtu čle-
nov družiny z radov zajatcov a prebehlíkov bol ovplyvnený najmä úspechom, či 
neúspechom ruských vojsk na fronte. Zároveň doplňovanie dobrovoľníkmi bolo 
ovplyvňované aj pomalým riešením tejto úlohy zo strany ruských úradov. Aj na-
priek tomuto sa podarilo vytvoriť v roku 1915 nový prápor so štyrmi rotami, ktoré 
boli zložené zo Slovákov a Čechov slúžiacich v ruskej armáde. Už 13. januára 1916 
sa tak Česká družina rozrástla a  bol vytvorený 1. československý strelecký pluk.  
Aj keď sa pluk skladal len z dvoch práporov, nový štatút podstatne zlepšil jeho po-
stavenie, čiže bol na rovnakej úrovni ako ostatné ruské pešie pluky. 55 Následne, už 
v apríli 1916 bol vytvorený 2. československý strelecký pluk, čím bola sformovaná 
Československá strelecká brigáda, ktorá bola organizačne zložená z  dvoch stre-
leckých plukov po ôsmich rotách. Úlohou brigády bola aj naďalej prieskumná čin-
nosť, v ktorej sa československí dobrovoľníci najviac osvedčili v Haliči, Karpatoch, 
na Slovensku a  neskôr na Volyni, Stochode a  Pripjati. Mimoriadnym úspechom 
Československej streleckej brigády bola spolupráca pri prechode niektorých, naj-
mä národnostne českých rakúsko-uhorských jednotiek do ruského zajatia.56 

V polovici roka 1916 vďaka zvýšenému úsiliu našich krajanov v Rusku a Zväzu 
československých spolkov na Rusi sa podarilo, že 10. júla 1916 ruský cár Mikuláš II. 
vydal súhlas na vytváranie vojska zo zajatcov v Rusku. Aj napriek určitému obme-
dzenému súhlasu bol 15. marca 1917 vytvorený 3. československý strelecký pluk 
a Československá strelecká brigáda sa rozrástla na tri strelecké pluky. Zásadný ob-
rat v zložitom organizovaní a bojovej činnosti československých jednotiek v Rusku 
nastal v  roku 1917 v súvislosti s  februárovou revolúciou. Nová tzv. Dočasná vláda 
síce odobrila projekt vytvárania československého zahraničného vojska, ale zásad-
ný posun nastal až v polovici roka 1917. Velenie Československej streleckej brigády 
zloženej z troch streleckých plukov (7 práporov v sile 3 530 vojakov), aj keď ešte nie 
úplne sformovanej, podalo ruskému veleniu žiadosť, aby v rámci pripravovanej Ke-
renského ofenzívy bola brigáda nasadená na front ako kompletná úderná jednotka. 
Tak sa aj stalo, že brigáda bola začlenená do 49. armádneho zboru 11. ruskej armády 
v oblasti Zborova, severozápadne od Tarnopola.57 

55 FIC, V., M. Československé legie v Rusku a boj za vnik Československa 1914 – 1918. I. díl, Praha : Nakladatelství 
Academia, Středisko společných činností AV ČR, 2006. s. 36. ISBN 80-200-1405-5.

56  BALETKA, L. – POMKLA, Z. Českoslovenští legionáři 1914 – 1920. Rodáci a občané okresu Vsetín. Vsetín : 
Okresní úřad Vsetín – Státní okřesní úřad Vsetín, 2001, s. 7.

57  HRONSKÝ, M. V boji za národnú slobodu (3). Légie v Rusku. In Historická revue. Bratislava, 1999, č. 6, s. 17. 
ISSN 1335-6550.
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Útok Československej streleckej brigády bol úspešný, podarilo sa jej vniknúť 
do nepriateľskej obrany do hĺbky až 5 km, čo predstavovalo jej tretiu líniu obra-
ny. Front sa síce podarilo prelomiť, ale v dôsledku únavy a neochoty susediaci 
ruských vojsk, ako aj váhavosť ich veliteľov spôsobili, že sa tento úspech nevyužil 
na celej línii frontu. K úspechu brigády dopomohlo aj to, že rakúsko-uhorské línie 
bránili i dva národnostne české pluky, ktorých mužstvo ustúpilo alebo sa dobro-
voľne vzdalo do zajatia. Zborovská bitka bola prvou veľkou akciou českosloven-
ských oddielov ako celku proti monarchii od mája 1916, keď kyjevský zjazd Če-
choslovákov vyhlásil revolučnú vojnu Habsburgovcom. Zborovská bitka sa stala 
jednou z hlavných bojových tradícií medzivojnovej československej armády.58 

Úspech Československej streleckej brigády v  zborovskej bitke význam-
ne napomohol zmeniť postoj ruskej Dočasnej vlády k  československým vo-
jenským dobrovoľníckym jednotkám. V  súvislosti s  diplomatickým úsilím  
T. G. Masaryka, ktorý sa od mája 1917 zdržiaval v Rusku, sa podarilo dosiahnuť 
povolenie na nábor v zajateckých táboroch. V nich bolo 200 000 – 250 000 voj-
nových zajatcov českej a  slovenskej národnosti (z  toho asi 30  000 Slovákov).59 
V  zajateckých táboroch bolo náborom získaných okolo 30  000 nových dobro-
voľníkov, ktorými bola doplnená Československá strelecká brigáda. V septembri 
1917 vznikla 1. strelecká divízia, nazvaná HUSITSKÁ a následne bola vytvorená 
aj 2. strelecká divízia. Jednotlivé pluky 1. československej streleckej divízie boli 
pomenované nasledovne:

– 1. čs. strelecký pluk Jána Husa; 
– 2. čs. strelecký pluk Jiřího z Poděbrad; 
– 3. čs. strelecký pluk Jána Žižku z Trocnova; 
– 4. čs. strelecký pluk Prokopa Velikého. 

Druhá čs. strelecká divízia vznikla tak, že štyri záložné prápory boli doplnené na 
počty zodpovedajúce plukom. Tak vznikli nasledujúce pluky aj s názvami: 

– 5. čs. strelecký pluk Pražský T. G. Masaryka; 
– 6. čs. strelecký pluk Hanácky; 
– 7. čs. strelecký pluk Tatranský 60;
– 8. čs. strelecký pluk Sliezsky.

58 FIC, ref. 55, s. 100. 
59 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 60. 
60 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 61-62. 
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Vytváranie ďalších československých legionárskych jednotiek pokračova-
lo v  októbri a  novembri 1917, keď boli sformované dva záložné strelecké pluky,  
1. československá delostrelecká brigáda Jána Žižku, 2. československá delostrelecká 
brigáda, ako aj jednotky technického zabezpečenia a neskôr, začiatkom roka 1918, 
1. samostatný úderný prápor. Takto sa zrodila 40 tisícová armáda – 1. československý 
armády zbor, súčasne sa začalo pomýšľať i o vytvorení 2. armádneho zboru. 

Na jeseň v roku 1917 vyvrcholilo sformovanie 1. československého armádneho 
zboru, ktorý bol operačne podriadený ruskému veleniu, politicky podliehal Česko-
slovenskej národnej rade v Paríži. Revolučná situácia v Rusku spôsobovala demo-
ralizáciu ruskej armády, ktorá postupne podliehala rozkladu. Po prevrate a prevzatí 
moci boľševikmi, a po vydaní Leninovho Dekrétu o mieri začali rokovania s Nemec-
kom a Rakúsko-Uhorskom o separátnom mieri. 

T. G. Masaryk 7. februára 1918 vyhlásil 1. čs. armádny zbor za autonómnu sú-
časť československej armády vo Francúzsku. Zboru bol vydaný príkaz, aby sa začal 
pripravovať na odchod do Francúzska cez Sibír a Vladivostok. 61 Po uzavretí Brest-
-litovského mieru už československé vojsko v Rusku nemalo dôvod naďalej zotrvá-
vať v daných oblastiach. Z územia Ukrajiny sa československý armádny zbor začal 
sťahovať a následne sa mal presúvať cez Rusko na Sibír, po Transsibírskej magistrá-
le do Vladivostoku a potom loďami po mori do Francúzska. Takto začal českoslo-
venský zbor plniť Masarykov príkaz o odchode z Ruska, ktorý obdržal vo februári 
1918. Pri odchode československých vojsk došlo k  niekoľkým bojovým stretom 
s nemeckými vojskami, ktoré im bránili v odsune, najmä 8. až 13. marca 1918 v ob-
lasti pri Bachmači. Transport československých vojsk sa stal pre boľševickú vládu 
zložitým medzinárodným problémom. Po úspešných rokovaniach T. G. Masaryka 
s predstaviteľmi boľševickej armády bola 26. marca 1918 podpísaná zmluva, kto-
rá zaručovala československým légiám voľnú cestu cez Sibír do Vladivostoku, ale 
nezaväzovala ich, aby odovzdali zbrane.62 Po konflikte československého vojska 
s  miestnym sovietom v  Čeľjabinsku 14. – 17. mája 1918 stúpla nedôvera boľše-
vickej vlády voči nemu natoľko, že koncom mája rozhodla o úplnom odzbrojení 
a rozpustení československého armádneho zboru. Zjazd delegátov českosloven-
ského armádneho zboru 23. mája rozhodol, že vojsko bude aj napriek predpokla-

61 HRONSKÝ, V boji za národnú, ref. 57, s. 17. 
62 ČAPLOVIČ, M. Česko-slovenské légie 1914 – 1918. In Historická revue, roč. 19, 2008, č. 12, s. 16. ISSN 1335-

6550.
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danému odporu boľševickej moci pokračovať v transporte do Vladivostoku podľa 
„vlastného poriadku“, čo znamenalo so zbraňou v ruke.63 Následne v júli 1918 bol 
v Čeľjabinsku sformovaný 1. jazdecký pluk Jana Jiskru z Brandýsa.

Na Sibíri sa československé légie zaplietli do ruskej občianskej vojny. V priebe-
hu niekoľkých týždňov československý armádny zbor ovládol celú Transsibírsku 
magistrálu. Týmto počinom sa začala výnimočná epizóda 1. svetovej vojny: armá-
da štátu, ktorý ešte neexistoval, ovládla obrovské cudzie územie.64 

V priebehu roka 1918 sa počet príslušníkov československého armádneho zbo-
ru v Rusku rozrástol o niekoľko tisíc nových dobrovoľníkov a v lete a na jeseň vznik-
li ďalšie nové pluky a to:

– z 1. záložného pluku bol zriadený 9. čs. strelecký pluk Karla Havlíčka Borov-
ského,
– z 2. záložného pluku bol vytvorený 10. čs. strelecký pluk Jána Kozinu-Slad-
kého. 

Koncom roka 1918 
bol vytvorený 11. čs. 
strelecký pluk Fran-
tiška Palackého a  12. 
čs. strelecký pluk M. 
R. Štefánika. Vytvore-
né strelecké pluky sa 
stali 1. februára 1919 
základom pre vznik  
3. československej di-
vízie. Koncom októbra 
1918 bol v  Tjumeni 
vytvorený 2. jazdecký 
pluk Sibírsky. Na začiatku roka 1919 mal československý armádny zbor viac ako 
50 000 vojakov. Dňa 1. februára 1919 bol premenovaný na Československé vojsko 
na Rusi, ktoré pozostávalo z troch peších divízií, každá mala v organizačnej štruk-
túre štyri strelecké pluky, dva jazdecké pluky, jeden úderný prápor, delostreleckú 

63  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 62. 
64  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 63. 

17 Operačné oddelenie čs. vojska v Čeľjabinsku v júni 1918. Slovenský legio-
nár Ján Sýkora stojaci pri dverách (najvyšší).
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brigádu, technickú (ženij-
nú) rotu, poľnú nemocni-
cu a  tylové zásobovanie, 
ako aj ďalšie súčasti.65 

Vytváranie nových 
útvarov československých 
légií pokračovalo aj za-
čiatkom roka 1919, keď 
vo februári v  Krasnojar-
sku vznikol 1. a  2. čs. de-
lostrelecký pluk; obidva 
tieto pluky vznikli rozčle-
nením 1. delostreleckej 
brigády, ktorá bojovala pri 
Bachmači a od mája 1918 
podporovala strelecké 

pluky pri obrane úsekov Transsibírskej magistrály. V rovnakom čase bol vytvorený 
aj 3. ťažký delostrelecký oddiel, ktorý delostreleckou paľbou podporoval obranné 
boje na magistrále.

Dohodové štáty považovali Československé vojsko na Rusi za spojenecké voj-
sko.Tým bolo vyjadrené aj uznanie Československej národnej rady v Paríži a tak-
tiež a jej požiadavky na vytvorenie samostatného československého štátu. Spojen-
ci kládli na československé légie v Rusku požiadavky, ktoré presahovali možnosti 
zhruba 60  000 vojakov československých dobrovoľníkov. Táto situácia v  légiách 
v Rusku vyvolávala šírenie dezinformácií a obáv, ako aj pocity sklamania, že česko-
slovenské legionárske jednotky boli ponechané na Sibíri napospas osudu. Generál 
Štefánik odcestoval do Ruska a správa o vzniku samostatného československého 
štátu 28. októbra 1918, ako aj ukončenie vojny ho zastihli na Sibíri. Aj napriek situ-
ácii vyvolanej dezinformáciami a určitými pocitmi sklamania, cieľ za ktorí českoslo-
venskí legionári bojovali bol splnený. Po oboznámení sa so situáciou generál Štefá-
nik nariadil stiahnuť československé légie z Ruska a už v marci 1919 vo Francúzsku 
dosiahol u predstaviteľov Dohody súhlas na ich odsun do vlasti.66 

65 BALETKA, POMKLA, ref. 56, s. 10.
66 Celkový prehľad sformovaných plukov a jednotiek československých légií v Rusku:

18 Príslušníci 5. čs. streleckého pluku T. G. Masaryka čs. légií  
v Rusku vítajú generála Štefánika v Jekaterinburgu  na uralskom fronte, 

8. december 1918.
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1.1.2. ČESKOSLOVENSKé LéGIE VO FRANCÚZSKU

Zámer vytvoriť československú armádu na západnom fronte od začiatku vojny 
najviac podporovalo Francúzsko. Koncom roka 1917 a  v  priebehu roka 1918 sa 
vo Francúzsku sústredilo 
veľké množstvo Slovákov 
a  Čechov, čím bol vytvo-
rený dostatočný počet 
ľudí potrebný na vytvára-
nie vojenských jednotiek. 
V danom období do Fran-
cúzska prišla rota vytvore-
ná zo zajatcov v  Rumun-
sku, dorazili českí dôstoj-
níci zo srbskej armády, 
Slováci a Česi zajatci, býva-
lí vojaci rakúsko-uhorskej 
armády zo srbského fron-
tu sústredení v  Taliansku  

1. strelecký pluk Majstra Jána Husa (základom Česká družina – Kyjev, september 1914) 
2. strelecký pluk Jiřího z Poděbrad (Sluck, apríl 1916) 
3. strelecký pluk Jána Žižky z Trocnova (Treskyňa, marec 1917) 
4. strelecký pluk Prokopa Holého (Polonnoje, august 1917)
5. strelecký pluk Pražský T. G. Masaryka (Borispol, júl 1917)
6. strelecký pluk Hanácky (Borispol, júl 1917)
7. strelecký pluk Tatranský (Berezaň, august 1917)
8. strelecký pluk Sliezsky (Borispol, júl 1917)
9. strelecký pluk Karla Havlíčka Borovského (Samara, predtým 1. československý záložný pluk, august 
1918)
10. strelecký pluk Jána Sladkého Kozinu (Samara, júl 1918)
11. strelecký pluk Františka Palackého (Novonikolajevsk, august 1918)
12. strelecký pluk M. R. Štefánika (Tomsk, júl 1918)
1. samostatný úderný prapor (Jagotín, december 1917)
1. jazdecký pluk Jána Jiskru z Brandýsa (Čeľabinsk, júl 1918)
2. jazdecký pluk Sibirsky (Tjumeň, október 1918)
1. delostrelecký pluk (Krasnojarsk, február 1919)
2. delostrelecký pluk (Novonikolajevsk, duben 1919)
3. delostrelecký pluk (Krasnojarsk, február 1919)
1. ťažký delostrelecký oddiel (Krasnojarsk, apríl 1919)
2. ťažký delostrelecký oddiel (Tomsk, máj 1919)
3. ťažký delostrelecký oddiel (Krasnojarsk, február 1919).
HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 59-66. 

19 Veliteľstvo práporu 21. čs. streleckého pluku v Michelbachu na 
francúzsko- nemeckom fronte v Alsasku v roku 1918.
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a zároveň aj 1 100 dobro-
voľníkov z  Ruska. Taktiež 
dorazilo okolo 2 500 kraja-
nov z USA, medzi ktorými 
bolo viac ako 1 000 Slová-
kov.67 

Vo Francúzsku sa tak 
podarilo sústrediť takmer 
10  000 mužov. Toto bol 
pádny dôvod na to, aby 
francúzska vláda oficiálne 
povolila zriadenie samo-
statnej československej 
armády vo Francúzsku. 

Dňa 16. decembra 1917 francúzsky prezident Raymond Poincaré podpísal dekrét 
o jej zriadení. Tento dekrét bol 7. februára 1918 doplnený štatútom českosloven-
ského vojska, ktorý spresňoval zásady odvodov, organizáciu menovania a povy-
šovania dôstojníkov, disciplíny i použitia vojska.68 Výsledkom tohto kroku bolo vy-
tvorenie československého generálneho štábu pri Československej národnej rade 
vo Francúzsku. 

Na základe vydaných dokumentov sa postupne začali vo Francúzsku vytvárať 
jednotlivé vojenské útvary československého autonómneho vojska. Dňa 19. januá-
ra 1918 bol v  Cognacu vytvorený prvý útvar samostatnej československej armády 
vo Francúzsku, a to 21. čs. strelecký pluk.69 Pluk sa postupne dopĺňal novými dobro-
voľníkmi, ktorí boli presunovaní do Francúzska a tak sa rýchlo podarilo naplniť jeho 
plánované počty. Na jar 1918 pluk pozostával z  troch práporov a z pomocnej roty 
a prechádzal tvrdým výcvikom. 

Od 22. januára 1918 sa začal vytvárať 22. čs. strelecký pluk, ktorý sa formoval 
tak, že každý z troch práporov už existujúceho 21. čs. streleckého pluku vyčlenil 
jednu rotu, ktoré vytvorili jeho jadro. Tieto roty boli presunuté 19. marca 1918 do 

67  LETZ, ref. 36, s. 52-53.
68 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 54. 
69  Čísla plukov od 1 do 20 boli vyhradené čs. streleckým plukom v Rusku (skutočne vzniklo len 12 plukov), 

od čísla 21 pre čs. strelecké pluky vo Francúzsku a od 30 pre čs. strelecké pluky v Taliansku. HRONSKÝ, M. 
V boji za národnú slobodu (2). Légie vo Francúzsku. In Historická revue, roč. 10, 1999, č. 5, s. 16. ISSN 1335-
6550.

20 Odovzdanie bojovej zástavy 23. čs. streleckému pluku pred odcho-
dom do vlasti, za účasti ministra  Edvarda Beneša na námestí Cognacu 

vo Francúzsku 22. decembra 1918. Pluk vznikol 3. decembra 1918 
prevažne zo slovenských príslušníkov (amerických dobrovoľníkov) 21. 

a 22. čs. streleckého pluku.



1. Československá branná moc  a zdroje jej vojenskej symboliky v rokoch 1914 – 1939

33

výcvikového strediska v  meste Jarnac neďaleko Cognacu. Vďaka prílivu ďalších 
dobrovoľníkov, hlavne tých, ktorí boli v  polovici marca presunutí transportom 
z Ruska, sa 20. mája 1918 oficiálne sformoval 22. čs. strelecký pluk, ktorý pozostá-
val taktiež z troch práporov a z pomocnej roty. 

Koncom jari 1918 bola z 21. a 22. čs. streleckého pluku vytvorená 1. českoslo-
venská strelecká brigáda vo Francúzsku, ktorá mala takmer 9 500 vojakov. V júni 
roku 1918 bola brigáda presunutá do Darney, kde 30. júla 1918 na slávnostnom 
nástupe oboch plukov prezident Francúzska Raymond Poincaré odovzdal 21. čs. 
streleckému pluku zástavu darovanú mestom Darney.

Oba pluky, ktoré vytvorili 1. československú streleckú brigádu, boli zaradené 
do 55. francúzskej pešej divízie a od roku 1918 do konca vojny sa zúčastnili bojov 
pri Michelbachu, Jonchery sur Vesle a Vouziers et Terron sur Aisne. Po stiahnutí 
brigády z frontu, a to už v období po vyhlásení samostatného československého 
štátu, boli 7. novembra 1918 jej pluky sústredené v spoločnom tábore, kde prísluš-
níci 11. novembra 1918 oslávili koniec vojny. 

Začiatkom decembra 1918 sa v Cognacu sformoval 23. čs. strelecký pluk, ktorý 
sa nazýval aj Pluk amerických Slovákov, pretože v ňom bolo sústredených najviac 
Slovákov. Vďaka tomu bola 5. decembra 1.československá strelecká brigáda pre-
transformovaná na 5. československú streleckú divíziu. V januári 1919 bol vytvo-
rený v Cognacu 24. čs. strelecký pluk, ktorý však už nebol považovaný za legionár-
sky70. Na prelome rokov 1918 a 1919 bola divízia pripravená na návrat do vlasti. Po 
návrate do Československa bola nasadená do bojov na Těšínsku a následne čias-
točne aj do bojov o Slovensko.71 

1.1.3. ČESKOSLOVENSKé LéGIE V TALIANSKU

Začiatky formovania československých dobrovoľníckych jednotiek v  Taliansku sú 
spájané s úsilím hŕstky vlastenecky zmýšľajúcich vlastencov a následne so sústreďo-
vaním slovenských a českých zajatcov do jedného tábora, čím sa vytvorili základné 

70  Celkový prehľad sformovaných plukov československých légií vo Francúzsku:
 21.strelecký pluk (Cognac, január 1918)
 22.strelecký pluk (Jarnac, máj 1918)
 23.strelecký pluk (Cognac, december 1918)
 24.strelecký pluk (Cognac, január 1919), nemal priznaný charakter légií. 
 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 51-55. 
71 ČAPLOVIČ, Česko-slovenské légie, ref. 62, s. 16. 
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predpoklady na vznik šir-
šieho hnutia. Dňa 15. ja-
nuára 1917 v tábore Santa 
Maria Capus Vetere sa vy-
tvoril spolok zajatcov pod 
názvom Československý 
dobrovoľnícky zbor, ktorý 
v  priebehu roka 1917 do 
apríla 1918 získal masovú 
základňu, keď v  ňom bolo 
okolo 10  200 členov.72 Po 
presune zajatcov do tábo-
ra Certose di Padua v máji 
1917, sa tento stal základ-
ňou na budovanie česko-
slovenských légií v  Talian-
sku.73 Po súhlase talianskej 
vlády bolo vytvorených 
šesť pracovných českoslo-
venských práporov bez 
zbraní. Každý prápor v cel-
kovom počte, resp. po 1600 
mužmi, ktoré boli odoslané 
na budovanie obranných 
línií. 

Zásadná zmena v postoji talianskej strany k vytváraniu československých jed-
notiek v Taliansku nastala po podpísaní zmluvy o zriadení samostatného českoslo-
venského vojska v Taliansku 21. apríla 1918. Zmluva určovala, že československé 
vojenské jednotky budú súčasťou samostatnej československej armády vo Fran-
cúzsku, politicky budú podliehať Československej národnej rade v Paríži, ale vojen-
sky budú podriadené veleniu talianskej armády.74 

72 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 55. 
73 HRONSKÝ, M. V boji za národnú slobodu (4). Légie vo Taliansku.. In Historická revue, roč. 10, 1999, č. 7, s. 12. 

ISSN 1335-6550. 
74 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 56. 

21 Užší výbor čs. dobrovoľníckeho zboru v Taliansku. 

22 Prísaha príslušníkov  39. čs. streleckého pluku v Štilfskom sedle  
v talianskych dolomitoch v októbri 1918.
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Hlavným centrom or-
ganizácie českosloven-
ských légií v  Taliansku sa 
stala oblasť severne od 
Ríma v  mestách Spello, 
Spolleto, Assisi, Perugia 
a  Varrni. V  apríli 1918 sa 
veľmi rýchlo formoval 
československý dobrovoľ-
nícky zbor a už začiatkom 
mája početne spĺňal kri-
téria divízie. Vďaka dobrej 
organizačnej práce, ako aj všestrannej osvetovej činnosti bola 23. apríla 1918 sfor-
movaná celá divízia zložená so štyroch streleckých plukov. Vzhľadom na rozhod-
nutie Československej národnej rady v Paríži o jednotnom číslovaní českosloven-
ského zahraničného vojska, bolo 8. júla 1918 prikročené k prečíslovaniu 1. divízie 
na 6. divíziu a jednotlivé pluky (1. – 4.) dostali čísla 31 až 34. Pluky boli rozmiestne-
né v kraji Umbra: 

– 31. čs. strelecký pluk v Perugii, 
– 32. čs. strelecký pluk v Assisi, 
– 33. čs. strelecký pluk v Foligne,
– 34. čs. strelecký pluk v Spolete. 

Divízia sa členila na 1. a 2. brigádu a v máji mala 14 000 vojakov, a v júni 1918 
jej celkový stav tvorilo 15 680 mužov. Strelecké pluky boli zložené s troch prápo-
rov, každý s tromi streleckými a jednou guľometnou rotou. Početný stav pluku sa 
pohyboval okolo 2 900 vojakov. Popri streleckých plukoch bol sformovaný 6. de-
lostrelecký pluk a taktiež boli vytvárané aj jednotky iných druhov vojsk a tylové 
zariadenia. 75 

Koncom roka 1917 a najmä na jar 1918 pôsobilo na talianskom fronte okolo 
2 000 Slovákov a Čechov so zbraňou v ruke. Tieto jednotky sa na fronte vytvárali 
takmer výlučne z dezertérov, prebehlíkov, ktorí často prinášali so sebou cenné vo-
jenské dokumenty a  informácie o postavení rakúsko-uhorských vojsk. Postupne 

75 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref.39, s. 56-58. 

23 Generál M. R. Štefánik pri prehliadke čs. domobraneckých práporov 
v Gallarate v Taliansku  28. apríla 1919.
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boli vytvorené výzvedné roty československých prieskumníkov pri všetkých ta-
lianskych vojenských formáciách. Po celý čas pôsobili osamelé prieskumné sku-
piny zložené zo Slovákov a Čechov v rámci talianskej armády bez toho, aby mali 
hlbšiu väzbu a spojenie s československým vojskom v Taliansku. V septembri 1918 
bol z týchto rôt vytvorený 39. čs. strelecký pluk Výzvedný. Bol najskúsenejšou jed-
notkou zboru talianskej légie a významne sa podieľal na formovaní ozbrojených síl 
nového československého štátu.76 

Na jeseň 1918 po náboroch do československého vojska, ktoré sa uskutočnili 
v  oblasti Umbrie v  zajateckých táboroch Salmona a  Averzano, bolo 15. novem-
bra 1918 rozhodnuté o sformovaní 7. divízie. Spolu s už existujúcou 6. divíziou sa 
tak sformoval čs. zbor. Zároveň bol v novembri 1918 vytvorený vo Vigo Nuovo aj  
7. delostrelecký pluk. Československý zbor mal nasledujúce organizačné členenie: 

– 6. divízia mala v štruktúre 31., 32. a 35. strelecký pluk, 6. delostrelecký pluk, 
tylové a technické jednotky; 
– 7. divízia bola zložená z 33., 34. a 39. streleckého pluku, 7. delostreleckého 
pluku, tylových a technických jednotiek; 
– jedna jazdecká eskadróna (prápor) .77 

Československý zbor v Taliansku mal okolo 20 000 dobrovoľníkov, ktorí 8. de-
cembra 1918 v Padove za účasti T. G. Masaryka zložili sľub vernosti Československej 
republike, kde im zároveň odovzdali plukovné zástavy. Koncom decembra 1918 
zbor nastúpil návrat do vlasti.78 Po krátkom sústredení v  Českých Budějoviciach 
pokračovali jednotky v presune na Slovensko a 20. januára 1919 dokončili obsa-
dzovanie územia pozdĺž prirodzenej hranice Slovenska s Maďarskom.79

Medzi československé zahraničné vojsko v Taliansku patrili aj sformované jed-
notky vytvorené z tzv. domobraneckých práporov. Tieto vznikli z bývalých prísluš-

76 HRONSKÝ, V boji za národnú slobodu, ref.. 69, s. 13. 
77  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref.. 39, s. 59.
78  Celkový prehľad sformovaných plukov československých légií v Taliansku:
 31.strelecký pluk (Peruggia, apríl 1918) 
 32.strelecký pluk (Assissi, apríl 1918)
 33.strelecký pluk (Foligno, apríl 1918) 
 34.strelecký pluk (Spoleto, apríl 1918)
 35.strelecký pluk (7. september 1918)
 39.strelecký pluk Výzvedný (september 1918)
  6.delostrelecký pluk ( 7. apríl 1918)
  7.delostrelecký pluk (Vigo Nuovo, november 1918).
79 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 58. 
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níkov rakúsko-uhorskej armády, ktorí padli do zajatia v Taliansku v  priebehu po-
slednej ofenzívy od 24. októbra 1918. Ďalej aj z  takých vojnových zajatcov, ktorí 
padli do talianskeho zajatia, ale odmietli vstúpiť do československých légií. Po 
vzniku Československej republiky 28. októbra 1918, boli povinní nastúpiť na riadnu 
vojenskú službu. V období od decembra 1918 do konca apríla 1919 bolo sformova-
ných dovedna 55 práporov (jeden prápor bol vytvorený až v auguste 1919), ktoré 
podliehali vytvorenému Veliteľstvu československej domobrany v Galarate. Týchto 
56 domobraneckých práporov malo spolu okolo 60 000 vojakov. Do vlasti sa presú-
vali od 2. apríla 1919 do polovice augusta 1919 a časť z nich sa zúčastnila na bojoch 
na Slovensku proti vojskám Maďarskej republiky rád.80 

1.2. FORMOVANIE A ČINNOSŤ ČESKOSLOVENSKEJ BRANNEJ MOCI  
V ROKOCH 1918 – 1939

Po vyhlásení samostatnosti a  vzniku československého štátu 28. októbra 1918, 
formujúce sa ústredné orgány stáli pred vážnou úlohou, aby vojensky zabezpečili 
československú štátnu moc na celom jej území. Mimoriadna povojnová situácia, 
ktorá sa vyznačovala nevyhnutnou likvidáciou dôsledkov vojny, ako aj neustále-
nými pomermi v prvých mesiacoch existencie Československej republiky, nedo-
voľovala pomýšľať na podrobné a plánované organizovanie brannej moci. Po vy-
tvorení zákonodarného zboru Československej republiky a po vymenovaní prvej 
československej vlády, bolo 15. novembra 1918 zriadené Ministerstvo národnej 
obrany ako najvyšší orgán vojenskej správy, ktorý prostredníctvom ministra riadila 
československá vláda. 

Pri formovaní a  činnosti československej brannej moci v  období rokov 1918 
– 1939 sa jej neoddeliteľnou súčasťou stala československá vojenská symbolika. 
Svojou rôznorodou formou a  postupným vymedzením svojho obsahu prispela 
v spoločnom boji slovenského a českého národa na získanie slobody, vytvorenie 
vlastného štátu a  za jeho rozvoj a  zabezpečenie obrany a  bezpečnosti. Základy 
československej vojenskej symboliky medzivojnového obdobia rokov 1918 – 1939 
boli položené pri formovaní československého zahraničného vojska v rokoch 1914 
– 1918. Po vzniku Československa a jeho armády sa pokračovalo v dotváraní a roz-

80 HRONSKÝ, V boji za národnú, ref. 69, s. 14. 
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víjaní československej vojenskej symboliky, ktorá nadväzovala na ideový obsah 
československej legionárskej symboliky.

1.2.1.VZNIK A FORMOVA-
NIE ČESKOSLOVENSKé-
HO VOJSKA 1918 – 1920 

Po porážke Rakúsko-
-Uhorska a  vytvorení 
Československej republi-
ky bola vytvorená česko-
slovenská armáda, ktorá 
predstavovala atribút 
štátnej suverenity a nezá-
vislosti. Napriek všetkým 

povojnovým ilúziám o nepotrebnosti armády, poplatným silným pacifistickým 
prejavom a náladám, ale i napriek niektorým ustanoveniam vo Washingtonskej 
deklarácii z 18. októbra 1918 o nahradení armády milíciou, bola vydaná prvá vy-
hláška ministra národnej obrany na vybudovanie stálej kádrovej armády. V da-
nej situácii bola vláda nútená prevziať nielen základné rakúsko-uhorské branné 
zákony, ale aj bývalý systém vojenského členenia, ktorý sa zachoval v Čechách 
a aj na Slovensku po jeho obsadení. Z uvedených príčin Ministerstvo národnej 
obrany a Hlavné veliteľstvo československého vojska, ktoré riadilo všetky ope-
rácie, muselo improvizovať. 81 

Československé zahraničné vojsko bolo ďaleko mimo územia vzniknutého štá-
tu, rakúsko-uhorské pluky boli na frontoch a na domácom území zostali prevažne 
nespoľahlivé rakúsko-uhorské útvary. Vzniknutá situácia si vyžadovala vojensky 
obsadiť územie vlastným československým vojskom. Náhradné vojenské útvary 
obnovovali svoju činnosť, začali sa formovať poľné jednotky, ktoré bolo potrebné 
vyslať do českého pohraničia, na Těšínsko a najmä na Slovensko. Za tejto situá-
cii nebolo inej možnosti, ako využiť všeobecnú vlasteneckú náladu na vytváranie 
dobrovoľníckych vojenských jednotiek a útvarov. Dobrovoľnícka akcia mala veľ-
kú odozvu najmä v Prahe, kde bolo vytvorených viacero dobrovoľníckych plukov. 
Ako prvý sa 28. októbra 1918 sformoval vo Vršoviciach 1. čs. dobrovoľnícky pluk 

81  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 134. 

24 Vojenská slávnosť ružomberskej posádky na futbalovom ihrisku 
začiatkom 30. rokov 20. storočia.
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a niektoré jeho jednotky boli okamžite vyslané na Slovensko. Taktiež sa vytvorili 
tri národné milicionárske pluky, ktoré boli zložené z mestských gárd a z jednotiek 
ostrostrelcov vykonávajúcich strážnu službu v meste.82 

Podobne aj v  čes-
kých a  moravských kra-
joch v  prvej polovici 
novembra 1918 vzniklo 
niekoľko samostatných 
vojenských jednotiek zlo-
žených najmä z  členov 
Sokola. Aj tieto jednotky 
odchádzali na Slovensko, 
kde boli spájané do väč-
ších vojenských celkov. 
Tzv. Železnobrodská vo-
jenská jednotka sa spoji-
la s 1. a 2. kladenskou jed-
notkou a ďalšie jednotky boli zlúčené do Severočeského práporu. Nymburská 
vojenská jednotka sa zlúčila s Podkrkonošskou a vytvorili Východočeský prápor, 
ktorý sa 12. decembra 1918 v Trnave sformoval na Český pluk, ale už 19. decem-
bra 1918 bol rozpustený a jeho jednotky boli začlenené do 2. čs. dobrovoľnícke-
ho pluku. Tzv. Moravský pluk vznikol 12. decembra 1918 z Hanáckeho práporu, 
ktorý bol zložený z hanáckej, kopřivnickej, karlovickej jednotky, práporu z Uher-
ského Hradišťa, ako aj oddielu z Bystřice pod Hostýnem. V januári 1919 bol tento 
pluk rozpustený a jeho jednotky boli začlenené do 1. a 2. čs. dobrovoľníckeho 
pluku. Na juhovýchodnej Morave bola vytvorená na konci roka 1918 Slovácka 
brigáda83, ktorá mala veliteľstvo v Hodoníne.84

Medzi najvýznamnejšie útvary zložené z  členov Sokola a  robotníckych telo-
cvičných jednôt patrili štyri pluky Stráže slobody, ktoré boli predurčené k strážnej 
a pohraničnej službe: 

82 SANDER, Rudolf. Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 – 1939. In Sborník 
archivních prací, 1985, roč. XXXV. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR v nakladatelství Panorá-
ma, N. P., 1985, s. 4. ISSN 0036-5246. 

83  Zloženie brigády: sedem práporov, delostrelecký oddiel, jazdecká čata a orgány služby.
84  SANDER, ref. 82, s. 5. 

25 Pozorovacie lietadlo Aero  A-12 z leteckého pluku 3 Generála letca  
M. R. Štefánika nad mestom Nitra.
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– 1. pluk, vznikol v Prahe v decembri 1919; 
– 2. pluk sídlil v Českých Budejoviciach; 
– 3. pluk vznikol v Brne v novembri 1918; 
– 4. pluk vznikol v Plzni v januári 1919. 

Pre nedostatok vojska boli taktiež nasadené na Slovensku a Těšínsku a do 30. 
novembra 1919 boli úplne zrušené. 

Na Slovenska boli na  viacerých miestach vytvorené rôzne útvary, ktoré sa 
formovali a  spájali do práporov a  tie boli využité najmä v  jeho východnej časti. 
Z uvedených jednotiek bol v januári 1919 v Prešove vytvorený 1. pluk Slovenskej 
slobody, v  apríli 1919 bol v  Ružomberku rozpustený. Okrem toho na Slovensku 
krátky čas v polovici roka 1918 pôsobili tzv. Jánošíkove útočné družiny, ktoré boli 
zriadené rozkazom ministra národnej obrany zo dňa 14. júna 1919.85 

V  prvej etape vývoja 
československej armády 
podniklo Ministerstvo ná-
rodnej obrany a Hlavné ve-
liteľstvo československej 
brannej moci86 čiastkové 
opatrenia na stmelenie 
všetkých bojových jedno-
tiek a dobrovoľníckych for-
mácií, ktoré sa nachádzali 
na území vlasti. Na plnenie 
náročných úloh bol vyda-
ný dočasný disciplinárny 
poriadok československé-
ho vojska, ktorý vychá-

dzal z poriadku československých légií bojujúcich v Rusku. Následne bolo vydané 
nariadenie o prísahe československých vojsk, ktoré bolo neskôr upravené zákonom 
č. 169/1919 Zb. z 29. marca 1919. Súčasne boli vydané smernice, ktoré sa týkali zria-
ďovania dobrovoľníckych jednotiek, neskôr boli doplnené výnosom z 3. decembra 

85  Tamže,, s. 5-6. 
86  Predchodca hlavného štábu MNO. HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 135. 

26 Najvyššia čs. generalita  na audiencii u prezidenta ČSR T. G. Masaryka. 
Zľava doprava sedia: div. gen. Lev Prchala, arm. gen. Josef Bíly, arm. gen. 

Ludvík Krejčí, minister národnej obrany Bohumír Bradáč, prezident T. 
G. Masaryk, arm. gen. Jan Syrový, arm. gen. L. Faucher, arm. gen. Sergej 

Vojcechovský, arm. gen. Josef Šnejdárek. Prvá polovica 30. rokov.
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1918 o prechodnej organi-
zácii pechoty a  jazdectva. 
Dňa 9. decembra 1918 
hlavné veliteľstvo vydalo 
Direktívy pre obsadenie 
Slovenska.87 

V  rámci postupného 
vojenského obsadzovania 
územia československé-
ho štátu vyvstala požia-
davka potreby zlučovať 
jednotlivé bojujúce pešie, 
delostrelecké a  jazdecké 
jednotky do vyšších veliteľ-
sko-taktických zväzkov, brigád a skupín. Koncom roka 1918 sa do vlasti vrátilo česko-
slovenské zahraničné vojsko z Talianska; Československý armádny zbor, ktorý tvorili: 

– 31., 32., 33., 34., 35. čs. strelecký pluk; 
– 39. čs. strelecký pluk Výzvedný;
– 7. čs. delostrelecký pluk. 

Tento zbor bol nasmerovaný na Slovensko a z jeho veliteľstva sa dňa 28. de-
cembra 1918 vytvorilo Hlavné veliteľstvo československého vojska operujúceho 
na Slovensku.88 

Do Československa bolo premiestnené aj československé zahraničné vojsko vo 
Francúzsku. Táto divízia, ktorú tvorili 21., 22., 23. a 24. čs. strelecký pluk, v januári 1919 
zasiahla do operácií na Slovensku a na Těšínsku.89

 Ako posledný sa do vlasti vrátil armádny zbor československého vojska na Rusi, 
a to v období od februára do septembra 1920. Zbor bol postupne organizačne pre-
tvorený, jeho veliteľstvá podriadených streleckých divízií boli zlúčené s vytvárajúcimi 
sa veliteľstvami zväzkov. Strelecké, delostrelecké, jazdecké a technické jednotky toh-
to vojska sa stali základom jednotnej československej mierovej armády.90 

87  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 135. 
88  Tamže, s. 136.
89  Tamže, s. 137.
90 Organizačné zloženie armádneho zboru československého vojska na Rusi. Pozri s.  25-28. 

27 Minister národnej obrany František Udržal  v sprievode  čs. 
armádneho velenia, vojenských zástupcov Francúzska a Talianska na 

pietnej spomienke 4. výročia tragickej smrti generála Dr. M. R. Štefánika. 
Bratislava, Firšnál (dnes Námestie Slobody) 6. mája 1923.
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Československé zahraničné vojsko, ktoré sa vrátilo do vlasti, spolu s  domácimi 
jednotkami bojovalo na Slovensku a Těšínsku až do uzavretia prímeria a stanovenia 
demarkačnej čiary, čiže vlastne až do 24. júna 1919. Vznikajúca československá ar-
máda doplnená o zahraničné vojsko – československé légie z Francúzska, Talianska 
a Ruska – splnilo základnú úlohu, ktorá spočívala vo vojenskom zabezpečovaní úze-
mia republiky. Po tomto sa štátne orgány – Ministerstvo národnej obrany plne sústre-
dilo na vlastnú vnútornú výstavbu armády. 

1.2.2. VÝSTAVBA ČESKOSLOVENSKEJ BRANNEJ MOCI 1920 – 1933

Výstavba československej armády pokračovala v mierových podmienkach od druhej 
polovice roka 1919. Situácia umožnila československej vláde a ministerstvu národnej 
obrany prijímať opatrenia na zlepšenie vycvičenosti a organizovanosti vojska, ako aj 
na celkové zabezpečenie jeho materiálnych podmienok. Ďalší proces výstavby ar-
mády však narúšali, respektíve brzdili negatívne javy, akými boli nedisciplinovanosť, 
nechuť vykonávať vojenskú službu, nevôľa a nerešpektovanie autority podriaďovať 
sa veliteľom, a to najmä v niektorých náhradných útvaroch pechoty a delostrelectva. 
Na základe analýzy daného stavu Ministerstvo národnej obrany prišlo s návrhom, ako 
odstrániť negatívne javy, ako prekonať rozdielnosti a rôznorodosti jednotiek. Návrh 
spočíval v prijatí programu postupnej unifikácie domácich a zahraničných útvarov 
československej armády. Išlo o ich zlučovanie a vytváranie novej organizačnej štruk-
túry armády so zameraním na unifikovanie, zjednocovanie a  vytvorenie jednotnej 
štruktúry velenia, organizačné členenie jej jednotiek. V roku 1920 bol vydaný základ-
ný organizačný poriadok Org-10, ktorý určoval organizačné prvky československej ar-
mády. Tento poriadok všeobecne vymedzil ako vyššie jednotky armády, zbory, divízie 
a brigády, ktorých veliteľstvá boli súčasne vyššími veliteľstvami. Poriadok určoval aj 
delenie vojskových telies, napríklad v pechote to boli pluky. Pluky sa stali základným 
organizačným celkom tzv. vyšších jednotiek, ktoré mali vo svojej štruktúre smerom 
nadol oddiely či prápory, roty, čaty a družstvá.91 Základom armády sa stali útvary čes-
koslovenského zahraničného vojska zlúčené s domácimi vojenskými útvarmi. Vznik-
nuté nové československé mierové pluky sa stali nositeľmi bojových tradícií česko-

91 Najčastejším názvom oddielu bol prápor, len v delostrelectve sa používal názov delostrelecký oddiel, v le-
tectve peruť a v jazdectve koruhva. Roty mali v delostrelectve názov batérie, v letectve letky a v jazdectve 
to boli eskadrony. SANDER, ref. 82, s. 12. 
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slovenských zahraničných 
plukov, a  z  tohto dôvodu 
prevzali ich označenie, vo-
jenské zástavy a niektorým 
z  nich bol udelený čestný 
názov. 

Prvým dôležitým histo-
ricko-právnym dokumen-
tom bolo prijatie Ústavy 
Česko-slovenskej republi-
ky 29. februára 1920 a ná-
sledne schválenie branné-
ho zákona č. 193/20 Zb. z. 
19. marca 1920.92 Zákon zaviedol v súlade s ústavou názov armády Československá 
branná moc, stanovil všeobecnú brannú povinnosť pre všetkých československých 
štátnych občanov, stanovil dĺžku prezenčnej vojenskej služby na 14 mesiacov, čím 
boli položené základy na vybudovanie stálej, pravidelnej armády na kádrovom prin-
cípe.93 

Československú brannú moc tvorili osoby, ktoré boli v rôznom brannom pomere. 
Pozostávala z profesionálov – vojakov z povolania, ktorí na princípe dobrovoľnosti sa 
prihlásili do dlhodobej vojenskej služby. Táto skupina tvorila základnú zložku armády, 
ktorá sa delila na príslušníkov veliteľského zboru (dôstojníci a generáli), zaradených 
do jednotlivých hodnostných tried a vojenských gážistov (rotmajstrov), mimo hod-
nostnej triedy. K tejto skupine patrili aj osoby v ďalšej činnej službe (ďalej slúžiaci vo-
jaci, poddôstojníci a prípadne aj dôstojníci). Ďalšiu skupinu tvorili branci (mužstvo), 
ktorí vykonávali prezenčnú službu na základe brannej povinnosti a príslušníci záloh 
(vycvičení vojaci v zálohe). Táto skupina vytvárala kvantitatívny základ českosloven-
skej armády.94 

Unifikácia armády sa začala začiatkom roka 1920 najprv v pechote a potom po-
stupne v ostatných zbraniach a novovytváraných orgánoch služieb. Nová zjednotená 
armáda sa mohla postupne vytvárať až na jeseň roka 1920, keď po prvýkrát nastúpili 

92 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, část XLI, ze dne 9. dubna 1920, č. 193. Branní zákon 
republiky československé, rok 1920, s. 469-488.

93 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 141.
94 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 142.

28 Prieskumná hliadka s ťažkým guľometom vzor 24 Schwarzlose 
v palebnom postavení pri vojenskom cvičení.
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vojenskú prezenčnú službu branci povolaní podľa nového branného zákona. Podľa 
poslania sa zložky československej armády členili na útvary zbraní95 a služieb. 

Vojenské útvary zbraní sa delili na hlavné zbrane (pechota, delostrelectvo, 
jazdectvo a  letectvo), ktoré boli predurčené k  bezprostrednému vedeniu boja 
a  na zbrane pomocné (ženijné a  automobilové vojsko, vozatajstvo, telegrafný 
a železničný pluk), ktoré mali pomocnými operáciami podporovať armádu v boji. 

Útvary služieb vykonávali činnosť, ktorá bola zameraná na uľahčovanie, 
umožňovanie a  zabezpečovanie úloh týkajúcich sa zbraní a  starostlivosť o  ich 
vecné a osobné potreby. Služby sa podľa svojho špeciálneho zamerania delili na 
technické, ku ktorým patrili výzbrojná, letecká, ženijná, telegrafná, neskôr preme-
novaná na spojovaciu, automobilová, stavebná, železničná, vozatajská a ostatné. 
Do skupiny ostatných služieb, tzv. netechnických patrili zdravotnícka, hospo-
dársko-správna alebo intendančná, justičná, duchovná, doplňovacia a počtová, 
remontná a  veterinárna. Osobitnú skupinu v  armáde tvorilo vojenské školstvo 
a vojenské vedecké a výskumné ústavy. 

Prebiehajúca unifikácia pešieho vojska bola predovšetkým zameraná na vy-
tváranie jeho organizačnej štruktúry, ktorej základ tvorili pešie pluky spojené 
do divíznych a  brigádnych zväzkov. Samostatné horské brigády, ktoré vznikli 
už v druhej polovici roka 1919, boli zložené z horských peších plukov vytvore-
ných z domácich streleckých plukov. Pre horské oblasti, najmä na Slovensku boli 
predurčené 4 horské pluky, ktoré sa v  priebehu roka 1920 vytvárali tak, že ich 
jednotlivé prápory získali postavenie samostatných vojskových telies. Unifikácia 
pešieho vojska bola dokončená v októbri 1920. Už od júna 1920 prebiehal proces 
unifikácie delostrelectva a takmer o mesiac neskôr Ministerstvo národnej obrany 
upravilo spôsob postupu, ako bude prebiehať unifikácia jazdectva. Nová mierová 
organizačná štruktúra v rámci unifikácie delostrelectva vytvorila predpoklady pre 
novú dislokáciu delostreleckých útvarov.

Jazdectvo vo svojich začiatkoch využilo na vytvorenie vlastnej organizačnej 
štruktúry bývalú sieť rakúskych náhradných švadrón dislokovaných na území 
Československa. V priebehu októbra 1920 bolo sformované do jazdeckých plu-
kov, ktoré boli organizované do jazdeckých brigád. Československé vojenské le-
tectvo sa muselo na rozdiel od ostatných zbraní organizačne vytvárať úplne sa-

95 zbrane – vo vtedajšej terminológii to znamenalo jednotlivé druhy vojsk (pechota, delostrelectvo, letectvo, 
ženijné, telegrafné, vozatajstvo, železničné a pod.). HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 145. 
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mostatne, bez akejkoľvek 
možnosti nadväznosti na 
predchádzajúcu rakúsku 
organizáciu. Pôvodný 
československý letecký 
zbor vytvoreného 1. mája 
1919 bol v  máji 1920 re-
organizovaný do troch le-
teckých skupín. V októbri 
1920 boli zo skupín vytvo-
rené prvé letecké pluky. 
Ženijné vojsko bolo reor-
ganizované a unifikované 
v  októbri 1920. Zlúčením 
technických rôt ruských légií s dvomi zákopníckymi rotami talianskych légií, ako 
aj s domácimi ženijnými prápormi bolo vytvorených 5 ženijných plukov. Mierová 
organizácia vozatajstva bola vyhlásená 15. decembra 1920 a začiatkom roka 1921 
taktiež aj nová organizácia automobilového vojska. V auguste 1921 sa uskutočni-
la reorganizácia telegrafného vojska a 1. apríl 1922 sa stal dôležitým medzníkom 
vo vývoji organizačnej štruktúry železničného vojska. Orgány služieb českoslo-
venskej armády sa podarilo v rámci unifikácie zreorganizovať v priebehu rokov 
1920 – 1922.96 

Až v roku 1933 boli niektoré pomocné zbrane začlenené do ostatných zbraní 
a bolo zrušené pôvodné delenie na hlavné zbrane a pomocné zbrane. Naďalej sa 
však zbrane členili na pechotu, delostrelectvo, letectvo, jazdectvo, ženijné vojsko 
a telegrafné vojsko. Železničné a vozatajské vojsko zanikli v roku 1933, respektíve 
splynuli do iných služieb. 

Organizačné členenie, ktoré prebiehalo v súvislosti s unifikáciou armády po-
kračovalo aj naďalej a  bolo organicky spojené s  dislokačnými zmenami. Zjed-
notenie a  rozmiestnenie útvarov Československej brannej moci predstavovalo 
veľmi dobré východisko pre ďalšie systematické budovanie a trvalé zdokonaľo-
vanie armády. Významnou súčasťou tohto náročného procesu bolo realizovanie 

96  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref.. 39, s. 145.

29 Hlavná budova Vojenskej akadémie  
v Hraniciach v rokoch 1920 – 1939.
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trvalého plánu dislokácie, ktorý bol vypracovaný a vyhlásený v roku 1925.97 Jeho 
hlavným cieľom bolo odstrániť dislokačnú roztrieštenosť a útvary toho istého vo-
jenského telesa sústrediť a rozmiestniť v rovnakej posádke. 

 Mnohé čiastočné organizačné a dislokačné zmeny, ktoré boli realizované od 
začatia procesu unifikácie, dosiahli výraznejšie výsledky na jeseň roku 1933, keď 
bol prijatý zákon o  skrátení vojenskej prezenčnej služby na 14 mesiacov Skrá-
tenie vojenskej služby vyvolalo celkový proces reorganizácie armády, najmä 
vojenských útvarov zbraní, veľké zmeny nastali v rámcovaní práporov (znižova-
ní počtov vojakov) a  mnohé dislokačné presuny. Tieto rozsiahle reorganizačné 
a  dislokačné zmeny boli posledným opatrením, ktoré vychádzali z  koncepcie 
a štruktúry armády prijatej v roku 1920 a stali sa medzníkom v jej ďalšom vývoji. 

1.2.3. BUDOVANIE ČESKOSLOVENSKEJ BRANNEJ MOCI V ROKOCH 1933 – 1939 

Na začiatku roka 1933 sa podstatne zhoršila medzinárodná situácia. Spôsobil, res-
pektíve vyvolal ju nástup nacizmu v Nemecku. Na medzinárodnej scéne vznikol pre 
Československo nebezpečný nepriateľ, ktorý rozpútavaním nacionalizmu a separa-

tizmu medzi českosloven-
ským obyvateľstvom ne-
meckej národnosti začal 
bezprostredne ohrozovať 
suverenitu, samostatnosť, 
nedotknuteľnosť a  celis-
tvosť československého 
štátu. Najvyššie štátne or-
gány vyvíjali úsilie na upev-
ňovanie medzinárodných 
spojeneckých zväzkov so 
všetkými krajinami, s  kto-
rými mal československý 
štát podpísané zmluvy pre 
prípad jeho napadnutia. 
Súčasne s  upevňovaním 

97  SANDER, ref. 82, s.13. 

30 Pilier čs. stíhacieho letectva Avia B-534.
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spojeneckých zväzkov sa do 
popredia záujmu dostávala 
požiadavka zvýšenia obrany-
schopnosti štátu, ktorá vyvo-
lala prijatie celého radu opat-
rení z veľkej časti zasahujúcich 
do organizačnej štruktúry čes-
koslovenskej armády. 

V  októbri 1933 bola zria-
dená Najvyššia rada obrany 
štátu, zreorganizovali sa jej 
podriadené orgány a  do jej 
kompetencie sa dostala prí-
prava celého národného hos-
podárstva na obranu. 

Na jeseň roku 1935 bola 
predĺžená vojenská prezenč-
ná služba na dva roky98, čo 
vyvolalo aj potrebu reorgani-
zovania vojenských útvarov 
zbraní. Bolo rozhodnuté vy-
budovať pozdĺž hraníc pásmo 
stálych opevnení. Na prelome 
rokov 1935 – 1936 bol vydaný 
zákon o obrane štátu99 a celé 
úsilie v armáde sa zameralo na 
modernizáciu výzbroja, me-
chanizáciu a motorizáciu najmä v letectve, útočnej vozbe a delostrelectve. 

Najprenikavejším zásahom do štruktúry československej armády bola rozsiahla 
organizačná prestavba, ktorá sa začala na jeseň 1935 a  trvala až do roku 1938. Jej 
hlavným cieľom bolo čo najviac prispôsobiť mierovú organizačnú štruktúru armády 

98 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 96, ze dne 31. prosince 1934, č. 267. Zákon o dé-
lce presenční služby. rok 1934. (Vzťahoval sa len na odvodné rok 1933) s. 1037. 

99 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 35, ze dne 23. května 1936, č. 131. Zákon 
o obraně státu, rok 1936, s. 525-541.

32 Čs. delostrelci obsluhujú protilietadlový kanón 
 na vojenskom cvičení.

31 Z vojenských manévrov 11. a 12. pešej divízie a 3. jazdeckej 
brigády v oblasti Veľkých Kapušian a Trebišova. Tlačový dôstojník 

oboznamuje novinárov s plánom cvičenia.
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vojnovej štruktúre, aby to 
v  prípade potreby urýchlil 
prechod na vojnový stav. 
Rozsah uvedených pláno-
vaných zmien v  českoslo-
venskej armáde s  presným 
harmonogramom ich re-
alizácie priniesla už v  máji 
1933 interná smernica Ar-
máda v poli. Okrem už uve-
dených zmien, smernica 
navrhovala formovanie diví-
zií, pozostávajúcich z  troch 
plukov a  včlenenie nového 

veliteľského stupňa medzi armádu a divíziu v podobe zboru. Týmto veliteľským me-
dzičlánkom sa malo dosiahnuť skvalitnenie pružnosti velenia v prípade vojnového 
konfliktu.100 

Prvým opatrením vychádzajúcim zo smernice bola decentralizácia krajinských 
(zemských) vojenských veliteľstiev, správna a územná pôsobnosť na veliteľstvách ar-
mádnych zborov ako pôsobnosť nových vyšších jednotiek, ktoré združovali niekoľko 
divízií a samostatných brigád. Zbory boli vytvorené k 15. októbru 1935 a potvrdené 
rozkazom prezidenta republiky z 29. apríla 1936, veliteľstvá zborov boli aktivované 
k  1. januáru 1937 a  zmenu správnej a  oblastnej pôsobnosti riešil zákon č. 320 Zb. 
a zákon č. 321 Zb. z druhej polovice decembra 1936.101Súčasne s týmto boli k 1. ok-
tóbru 1936 reorganizované útvary zbraní a k 1. januáru 1937 orgány služieb. Zavŕše-
nie zborovej organizačnej štruktúry bolo realizované reorganizáciou systému divízií  
k  1. januáru 1938. Dovtedajšia základná organizačná štruktúra divízie pozostáva-
la z dvoch peších brigád v sile dvoch peších plukov a jednej delostreleckej brigády 
s  dvomi delostreleckými plukmi. Boli reorganizované na divízie so štyrmi plukmi  
(3 pešie pluky a 1 delostrelecký pluk), čím sa zjednodušila ich štruktúra, zvýšil sa ich 
početný stav a zároveň sa presunuli niektoré správne pôsobnosti ich veliteľstiev na 

100  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 190.
101 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 66, ze dne 30. prosince 1936, č. 320 o změne 

správní působnosti vojenských útvarů, rok 1936, s. 1495. 

33 Prísaha vojakov horského pešieho pluku 3 v Poprade 
26. februára 1935.
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veliteľstvá zborov. Týmito zmenami v organizácii sa zvýšil počet divízií, k dovtedaj-
ším dvanástim divíziám pribudli 3 nové (13. divízia v Kolíne, 14. divízia v Kroměřiži  
a 15. divízia v Trenčíne). Zmeny novej organizačnej štruktúry pokračovali aj v  roku 
1938.102 

Keď sa v septembri 1938 vyhrotila medzinárodná politická situácia a Českoslo-
vensku hrozilo bezprostredné napadnutie zo strany nacistického Nemecka, dňa  
23. septembra 1938 bola vyhlásená mobilizácia československej brannej moci.103Vy-
tvorila sa vojnová organizácia, boli doplnené počty vojenských telies a vznikli mobili-
začné jednotky. Vojnový stav československej brannej moci predstavovali 4 armády, 
7 armádnych zborov, ku ktorým pribudol ďalší zmobilizovaný 8. zbor. 

Po mníchovskom diktáte a  okupácií československých pohraničných oblastí 
nacistickým Nemeckom, Poľskom a Maďarskom sa československá armáda v no-
vembri 1938 vrátila na mierovú organizáciu. Následne vstúpila do posledného ob-
dobia organizačných a dislokačných zmien súvisiacich s novou štruktúrou, ktorá 
bola prispôsobená novým podmienkam zmenšeného štátneho územia. Reorgani-
zácia armády bola prerušená nemeckou okupáciou československého štátu a jeho 
rozbitím. Už 14. marca 1939 vznikol samostatný Slovenský štát, ktorý sa stal súčas-
ťou nemeckej mocenskej sféry a po obsadení Čiech 15. marca 1939 sa pretvoril na 
Protektorát Čechy a Moravu. Maďarsko využilo situáciu na okupáciu Podkarpatskej 
Rusi. Následne bola zahájená likvidácia československej armády, ktorá sa skončila 
koncom septembra 1939. 

102  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 191.
103 Vládni vyhláška č. 138/38 Sb. o vstupu státu do branné pohotovosti. 
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2. vOjenská symbOlika ČeskOslOvenských légií  
v rOkOch 1914 – 1920 

V priebehu 1. svetovej vojny sa zo slovenských a českých dobrovoľníkov v rámci 
armád Dohody vytvárali v Rusku, Taliansku a vo Francúzsku československé legio-
nárske jednotky. Tento proces bol zákonite sprevádzaný vznikom spoločnej česko-
slovenskej vojenskej symboliky, ktorá dotvárala celkový pohľad na tieto vojenské 
ozbrojené sily.

Symboly nášho prvého zahraničného odboja na začiatku vojny vznikali živelne 
ako prejav nadšenia a  iniciatívy profesionálnych i  amatérskych výtvarníkov všade 
tam, kde sa objavovali skupinky a skupiny odbojového hnutia smerujúceho k získa-
niu slobody a vytvoreniu novej vlasti. Vzhľadom na tieto okolnosti si československé 
jednotky vytvárali vlastné symboly, vlastnú legionársku vojenskú symboliku. 

2.1. ZÁSTAVY A ZNAKY

Zástava ako jeden z  prvých a  zároveň jeden z  hlavných symbolov českosloven-
ských légií predstavovala jednotný národný vojenský symbol Slovákov a Čechov. 
Bol to symbol morálnej cti a vojenskej statočnosti v boji za víťazstvo nad nepria-
teľom a za svoju vlasť, za budúci samostatný československý štát. V začiatkoch si 
legionári sami vytvárali zástavy v  rotách streleckých práporoch, rotách druhov 
zbraní a služieb (technického a tylového zabezpečenia), pomocných rotách, ako 
aj v ďalších jednotkách. Tieto zástavy mali formu rozmerovo menších zástaviek.104 
S postupným formovaním väčšieho počtu vojenských jednotiek, s vytváraním or-
ganizačnej štruktúry zahraničného vojska, až po zriadenie československej armá-
dy vo Francúzsku, boli zástavy udeľované práporom, plukom i divíziám ako dary 
miest, rôznych krajanských spolkov, združení a podobne. 

Už v októbri 1914 českí krajania žijúci na území cárskeho Ruska a na Ukrajine 
v počte približne 700 mužov sformovali prvú československú zahraničnú jednotku 
– Českú družinu.105 V Kyjeve na námestí pred Sofijským chrámom príslušníci jed-
notky zložili vojenskú prísahu na zástavu, ktorej podoba symbolizovala ciele ná-

104  Zástavka: český preklad „praporek“, jej obidva rozmery (šírka a dĺžka) nemajú dlhšie rozmery ako 0,5 m. 
Ministerstvo obrany České republiky – GŠ AČR, Česká státní, ref. 12, s. 3. 

105 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 59. 
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rodného boja. Medzi príslušníkmi roty 
bolo aj niekoľko Slovákov.106 

Lícna strana zástavy bola bielo-
červená, v  strede s  dvomi zlatými li-
povými ratolesťami, bola ovenčená svä-
továclavskou korunou. Rubová strana 
zástavy pozostávala z  troch rovnakých 
vodorovných pruhov, bieleho, modrého 
a  červeného, usporiadaných pod se-
bou, ktorá charakterizovala, respektíve 
vyjadrovala, viacero významov.107 Takto 
zložené farby v  trikolóre predstavovali 
aj pre ruské velenie národnú ruskú 
zástavu, ako aj všeslovanskú zástavu 
charakterizujúcu spoločný boj Slovanov. 
Tieto farby predstavovali obzvlášť pre 
Slovákov, ale i Čechov v Českej družine 
národné farby, ktoré sa po prvýkrát 
objavili na zástavách slovenského 
dobrovoľníckeho zboru na západnom 
Slovensku v septembri 1848 v boji proti 
peštianskej vláde.108 

Zástava Českej družiny bola his-
toricky prvou zástavou československých 
vojsk, je teda najstarším symbolom 
zahraničného odboja  Čechov, ale aj 
Slovákov. V  roku 1915 boli na lícnu 
stranu po stranách, v  hornej a  dol-
nej časti jej poľa umiestnené samo-

106 Cieľom československého národného odboja v roku 1914 bolo obnovenie českého kráľovstva s pripo-
jením Slovenska, na tróne s príslušníkom ruskej dynastie Romanovcov. 
GOSIOROVSKÝ, Ivan. K vývoju slovenskej vojenskej heraldiky. In Slovenská heraldika. Martin : Slovenská 
genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej. 1997, s. 178-179. ISBN 80-967709-4-2.

107  Ministerstvo obrany České republiky – GŠ AČR, Česká státní, ref. 12, s.11. 
108  NOVÁK, ref. 27, s. 28. 

34 Zástava Českej družiny, 1914

35 Zástava 1. čs. streleckého pluku majstra  
Jana Husa (Česká družina), líce, 1917
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statné renesančné štíty, nesúce symboly 
Čiech, Slovenska, Moravy a  Sliezska. Po 
februárovej revolúcii v  Rusku roku 1917 
hrot na žrdi zástavy s cárskym orlom nah-
radil kalich a  v  priebehu uvedeného roka 
bola Česká družina premenovaná na 1. stre- 
lecký pluk majstra Jana Husa. 

Zástava Českej družiny a neskôr 1. stre-
leckého pluku Jana Husa bola pri všetkých 
dôležitých udalostiach československých 
légií v  Rusku, vrátane bitky pri  Zborove  
2. júla 1917. Popri tejto jednotke sa objavilo 
mnoho ďalších vojenských zoskupení (vo 
veľkej miere krajanských), ktoré používali 
slovenské či česko-slovenské národné sym-
boly. 

V októbri 1914 bola vytvorená z krajan-
ských Čechov a  Slovákov prvá českoslo-
venská jednotka na Západe – kompánia, 
čiže rota Nazdar 2. pochodového pluku 
francúzskej Cudzineckej légie.109 V  ju-
hofrancúzskom meste Bayonne 300 voja-

kov tejto roty zložilo slávnostnú prísahu na červenú koruhvu, v strede ktorej bol 
vyšitý biely český dvojchvostý lev v štandardnom heraldickom zobrazení s kráľov-
skou korunou. Spodná časť koruhvy bola lemovaná bielymi trojuholníkmi a ukon-
čená tmavočervenými strapcami. 

Po februárovej revolúcii v Rusku boli vytvorené podmienky, ktoré umožňova-
li nábor do československého zahraničného vojska. Do vytvorených náborových 
stredísk sa hlásili tisícky zajatých Slovákov a Čechov, ale aj krajania žijúci na tom-
to území. Krajania prichádzajúci do týchto stredísk si prinášali textilné predmety 
s rôznymi symbolmi, ktorých tvar možno prirovnať k zástave alebo koruhve.110 

109  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 51. 
110 Dobrovoľníci z Berezovky priniesli bielo-červenú zástavu s emblémom, ktorý bol zložený z krajanských 

znakov podobných ako na lícnej strane zástavy Českej družiny, a to svätováclavskej koruny s lipovými 
ratolesťami.

36 Koruhva roty NAZDAR, 1915
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Československé légie v Rusku boli 
najpočetnejším zahraničným voj-
skom, pretože pozostávali z  dvanás-
tich streleckých plukov, dvoch jazdec-
kých, troch delostreleckých plukov, 
jedného úderného práporu a  troch 
ťažkých delostreleckých oddielov, 
pričom každý z nich mal svoju vojen-
skú zástavu.111 Charakteristické pre 
ne bolo aj to, že okrem plukovných 
zástav mali svoje zástavy aj jednotlivé 
prápory (batalióny).112 Zástavy nebo-
li typovo, obsahom, ani čo do formy 
rovnaké. Predstavovali však unikátne 
diela s vyšívanými symbolmi. 

Textilnú časť zástav vyšívali zväčša 
české a  slovenské ženy žijúce v  Rus-
ku. Na jednej strane zástavy bol vy-
šitý čestný názov pluku. Napríklad:  
8. strelecký pluk Sliezsky mal na lícnej 
strane charakteristickú sliezsku orli-
cu a na rubovej strane českého leva;  
6. strelecký pluk Hanácky mal na líci 
moravskú orlicu; 11. strelecký pluk 
Františka Palackého mal na lícnej stra-
ne jeho portrét a 2. strelecký pluk Jiří-
ho z Poděbrad mal na lícnej strane vy-
šitý znak obsahujúci českého leva.113 

Skupina z Taškentu priniesla jednoduchú červenú zástavu s našitým bielym českým levom. Na rubovej 
strane zástavy bolo vyšité heslo v češtine ZA SVOBODU. 
Zástava 2. transportu do Francúzska, ktorý v roku 1918 smeroval na západný front cez ruský Archangelsk 
mala na lícnej strane čierny štít s červeným kalichom, cep, biják na železnej reťazi a v azbuke nápis SVO-
BODA VSJEM NARODAM. 

111  1.1.1. Československé légie v Rusku, s. 23-28. 
112 Batalión – slovenský preklad – prápor; taktická jednotka na stupni prápor. 
113  SVOBODA, ref. 23, s. 59-60. 

Zástavu 2. streleckého pluku Jiřího z Poděbrad vyšili v Taškente panie Gottfriedová, Kazdová a Kozlanská 

37 Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku Františ-
ka Palackého československých légií na Sibíri, líce, 1919

38 Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku Fran-
tiška Palackého československých légií na Sibíri, rub, 1919 
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Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku, vypracovaný Josefom Šeborom 
v  roku 1919, zobrazoval na lícnej červenej strane v  dvoch tretinách plochy listu 
strieborného českého dvojchvostého leva so zlatou korunou bez štítu v štandard-
nom heraldickom zobrazení. V jednej tretine plochy listu, bližšie k žrďovej časti boli 
pod sebou umiestnené tri samostatné heraldické štíty nesúce symboly Moravy, 
Slovenska a Sliezska, ktoré boli po oboch stranách súvisle zdobené ornamentmi. 
Tesne pri žrdi, v žrďovej časti od horného k spodnému okraju bol modrý ornament 
v šírke približne 15 – 20 cm. Na rubovej bielo-šedej strane žrďovej časti listu zásta-
vy bol umiestnený rozkrídlený orol držiaci strieborný položený a prevrátený meč 
ovenčený dvoma vavrínovými ratolesťami, a na vlajúcej časti dolného vlajúceho 
okraja zástavy boli v troch riadkoch slová ROVNOST=VOLNOST=BRATRSTVÍ. Po ob-
vode štyroch strán listu zástavy bol ornament. 

Zástavu, ktorú 11. strelecký pluk obdržal, sa od pôvodného návrhu odlišova-
la niektorými inými použitými a umiestnenými znakmi (znameniami) alebo sym-
bolmi, ako aj rôznymi ornamentmi. Rozdiel oproti návrhu lícnej strany zástavy bol 
v tom, že jej celá plocha bola červenej farby a bolo iné poradie umiestnenia pod 
sebou troch samostatných heraldických štítov nesúce symboly Slovenska, Moravy 
a  Sliezska. Nad symbolom Slovenka bol položený biely ornament pozostávajúci 
z dvoch pravých a ľavých prvkov a v strede s ľaliou zelenej farby. Pod symbolom 

s českým levom v skoku, ale bez kráľovskej koruny. Podľa vzoru cárskej armády sa používali aj zástavky 
s číslami rôt, ktoré bojovníci nosili na puškách prichytené na bodákoch. 

39 Zástava 11. streleckého pluku Františka Palackého 
československých légií na Sibíri, líce, 1920

40 Zástava 11. streleckého pluku Františka Palackého 
československých légií na Sibíri, rub, 1920 
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Sliezska bol umiestnený biely ornament s dvomi prvkami a v strede s ľaliou zelenej 
farby. Po pravej a  ľavej strane symbolov Moravy a Sliezska boli umiestnené rov-
naké biele ornamenty. Taktiež pri žrdi, v jej žrďovej časti od horného k spodnému 
okraju bol pás v šírke cca 10-15 cm, v ktorom bol jednoduchý ornament zlatej far-
by pozostávajúci z rovných prvkov. Horný, dolný a vlajúci okraj lícnej strany zásta-
vy, tej štvorcovej plochy listu, kde bol umiestnený strieborný český dvojchvostý lev 
so zlatou korunou bez štítu v štandardnom heraldickom zobrazení, bol pás cca 10 
– 15 cm vymedzený vnútornou a vonkajšou dvojlinkou, ktorý obsahoval jednodu-
chý rovný trojitý cik-cak ornament zlatej farby. Po obvode rovného tzv. cik-cak or-
namentu v jeho časti z vonkajšej strany boli umiestnené na každom okraji po štyri 
ľalie zelenej farby a z vnútornej strany po štyroch kosoštvorcoch striebornej farby. 

Rubová strana sa zasa oproti návrhu zástavy líšila najmä tým, že na mieste plo-
chy listu, kde bol pôvodne rozkrídlený orol držiaci strieborný položený a prevráte-
ný meč ovenčený dvoma vavrínovými ratolesťami sa nachádzal v osemuholníku 
portrét Františka Palackého. Na pravej a  ľavej skosenej hornej a  spodnej strane 
osemuholníka boli umiestnené do zlatého ornamentu dve šikmé a jedna sklonená 
ľalia, ktoré mali korunky červenej farby a nôžky zelenej farby. Na vlajúcej časti dol-
ného vlajúceho okraja zástavy, na mieste pôvodných slov boli umiestnené slová, 
taktiež v troch riadkoch: 11•PLUK • Ξ FRANTIŠKA: PALACKéHO. Po obvode štyroch 

41 Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika 
československých légií na Sibíri, líce, 1920

42 Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika 
československých légií na Sibíri, rub, 1920
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strán listu zástavy bol rovnaký ornament ako v pôvodnom návrhu zástavy s tým 
rozdielom, že ľalie boli červenej farby. 

Zástava 12. čs. streleckého pluku M. R. Štefánika bola približne rovnaká ako zá-
stava 11. čs. streleckého pluku Františka Palackého. Odlišovala sa v  rozmiestnení 
charakteristických prvkov a použití iného tvaru ornamentov. Na lícnej červenej stra-
ne bol v dvoch tretinách plochy listu zobrazený strieborný český dvojchvostý lev so 
zlatou korunou bez štítu v štandardnom heraldickom zobrazení a v  jednej tretine 
plochy listu, bližšie k jej žrďovej časti boli umiestnené pod sebou tri samostatné he-
raldické štíty nesúce symboly (v poradí zhora nadol) Slovenska, Moravy a Sliezska, 
ktoré boli po oboch stranách súvisle zdobené bielymi ornamentmi. Vedľa pravého 
horného a dolného rohu červenej plochy zástavy boli na ploche krémovej farby vy-
šité dve modré špirály a na cca 16 cm širokom zvislom leme pozdĺž žrde bol vyšitý 
modro-červený folklórny motív. V ľavom hornom a dolnom vlajúcom cípe zástavy 
boli umiestnené dva červené štvorce. 

Rubová strana bola z troch strán (horný, dolný a vlajúci okraj) lemovaná cca 
10 cm širokým modro-červeným vyšívaním, v ktorom boli do modrých ležiacich 
kosoštvorcov zasadené červené hviezdice. Medzi modré kosoštvorce lemu hor-
ného a dolné okraja bolo vyšitých po päť červených kosoštvorcov rovnakej veľ-
kosti a na vlajúcom okraji bol ten istý geometrický motív so štyrmi hviezdicami. 
Pozdĺž žrďovej časti bol umiestnený široký cca 30 cm červeno-modrý rastlinný 
motív päť štvorlístkov, z ktorých krajné boli len polovičné. Nad krajnými neúpl-
nými štvorlístkami boli v hornom a dolnom rohu vyšité prekrížené červené ko-
soštvorce a  v  pravom hornom a  dolnom cípe zástavy boli štvorce s  rovnakým 
motívom. Časť zástavy, ktorým bola pripevnená k žrdi mala šírku cca 8 cm, bola 
čiernej farby a bola od rastlinného motívu oddelená modrým geometrickým mo-
tívom. Ostatné tri strany zástavy boli po celom obvode lemované 0,5 cm širokou 
lesklou červenou šnúrou, ktorá v pravom hornom a dolnom cípe bola sformova-
ná do ornamentu vytvárajúceho trojlístok. V ľavej hornej ploche listu zástavy boli 
vyšité zlatou niťou štyri navzájom sa čiastočne prekrývajúce kruhy – štvorkružie, 
symbolizujúce jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a  Sliezska, a  boli vyznačené 
dvomi linkami. Stredy kruhov vytvárali zvisle postavený rovnoramenný kríž. V ľa-
vom kruhu bolo umiestnené písmeno Č a v pravom písmeno R. Do dvoch kruhov 
v strede nad sebou bolo vsadené písmeno S. V pravej dolnej časti rubovej strany 
listu zástavy bol červenou niťou veľkými písmenami vyšitý v  štyroch riadkoch 
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názov 12• PLUK•Ξ GENERÁLA 
Dr. MILANA ŠTEFÁNIKA.

Zástava 7. streleckého plu-
ku Tatranského mala na lícnej 
strane v bielom poli slovenský 
znak a  na rube v  červenom 
poli bieleho českého leva 
so zlatou korunou bez štítu 
v  štandardnom heraldickom 
zobrazení, ktorý bol prevýše-
ný červeným kalichom v  ma-
lom bielom štíte. Na oboch 
stranách po obvode zástavy 
boli vyšité ornamenty.

V rámci československých légií v Rusku pôsobil aj 1. úderný prápor, ktorému 
bola zástava slávnostne odovzdaná v Jekaterinburgu dňa 22. februára 1919. Na 
jej lícnej šedej strane, s okrajmi zdobenými zvlneným svetlomodrým ornamen-
tom, doplnený červenými kvetmi, každý s jedným zeleným lístkom, bol v strede 
listu zástavy s dvomi lipovými ratolesťami zhora ovenčený združený symbol; po-
zostával zo štyroch samostatných štítov, väčší heraldický štít niesol symbol Čiech 
– v červenom poli biely český lev so zlatou korunou v štandardnom heraldickom 
zobrazení a nad ním zlatá svätováclavská koruna, pod ním symbol Slovenska, 114 
a po stranách v štítoch symboly Moravy a Sliezska. Všetky štyri štíty boli lemo-
vané zlatou bordúrou. Rubová strana bola červenej farby s okrajmi zdobenými 
ornamentom zlatej farby, v strede v tzv. čiernom legionárskom štíte bola zlatá 
bordúra s vyšitým výrazným symbolom lebky so skríženými hnátmi115 na pozadí 
husitského kalicha, ktorý prekrýval položený meč zlatej farby. Zástavu vyrobi-
li a  vyšili české ženy v  Kyjeve pod dohľadom českého majiteľa kaviarne Hucla 
z Proskurova a pôvodne bola určená pre československých kornilovcov.116 

Jazdecké pluky československých légií v Rusku mali zástavy – štandardy, ktoré 
sa tvarom podobali stredovekým vzorom. Tak napríklad na dvojcípom guidone117 

114  Znak Slovenska s trojvŕším zelenej farby. 
115 V tej dobe tento symbol bežne používali úderné jednotky. 
116 VHÚ Praha, Sbírkový fond XI. faleristika. 
117  Guidon – menší typ zástavy s pretiahnutým obdĺžnikovým tvarom vlajúcej strany rozstrihnutej na dve 

43 Zástava úderného práporu čs. légií v Rusku, v Československu 
Hraničiarskeho práporu 6-Sibírskych úderníkov, líce
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1. československého jazdeckého plu-
ku boli vyšité iniciály hajtmana Jana 
Jiskru z  Brandýsa a  na gonfanone 2. 
československého jazdeckého pluku 
Sibírskeho bol na lícnej strane vyšitý 
tzv. združený znak, symbol českoslo-
venského odboja, zložený zo štyroch 
štítov nesúcich symboly Čiech, Slo-
venska, Moravy a  Sliezska. Rozdiel 
medzi združeným symbolom umiest-
neným na zástave 1. úderného prá-
poru a združeným znakom vyšitým na 
gonfanone 2. jazdeckého pluku bol 
v tom, že znak Slovenska bol namiesto 
svätováclavskej koruny nad znakom 
Čiech čiastočne prekrytý jeho štítom. 
Na rubovej strane bol obraz sv. Juraja 
drakobijca, tradičného rytierskeho (aj 
ruského) patróna a  text ČSL JÍZDNÍ 
PLUK SIBÍRSKÝ.118 

Nielen strelecké a jazdecké pluky 
československých légií mali svoje zá-
stavy, ale postupne získavali zástavy, 

ako aj práporce aj ďalšie jednotky. Delostrelci mali svoje zástavy, z ktorých naj-
mä zástava 1. jazdeckej batérie Kulikovského a neskôr Brnenského 6. delostre-
leckého pluku Irkutského bola jednou z najslávnejších zástav. 

Oficiálnym symbolom Československej národnej rady v  Paríži sa stala tzv. 
Štefánikova vlajka i zástava zriadená v septembri 1918. Koncom roka 1918 po 
návšteve československých légií na Sibíri M. R. Štefánikom sa táto stala Česko-
slovenskou vojnovou zástavou. Pozostávala z horného bieleho a spodného čer-
veného poľa, v strede boli položené zlaté písmená ČS. Zástava bola na hornom, 
dolnom a vlajúcom okraji pomerne sýtomodro lemovaná, zatiaľ čo bielo-červe-

časti (zástavka s dvomi cípmi). 
118  SVOBODA, ref. 23, s. 60. 

44 Gonfanon (práporec) 2. čs. jazdeckého pluku 
Sibírskeho, rub, 1920

45 Gonfanon (práporec) 2. čs. jazdeckého pluku 
Sibírskeho, líce, 1920
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né pole jej vlajúceho okraja bolo ukon-
čené tupým klinom. Sám M. R. Štefánik 
vysvetľoval symboliku tejto zástavy 
slovami: „Vojnová vlajka československej 
armády je jednoduchá: farba biela, čer-
vená a modrá v tvare klinu; ktorým sme 
lámali ľady nepochopení, nepriazne, zá-
visti a  zloby. Biela a  červená naša farba 
je na modrom pozadí ako na blankytnej 
oblohe, dá boh navždy, aby z  nej boli 
zahnané mraky poroby.“119 Charakte- 
ristické pre zástavu Československej 
národnej rady bolo aj to, že hrot jej 
žrde tvorili štyri vzájomne prepletené 
kruhy vytvárajúce štvorkružie, ktoré 
symbolizovalo jednotu Čiech, Sloven-
ska, Moravy a Sliezska. 

Základnými obsahovými prvkami 
vojenských zástav, pod ktorými bojo-
vali československí legionári vo Francúzsku a Taliansku, sa stali najmä bielo-čer-
vená farba, krajinské znaky, erby Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska alebo len 
ich samotné symboly, lipové listy, resp. lipové ratolesti, ako aj iné doplňujúce 
prvky označujúce číslo a názov jednotky. Dominantným a viditeľným znakom 
uvedených zástav bolo aj to, že ak zástavy československých legionárskych jed-
notiek v Rusku boli vyšívané, tak jednotlivé symboly týchto zástav boli maľova-
né priamo na hodvábnu látku. Hroty ich žrdí pozostávali z prepleteného štvor-
kružia, symbolizujúceho jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska, obdobne 
ako pri zástavách československých légií v Rusku. 

Vytvorené tri strelecké pluky samostatného československého vojska vo 
Francúzsku mali svoje vojenské zástavy. Boli to 21. československý strelec-
ký pluk, ktorý vznikol v  januári 1918 Cognacu, 22. československý strelecký 
pluk (máj 1918, Jarnac) a  23. československý strelecký pluk (december 1918,   

119  SVOBODA, ref. 23, s. 30.

46 Zástava Československej národnej rady, 1918

48 Korunka zástavy
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Cognac), nazývaný aj pluk amerických Slovákov.120 Plukovné zástavy, ktoré na-
vrhol a  namaľoval český maliar František Kupka boli približne rovnaké. Lícne 
a rubové strany zástav boli skoro rovnaké a každá z nich pozostávala z dvoch 
pozdĺžnych pruhov bieleho a  červeného, rovnakej šírky usporiadaných pod 
sebou. V  strede poľa boli umiestnené zlaté písmená ČS, nad nimi číslo pluku  
(21. PLUK, 22. PLUK a 23. STŘELECKÝ PLUK) a pod písmenami slovo VOJSKA. Na 
lícnej a rubovej strane zástav 21. a 23. pluku boli umiestnené v rohoch a cípoch 
štyri samostatné štíty nesúce symboly – Čiech v hornom rohu, Slovenska v hor-
nom vlajúcom cípe, Moravy v dolnom rohu, Sliezska v dolnom vlajúcom cípe 
a každý zo štyroch samostatných ranogotických štítov (znakov) bol položený do 
zlatého ornamentu.

Horný, dolný a vlajúci okraj boli lemované tmavomodrou farbou zakončenou 
zlatými strapcami, v strede bol pozdĺžny vlnitý zlatý prúžok. Na zástave 22. pluku 
boli štíty znakov taktiež v ranogotickom tvare, ale ich horné pravé a ľavé rohy boli 
skosené. Ich umiestnenie na zástave bolo však iné, a to: Čiech v hornom vlajúcom 
cípe, Slovenska v hornom rohu, Moravy v dolnom vlajúcom cípe a Sliezska v dol-
nom rohu. Štíty boli ovenčené lipovými ratolesťami a horný, dolný a vlajúci okraj 
zástavy bol zakončený krátkymi zlatými strapcami. Hrot žrde zástavy 21. a 23. pluku 

120  1.1.2. Československé légie vo Francúzsku, s. 29-35. 

50 Zástava 21. čs. streleckého pluku francúzskych 
légií, 1918

51 Zástava 21. čs. streleckého pluku francúzskych 
légií, 1918
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pozostával z  prepleteného štvorkru-
žia a hrot zástavy 22. pluku mal tvar 
palcátu. 

Súčasne so vznikom zástav 
streleckých plukov a  v  rotách prá-
porov, ako aj rotách druhov zbraní 
a  služieb (technického a  tylového 
zabezpečenia), pomocných rotách 
a  ďalších jednotkách si českoslo-
venskí legionári vytvárali zástavy 
menších rozmerov. V  roku 1918 si 
v  22. čs. streleckom pluku v  jeho  
2. guľometnej rote a pomocnej rote 
vytvorili vlastné rotné zástavky.121 
Lícna aj rubová strana zástavky  
2. guľometnej roty pozostávali 
z pravošikmo deleného poľa, ktoré-
ho ľavá časť bola svetlej čiernej far-
by a pravá červenej farby. V strede 
bol vyšitý zlatými písmenami text 
2. KULOMETNÁ a v ľavom vlajúcom 
cípe boli umiestnené pod sebou 
sčasti sa prekrývajúce zlaté písme-
ná ČS. Na zástavku bola pripevnená 
červeno-bielo-modrá stuha. 

Pole zástavky lícnej strany Po-
mocnej roty 22. streleckého pluku 
bolo štvrtené a sfarbené tak, že hor-
ná polovica poľa bola biela a spodná 
polovica červenej farby. V strede listu bol v modrom kruhu umiestnený združe-
ný legionársky znak. Všetky štyri okraje zástavky, rozhrania štvrtených častí, ako 
aj okraj stredového kruhu boli lemované zlatým pásikom. Pole rubovej strany  

121  STRAKA, K. Francie a Československo 1914 – 1945. Léta nadějí, zkázy a bojů na spolěčných frontách. Praha : 
Ministerstvo obrana České republiky, 2011, s. 59-60. ISBN 978-80-7278-558-2.

53 Zástava 23. čs. streleckého pluku  
francúzskych légií, 1918

52 Zástava 22. čs. streleckého pluku 
francúzskych légií, 1918
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zástavky bolo svetlohnedej farby le-
mované zlatým pásikom. V strede poľa 
boli v  modrom štíte oválneho tvaru 
lemovaného červenou bordúrou dve 
biele písmená ČS, ktoré boli umiestne-
né pod sebou a  z  väčšej časti sa pre-
krývali. Nad znakom bol v  kruhopise 
text 22 PLUK a dolnej časti v kruhopi-
se text POMOCNÁ ROTA. Obidva texty 
boli biele. Horný, dolný a vlajúci okraj 
zástavky lemovali zlaté strapce. 

Zástavu 21. streleckému pluku ve-
novalo mesto Paríž a bola slávnostne 
odovzdaná 30. júna 1918 francúz-
skym prezidentom Raymondom Poin-
caré v Darney do rúk veliteľovi pluku 
za prítomnosti Edvarda Beneša.122 

V Taliansku, ktoré vstúpilo do vojny 
na strane Dohody až v máji 1915, vláda 
dlho nemala pochopenie pre oslobode-
necké snahy rakúsko-uhorských Slova-
nov – Slovákov a Čechov. Až po dlhých 
rokovaniach M. R. Štefánik presadil, aby 
boli slovenskí a  českí zajatci oddelení 
od ostatných zajatcov rakúsko-uhor-
skej armády. Po vzniku spolku zajatcov 
pod názvom Československý dobro-
voľnícky zbor sa v  máji 1917 vytvorila 
v Padove základňa budovania českoslo-
venských légií. Zo zajateckých táborov 
na základňu postupne prichádzal väčší 
počet Slovákov a  Čechov, ktorí dobro-
voľne vstupovali do československých 

122  Pluk sa pod touto vojenskou zástavou zúčastnil bojov v Alsasku, Champagni a v Ardenách. 

54 Zástava guľometnej roty 22. čs. streleckého pluku

55 Zástavka pomocnej roty 22. čs. streleckého pluku, rub

56 Zástavka pomocnej roty 22. čs. streleckého pluku, líce
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legionárskych jednotiek. Výzvedné 
roty zložené zo Slovákov a  Čechov, 
ktoré vznikli už začiatkom roka 1918 
si vytvárali vlastné národné symbo-
ly. Tieto roty boli začleňované do  
I., III. a IV. talianskej armády.123 Jeden 
z  prvých vexilologických symbolov 
československej jednotky v Taliansku 
sa objavil vo výzvednej rote, ktorá 
odchádzala na front z  Padovy. Lícna 
strana koruhvy bola červená, v  jej 
strede bol vyšitý biely český dvoj-
chvostý lev v štandardnom heraldic-
kom zobrazení s kráľovskou korunou, 
a  spodný okraj bol tvorený dlhými 
strapcami, ktoré boli po dvojici pri 
okraji zviazané, čím vytvárali nepra-
videlné priehľadné štvoruholníky. Na 
rubovej strane bol tzv. združený znak 
pozostávajúci zo štyroch samostatných štítov ranogotického tvaru (nad erbom Slo-
venska erb Čiech, po stranách erby Moravy a Sliezska), ktoré spájal do jedného cel-
ku veniec z lipových listov. Neobvyklým vyobrazením v erbe Slovenska bolo jeho 
trojvŕšie zelenej farby a dvojkríž, ktorý mal rovné ramená a vyrastal zo zlatej koruny, 
obdobne ako v znaku Uhorského kráľovstva. 

V priebehu letných mesiacov roku 1918 boli odovzdané zástavy aj niekto-
rým ďalším československým jednotkám v Taliansku. Išlo najmä o dar od obča-
nov miest, kde boli tieto jednotky dočasne rozmiestnené.124

123  HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 55-56. 
124 Tamže. Pluky československých légií v Taliansku, miesto a čas ich vzniku:
 31. strelecký pluk (Peruggia, apríl 1918)
 32. strelecký pluk (Assissi, apríl 1918)
 33. strelecký pluk (Foligno, apríl 1918)
 34. strelecký pluk (Spoleto, apríl 1918)
 35. strelecký pluk (Padova, september 1918)
 39. strelecký pluk „Výzvedný“ (september 1918)
 6. delostrelecký pluk (apríl 1918)
 7. delostrelecký pluk (Vigo Nuovo, november 1918).

57 Koruhva čs. výzvednej roty III. talianskej armády,1918
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Dňa 24. mája 1918, na tretie výro-
čie vstupu Talianska do vojny, odovzdal 
plukovník M. R. Štefánik bojovú zásta-
vu generálovi Grazianimu, veliteľovi  
1. československej divízie, za prítom-
nosti mnohých významných predsta-
viteľov talianskej vlády a  zástupcov 
vlád ostatných štátov Dohody.125 Os-
tatným plukom československých légií 
boli zástavy odovzdané až po skončení 
1. svetovej vojny pred odchodom do 
vlasti 8. decembra 1919 v  Padove na 
námestí Viktora Emanuela II. za účas-
ti talianskeho kráľa. Medzi nimi bol aj  
35. strelecký pluk a 39. strelecký pluk Vý-
zvedný.

Lícne strany zástav oboch plukov 
pozostávali z  dvoch pozdĺžnych pru-
hov – bieleho a  červeného, rovnakej 
šírky usporiadaných pod sebou, na 
vlajúcom okraji s  drobnými zlatými 
strapcami. V  strede zástavy 35. plu-
ku boli štyri samostatné štíty nesúce 
symboly Čiech, Slovenska, Moravy 
a  Sliezska. Dvomi lipovými ratolesťa-

mi ovenčený znak Čiech, nad ním svätováclavská koruna a  po jeho stranách 
umiestnená dvojica cepov a bijákov na reťazi. Slovenský dvojkríž vyrastal z ko-
runy Uhorského kráľovstva. 

V  strede lícnej strany zástavy 39. pluku v  bielom kruhovom štíte zlatou 
vencovkou boli obkolesené zlaté písmená ČS, pod písmenami znak Slovenska 
s  dvojkrížom, ktorý mal rovné ramená a  s  neobvyklým bielym trojvrším, nad 
písmenami znak Čiech, po stranách znaky Moravy a  Sliezska s  výrazným bie-
lym perizoniom. Znaky Slovenska a Čiech mali modrú bordúru a znaky Moravy 

125 HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 39, s. 57. 

58 Zástava 35. pluku čs. légií v Taliansku, líce, 1918

59 Zástava 35. pluku čs. légií v Taliansku, rub, 1918
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a Sliezska zlatú bordúru. Na rubovej strane zástavy bol znázornený modrou far-
bou symbol úderných jednotiek tzv. Arditov126 – nôž Pugnale so zlatou rukovä-
ťou a chránidlom ovenčený striebornou lipovou a olivovou ratolesťou, a po jeho 
stranách čísla 3 a 9 zlatej farby. V hornej časti symbolu, vo výške hrotu noža, po 
jeho stranách bol umiestnený text striebornej farby VÝZVEDNÝ PLUK CS. 

Zástavy 35. a 39. pluku boli priviazané k žrdi, ktorých hroty tvorili štyri vzá-
jomne prepletené kruhy vytvárajúce štvorkružie, ktoré symbolizovalo jednotu 
Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska. 

Väčšina vojenských zástav z tohto obdobia pozostávala z dvoch pozdĺžnych 
pruhov –bieleho a červeného, rovnakej šírky usporiadaných pod sebou. Vychá-
dzalo sa z pôvodného návrhu na štátnu zástavu.127

126 Arditi – vznikli počas 1. svetovej vojny ako elitné talianske útočné jednotky, špeciálne cvičené na boj 
v zákopoch. V období 2. svetovej vojny nadviazali na ich tradície. Ich typickou výzbrojou bol ručný granát 
a vojenský nôž, a preto sa stal jeden z ich hlavných symbolov. V znaku mali lebku s prekríženými hnátmi, na 
znak pohŕdania smrťou, a nôž.

127 „Farby československej zástavy sú biela a červená, v dvoch pruhoch, biela nad červenou. Táto historická zástava 
Čiech bola zástavou českých a slovenských povstaní proti Habsburgovcom od samého začiatku a používali ju 
v revolúcii 1848 ako Česi, tak aj Slováci. Slováci v Maďarsku začali nedávno používať tzv. panslávsku trikolóru, 
ktorá však správne patrí Rusom. V Manifeste Slovenského ustanovujúceho zhromaždenia (Liptovský Sv. Mikuláš, 
máj 1848) bolo právo používania bielej a červenej, ako národných farieb Slovenska, jednou z hlavných požiada-
viek. Bielo-červená zástava je posvätená používaním v československých armádach v súčasnej revolúcii. Pod touto 

58 Zástava 39. streleckého pluku VÝZVEDNéHO  
čs. légií v Taliansku, líce,1918

59  Zástava 39. streleckého pluku VÝZVEDNéHO  
čs. légií v Taliansku, rub,1918
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2.2. ROVNOŠATY A OZNAČENIA

Československí legionári v Rusku boli vystrojení vojenskou rovnošatou šedo-ze-
lenej farby, niekedy až do odtieňa hráškovo-zelenej farby. Prvé rovnošaty obdr-
žali príslušníci Českej družiny v Kyjeve, ktoré boli pôvodne rovnakého strihu ako 
rovnošaty cárskej ruskej armády. Strih uniformy bol veľmi jednoduchý, ten neskôr 
príslušníci légií vhodne upravovali.128 Vnútorná štruktúra jednotky bola vyjadrená 
rozlišovacím špecializovaným a  hodnostným označením na  rovnošate.129 Na vy-
značenie národnej symboliky používali príslušníci československé jednotky bielo-
-červenú stuhu umiestnenú zo začiatku na okolku130 čiapky po celom obvode a ne-
skôr len malý ústrižok uchytený na prednej časti poľnej čiapky. Pre príslušníkov 
armády bolo predpísané nosenie označenia na: 

a) kokarde131 poľných čiapok; 
b) náplecníkoch;132

c) hodnostiach na náplecníkoch; 
d) príslušnosť k vojenskému útvaru na náplecníkoch; 
e) výložkách133 plášťa; 
f ) odznakoch vyjadrujúcich funkciu; 
g) odznakoch špecialistov; 
h) ostatných odznakoch.134 

zástavou Česi a Slováci prelievali za vec spojencov a vlastnú nezávislosť svoju krv vo Francúzsku, Taliansku a Rusku. 
Preto je bielo-červená zástava ako národná, tak aj bojová zástava Čechoslovákov“.
ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÝ VÝBOR 
WASHINGTON, D.C. september 1918

128  KUTLÍKOVÁ, D. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917. In 
Historie a vojenství, 2001, č. 4, s. 799. ISSN 0018-2583.
Československí legionári si svojpomocne upravovali a dopĺňali niektorými prvkami ruskú vojenskú 
rovnošatu, čím sa menil jej vonkajší vzhľad. Napríklad mierna úprava vyvýšenej prednej časti čiapky 
(brigadírky) tzv. „furažky“. 

129 Rozlišovacie špecializované a hodnostné označenie vo všeobecnosti zahrňuje: a) označovanie vojenských 
hodností (dištinkcie), b) označovanie funkčného zaradenia, c) označovanie druhov zbraní, vojsk a služieb, 
d) rukávové znaky, e) odznaky a ďalšie doplňujúce symboly.

130 Okolok – pruh z tkaniny na čiapke so štítkom, v prednej časti (nad štítkom) širší, v zadnej časti užší, zošitý 
a vystužený. 

131 Kokarda – odznak nemul byť len na čiapke, bol napr. aj na hrudi; pod kokardou bola pripevnená stužková 
ružica zo stužiek v národných farbách alebo vo farbách politickej strany, záhradný kvet.

132 NOLČ, J. Československá armáda za první republiky. Brno : Computer Press, a.s., 2007, vydání první, s. 16.
Náplecník, náramenník, – pás obdĺžnikového tvaru látky na pleciach rovnošaty (uniformy) s označením 
hodnosti (ozdobná súčasť odevu, upevnená na ramene, pleci). Napr.: generálske náplecníky, epolety. 

133 Tamže. Výložka – pás látky odlíšený farbou, tvarom a pod. na golieri, chlopni alebo pleciach rovnošaty 
(uniformy) na označenie príslušnosti alebo hodnosti, vojenskej, železničiarskej a pod. 

134 KUTLÍKOVÁ, ref. 128, s. 801.
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V prvej polovici roka 1916 nastali významné zmeny v československej jed-
notke. Vytvorením 1. československého streleckého pluku a  následne 2. čes-
koslovenského streleckého pluku vznikla Československá strelecká brigáda.135 
Vonkajším znakom tejto reorganizačnej zmeny bolo, že na náplecníkoch s ozna-
čením ČS sa doplnila pre príslušníkov 1. streleckého pluku číslica 1 a pre prísluš-
níkov 2. pluku číslica 2. 

S vytvorením streleckých plukov vznikali aj odborné jednotky a nové vojenské 
odbornosti. Sformovaný oddiel telefonistov nemal u peších jednotiek doposiaľ žiad-
ne špeciálne označenie, ale pre vytvorený oddiel sapérov,136 ako novej odbornosti, 
určené rukávové označenie, ktoré sa nosilo na ľavom rukáve, predstavovalo skríženú 
lopatu a sekeru červenej farby. So vznikom samostatných delostreleckých jednotiek 
v júli 1917 bol zavedený aj ich znak, ktorý predstavoval skrížené delostrelecké hlav-
ne. Dôstojníci československého samostatného diviziónu137 mali na náplecníkoch 
znak delostrelectva – skrížené delostrelecké hlavne s číslom divízie zo žltého kovu, 
doplnené čiernym lemom (bordúrou) a znakom kalicha bieleho kovu. Na tzv. miero-
vých náplecníkoch mužstvo malo označenie zvýraznené žltou olejovou farbou, na 
poľných náplecníkoch červenou farbou, a výložky plášťa boli čierne s čiernym lemo-
vaním (bordúrou).138 

Na jeseň 1917 po vzniku ďalších československých streleckých plukov a po vy-
tvorení dvoch československých divízií v októbri 1917 bol ustanovený Českoslo-
venský armádny zbor. Tieto organizačné zmeny sa prejavili v tom, že na náplecní-
koch jeho príslušníkov sa umiestnili nové symboly a znamenia. Náplecníky dôstoj-
níkov štábu divízie, na ktorých bola kovová rímska číslica, boli doplnené o písmená 
Č.S. (Ч.С.) a mužstvo malo dvojriadkový nápis, a to v prvom riadku písmeno D (Д) 
a v druhom riadku I. Č.S. alebo II. Č.S. (I. Ч.С., II. Ч.С.). Zároveň sa zaviedlo fareb-
né rozlišovacie označenie nápisov na náplecníkoch pre jednotlivé druhy vojsk. Po 
vzniku zboru bola pre pechotu zavedená žltá farba, strelecké jednotky mali mali-
novú, delostrelecké jednotky zasa červenú a jazdectvo oranžovú farbu na náplec-

135 Vojenský ústredný archív-Vojenský historický archív (ďalej len „VÚA-VHA) Praha, f. Československá str-
elecká brigáda 1916-1917, rozkaz veliteľa Čs. streleckej brigády. 

136 Sapér – (francúzsky termín „sapeur, od saper“ znamená podkopávať), vyjadruje staršie označenie ženistu, 
príslušníka stavebného vojska, ktorý pripravuje cesty a odstraňuje prekážky, buduje zákopy a opevnenia. 

137 Divizión – oddiel, ekvivalentný preklad z francúzskeho jazyka. Tento vojenský pojem bol zavedený v de-
lostrelectve a v porovnaní s peším, resp. pozemným vojskom, predstavuje taktický stupeň prápor. 

138 VÚA-VHA Praha, f. 1. čs. střelecká divize husitská rozkaz velitele 1. čs. střelecké divize Husitské č. 181 ze 
dne12. 9. 1917 § 1, vydaný po prověrce diviziónu dne 10. 9. 1917. 
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níkoch. Príslušníci ženijných jednotiek používali na náplecníkoch škoricovohnedú 
farbu, vozatajstvo bielu a intendančná služba počas vojny čiernu farbu.139 

Októbrová revolúcia roku 1917 spôsobila rozklad ruskej armády. Na základe 
dekrétu francúzskeho prezidenta Raymonda Poincarého z novembra 1917 mali čes-
koslovenskí vojaci, ktorí boli organizovaní v autonómnej armáde pod francúzskym 
hlavným vojenským velením, bojovať pod vlastnou zástavou. Politicky podliehali 
Československej národnej rade so sídlom v Paríži.140 Takto sa zavŕšila 1. etapa vzni-
ku a vývoja československej vojenskej rovnošaty, ako aj systému označovania vo-
jenských hodností, označovania funkčného zaradenia, označovania druhov zbraní, 
vojsk a služieb, rukávových znakov, odznakov a ďalších doplňujúcich symbolov.141 

Začiatkom januára 1918 sa z hlavných výstrojných súčastí vojenského odevu, 
čiže z blúz a plášťov ruskej poľnej rovnošaty odstránili náplecníky, ktoré nahradili 
heraldické štítky s hodnostným, rozlišovacím a špecializovaným označením. Štít-
ky boli umiestnené v hornej časti ľavého rukáva s farebnou bordúrou (lemovkou) 
podľa druhu vojska, s číslom alebo znakom pluku a s hodnostnými klinmi. Kliny 
boli až do hodnosti šikovateľa žlté hodvábne, pre nižších dôstojníkov strieborné 
a pre vyšších dôstojníkov a generálov zlaté. Materiál, ako aj farba štítku, mali byť 
rovnaké ako príslušná časť rovnošaty, čiže blúza a plášť. Na prvý pohľad sa zdalo, 
že uvedené zmeny na rovnošate budú rozsiahlejšie. Okrem heraldických štítkov 
s klinmi na rukáve bola jediným slovenským a českým národným symbolom na 
pôvodnej ruskej poľnej uniforme umiestnená bielo-červená stužka na čiapkach.142 

Po skúsenostiach, ktoré získali československé jednotky z úpravy ruskej poľ-
nej rovnošaty sa od októbra 1918 začal zavádzať systém nových vojenských sym-
bolov. Tieto sa týkali označovania vojenských hodností, označovania  funkčné-
ho zaradenia, označovania druhov zbraní, vojsk a  služieb, rukávových znakov, 
odznakov a  ďalších doplňujúcich symbolov.143Zavádzanie symbolov bolo pod-
mienené možnosťami v materiálnom zabezpečení v jednotlivých organizačných 
štruktúrach zboru pri zachovaní upravenej ruskej vojenskej uniformy z októbra 
1918. Boli urobené niektoré zmeny, ktoré mali vylepšiť a skvalitniť označovanie 
vojenskými symbolmi. Išlo najmä o zavedenie jednotného odznaku v celom zbo-

139 KUTLÍKOVÁ, ref. 128, s. 810.
140 GALANDAUER, Jan a kol. O samostatný československý stát. Praha 1992, s. 30. 
141 VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku rozkaz velitele Čs AS č. 15 ze dne 15. 12. 1917.
142 Tamže. 
143 VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku, rozkaz velitele Čs AS č. 117 ze dne 27. 10. 1918. 
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re s  heraldickým štítkom na ľavom rukáve,144 ktorý bol doplnený o  lemovanie 
(bordúru) vo farbe zbrane alebo služby pre všetkých príslušníkov bez rozdielu 
hodnosti. Farebné lemovanie, ktorým sa rozlišovali označenia na heraldickom 
štítku a farba výložiek na golieri plášťa, sa stanovilo nasledovne: 

– pre strelecké pluky malinová farba, 
– jazdecké pluky – biela, 
– delostrelectvo – šarlátovočervená, 
– letecké oddiely – svetlomodrá, 
– technické súčasti – olivovozelená, 
– zdravotnícky odbor – čierna, 
– zverolekársky odbor – tmavomodrá, 
– správny a hospodársky odbor – oranžová,
– pre dôstojníkov generálneho štábu – červenočierna (čierna vonkajšia, červená 

vnútorná),
– pre generálov červená (výložky na golieri plášťa generálov boli červené 

a dôstojníkov generálneho štábu červené s čiernym lemovaním). 

144 VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní zbor v Rusku, rozkaz velitele Čs AS ze dne 15. (30.) 12. 1917 o zavedení 
heraldického štítku na levý rukáv s rozlišovacím, specializačním a hodnostním označením.

60 blúza prvej vojenskej rovnošaty čs. 
vojska v Rusku, tzv. vladivostockého

64 Blúza (gymnasťorka) slobodníka 
1. úderného práporu s hodnostným 

štítkom z 1. obdobia (1917)

61 Ruská pochodová 
dôstojnícka čiapka (furažka) 

s označením čs. jednotiek 
bielo-modrou stužkou
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V dolnej časti heraldického štítku sa umiestňovalo číslo útvaru: 
– pre príslušníkov štábu a pridelené súčasti zboru písmená CS, 
– pre divízie a pridelené súčasti rímske číslice I a II, 
– strelecké pluky mali arabské číslice 1 – 10, 
– jazdecké pluky 1 a 2, 
– delostrelecké poľné brigády 1 a 2, 
– delostrelecké ťažké divizióny 1T a 2T, 
– inžinierske roty 1 a 2, 
– letecké oddiely pri štábe zboru písmená CS, 
– letecké oddiely pri štáboch divízií I a II,
– pre záložné pluky IZ. 

Taktiež boli zriadené aj znaky na označovanie funkčného zaradenia, označova-
nie druhov zbraní, vojsk a služieb, a to nasledovne: 

– pre guľometníkov symbol guľometu, 
– telefonisti mali symbol prekrížených bleskov, 
– sapéri a inžinierska rota – symbol s prekríženým kropáčom s lopatou,
– jazdectvo mali symbol prekrížených šablí,
– delostrelci mali symbol prekrížených delových hlavní, 
– letci a mechanické letecké oddiely používali symbol vrtule, 

62 Rukávový hodnostný 
štítok čs. legionárov v Rusku, 

Odbočka ČSNR

63 Rukávový hodnostný 
štítok čs. legionárov  
v Rusku, podporučík  

5. čs. streleckého pluku, 
guľometnej roty

65 Rukávový 
hodnostný štítok čs. 

legionárov, slobodník 
so znakom Úderného 

práporu 1. obdobia 
(1917)

66 Rukávový hod-
nostný štítok čs. legi-
onárov v Rusku, čatár 

Úderného práporu  
upravenými širokými 

hodnostnými páskami
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– mechanici – autosúčasti, čiže symbol pozostávajúci z  okrídleného kolesa 
s volantom, 

– prieskumníkov – symbol vo forme svetlozelenej nášivky spájajúcej stredné 
rohy štítku a zelené lemovanie (bordúra) na rukáve (cca 10 cm) od jeho dol-
ného okraja (päty), 

– technické oddelenie – písmená TO (na písmeno T položené „o“), 
– dopravné oddelenie (železničiarov) malo symbol okrídleného kolesa. 

Na označenie úderného práporu bol štítok červenej farby s malinovým lemo-
vaním (bordúrou) so znakom práporu (v čiernom štíte strieborná bordúra, strie-
borné skrížené sklopené meče prevýšené symbolom lebky s prekríženými hnátmi 
striebornej farby, v hlave do oblúka text v azbuke KORNILOVCY).145 

V roku 1918 boli doplnené aj ďalšie označenia, a to pre:
– školy pre výcvik strážnych a sanitárnych psov – v heraldickom štíte hlava ov-

čiarskeho psa,146 
– poľnú poštu – odznak poľnej trúbky v zlatom, striebornom a žltastom varian-

te podľa hodnostných klinov.147 

Systémové zmeny pri zavádzaní nových súčastí vojenskej rovnošaty, hod-
nostných označení, heraldického štítku na umiestňovanie uvedených symbolov 
a znakov na označenie príslušnosti k jednotke, označenie funkčného zaradenia, 
označenia druhov zbraní, vojsk a služieb koncom roka 1918 odrážalo zborovú 
organizačnú štruktúru so smerovaním na jej rozšírenie na pravidelnú armádu. 

Postavenie československého vojska v Rusku v roku 1918 a ďalší vývoj vo-
jenskej symboliky bol determinovaný objektívnymi, ako aj subjektívnymi pod-
mienkami.148 Postupné zmeny v  zavádzaní vojenskej rovnošaty, spojené so 

145 VÚA-VHA Praha, f. Čs. sbor v Rusku , rozkaz velitele ČsAS č. 117 ze dne 27. 10. 1918. 
146 Tamže, č.130 ze dne 12. 12. 1918 § 9.
147 Tamže, č. 103-D ze dne 9. 9. 1918 § 1 o zřízení služby spojení štábu čs. armádního sboru,. 
148  V tomto období bolo na území Ruska veľké množstvo rôznych vojenských, ako aj polovojenských jedno-

tiek rôzneho charakteru, a ich príslušníci nosili ruskú vojenskú rovnošatu bez náplecníkov. Ich vzájomné 
rozlíšenie bolo veľmi sťažené a bolo treba v tom urobiť nápravu. Najpočetnejšie jednotky ruskej armády 
boli označené červenou páskou na rukáve alebo na čiapke, neskôr nosili odznak na čiapke so symbolom 
s dvoma lipovými a dubovými ratolesťami ovenčené červenou päťcípou hviezdou s kladivom a pluhom. 
Protisovietske jednotky boli označené modrými prekríženými páskami na čiapke, pripomínajúce ondre-
jský kríž, Dobrovoľná armáda bola označená cárskymi kokardami na čiapkach a pod. 
KUTLÍKOVÁ, ref. 128, s. 891-892. 
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vznikom ďalších symbolov, sa stali vonkajším prejavom vývojových tendencií 
v organizačnej štruktúre légií, ako aj ich smerovanie k osamostatňovaniu a vy-
tváraniu jednej časti československého zahraničného vojska ako budúcej armá-
dy československého štátu. 

Kvalitatívne nové postavenie československého vojska ako súčasti armády 
Československej republiky sa prejavovalo jednak v postupnom vylepšovaní pô-
vodnej vojenskej rovnošaty, jednako v zavádzaní nových odznakov, ktoré sa sta-
li súčasťou československej vojenskej symboliky. 

Od roku 1919 československí legionári v  Rusku používali čiapku tzv. vy-
dumku149, ktorá bola mierne vystužená, a štítok mala potiahnutý súknom. De-
lostrelci však naďalej nosili prispôsobené čiapky tzv. furažky150 cárskej armády 
a  príslušníci obidvoch jazdeckých plukov elegantnú kožušinovú čiapku s  pe-
rom. Vytvorený legionársky odznak151 československí legionári nosili nielen na 
čiapkach, ale aj na blúzach rovnošaty. Aj na nových čiapkach si ponechávali bie-
lo-červenú stužku, ako tradičný národný symbol, ktorý ich sprevádzal po celú 
dobu pôsobenia v Rusku. 

Do konca roka 1919 československé légie v Rusku používali všetky súčasti 
vojenského odevu upravenej starej vojenskej rovnošaty okrem niektorých, kto-

149 Vydumka – doslovný preklad do slovenského jazyka je vymyslená, či vytvorená. Nová čiapka bola pred-
písaná rozkazom veliteľa Čs. vojska v Rusku č. 41 zo dňa 21. 6. 1919 a oficiálne bola zavedená od 1. 7. 
1919. 

150 VÚA-VHA Praha, f. Čs. vojsko na Rusi. Rozkaz velitele Čs. vojska č. 57 ze dne 22. 8. 1919 § 9. Furažka – do-
slovný preklad do slovenského jazyka je čiapka, ale vo vojenskej terminológii znamená vojenská čiapka. 

151 Legionársky odznak, s. 10. 

67 Rukávové hodnostné 
označenie čs. légií, poručík 

delostrelectva

68 Rukávové hodnostné 
označenie čs. légií,  

generálmajor

69 Rukávové  
hodnostné označenie 

čs. légií, čatár,  
jednoročný  
dobrovoľník

70 Rukávové  
hodnostné označenie 
čs. légií, podkapitán 

jazdectva (od októbra 
1918 kapitán)
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71 Rukávové hodnostné označenie československých légií v Rusku v rokoch 1917 – 1920

vojak 
technickej roty

čatár
veterinárnej služby

práporčík
prieskumnej čaty

podkapitán správnej služby
(od oktobra 1918 zrušená)

plukovník
generálneho štábu

vojak 
úderného práporu

čatár
jednoročný dobrovolník

podporučík delostrelectva

kapitán zdravotníctva 
(od oktobra 1918 major)

generálmajor

šikovatel
gulometnej roty

poručík letectva

podplukovník pechoty

generálporučík

slobodník pechoty
desiatnik

polnej pošty

podpráporčík pechoty
(od oktobra 1918 zrušená)

podkapitán jazdectva
(od oktobra 1918 kapitán)

plukovník delostrelectva

generál zbraní
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ré sme spomenuli.152 V  tejto uniforme, ktorá bola vhodne doplnená českoslo-
venskými vojenskými symbolmi sa legionári z Ruska vrátili do vlasti, do novo-
vzniknutého Československa. 

Zabezpečovanie vojenskými rovnošatami, ako aj vytváranie a  rozvíjanie 
vojenskej symboliky československých légií vo Francúzsku a  v Taliansku bolo 
v počiatočnom období odlišné, menej zložitejšie než v Rusku. Išlo najmä o ozna-
čovanie vojenských hodností (dištinkcií) a funkčného zaraďovania, označovanie 
druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových znakov, odznakov, ako aj ďalších do-
plňujúcich symbolov. 

Až do roku 1917 nebolo možné, vzhľadom na nedostatok dobrovoľníkov z ra-
dov Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí, vytvoriť samostatné československé 
jednotky vo Francúzsku. V decembri 1917 francúzska vláda povolila dekrétom 
vytvorenie samostatnej československej armády a poskytla jej výstroj, výzbroj 
a umožnila jej činnosť.153 

Príslušníci československých légií vo Francúzsku používali šedomodré uni-
formy, hodnostné označenie bolo umiestnené na čiapkach (baretoch) a na ruká-
voch tesne nad manžetami v podobe súkenných alebo dragúnových klinov.154 
Na vojenskej rovnošate pre československých dôstojníkov boli našité náprsné 
vrecká. Dôstojníci nosili poľný opasok, ktorý sa vojenským slangom nazýval do-
hoda, čo bol vlastne opasok s náprsnými prekríženými remeňmi. Nosili aj vyso-
ké jazdecké čižmy a mužstvo malo šnurovacie topánky s ovinovaním okolo lýt-
ka, ktoré predstavovali úzke pruhy z toho istého súkna ako vojenská rovnošata. 
V auguste 1918 bol zavedený československý legionársky odznak, ktorý nosili 
príslušníci na čiapkach.155 

Po vzniku československých légií v Taliansku boli Slováci a  Česi vystrojení 
talianskou vojenskou rovnošatou. Bola to štandardná tzv. vševojsková vojen-
ská rovnošata Talianskej kráľovskej armády, ktorou boli vystrojené všetky jed-
notky ľahkej pechoty, arditov a jazdectva. Uniforma bola z vlneného materiálu 
šedozelenej farby so stojatým golierom, na ktorom boli umiestnené výložky 
hodnotného označenia a na ramene boli našité pútka proti sklzu remeňa pušky 

152 Pozri na s. 23-28. 
153 NOLČ, Československá armáda, ref. 132, s. 3. 
154 HUS, M. Uniformy naší armády od roku 1918. Západočeské museum v Plzni – 1996, s. 6. 
155 Legionársky odznak bol zavedený v čs. légiách vo Francúzsku dňa 29. 7. 1918 na základe výnosu B.O. No 

30, s.4. 
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z pleca. Československí legionári si golier obšívali 
dvojfarebnou bielo-červenou páskou. Zvláštnym 
znakom tejto rovnošaty bolo najmä to, že na von-
kajšej strane blúza nemala žiadne vrecká, ale v jej 
vnútornej časti sa nachádzali tri, z  toho jedno 
v  zadnej časti na uschovanie obväzu. Nohavice 
tejto rovnošaty boli klasické, užšie, čím sa líšili od 
nohavíc, ktoré nosili arditi. Do konca vojny rovno-
šata neprešla ďalšími úpravami. 

Dôstojníci československých légií v Taliansku 
nosili štandardnú dôstojnícku vojenskú rovno-
šatu Talianskej kráľovskej armády.156 Bola ušitá 
z jemného vlneného materiálu šedozelenej farby 
so stojatým golierom a náplecníkmi. Na vonkajšej 
strane boli našité štyri vrecká (dve náprsné prekla-
dané a dve bočné malé v dolnej časti). Nohavice 
pre dôstojníkov mali tvar rajtiek, boli z rovnakého 
materiálu ako blúza. 

Vojenská uniforma pre kavalériu Talianskej 
kráľovskej armády sa začala v  československých 
légiách intenzívnejšie používať až po prvej sve-
tovej vojne v  novembri 1918, keď bol zriadený 
jazdecký oddiel. Za vojny ju nosili len niektorí 
dôstojníci a  vyšší poddôstojníci výzvedných rôt 
39. pluku v upravenej podobe. Okrem týchto vý-
nimočných prípadov československé légie prísne 
dodržiavali výstrojný predpis Talianskej kráľovskej 
armády.  

Československé légie v Taliansku používali na výcvik v horách tzv. taliansku 
pracovnú uniformu,157 ktorá sa na prvý pohľad odlišovala od ostatných unifo-
riem. Bola výrazne svetlejšej až bielej farby a bola zhotovovaná z bavlneného 

156  1 000 uniforem. Praha : Svojtka&Co., s r.o., 2008, prví české vydání, s. 243. ISBN 978-807352-973-4.
157  Ide o pracovnú uniformu Talianskej kráľovskej armády, ktorá sa podľa dostupných dokladov používala 

nielen v pracovných jednotkách, ale i prvosledových bojových jednotkách v letnom období. Následne sa 
stala štandardnou uniformou pre talianske expedičné zbory.

72 Blúza talianskej vševojsková  
uniformy používaná čs. legionármi

73 Talianska kráľovská uniforma pre 
dôstojníkov používaná čs. legionármi
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materiálu. Jej charakteristickým znakom bol sa-
motný strih, ako aj šité prevedenie so štyrmi vrec-
kami, s vystuženými všitými 

zvislými pásmi na prednej strane a so stojatým 
golierom, na ktorom sa umiestňovalo hodnostné 
označenie. Postupne bola našitá na výložky dvoj-
farebná červeno-biela páska, hodnostné označe-
nie sa umiestňovalo na rukávy, a  v  heraldickom 
štítku bolo umiestnené číslo pluku a písmená CS.  

Československé legionárske jednotky v Talian-
sku mali výložky červeno-bielej farby, hodnostné 
označenie nosili na rukávoch, a  v  heraldickom 
štítku bolo umiestnené číslo pluku a písmená CS. 
Na hlave nosili šedozelenú prilbu alebo typický 
alpský klobúk s perom, ako napríklad príslušníci 
československého 3. práporu alebo talianski hor-
skí jágri.158 

Jednotky československej domobrany, zlože-
nej zo zajatcov vytvorenej po 28. 10. 1918, pou-
žívali rovnakú vojenskú rovnošatu bez doplnkov, 
bežnú poľnú čiapku talianskej pechoty a odlišné 
hodnostné označenie. 

Útočné jednotky československých légií tzv. 
arditov mali špecifickú výstroj, ktorá sa výrazne 
líšila od štandardných peších a  horských jed-
notiek tzv. alpinistov. Československí legionári 

sa od príslušníkov talianskej armády odlišovali v  detailoch; išlo najmä o  rozli-
šovacie označenie, bielo-červená bikolóra na golieri a pozmenené hodnostné 
označenie na rukáve. Mali typické čierne košele a svetre s otvoreným golierom 
blúz a typickú čiernu pokrývku – fez,159 ktorá sa nosila len v poľných podmien-
kach, pri oficiálnych aktoch sa používal alpský klobúk alebo képa.160 

158 HUS, Uniformy naší, ref. 154, s. 5. 
159 Fez – pokrývka hlavy v tvare kruhového ihlanu so zrezaných špicom. Spravidla býva čiernej farby. 

Používala sa aj v rakúsko-uhorskej armáde. Jeho pôvod je v islamských krajinách.
160 Képa – priliehavá čiapka so šiltom, tzv. športová šiltovka (napr. vo Francúzsku sa oficiálne používa ako 

74 Talianska kráľovská uniforma  
pre dôstojníkov kavalérie používaná 

čs. legionármi

75 Talianska pracovná uniforma  
používaná čs. legionármi



77

2. Vojenská symbolika Československých  légií v rokoch 1914 – 1920

Po návrate československých légií z Talianska na Slovensko v roku 1919 sa ich 
jednotky postupne začali odlišovať svojimi uniformami. Ešte v predošlom roku 
nosili taliansku tzv. vševojskovú vojenskú uniformu šedozelenej farby so stoja-
tým golierom. Po prvý raz sa v 3. prápore 33. streleckého pluku objavili vo veľ-
kom množstve prešité uniformy a čiastočne aj nové uniformy, odlišné od štan-
dardných rovnošiat, ktoré nosili príslušníci pechoty a jazdectva. Rovnošata bola 
upravená na spôsob uniformy, ktorú nosili útočné oddiely arditov. Na prednej 
časti goliera boli našité výložky červeno-bielej farby, hodnostné označenie nosi-
li na rukávoch, a v heraldickom štítku bolo umiestnené číslo pluku a písmená CS. 
Na hlave nosili alpský klobúk zdobený zelenou guľkou označujúcou príslušnosť  

vojenská čiapka).

76 rukávový štítok čs. 
legionárov v Taliansku, 

príslušník 31. čs. 
streleckého pluku

80 Blúza uniformy „Arditov“

81 Čiapka fez
77 Rukávový štítok čs. 
legionárov v Taliansku, 

príslušník 39. čs. 
streleckého pluku

79 Uniforma, výstroj, výzbroj a symboly 
príslušníkov útočných jednotiek 

„Arditov“ čs. legionárov v Taliansku
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k 3. práporu. Do guľky bolo osadené kohútie pero, 
ktoré označovalo nováčika v  jednotke. Na prednej 
strane klobúka bol našitý čierny sokol, do ktorého 
bola všitá dvojfarebná bielo-červená páska. 

Vznikajúce československé légie v  Rusku, Fran-
cúzsku a v Taliansku postupne vytvárali vlastné or-
ganizačné štruktúry, ktorých výsledkom bolo sfor-
movanie československého zahraničného vojska. 
V československých zahraničných jednotkách v čase 
1. svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918 a v českoslo-
venských légiách v bojoch na obranu Českosloven-

skej republiky v rokoch 1918 – 1920 prebiehal proces vývoja a tvorby vojenskej 
symboliky. Išlo najmä o nasledujúcu symboliku:

– zriaďovanie a zavádzanie vojenských zástav, 
– zavádzanie vlastných vojenských rovnošiat, 
– zriaďovanie vlastných československých vojenských vyznamenaní, 
– vytváranie symbolov na označovanie vojenských hodností a  funkčného 

zaradenia, 
– vytváranie odznakov na označovanie druhov zbraní, vojsk a služieb, ruká-

vových znakov, odznakov a ďalších doplňujúcich symbolov. 

82 Klobúk (čelný pohľad) 83 Klobúk (bočný pohľad)

78 Uniforma príslušníka 3. práporu 
33. čs. streleckého pluku
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2.3. VYZNAMENANIA

V období rokov 1914 – 1918 boli legionári vyznamenávaní za zásluhy a odvahu 
v boji vyznamenaniami ôsmich štátov (Rusko, Francúzsko, Veľká Británia, Japonsko, 
Taliansko, Rumunsko, Lotyšsko, Čína).161 Práve z tohto dôvodu, už v počiatočnom 
období po vzniku 1. svetovej vojny, keď sa v Rusku vytvorili česko-slovenské dob-

161 Československá legie v Rusku 1914 – 1920. Výstava konaná u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného 
československého státu, 10. října 2008 – 18. ledna 2009. Katalog. Praha : Odbor archivní správy a spisové 
služby MV, 2008, s. 22-23. ISBN 978-80-86466-15-6. 
Napríklad: za preukázanú statočnosť v boji pri Zborove bolo vyznamenaných viac ako 1 000 čs. legionárov 
a na jeseň roku 1918 pri Omsku, ako aj za odvahu a chrabrosť na ďalších bojiskách bolo vyznamenaných 
okolo 3 500 legionárov vysokými vyznamenaniami - Radmi Svätého Juraja a Radmi Svätého Vladimíra, 
krížami sv. Juraja Krížami Svätého Juraja a v niekoľkých prípadoch zbraňami svätého Juraja a svätej Anny 
Za chrabrosť. Francúzskymi vyznamenaniami boli oceňovaní čs. legionári za boje pri Kyjeve a Bachma-
či, a koncom roka 1918 boli vyznamenávané aj pluky Čs. armádneho zboru za boje proti boľševikom, 
a v priebehu druhého polroka 1918, ako aj za odvahu a chrabrosť v bojoch na magistrále v roku 1919. 
Francúzskymi radmi a dekoráciami bolo vyznamenaných viac ako 1 000 legionárov. Taktiež v lete 1918 
bolo za veľké úspechy na všetkých frontoch v boji proti boľševikom vyznamenaných okolo 700 čs. legio-
nárov anglickým kráľom Jurajom V. Ostatné uvedené štáty čs. legionárov v takom veľkom počte nevy-
znamenávali. Za spoločné boje s talianskymi vojskami na magistrále 50 čs. legionári dostali od talianskej 
vlády ocenenie v podobe Vojnového kríža. Japonskými radmi a dekoráciami boli ocenení za spoločný 
boj v priestore Ussurijsk, rumunskými vyznamenaniami zasa za pôsobenie v rumunskom vojsku v Rusku. 
V roku 1921 Lotyšsko ocenilo a vyznamenalo 14 čs. legionárov radmi za pomoc pri organizácii, vyzbrojení 
a zásobovaní ich vojsk v Rusku. Ako diplomatická pocta bolo udelených vyšším čs. vojenským predstavite-
ľom aj niekoľko čínskych vyznamenaní. 

84 Textilné označenie československých légií (1918 – 1919)

rukávový štít gulometnej roty
8. strl. pl. ruských légií

výložka talianských légií výložka dôstojníka francúzskych légií

označenie na náplecníkoch
dôstojníka francúzskych légií

rukávové označenie guľometníka
francúzskych légií rukávový štít 33. pluku

talianských légií
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85 Československé légie v Rusku, vo Francúzku, v Taliansku

v rusku
čiapka

čatár

čatár

čatár

poručík

poručík

poručík

podplukovník

podplukovník

podplukovník

čiapka

čiapka

Rukávové označenie
hodnosti

Rukávové označenie
hodnosti

Rukávové označenie
hodnosti

vO FrancÚzsku

v taliansku
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rovoľnícke jednotky, sa citeľne prejavila potreba vytvoriť a zaviesť vlastné vyzna-
menania. V roku 1915 navrhol veliteľ Českej družiny plukovník Vjačeslav Platonovič 
Trojanov zriadiť Rad Svätováclavskej koruny. Aj napriek tomu, že bol vypracovaný 
výtvarný návrh vyznamenania, tento zámer sa nikdy nezrealizoval. Po istej dobe 
opäť vznikli úvahy o zriadení vlastných československých vyznamenaní a na jar 1917 
vznikol návrh na zriadenie Husitského kríža, ktorý mal svojim vzhľadom nadväzo-
vať na ruský Kríž svätého Juraja. Tento výtvarný návrh vyznamenania bol schválený  
aj T. G. Masarykom. Vzhľadom na revolučné udalosti v Rusku sa však návrh nere- 
alizoval. 162 

Rada vojakov československého vojska v Rusku v júni 1918 navrhla založenie 
Radu Slobody. Odbočka Československej národnej rady v Rusku posúdila uvedený 
návrh a v  júli toho istého roka ho schválila. Následne boli vydané stanovy radu, 
ktorý mal pripomínať boje československého vojska za slobodu a rovnoprávnosť 
národov. Rad mal byť udeľovaný tým príslušníkom československého vojska, kto-
rí sa od začiatku 1. svetovej vojny vyznamenali na všetkých jej bojiskách. Radom 
chceli vyznamenávať aj osoby, ktoré mali významné zásluhy v oblasti politiky, dip-
lomacii alebo v manažmente. V októbri 1918 bol vydaný rozkaz č. 118, ktorým boli 
schválené upravené stanovy vyznamenania. Podľa uvedeného rozkazu už nemalo 
byť radom, ale iba medailou v  troch stupňoch a  zároveň bol zmenený aj názov 
vyznamenania na Medailu Jána Žižku z Trocnova. Nakoľko však Československá 
národná rada v Paríži nebola vopred informovaná o aktivite jej odbočky v Rusku, 
vydala v decembri 1918 príkaz, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o založení Radu 
Za slobodu. Zároveň bolo zastavené aj vyznamenávanie Medailou Jána Žižku 
z Trocnova. 163 

Na základe poznatkov z  oblasti morálneho oceňovania príslušníkov českoslo-
venského vojska Československá národná rada v Paríži pociťovala aktuálnu potrebu 
pokračovať v zriaďovaní, respektíve v zakladaní československých vyznamenaní. 

162 GRAUS, Generál Milan Rastislav, ref. 62, s. 221-222. 
163  GRAUS, Generál Milan Rastislav Štefánik, ref. 62, s. 222.
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3. ČeskOslOvenská vOjenská symbOlika  
v rOkOch 1918 – 1939

3.1. ZÁSTAVY A ZNAKY

Po vzniku Československa 28. októbra 1918 sa prvým oficiálnym vojenským symbo-
lom československej armády stala zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, ktorú jej 
28. augusta 1920 venoval prezident republiky T. G. Masaryk. Zástava sa pre prísluš-
níkov akadémie stala neoddeliteľnou súčasťou ich prípravy na službu v armáde a od 
jej venovania až do roku 1951 prisahali na tento významný vojenský symbol všetci 
absolventi akadémie, ktorí sa stali československými dôstojníkmi. Na lícnej strane zá-
stavy bol v červenom poli vyšitý symbol z malého štátneho znaku – strieborný český 
lev so zlatou korunkou a štítom neskorogotického tvaru na prsiach so symbolom 
Slovenska (strieborný dvojramenný kríž s modrým trojvrším). Na rubovej strane bie-
lej farby bol v strede poľa ovenčený dvomi ratolesťami zlatý sklonený meč a v dolnej 
časti prekrytý zlatými písmenami ČSR v modrom poli s červenou bordúrou. Rukoväť 
meča bola ovenčená dvomi zlatými lipovými ratolesťami, pod nimi umiestnené štyri 
zlaté šesťcípe hviezdičky a v dolnej časti pod symbolom bol vyšitý rok 1920 v zlatej 
farbe. V hornej časti bol text VOJENSKé AKADEMII, v dolnej časti V HRANICÍCH a zá-
roveň vyšitý podpis T. G. MASARYK, všetko v zlatej farbe. Na lícnej a rubovej strane 
zástavy bol po obvode súvislý lem zložený z československých vlajok.

Vojenské útvary domáceho vojska nemali vlastné zástavy, ale boli im venované 
zástavy z obdobia oslobodzovania pohraničia. Tak napríklad Liberecký Sokol ve-
noval zástavu Pojazdnému pluku, ktorú používal potom aj ako peší pluk 44 až do  
7. marca 1926. Aj napriek tomu velitelia útvarov naďalej prejavovali úsilie o získa-
nie vojenských zástav.

Pluky, ktoré sa priamo hlásili k legionárskym tradíciám, mohli používať pôvod-
né legionárske zástavy. V  snahe zachovať historické pamiatky a  kultúrne dedič-
stvo slovenského a českého národa boli tieto zástavy z plukov stiahnuté a ulože-
né v múzeu. Zároveň boli vyrobené repliky zástav jednotlivých útvarov a jedno-
tiek československých légií v  Rusku, Francúzsku a Taliansku164 a  odovzdané tým 

164 Kópie vojenských zástav plukov a jednotiek československých légií neboli maľované, ako originály zástav 
légií v Taliansku a vo Francúzsku, ale vyšívané, aby sýtosť farieb dlhšie vydržala (ručne maľovaná zástava 
sa bežným používaním opotrebovala, najmä blednutím farieb).
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útvarom, ktoré svoj pôvod odvodzovali od útvarov a jednotiek légií a pokračovali 
v  rozvíjaní ich historických tradícií. Tak napríklad vojenská zástava 1. úderného 
československého práporu sa stala zástavou Hraničiarskeho práporu 6 Sibírskych 
úderníkov dislokovaného v Domažliciach, zástava Českej družiny bola udelená Pe-
šiemu pluku 1 Majstra Jana Husa umiestneného v posádke České Budějovice, zá-
stavu 21. streleckého pluku francúzskych légií používal Peší pluk 21 Maršala Foche 
so sídlom v Čáslavi a zástavu 39. streleckého pluku Výzvedného používal Peší pluk 
39 Výzvedný so sídlom v Bratislave až do roku 1939. 

V roku 1925 Ministerstvo národnej obrany vydalo nariadenie o jednotnom vzo-
re plukovných zástav peších plukov československej armády.165 Podľa uvedeného 
nariadenia sa postupne udeľovali zástavy tým peším plukom, ktoré ich dovtedy 
nevlastnili. 

Vojenské zástavy sa udeľovali od roku 1927 aj iným útvarom a jednotkám, kto-
rých tvary a veľkosť sa líšili. Diferencovalo sa podľa toho, či išlo o zástavu pre de-
lostrelectvo, jazdectvo, vozatajstvo, letectvo alebo o  iné druhy vojsk. Všeobecný 
vzor zástavy, i keď jednotne stanovený len pre pešie pluky, mal spravidla na lícnej 
strane v červenom liste modrobéžovú bordúru s rastlinnými motívmi, z ktorej vy-
rastali zlatobéžové lístky, v strede symbol z malého štátneho znaku166 – strieborné-

165  VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. VIII., ze dne 28. února 1925, část 12. Výnosy věcné, č. 127. Plukovní 
prápory pěších pluků, rok 1925. 

166 Zákon č. 252/1920 Sb. ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti. Příloha č. 2.

86 Zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, rub 87 Zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, líce
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ho dvojchvostého české-
ho leva so zlatou korun-
kou, nesúceho na prsiach 
červený štítok (nesko-
rogotický, podľa zákona 
o  štátnych symboloch 
mal byť renesančný tvar) 
s  tromi modrými vrchmi, 
z ktorých na prostrednom 
najvyššom bol vztýčený 
strieborný dvojramenný 
kríž a  doplneným nápi-

som. V hornom okraji zástavy modrej časti bol umiestnený text PRO VÍTĚZSTVÍ ZA 
začínajúci od horného rohu po horný cíp a v dolnom okraji modrej časti bol text 
PRAPOREM KU PŘEDU začínajúci sa od spodného rohu po dolný cíp. Na rube zásta-
vy šedej farby s modročervenou bordúrou boli rastlinné motívy, z ktorých vyrastali 
zlatočervené lístky s  modrým prepásaním. V  strede béžového listu sa ako domi-
nantný prvok vždy umiestňovalo štýlové číslo pluku väčších rozmerov, doplnené 

88 Vzor jednotných zástav čs. peších plukov realizovaný  
od roku 1925 (rub a líce)

89 Zástava Pešieho pluku 28, rub 90 Zástava Pešieho pluku 28, líce
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91 Zástava Pešieho pluku 41 Žilina, rub

93 Zástava Pešieho pluku 46 Louny, rub

92 Zástava Pešieho pluku 41 Žilina, líce

94 Zástava Pešieho pluku 46 Louny, líce
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striebornou aplikáciou s vyšívanými rastlinnými motívmi, meno a znak, erb mes-
ta, ktoré zástavu venovalo, a pri hraničných práporoch symbol hlavy psa. Spravidla 
meno a text mesta boli rozdelené na dve časti; prvá časť textu bola umiestnená pri 
hornom červenom okraji, začínajúci od horného cípu po horný roh (napríklad: PE-
ŠIEMU PLUKU), druhá časť textu pri dolnom červenom okraji, začínajúci pri dolnom 
cípe po dolný roh (napríklad: MESTO PRAHA).167 K zástave pluku sa pripevňovali naj-
menej tri stuhy v štátnych farbách (biela, modrá a červená). Na lícnej strane stuhy 
sa označoval darca, ktorý stuhu daroval. Na rubovej strane stuhy boli vyobrazené 
regionálne motívy a heslá.168

Ministerstvo národnej obrany v októbri 1929 vydalo nariadenie169, ktorým stano-
vilo záväzný a jednotný vzor zástavy – práporca170 pre hraničné prápory. Lícna a ru-
bová strana práporca boli rovnaké ako zástavy peších plukov, rozdiel bol len v okrajo-
vých motívoch, ktoré boli aplikované v červenej farbe. Táto aplikácia bola zvýraznená 

167 PURDEK, ZELIZŇÁK, ref. 1, s. 38-39. 
168 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. VIII., ze dne 28. února 1925, část 12. Výnosy věcné, č. 127. Plukovní prá-

pory pěších pluků, rok 1925. 
169 Tamže, roč. XIII., ze dne 5. října 1929, č. 693. Praporce hraničářských praporů, rok 1929. 
170 Práporec (český dobový názov „praporec“) je typ vexila, zástava menších rozmerov, pričom jeden rozmer 

neprevyšuje 1 m. 

95 Zástava Horského pluku 2 Ružomberok, líce 96 Zástava Horského pluku 2 Ružomberok, rub
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červenou a  bielou šnúrou, 
písmo bolo vyšité hlad-
kým bielym hodvábom. 
K práporcu sa pripevňovali 
najmenej tri stuhy v  štát-
nych farbách (biela, modrá 
a červená). Na lícnej strane 
stuhy sa označoval darca, 
ktorý stuhu daroval. Na ru-
bovej strane stuhy boli vy-
obrazené regionálne mo-
tívy a heslá.  

Podľa jednotného vzoru a popísaného obsahu zástavy a práporca uvedených ty-
pov po roku 1927 a 1929 udeľovalo ich Ministerstvo národnej obrany takmer všet-
kým peším, horským, ženijným plukom a hraničným práporom. Zástavy a práporce 
darovali mestá alebo obce, v ktorých boli útvary dislokované, respektíve združenia 
majúce k nim blízky, tzv. profesijný alebo spoločenský vzťah. 

Na základe štúdia, porovnania a popisovania niekoľkých desiatok zástav a prápor-
cov uvádzaných typov sme dospeli k záveru, že pri ich vyhotovovaní sa dodržiavali 
stanovené pravidlá s  jednotným vzorom, ale s určitými odlišnosťami. Tieto jednot-
né vzory vojenských zástav a práporcov boli v období rokov 1927 – 1939 za aktívnej 
účasti miest a  obcí, ako aj občianskych združení, udelené Ministerstvom národnej 
obrany niekoľkým desiatkam peším, horským, ženijným plukom, hraničným prápo-
rom a  jednotkám podobného charakteru československej armády. V súlade s uve-
deným záverom sme vybrali určitú názornú vzorku daného typu zástav a práporcov 
plukov a práporov. Išlo o zástavy, ktoré boli udelené Pešiemu pluku 41 Dr. Edvarda 
Beneša, ktorú darovalo mesto Žilina a Pešiemu pluku 46, ktorú darovali občania mes-
ta Louny. Ďalej to boli práporec hraničného práporu 4 darovaný mestom Vimperk, 
práporec Hraničného práporu 1, ktorý venovalo mesto Děčín-Podmokly, zástava Hor-
ského pluku 2, ktoré darovalo mesto Ružomberok a zástava Ženijného pluku 4, ktorú 
darovalo mesto Bratislava. 

Texty, respektíve nápisy na vojenských zástavách udeľované v 20. a 30. rokoch 20. 
storočia vojenským útvarom československej armády dislokovaným na území Slo-
venska, boli v slovenskom jazyku. 

97 Vzor jednotných zástav čs. hraničných práporov realizovaný  
od roku 1929 (rub a líce)
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100 Zástava Leteckého pluku 3  
generála letca M.R. Štefánika, rub

101 Zástava Leteckého pluku 3  
generála letca M.R. Štefánika, líce

98 Zástava Leteckého pluku 1  
Tomáša G. Masaryka, rub

99 Zástava Leteckého pluku 1  
Tomáša G. Masaryka, líce
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Podobné, ale rozmerom menšie boli aj zástavy leteckých plukov, ktorých lícna, 
ako aj rubová strana zodpovedali všeobecnému vzoru. Určitý rozdiel bol však v tom, 
že niektoré časti strieborného dvojchvostého českého leva so zlatou korunkou boli 
zvýraznené modrou farbou, pričom texty na zástavách plukov dislokovaných na úze-
mí Slovenska boli v slovenskom jazyku. 

Lícne strany zástav leteckých plukov boli rovnaké. List bol červenej farby 
s modrobéžovou bordúrou s rastlinnými motívmi a vyrastajúcimi štylizovanými lis-
tami, a to v hornom a dolnom rohu, v hornom a dolnom cípe lipová vetvička o troch 
listoch, pri žrďovom a vlajúcom okraji po dva samostatné listy. Pri hornom a dolnom 
okraji boli texty béžovej farby. Na lícnej strane zástavy Leteckého pluku 1 T. G. Masa-
ryka bol v hornom modrom okraji text LETEM ZA a nápis VÍTĚZSTVÍM VPŘED, v dol-
nom modrom okraji a na zástave Leteckého pluku 3 Generála letca Milana Rastislava 
Štefánika, nápis LETOM ZA v hornom modrom okraji a VÍŤAZSTVOM VPRED v dolnom 
modrom okraji. 

Rubové strany zástav boli béžovej farby, lemovala ich červenomodrá bordúra 
s  rastlinnými motívmi s  vyrastajúcimi zlatočervenými štylizovanými lístkami, a  to 
v hornom a dolnom rohu, v hornom a dolnom cípe lipová vetvička o troch listoch, pri 
žrďovom a vlajúcom okraji po dva samostatné listy. V hornom a dolnom okraji v čer-
venej bordúre boli vyšité nápisy. Farby listov boli z hľadiska formy a rozmiestnenia 
jednotlivých prvkov rovnaké, líšili sa len symbolmi. 

V strede poľa zástavy Leteckého pluku 1 bol odznak poľného pilota-letca striebor-
nozlatej farby s malým štátnym znakom ČSR. V dolnej časti bola číslica 1 položená na 
meči odznaku, po jeho oboch stranách bol v zlatej farbe text T – G – MASARYKA, na 
začiatku ktorého bol jeden zlatý lipový lístok a pod ním znak Československej obce 
Sokolskej. V liste zástavy Leteckého pluku 3 bol na dolnej časti odznak poľného pilo-
ta-letca, na jeho meči položená číslica 3 a pod ním v dvoch riadkoch strieborný text 
GENERÁLA LETCA M. R. ŠTEFÁNIKA. Rovnaký bol aj text LETECKéMU PLUKU v hornej 
časti červeného okraja, a v dolnom červenom okraji boli rozdielne texty, kto zástavu 
venoval. Na zástave Leteckého pluku 1 bol text ČESKOSLOVENSKÁ OBEC SOKOLSKÁ 
a na zástave Leteckého pluku 3 bol text OKRES PIEŠŤANSKÝ A OBEC PIEŠŤANY. 

Prvá letecká zástava bola odovzdaná 28. mája 1928 Leteckému pluku 1 T. G. MA-
SARYKA ako dar mesta Praha a slávnostne odovzdaná o deň neskôr na Staromest-
skom námestí.171 

171 SVOBODA, ref. 23, s. 63. 
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Ministerstvo národnej obrany nariadením z júna 1929 stanovilo záväzný jednotný 
vzor štandardy delostreleckých útvarov, ktoré im boli odovzdávané už v uvedenom 
roku.172 

Štandarda bola menšia vystužená zástava, ktorá sa tvarom podobala husitskému 
vzoru. Štandarda delostreleckých plukov mala tvar vypnutého listu, ktorej po diago-
nále vzdialenejší horný cíp bol zaoblený a dolný cíp bol zakončený ozdobnou šnúrou 
a na jej konci tzv. modrým žaluďom s červenými strapcami. Obdobne ako pri jednot-
nom vzore zástavy pre strelecké, pešie, letecké pluky bola lícna strana červenej farby 
s bielym lemom, ktorý bol zakončený úzkym ripsovým prúžkom. V červenom poli 
bol symbol z malého štátneho znaku173 – strieborný dvojchvostý český lev so zlatou 
korunkou nesúci na prsiach červený štítok (renesančný alebo neskorogotický) s tro-
mi modrými vrchmi, z ktorých na prostrednom, najvyššom bol vztýčený strieborný 
dvojramenný kríž. V hornom okraji lemu, ktorý prechádzal v tvare oblúka vlajúcim 
okrajom, bol text modrej farby, pričom spravidla prvé a posledné písmeno bolo biele 
v modrom terči. Texty boli v českom jazyku na štandardách pre pluky dislokované na 
území Čiech a Moravy a v slovenskom jazyku pre pluky dislokované na území Sloven-
ska (napríklad: Delostrelecký pluk 1 NÁM TVRZ – NEPŘÁTELŮM HRÁZ; Delostrelecký 
pluk 110 – NÁM TVRDZOU – NEPRIATEĽOM HRÁDZOU). 

Rubová strana štandardy bola sčasti rovnaká, ale v niektorých detailoch rozdiel-
na, najmä v umiestnení jednotlivých symbolov alebo textu. Na liste béžovej farby, 
s červeným a modrým ripsovým lemom v strede, bol erb (znak) mesta alebo obce 
(inokedy symboly z erbu) a nad ním od vlajúceho okraja prechádzajúci v tvare oblúka 
horným okrajom bol text (v českom jazyku pre pluky dislokované na území Čiech 
a Moravy a v slovenskom jazyku pluky dislokované na území Slovenska) názov mes-
ta alebo obce, ktoré štandardu venovalo. Napríklad na štandarde Delostreleckého 
pluk 1 bol umiestnený erb mesta Prahy, text HLAVNÍ MĚSTO PRAHA bol umiestnený 
na jej oblúku, prechádzajúci od vlajúceho okraja po horný roh k žrdi; štandarda De-
lostreleckého pluku 110 mala strede poľa štylizovaný znak tvorený štyrmi oblúkmi do 
tvaru kríža posiateho zlatými štvorlístkami (uprostred so zlatým flitrom) v zlatistých 
štvorčekoch umiestnených na kosmo. Cez damaškovanie bola položená z erbu Nitry 
strieborná obrnená pravá ruka držiaca červený práporec so strieborným patriarchál-

172 VHA Bratislava, Věcník věstník MNO, roč. XII., ze dne 1. června 1929, č. 398. Dělostřelecké standardy, rok 
1929. 

173 Zákon č. 252/1920 Sb. ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti. Příloha č. 2.
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nym ďatelinkovitým dvojitým krížom, ktorý bol pripevnený na striebornú žrď. Text 
MESTO NITRA bol umiestnený na okraji listu štandardy, a to od spodného vlajúceho 
okraja prechádzajúci v tvare oblúka horným okrajom po jej žrď. Pod erbom mesta 
na štandarde Delostreleckého pluku 1 sa nachádzal text DĚLOSTRELECKéMU PLUKU  
1. Na štandarde Delostreleckého pluku 110 bol text DELOSTRELECKéMU PLUKU 110. 

K štandarde pluku sa pripevňovali najmenej tri stuhy v štátnych farbách (biela, 
modrá a červená). Na lícnej strane stuhy sa označoval darca, ktorý stuhu daroval. Na 
rubovej strane stuhy boli vyobrazené krajové motívy a heslá.174 

Aj štandarda Pluku útočnej vozby 1 dislokovaného v Miloviciach a tiež štandar-
da Pluku útočnej vozby 3 dislokovaného v Turčianskom Svätom Martine zodpove-
dali jednotným predpisom Ministerstva národnej obrany. Tvar a jej lícna strana boli 
rovnaké. Na rubovej strane béžovej farby s červeným a modrým ripsovým lemom, 
v strede bola časť stromu lipy s konármi a listami prerastajúca a prekrývajúca znak 
útočnej vozby. Nad ním od vlajúceho okraja prechádzajúci v tvare oblúka horným 
okrajom bol text – názov inštitúcie, mesta (obec) (v českom jazyku pre pluky dis-

174 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. VIII., ze dne 28. února 1925, část 12. Výnosy věcné, č. 127. Plukovní prá-
pory pěších pluků, rok 1925. 

102 Zástava 1. hraničného práporu  
Děčín-Podmokly, líce

103 Zástava 1. hraničného práporu  
Děčín-Podmokly, rub
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lokované na území Čiech 
a  Moravy a  v  slovenskom 
jazyku dislokované na úze-
mí Slovenska), ktoré štan-
dardu venovalo. Napríklad 
na štandarde Pluku útoč-
nej vozby 1 sa v  hornom 
oblúku nachádzal text NÁ-
RODNÍ RADA ČESKOSLO-
VENSKÁ V PRAZE a na štan-
darde Pluku útočnej vozby  
3 bol tiež v  hornom oblú-

ku text OKRES TURČIANSKY SVÄTÝ MARTIN. V dolnej časti pod symbolom útočnej 
vozby bol text PLUKU ÚTOČNEJ VOZBY v dvoch riadkoch a za ním číslo pluku (číslo 
bolo modrej farby v hnedom kruhu).

Štandardu Pluku útočnej vozby 1 venovala Československá národná rada a bola 
odovzdaná za prítomnosti ministra národnej obrany 27. mája 1934 na námestí v Čes-
kom Brode175 a štandardu Pluku útočnej vozby 3 venovali občania okresu Turčianske-
ho Svätého Martina. 

V septembri 1929 vydalo Ministerstvo národnej obrany nariadenie,176 ktorým sta-
novilo záväzný jednotný vzor štandárd jazdeckých plukov, ktoré sa im odovzdávali od 
uvedeného roka. Štandardy boli vlastne typu koruhvy, ktoré síce boli rovnako pripev-
nené na žrď, ale v hornej časti mali pevné kolmé rameno slúžiace na vypnutie jej listu. 
Práve tento spôsob upevnenia bol pre koruhvy charakteristický. Lícna strana sa líšila 
od štandardy delostreleckých plukov len tým, že symbol z malého štátneho znaku 
bol umiestnený v celom jej červenom poli s béžovým lemom po obvode zaobleného 
horného cípu vlajúceho okraja s textom červenej farby v českom jazyku pre pluky 
dislokované na území Čiech a Moravy a v slovenskom jazyku dislokované na území 
Slovenska. Napríklad štandarda Jazdeckého pluku 4 mala na lícnej strane po obvode 
zaobleného horného cípu vlajúceho okraja v českom jazyku text PRO ČEST A VLAST 
VÍTĚZNE VPŘED, štandarda Jazdeckého pluku 3 a Jazdeckého pluku 5 na lícnej strane 

175  Štandarda bola odovzdaná pri príležitosti osláv 500. výročia bitky pri Lipanoch. 
176 VHA Bratislava, Věcník věstník MNO, roč. XII., ze dne 7. září 1929, č. 630. Standardy pro jezdecké pluky, rok 

1929. 

104 Vzor jednotnej štandardy čs. delostreleckých plukov  
od roku 1919 (rub a líce)
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105 Štandarda Delostreleckého  
pluku 110 Nitra, rub

107 Štandarda Delostreleckého  
oddielu 82 Přerov, rub

106 Štandarda Delostreleckého  
pluku 110 Nitra, líce

108 Štandarda Delostreleckého  
oddielu 82 Přerov, líce
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mali na tom istom mieste v slovenskom jazyku text PRE ČESŤ I VLASŤ VÍŤAZNE VPRED. 
Rubová strana koruhvy bola odlišná, keď na liste béžovej farby s  červeným le-

mom, medzi béžovou a červenou plochou z pravého horného rohu viedol úzky mod-
rý ripsový prúžok. Po obvode koruhvy od horného rohu až k dolnému cípu bola pri-
šitá ozdobná šnúra zlatej alebo modrej farby a na jej konci bola ukončená tzv. mod-
rým alebo zlatým žaluďom s modrými alebo zlatými strapcami. V béžovom poli bol 
v hornej časti do oblúka vsadený zlatý nápis v českom jazyku pre pluky dislokované 
na území Čiech a Moravy a v slovenskom jazyku pre pluky dislokované na území Slo-
venska . Tak napríklad koruhva Jazdeckého pluku 4 mala na rubovej strane v českom 
jazyku text JEZDECKéMU PLUKU, a koruhva Jazdeckého pluku 3 na tom istom mieste, 
ale v slovenskom jazyku text JAZDECKéMU PLUKU. V strede listu koruhvy bolo číslo 
pluku, erb (znak) mesta alebo obce a pod ním názov mesta alebo obce, ktoré koruhvu 
venovalo. Tak napríklad Jezdeckému pluku 4 koruhvu darovalo mesto Klatovy a Jaz-
deckému pluku 3 koruhvu darovalo mesto Nové Zámky.177 

177 Mesto Jelšava 28. októbra 1935, pri oslavách štátneho sviatku vzniku republiky, vychádzalo z nariadenia 

109 Štandarda Pluku útočnej vozby, rub 110 Štandarda Pluku útočnej vozby, líce
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K  štandarde či koruhve 
jazdeckých plukov sa pri-
pevňovali najmenej tri 
stuhy v  štátnych farbách 
(biela, modrá a červená). Na 
lícnej strane stuhy sa ozna-
čoval darca stuhy. Na rubo-
vej strane stuhy boli vyobra-
zené krajové motívy a heslá. 

Tak ako pri peších a hor-
ských plukoch, ženijných 
plukoch a  hraničných prá-
poroch, podobne sme po-
stupovali pri štúdiu, porovnávaní a  popisovaní zástav typu štandárd, práporcov 
a  koruhiev udelených delostreleckým plukom a  oddielom, jazdeckým plukom 
a plukom útočnej vozby. Predmetom naštudovania, posúdenia, respektíve porov-
nania a popísania bolo niekoľko desiatok uvedených typov zástav, štandárd a ko-
ruhiev, ktoré sú z hľadiska formy a obsahu rovnaké. Odlišnosti boli minimálne, sú-
viseli najmä s použitím niektorých špecifických symbolov, znakov alebo iných prv-
kov na zástavách, ktoré boli charakteristické len pre jednotlivé regióny.178 Uvedené 
typy štandárd, práporcov a koruhiev v období rokov 1927 – 1939 udelilo Minister-
stvo národnej obrany za aktívnej účasti miest a obcí, ako aj občianskych združe-
ní niekoľkým desiatkam delostreleckým plukom a oddielom, jazdeckým plukom 
a plukom útočnej vozby, ako aj ďalším jednotkám československej armády. K uve-
denému záveru sme dospeli na základe štúdia vyššie vybranej názornej vzorky 
štandárd, práporcov a koruhiev, ako aj plukov a oddielov, ktorým boli udelené.

ministerstva národnej obrany z roku 1925. Na základe tohto nariadenia mali postupne všetky pešie 
pluky dostať bojové zástavy nového typu. Súčasťou slávnostného odovzdávania bojovej zástavy bola aj 
ceremónia pribíjania zástavy na žrď. Prvý klinec zatĺkol zástupca Ministerstva národnej obrany v mene 
Československej republiky, druhý v mene prezidenta a tretí v mene brannej moci. Veliteľ pluku pribil 
klinec v mene pluku.

178 Bližšie na s. 88-93. 

111 Vzor koruhvy jazdeckých plukov od roku 1929 (rub a líce) 
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112 Koruhva Jazdeckého pluku 5 Košice, rub 113 Koruhva Jazdeckého pluku 5 Košice, líce

114 Koruhva Jazdeckého pluku 3 Nové Zámky, rub 115 Koruhva Jazdeckého pluku 3 Nové Zámky, líce
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3.2. ROVNOŠATY A OZNAČENIA

Po vzniku Československa domáce vojsko v rokoch 1918 – 1919 ešte nosilo bývalé 
rakúsko-uhorské uniformy s čiapkami, ktoré boli prispôsobené tak, že v prednej 
časti bol umiestnený štátny symbol pozostávajúci z lipového listu s písmenami 
RČS (Republika Československá), farebnými vodorovnými pásikmi na podklade 
obsahujúcom označenie hodnosti a druh vojska (poddôstojníci z látky farby rov-
nošaty a dôstojníci v striebornom vyhotovení). Rovnaké pásiky sa našívali zvisle 
aj na výložky umiestnené na golieri blúzy a plášťa. Na tomto podklade sa občas 
umiestňovalo aj číslo útvaru. Tento prechodný spôsob označovania hodností na 
stojatom alebo na preloženom golieri bol v roku 1919 zrušený. Táto improvizá-
cia v  danom období bola nahradená iným systémom označovania vojenských 
hodností na manžetách, ako aj novou, moderne riešenou vojenskou rovnošatou. 
Pri novom druhu a strihu vojenskej rovnošaty sa prejavil vplyv spojencov (vzor 
a strih anglických a francúzskych uniforiem), ako aj tradícia legionárskych rovno-
šiat, predovšetkým rovnošiat francúzskych légií.179 S  účinnosťou od 1. augusta 
1919 bol vydaný prvý rovnošatový predpis,180 ktorým sa zaviedla nová vojenská 
rovnošata. Bola zhotovená z  jemného súkna kaki farby, strih blúzy umožňoval 
nosiť buď s  otvoreným (nosenie ma vychádzky) alebo so zavretým golierom, 
tzn. s blúzou zapnutou všetkými gombíkmi (na nosenie v službe alebo zarade-
nie v jednotke). Rovnošata mala všetky výstrojné súčiastky vrátane čiapky – bri-
gadírky181 na čele so symbolom s ovenčenými lipovými iniciálami písmen RČS. 
Vojenské hodnosti sa označovali na oboch rukávoch vo forme dištinkcií (rôzne 
pásiky). Do služby bola pre obe skupiny zavedená jednotná pokrývka hlavy – 
baretka, podľa vzoru francúzskych légií. Odznak na čiapku pre generálov bol na 
farebnej (podľa druhu vojska) kruhovej podložke, s dvoma zlatými lipovými ra-
tolesťami ovenčenými zlatými iniciálami písmen RČS, ako aj na okolku čiapky, na 
ktorom bola na purpurovočervenej podložke zlatom vyšitá široká stuha s lipový-
mi lístkami s kvetmi. 

Vojenská rovnošata (na blúze a plášti) mala na každom konci goliera prišité 
dlhé farebné výložky podľa druhu vojska s rôznymi odznakmi jednotlivých od-

179 NOLČ, ref. 132, s. 16. 
180 VÚA-VHA Praha, Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé Minis-

tertvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci. 
181 Brigadírka – okrúhla čiapka do štítkom (so strieškou). 
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borností. Výložky boli vyrobené zo súkna a ich farba bola stanovená pre jednot-
livé kategórie a druhy vojska, ako aj služby nasledovne: 

– purpurová červená pre všetkých generálov, 
– červená zamatová pre dôstojníkov generálneho (hlavného) štábu, duchov-

ných, dôstojníkov justičného, lekárskeho, inžinierskeho, intendačného a zve-
rolekárskeho zboru, 

– modrá pre pechotu, cyklistov a zdravotnícke mužstvo, 
– zelená pre jágrov (hraničiarov), 
– okrovožltá pre jazdectvo,
– šarlátovočervená pre delostrelectvo.182 
Odznaky pre generálov boli zlaté vyšívané, pre dôstojníkov generálneho (hlav-

ného) štábu, justície, lekárskeho, inžinierskeho, intendačného a zverolekárskeho 
zboru, vojenských hospodárskych úradníkov a vojenských lesných úradníkov boli 
taktiež vyšívané, ale strieborné a umiestnené na výložkách. 

Výložky pre generálov mali po celom obvode okolo okraja zlatý 2 mm široký 
ozdobný pásik a dôstojníci generálneho štábu strieborný 2mm široký ozdobný pá-
sik a na jej ploche položený lipový list s plodmi. Spoločným symbolom, respektíve 
časťou znamenia odznakov bol lipový list s plodmi, respektíve lipovou ratolesťou 
s plodmi, na ktorých boli položené alebo ktoré obopínali znaky jednotlivých od-
borností. Charakteristický symbol odznaku pre vojenských hospodárskych úradní-
kov predstavoval na výložke šikmo položený klas a pre vojenských lesných úradní-
kov šikmo položený dubový list s plodom.183  

Dôstojníci, práporčíci a gážisti bez hodnostnej triedy mali odznaky strieborné, 
vyšívané na podložke vo farbe kaki, ostatní príslušníci mali označenia z  bieleho 
moreného plechu umiestnené v hornej časti na ľavom rukáve blúzy a plášťa.184 

Na výložkách boli umiestnené aj čísla vojenských útvarov, v  ktorých konali 
službu. Dôstojníci mali strieborné vyšívané čísla, ostatní príslušníci z bieleho kovu 
a mužstvo biele plechové čísla. V horských brigádach v organizačnej štruktúre vo 
zväze nosili príslušníci čísla útvarov na výložkách, ktoré boli vyrazené v bielom ple-
chovom trojuholníku. 

182 VÚA-VHA Praha, f. Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé 
Ministertvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci, s. 26. 

183  VÚA-VHA Praha, f. Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé 
Ministertvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci, s. 18-20. 

184 Tamže, s. 21-24. 
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Hodnostné označenie bolo umiestnené na oboch vrchných rukávoch blúzy 
a plášťa vo forme dištinkcií185. Od hodnosti slobodníka až po čatára vrátane gá-
žistov bez hodnostnej triedy mali pásiky tmavomodrej farby, od hodnosti prá-
porčíka až do hodnosti plukovníka boli pásiky postriebrené a  z  pozláteného 
niklového drôtu boli pre generálov.186 Jednotlivé hodnosti sa dali odlíšiť pod-
ľa tvaru a  počtu pásikov. Od hodnosti slobodníka až po práporčíka sa pásiky 
umiestňovali do pravého uhla smerujúceho nahor k plecu a pri ostatných hod-
nostiach to boli vodorovné pásiky. Na označenie hodností na rukávoch blúzy 

185 Dištinkcie – rôzne farebné textilné (hodvábne, vyšité), kovové alebo iné znaky a odznaky hodností (sym-
boly) určené na zobrazenie určenej hodnosti. 

186 VÚA-VHA Praha, f. Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé 
Ministerstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci, s. 17. 

116 Československé odznaky na čiapku (1918 – 1920)

legionársky

generálske improvizované, listové 1918

prevratové improvizované

podložené farebným hodvábom podla druhu vojska 1919 až 1920
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a plášťa bolo presné vymedzenie, a síce: 
– mužstvo (bez pásika), 

pre slobodníka po gážistu bez hodnostnej triedy, pásiky hodvábne modré: 
– slobodník 1 úzky pásik (do uhla prišitý), 
– desiatnik 2 úzke pásiky (do uhla prišité), 
– čatár 3 úzke pásiky (do uhla prišité), 

šikovatelia: 
– štábny šikovateľ 1 široký pásik (do uhla prišitý),
– dôstojnícky zástupca 1 široký a 1 úzky pásik (do uhla prišité), 
– gážista bez hodnostnej triedy 1 široký a 2 úzke pásiky, 

dôstojníci (pásiky strieborné):
– práporčík 1 úzky pásik (do uhla prišitý), 
– poručík úzky pásik (vodorovne prišitý), 
– nadporučík 2 úzke pásiky,
– stotník 3 úzke pásiky, 
– major 1 široký a 1 úzky pásik, 
– podplukovník 1 široký a 2 úzke pásiky, 
– plukovník 1 široký a 3 úzke pásiky, 

generáli (pásiky zlaté): 
– generálmajor 1 široký pásik, 
– poľný podmaršal 2 široké pásiky, 
– zbrojmajster 3 široké pásiky.187 

Uniforma zavedená v roku 1919 mala množstvo nedostatkov, pričom v čes-
koslovenskej armáde sa nosila viac ako rok. Koncom roka 1920 sa postupne po-
darilo zlúčiť legionárske, dobrovoľnícke a  domáce vojsko a  vytvoriť jednotnú 
armádu, čo si vyžadovalo zaviesť rovnakú vojenskú rovnošatu, ako aj ďalšie vo-
jenské symboly. 

187 Tamže, s. 15. 
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útočné roty

osvetľovači (svetlovrhači)

zdravotné mužstvo

vrhači mín a granátov

cyklisti

zbrojnice

poľná pošta

guľometné roty

telegrafné vojsko                  
a telefónne roty

zásobovací zbor

kartografický ústav

technické a pracovné roty

hudobníci

lekárnici

117 Československé odznaky a znaky z roku 1919
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V novembri 1920 Ministerstvo národnej obrany rozhodlo zaviesť novú uni-
formu, ktorá by lepšie vyhovovala denným potrebám armádneho organizmu 
a súčasne svojím strihom i farbou by lepšie prezentovala spolunáležitosť so spo-
jeneckými armádami.188 

Vydaním nového armádneho predpisu Ho-1189 bola zavedená nová vojen-
ská rovnošata vzor 21, ktorá mala iný strih, ako aj diametrálne odlišné umiest-
nenie hodnostných dištinkcií. Vo väčšej miere sa zmeny v rovnošate uplatnili 
v  roku 1922, keď bola opäť vo farbe kaki. Blúza a  plášť mali uzavretý golier 
pre všetky stavovské skupiny armády, pre gážistov, tzn. ďalejslúžiacich, rotmaj-
strov a dôstojníkov, bola stanovená jemnejšia látka v olivovom sfarbení. Nová 
vychádzková okrúhla čiapka so štítkom pre vojakov z povolania – brigadírka 
bola vyrobená podľa anglického vzoru.190 V  roku 1922 bola zrušená baretka 
ako jednotná pokrývka hlavy, pričom pre mužstvo bola určená tzv. lodička, pre 
rotmajstrov a dôstojníkov bola zavedená brigadírka s vystuženým dienkom191 
a  okolkom, s  hnedým koženým podbradníkom a  lemovkou vo farbe zbrane 

188 NOLČ, ref. 132, s. 16. 
189 VÚA-VHA Praha, Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, Ho-1. Československé Minis-

terstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci. 
190 PURDEK, ZELIZŇÁK, ref. 1, s. 53. 
191 Dienko – guľatá, vystužená z impregnovanej nepremokavej látky vrchná časť brigadírky.

118 Československé odznaky z roku 1919



103

3. ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ SYMBOLIKA V ROKOCH 1918 – 1939

119 Československé rukávové odznaky z roku 1919

120 Československé golierové odznaky (1920 – 1930)

vrhač mín a granátov

zemepisný ústav

auditor intendant lekár

profesor vojenskej školyzverolekárinžinier

svetlovrhači zásobovací zbor

guľometné roty zbrojnice
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alebo služby na hornej časti okolka. Na čiapkach, brigadírkach, spredu na jej 
okolku bol umiestnený malý kovový odznak v štylizovanom štvorci postave-
nom na uhle s malým štátnym znakom a po stranách boli umiestnené zmen-
šené dištinkcie. Mužstvo nosilo na boku ľavej strany lodičky plechový odznak 
s malým štátnym znakom. 

Vojenské rovnošaty československých legionárov v Rusku, Francúzsku a Ta-
liansku po vzniku československej armády nosila až do roku 1939 Hradná stráž 
prezidenta Československej republiky na znak trvalej a originálnej pamiatky na 
zahraničný odboj. V decembri 1925 boli na vychádzkových rovnošatách rotmaj-
strov a gážistov Hradnej stráže doplnené ramenné pásiky zo súkna ako výložky, 
na ktorých boli našité čerešňovočervené hodvábne stuhy s vtkanou štylizova-
nou matnou ratolesťou (u rotmajstrov so strieborným lemom), po obrube ná-
plecníka strieborná šnúra.192 

V  roku 1921 boli položené základy československého hodnostného ozna-
čenia moderného typu. Podstatne sa zmenil spôsob označovania, najmä jeho 
umiestnenie na náplecníkoch v podobe rôznych tvarovaných kovových pologu-
ľatých gombíkov a mnohouholníkov, s  trojuholníkovými farebnými výložkami 
podľa druhu vojska, zbraní a služieb. Išlo o nasledovné spôsoby označenia: 

– pre generálske bola zavedená pozlátená päťcípa hviezda, 
– pre vyšších dôstojníkov štvorčeky z postriebreného plechu, 
– pre nižších dôstojníkov strieborné obdĺžniky, 
– pre vojenských gážistov (rotmajstrov) väčšie pologuľaté kovové gombíky,
– pre poddôstojníkov menšie pologuľaté kovové gombíky.193 

Aj napriek podstatným zmenám v spôsobe umiestňovania nových symbo-
lov hodnostného označenia na náplecníkoch v porovnaní s pôvodným označo-
vaním boli v podstate zachované hodnostné skupiny, ako aj ustanovené hod-
nosti v stupňoch od jej najnižšej po najvyššiu. Taktiež počty jednotlivých prvkov 
označujúce novú hodnosť s pôvodnými dištinkciami sa pri niektorých hodno- 
stiach takmer zhodovali. V jednotlivých hodnostných skupinách boli ustanove-
né nasledujúce hodnosti v stupňoch s týmto označením:194 

192 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. VIII., ze dne 31. prosince 1925, č. 743. Doplňky stejnokroje hradní stráže. 
Výnosy věcné, rok 1925. 

193 NOLČ, ref. 132, 17. 
194 VÚA-VHA Praha, Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, Ho-1. Československé Minis-
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Mužstvo a poddôstojníci:
– vojak 
– slobodník 1 menší pologuľatý gombík 
– desiatnik 2 menšie pologuľaté gombíky vedľa seba 
– čatár 3 menšie pologuľaté gombíky vedľa seba
– rotný 4 menšie pologuľaté gombíky vedľa seba
– rotmajster 1 väčší pologuľatý gombík (na náplecníkoch sa umiestňovali 

aj menšie za sebou pologuľaté gombíky, ktoré vyjadrovali dĺžku služby;  
1 gombík 6 rokov) 

– rotmajster s  12-ročnou službou mal 1 väčší gombík a  2 malé pologuľa-
té gombíky za sebou. Do roku 1924 bola jednotná hodnosť, a potom boli 
ustanovené tri hodnosti.

Od roka 1925:
– rotmajster 1 väčší pologuľatý gombík
– štábny rotmajster 2 väčšie pologuľaté gombíky za sebou 
– práporčík 3 väčšie do trojuholníka umiestnené pologuľaté gombíky

Dôstojníci:
– podporučík 1 strieborný obdĺžnik
– poručík 2 strieborné obdĺžniky vedľa seba 
– nadporučík 3 strieborné obdĺžniky vedľa seba 
– kapitán 4 strieborné obdĺžniky vedľa seba 
– štábny kapitán 1 strieborný štvorček
– major 2 strieborné štvorčeky za sebou 
– podplukovník 3 strieborné štvorčeky za sebou 
– plukovník 4 strieborné štvorčeky za sebou 
– generál 1 zlatá päťcípa hviezda

V  priebehu 20. rokov zmenou predpisu Ho-1 nastali  rôzne čiastkové úpravy, 
ktoré sa dotýkali označovania niektorých druhov zbraní a služieb, ako aj hodnost-
ného označovania. Od roku 1925 hodnosť rotmajster bola rozšírená na skupinu 
rotmajstrov s tromi stupňami hodností: rotmajster, štábny nadrotmajster a prápor-

terstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci. 
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121 Rukávové odznaky československej armády (1920 – 1939)

guľometník

telefonista a telegrafista pluku

pracovná rota

poľná pošta

pomocné štábne roty

hudobník

útočník

proviantníctvo

minometník a plameňometník

skúšobný plavec

zákopník

avetlometník



107

3. ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ SYMBOLIKA V ROKOCH 1918 – 1939

čík, následne ich pôvodné označenia – väčšie kovové pologuľaté gombíky boli 
zrušené a nahradené osemhranmi.195 Zároveň boli upravené aj vychádzkové rov-
nošaty dôstojníkov a rotmajstrov tak, že do spoločnosti a na vychádzkach nosili 
rovnošatu so zlatými alebo striebornými náplecníkmi, na ktoré sa pripínali prís-
lušné dištinkcie označujúce vojenskú hodnosť. V niektorých ďalších stavovských 
skupinách sa upravili, poprípade zmenili výložky, ako napríklad:

– u generálov sa zaviedla červená výložka s vyšitou zlatou lipovou ratolesťou, 
– pre dôstojníkov generálneho štábu to bola červená výložka. 

Farba výložiek na golieri zodpovedala jednotlivým druhom zbraní a služieb, a to: 
– čerešňovočervená pre pechotu, 
– šarlátovočervená pre delostrelectvo, 
– modrá pre letectvo, 
– žltá pre jazdectvo, 
– oranžová pre vozatajstvo a pododobne. 

Identifikácia a rozpoznávanie druhov zbraní a služieb podľa farieb výložiek boli 
dosť zložité, preto bolo potrebné upraviť tento stav tým, že sa doplnilo používanie 
golierových odznakov u generálov a dôstojníkov služieb (lekári, intendanti, audí-
tori, profesori vysokých škôl, zverolekári a inžinieri). Ostatní dôstojníci mali na go-
lieri označenie čísla pluku, v ktorom slúžili.

Zároveň boli zavedené funkčné označenia konkrétnych špecialistov vojakov 
a jednotiek vo forme štylizovaných súkenných rukávových znakov. Spoločnou čr-
tou týchto znakov bol najmä ich tmavohnedý kruhový tvar so symbolmi spravidla 
čiernej farby. Boli umiestnené do prostriedku nad lakeť na ľavom rukáve blúzy 
a  plášťa na rovnakej súkennej látke ako rovnošata. Znaky obsahovali jednodu-
ché, premyslené, dobre identifikovateľné symboly, ktoré charakterizovali uvedené 
funkčné špecializácie. Väčšina symbolov bola čiernej farby, ako napríklad znak pre: 

– mínometníkov a plameňometníkov mal ľavošikmý plochý šíp, 
– telefonistov mal blesk, 
– skúšobných plavcov mal kotvu, 
– pracovnej roty mal lopatu, 

195 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. VIII., ze dne 19. září 1925, č. 546. Úprava stejnokroje rotmistrů. Výnosy 
věcné, rok 1925. 
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– zákopníkov mal skrížené kopáče, 
– poľnú poštu mal trúbku, 
– svetlometníkov (súčasný názov osvetľovači) mal šedočierno štvrtený kruh, 
– pomocnú štábnu rotu Ministerstva národnej obrany mal kruh rozdelený na 

tri rovnaké modro-bielo-červené polia.196 

V znaku proviantníkov bol zlatý snop slamy bez klasov a v štvorci, do rukávové-
ho znaku hudobníka bola umiestnená lýra.  

V januári 1923 bol vydaný doplnok č. 25/1923197 k predpisu Ho-1 a boli zavede-
né ďalšie rukávové znaky pre gážistov a mužstvo s tými istými spoločnými črtami 
ako u platných odznakov. Išlo o odznaky pre:

– útočnú vozbu,
– delostrelecké meracie roty, 
– strojníkov strojníckych práporov, 
– poľnú poštu,
– skúšobných tesárov ženijného vojska. 

Uvedené znaky sa pre svoju jednoduchosť a najmä účelnosť osvedčili, takže sa 
v československej armáde používali až do roku 1939. 

Platnosť predpisu sa vzťahovala aj na bývalých príslušníkov legionárskeho voj-
ska s tým, že od domáceho vojska sa odlišovali lomenými pásikmi na pravom ruká-
ve blúzy vo farbe výložiek, ktoré označovali počet odslúžených rokov v légiách.198 

Po skúsenostiach z vývoja a používania vojenskej rovnošaty bol v roku 1930 
v  československej armáde zavedený typ rovnošaty, ktorá po určitých zmenách 
a úpravách pretrvala až do konca 90. rokov. Boli urobené rozsiahle úpravy výstroj-
ných súčiastok vrátane hodnostných označení, čo znamenalo vo všeobecnosti 
jej kvalitatívne zlepšenie. Rovnošata bola farby kaki zeleného odtieňa s kovový-
mi gombíkmi na zapínanie až ku krku, ktoré sa od seba líšili podľa hodnostného 
stavu a podľa druhu vojska a služieb. V roku 1929 bolo pre vojakov letectva199 za-
vedené nosenie blúzy pod rozopnutým plášťom, a od marca 1937 bola zavede-

196 Tamže, roč. IX., ze dne 16. ledna 1926, č. 2., č. 21 Odznak pro pomocní rotu MNO, rok 1926. 
197 Tamže, roč. VI., ze dne 27. ledna 1923, část 5. Výnosy věcné, č. 25. Služební odznaky, rok 1923. 
198 VÚA-VHA Praha, Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, Ho-1. Československé Minis-

terstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci. 
199 VHA Bratislava, Věcný věstník MNO, roč. XII., ze dne 16. listopadu 1929, č.459, 801. Úprava stejnokroje pro 

gážisty letectva, rok 1929. 
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ná šedomodrá rovnošata. Príslušníci jazdectva nosili jazdecké nohavice červenej 
farby.200 Rovnošata pre letné obdobie mala svetlejšiu farbu, gombíky boli štvrte-
né delené a šrafované, so kríženými mečmi pre príslušníkov druhov zbraní, a bez 
mečov pre príslušníkov služieb a tylu. Bronzové gombíky boli určené pre mužstvo 
a  poddôstojníkov, strieborné pre rotmajstrov a  zlatisté pre dôstojníkov. Základ-
ným rozlíšením druhov vojsk bolo naďalej jednoduché farebné označenie výložiek 
na golieri doplnené úzkym lemom, čo uľahčovalo ľahšie rozoznať všetky kategórie. 
Zachovalo sa pravidlo spočívajúce v tom, že najpočetnejšie druhy vojsk a služieb 
mali výložky na golieri a podložky náplecníkov v základných farbách. Ostatné špe-
ciálne zložky, ako aj niektoré služby s menším počtom príslušníkov mali farebný 
úzky lem. Na švíkoch nohavíc po stranách sa našívali farebné paspule201 pre voja-
kov z povolania a ďalej slúžiacich, okrem dôstojníkov pešieho vojska, ktorým po 
stranách nohavíc bol našitý 2,5 cm široký pás červenej farby. Pre generálov boli 
určené dva široké lampasy202 so stredovým farebným švíkom – paspulou. Gene-
ráli zbraní nosili lampasy červenej farby, generáli služieb tmavohnedej farby. Na 
náplecníkoch boli doplnené a v upravenej forme vyšité tri zlaté lipové listy orá-
mované zlatou páskou, tzv. šujtášom a na rukávoch blúz a plášťa bolo umiestnené 
hodnostné označenie vo forme zlatých päťcípych hviezd (brigádny generál alebo 
generál služieb mal dve, divízny generál alebo generál šéf služieb tri a armádny 
generál štyri hviezdy).  Výložky na golieri mali generáli a dôstojníci generálneho 
štábu v tvare nepravidelného päťuholníka, pritom generáli zbraní s tromi lipovými 
lístkami a služieb s jedným lipovým lístkom. 

200 Tamže, IX., ze dne 6. února 1926, č. 6., č. 61 Systematizace jezdeckých kalhot, rok 1926. 
201 Paspula – úzky farebný všitý pásik (výpustka) do švíkov na vonkajších stranách nohavíc. 
202 Lampas – široký farebný pásik našitý v strede švíku alebo vedľa neho na vonkajších stranách nohavíc. 

122 Hodnostné rukávové označenia
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123 Výložky na blúze a plášti
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V druhej polovici 30. rokov nastali aj podstatné zmeny v hodnostnom označe-
ní. Malé pologuľaté kovové gombíky sa nosili len v zbore poddôstojníkov, v zbore 
rotmajstrov boli zavedené strieborné obdĺžniky a od roku 1938 hviezdičky. Na ná-
plecníkoch nižších dôstojníkov boli zlaté trojcípe a na náplecníkoch vyšších dôs-
tojníkov veľké päťcípe hviezdy orámované zlatou páskou tzv. šujtášom.203 

Ďalšou významnou výstrojnou zmenou, respektíve úpravou vonkajšieho vzhľa-
du rovnošaty, boli úpravy na čiapke. Pre mužstvo bola predpísaná poľná čiapka 
– lodička, pre vojakov z  povolania, ďalejslúžiacich, ašpirantov a  poddôstojníkov 
brigadírka s odlišnými podbradníkmi.  

V skupine rotmajstrov bol podbradník striebristý v kombinácii hnedého a strie-
borného hodvábu. Nižší a vyšší dôstojníci mali splietaný, ale zlatistý, pre generá-
lov bol podbradník vytvorený z dvoch posplietaných šnúr a na tvrdom štítku bola 
umiestnená zlatá dekorácia štylizovaných lipových listov.204 Úpravil sa aj odznak na 
čiapke, ktorý bol pre príslušníkov druhov zbraní podložený skríženými mečmi. Od-
znak bez mečov sa nosil v službách a tyle. Hodnostné označenia boli aj na čiapke, 
a to na brigadírke po oboch stranách okolka od gombíka smerom k odznaku.205To-
to rozlišovacie označenie bolo odstránené v zahraničných jednotkách v priebehu 
druhej svetovej vojny a až do roku 1954 sa nosili na čiapke odznaky s mečmi, po-
tom boli zavedené hviezdy. 

Významnú úlohu na vytváraní celkového obrazu armády mala vojenská rov-
nošata doplnená rôznymi vojenskými symbolmi. Tieto symboly vyjadrovali mo-
menty, ktoré boli spojené najmä s vonkajším vyjadrením postavenia vojaka, jeho 
zásluh, dosiahnutých výsledkov a úspechov, ako aj zameranie jeho činnosti.206 

Na rovnošaty patria aj ďalšie neodmysliteľné symboly, medzi ktoré zaraďujeme 
nositeľné a  neprenosné druhy vyznamenaní na ocenenie ich zásluh, ale aj také 
symboly – odznaky, ktoré nemajú charakter vyznamenania. Tieto boli zriadené na 
označenie a verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania (absolventské odznaky), 
postavenia alebo dosiahnutia odbornej vojenskej a výkonnostnej úrovne (odzna-
ky triednych špecialistov, výkonnostné a pamätné odznaky) príslušníkov armády, 
ako aj ďalšie rôzne rozlišovacie odznaky i  doplňujúce symboly, ktoré mali svoje 
opodstatnenie v armáde. 

203 VÚA-VHA Praha, f. Věcní Vestníky Ministerstva národní obrany. Roč. XIII., č. 10/93 1930, Úprava stejnokroje. 
204 Tamže. 
205 Tamže. 
206 PURDEK, ZELIZŇÁK, ref. 1, s. 17. 
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124 Hodnostné označenie príslušníkov československej armády
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Na prezentáciu dosiahnutého vzdelania, ako aj odbornej úrovne dôstojníkov 
bol zavedený v období rokov 1924/1925207 (od roku 1934208 čiastočne upravený) 
Pamätný odznak pre diplomovaných dôstojníkov generálneho štábu, absolventov 
československej „válečné“ školy209 v Prahe. Odznak bol zhotovený z neoxidujúce-
ho striebra, lev zodpovedal malému štátnemu znaku Československej republiky 
a  bol podložený červenou smaltovanou doštičkou. Ľavá ratolesť bola vavrínová 
a pravá lipová. Na kovovej stužke odznaku bol text s uvedením ročníka dôstojní-
kov a roku ich absolvovania, napríklad Štefánikov ročník 1922. Ak ročník neniesol 
žiaden názov, tak nápis na odznaku bol „Válečná škola“. Odznak bol udeľovaný ná-
čelníkom generálneho štábu na návrh veliteľa školy a absolventi ho nosili na blúze 
na prsiach pravej strany v strede našitého vrecka.  

Pamätný odznak pre absolventov vojenskej intendančnej školy, ktorý bol zave-
dený v rokoch 1922210 – 1939 a bol určený na prezentovanie dosiahnutého vzde-
lania, ako aj odbornej úrovne dôstojníkov. Odznak bol strieborný, mal oválny tvar, 
ktorý bol štylizáciou Merkurovej okrídlenej pozlátenej palice, lipového venca, ma-
lého štátneho znaku a stuhy v rozmeroch vyobrazenia. Merkurova palica bola po-
zlátená, veniec so stuhou mal zoxidovanú patinu, malý štátny znak prelamovaný, 

207 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. VII., ze dne 9. února 1924, č. 64. Památní odznak pro diplom. důstojníky 
gen. štábu, absolventy čs. vál. školy v Praze. Výnosy věcné, rok 1924. 

208 Tamže. 
209 Doslovný preklad českého názvu válečná by znel „Vojenná, či vojnová akadémia“, no príslušný sloven-

ský ekvivalent z danej doby nejestvuje, keďže služobným jazykom v československej armáde za prvej 
Československej republiky bola de facto čeština. 

210 VHA Bratislava, Věcný věstník MNO, roč. XII., ze dne 18. června 1929, č. 229. Pamätný odznak pre absolven-
tov vojenskej intendančnej školy, rok 1929. 

125 Vychádzkové čiapky v rokoch 1930 – 1939
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desiatnik pechoty desiatnik letectva

nadpráporčík zbraní rotmajsterk zbraní ďalej slúžiaci čatár
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leštený a bol podložený červenou smaltovanou doštičkou. Priestor medzi lístkami 
lipového venca a okrajom štátneho znaku bol podložený modrým smaltom. Znak 
Slovenska na hrudi leva malého štátneho znaku bol pozlátený, červeno- a modro- 
smaltovaný. Na stuhe bol vyrytý nápis VOJENSKÁ INTENDANTSKÁ ŠKOLA, a prís-
lušný rok absolvovania školy.  

S  platnosťou od roku 1928 boli v  československej armáde zriadené odzna-
ky pre strelca z pušky, ľahkého a ťažkého guľometu, pre strelcov z mínometu,211 
a o rok neskôr aj odznaky pre mieriča delostrelectva a pre delovodov.212 

Odznaky boli zavedené v dvoch triedach:
– odznak pre strelca 2. triedy,
– odznak pre strelca 1. triedy. 

Odznak 2. triedy bol hnedo morený a odznak 1. triedy mal štítok so zbraňou po-
striebrený, matný, na spôsob starého striebra. 

V  roku 1935213 boli Ministerstvom národnej obrany zavedené odznaky pre elit-
ných strelcov z pušky, ktoré mali štít so zbraňou zlatený, matný, zbraň bola leštená 
a ostatné časti odznaku boli strieborné, matné. 

211 VHA Bratislava, Věcný věstník MNO, roč. XI., ze dne 11. srpna 1928, č. 636 Odznaky pro střelce, rok 1928. 
212 Tamže, roč. XII., ze dne 20. června 1929, č. 527. Odznaky pro mířiče a dělovody, rok 1929. 
213  VHA Bratislava, Věcný vestník MNO, roč. XVIII, ze dna 1935, č. 118. , 

126 Odznaky na čiapku

dôstojníci zbraní rotmajstri služieb mužstvo

127 Gombíky
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V roku 1938 boli zavedené nové odznaky pre ďalšie zbrane (odbornosti) a boli 
určené ich názvy vzhľadom ku diferencovanému stupňu náročnosti získaných odzna-
kov. Boli to nasledovné odznaky: 

– pre strelca, strelca 1. triedy a výborného strelca z pušky, z ľahkého, ťažkého a veľ-
kého guľometu, z pechotného kanónu, 

– pre strelca a strelca 1. triedy z mínometu (nový typ na rozdiel od odznaku z roku 
1929), 

– pre vrhačov granátov a granátnikov, vrhačov a granátnikov 1. triedy a výbor-
ných vrhačov a granátnikov, 

– pre mieričov a delovodov. 

Jednotlivé odznaky boli rovnakého kruhového tvaru, líšili sa najmä symbolom 
v heraldickom kovovom štítku so symbolom príslušnej zbrane. Po stranách zdola, po 
obvode na obidve strany do polovice štítku boli lipové lístky vo farbe kovu zodpove-
dajúcej výkonnostnému stupňu. 

Odznaky pre strelca z pušky, z ľahkého, ťažkého a veľkého guľometu, z pechotné-
ho kanónu mali tri výkonnostné triedy, a to: 

– odznak pre strelca z pušky (z ľahkého, ťažkého a veľkého guľometu, z pechotné-
ho kanónu), štítok morený, tmavohnedý, 

– odznak pre strelca z pušky (z ľahkého, ťažkého a veľkého guľometu, z pechot-

128 Pamätný odznak pre 
diplomovaných dôstojníkov 

generálneho štábu, absolventov  
čs. „válečné“ školy v Prahe  

(zavedený od r. 1922)

129 Pamätný odznak pre 
diplomovaných dôstojníkov 

generálneho štábu, absolventov  
čs. „válečné“ školy v Prahe  

(zavedený od r. 1928)

130 Pamätný odznak pre 
absolventov vojenskej 

intendančnej školy  
(zavedený od r. 1922)
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2. trieda

2. trieda

2. trieda

2. trieda

1. trieda

1. trieda

1. trieda

1. trieda

131 Odznaky pre strelcov z pušky, ľahkého guľometu a z ťažkého guľometu (1928) 

z pušky

z ľahkého guľometu

z ťažkého guľometu

z mínometu                                          
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132  Odznak pre mieriča delostrelectva a delovoda (1929)

delovod mierič

ného kanónu) 1. triedy, štítok postriebrený, nevýrazný a odznak pre výborného 
strelca z pušky (z ľahkého, ťažkého a veľkého guľometu, z pechotného kanónu), 
štítok zlatený, nevýrazne lesklý. 

Odznaky jednotlivých zbraní, a to pre: 
– strelcov z pušky so symbolom skrížených pušiek, 
– strelcov z ľahkého a ťažkého guľometu so symbolom ľahkého guľometu či sym-

bolom ťažkého guľometu, 
– strelcov z mínometu so symbolom mínometu, 
– mieričov a delovodov so symbolom skrížených delových hlavní, 
– vrhača granátov a granátnikov so symbolom vojaka v polohe vrhu, 
– strelcov z pechotného kanónu so symbolom kanóna a strelcov z veľkého guľo-

metu so symbolom veľkého guľometu. 

V druhej polovici 30. rokov boli zavádzané odznaky, ktoré možno zaradiť medzi 
odborné vojenské odznaky, tzv. odznaky pre špecialistov armády. V  roku 1936 bol 
zriadený odznak, ktorý sa udeľoval za výborné riadenie útočných vozidiel. Odznak 
bol plastický, pozostával z lipového venca oválneho tvaru, ktorý bol prekrytý tankom 
smerujúcim doľava, v hornej časti bol na venci položený malý štátny znak. Odznak pre 
dôstojníkov a rotmajstrov bol razený z plechu, veniec bol postriebrený (staré strie- 
bro). Na venci bol pripevnené malý štátny znak a tank, obidva boli pozlátené a mali 
prirodzený lesk. Odznak pre mužstvo sa razil z moreného plechu.  

V priebehu rokov 1918 – 1939 mala československá armáda vo svojej organiza- 
čnej štruktúre i balónové roty, ktoré boli neskôr podriadené veleniu delostrelectva. 
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strelec

strelec

1. trieda

1. trieda

výborný strelec

výborný strelec

z ľahkého guľometu

z pušky

133 Odznaky pre strelcov z pušky, z ľahkého a ťažkého guľometu (1938)

strelec 1. trieda výborný strelec

 z ťažkého guľometu
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V apríli 1931 boli pre pilotov a pozorovateľov z balónu zavedené Ministerstvom ná-
rodnej obrany pamätné odznaky. Odznak mal tvar elipsy, s dvoma lipovými ratolesťa-
mi, dookola boli ovenčené dve delové hlavne prevýšené letiacim orlom. 

Odznaky pre pilotov a pozorovateľov boli veľmi podobné, takmer identické. Od-
znak pilota mal postriebrený veniec lipových listov, orol bol pozlátený, bez lesku, de-
lové hlavne boli postriebrené a lesklé. Odznak pozorovateľov tvoril veniec z lipových 
lístkov, ktorý bol pozlátený, bez lesku, postriebrený orol bol taktiež bez lesku a delové 
hlavne boli postriebrené lesklé. Až v druhej polovici roka 1938 nastali určité zmeny, 
a to najmä u odznakov pre pozorovateľa a pilota z balónu a pilota riadeného balóna, 
kde veniec z lipových listov bol postriebrený na spôsob starého striebra, delové hlav-
ne boli zlatené, neleštené. Orol v odznaku pre pozorovateľa z balónu bol postriebre-
ný, bez lesku; v odznaku pre pilota z balóna a pilota riadeného balóna bol pozlátený, 
bez lesku. 

Od roku 1923 sa začali aj v  letectve československej armády zavádzať odznaky 
pre výkonný letecký personál, ktoré prezentovali dosiahnutú odbornú úroveň špe-
ciálneho leteckého výcviku. Na tento účel Ministerstvo národnej obrany zriadilo od-
znaky pre pilotov a odznaky pozorovateľov. Obidva mali rovnaký tvar i veľkosť, ale 
líšili sa vo vypracovaní jednotlivých detailov.214 

Odznak pre pilotov mal strieborný lipový veniec, na ňom bol položený strie-
borný sklonený meč so zlatými krídlami a na ňom v hornej časti v štylizovanom 
štvorci postavenom na uhle bol zlatý štátny znak. 

Odznak pre poľných pozorovateľov sa líšil od odznaku pre pilotov len v nie-
ktorých detailoch, a to najmä vo farbe kovu: veniec zlatý (bez lesku), krídla a če-

214 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. VI., ze dne 27. řijna 1923, č. 474. Odznaky pro piloty a pozorovatele. 
Výnosy věcné, rok 1923. 

134 Odznak pre vrhačov  
granátov a granátnikov

135 Odznak pre strelca  
z veľkého guľometu

136 Odznak pre strelca  
z pechotného kanónu
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peľ meča boli strieborné lesklé a  rukoviatka meča bola strieborná matná (farba 
starého striebra). 

Pre pilotov nočných bombardovacích a nočných stíhacích rôt bol odznak pod-
ložený čiernym zamatom. Odznak sa nosil na blúze rovnošaty, na jej pravom ná-
prsnom vrecku.

V roku 1931 bol zriadený odznak pre poľných lietadlových pozorovateľov zbraní. 
Skladal sa zo strieborných krídel bez lesku, sklopeného strieborného meča s leskom 
v hornej časti, v štylizovanom štvorci postavenom na uhle bol zlatý štátny znak, a to 
všetko bolo položené na zlatej lipovej ratolesti s prírodným leskom. Súčasne bol zria-
dený aj odznak pre poľných leteckých strelcov, ktorý bol jednoduchší, celý striebor-
ný, bez lipových ratolestí (krídla bez lesku, štátny znak strieborný). 

137 Odznak za výborné riadenie 
útočných vozidiel dôstojníkov 

a rotmajstrov  
(od r. 1936)

140 Odznak pre výkonný letecký 
personál poľný pilot-letec  

(od r. 1923)

138 Odznak pre pilotov balónov  
(od r. 1931)

141 Odznak pre poľného 
lietadlového pozorovateľa zbraní 

(od r. 1923)

139 Odznak pre pozorovateľov 
z balónov 

(od r. 1931)

142 Odznak pre poľného 
leteckého strelca (od r. 1931)
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3.3. VYZNAMENANIA 

Po vzniku Československa bol jedným z prvých právnych aktov zákon č. 61/1918 Zb. 
z 10. decembra 1918.215 Zákon zrušil šľachtické tituly a rády. Tento zákon zároveň sta-
novoval, že ten, kto úmyselne a verejne používa šľachtické tituly a rady, ktoré boli záko-
nom zrušené, alebo kto si privlastňuje čestný odznak alebo vyznamenania, ktoré mu 
neboli udelené, dopúšťa sa priestupku a môže byť potrestaný väzením alebo peňaž-
nou pokutou. Prijatie opatrení o zrušení šľachtických titulov a radov, ako aj zrušenie 
niektorých vyznamenaní, svedčí o tom, že po vzniku republiky bola snaha rýchlo sa 
vyrovnať s rakúskymi symbolmi a ostatnou záplavou vojenských dekorácií. V snahe 
riešiť množstvo úloh sa tak zabudlo na tie vyznamenania, ktorými boli dekorovaní prí-
slušníci zahraničného vojska v boji za nový štát. Preto zákon č. 243/1920 Zb.216 zo dňa 
10. apríla 1920 stanovil, že zákon č. 61/1918 Zb. sa nevzťahuje na Československý voj-
nový kríž, Československú Revolučnú medailu, spojeneckú medailu Víťazstvo a niekto-
ré ďalšie zahraničné rady a dekorácie. Taktiež bolo stanovené, že nové vyznamenania 
môžu byť zriadené len pre vojakov za statočnosť preukázanú pred nepriateľom alebo 
pre príslušníkov cudzích štátov za zásluhy, ktorými sa zaslúžili o československý štát.217 

Pre príslušníkov zahraničného vojska s cieľom morálne oceniť všetkých tých, kto-
rí priniesli obete a niesli bremeno v boji za slobodu svojich národov, československá 
zahraničná dočasná vláda zriadila v Paríži dekrétom zo dňa 7. novembra 1918218 prvé 
najvyššie vojenské vyznamenanie – Československý vojnový kríž. Vyznamenanie vo 
forme atypického bronzového kríža tvorili štyri do seba zapustené kruhy, ktorých okraj 
bol plasticky zdvojený. Lícna strana pozostávala zo štyroch znakov, v hornom kruhu bol 
symbol Čiech (štandardný český dvojchvostý lev), v dolnom symbol Slovenska (dvoj-
ramenný kríž na trojvrší), v pravom ramene symbol Moravy (moravská šachovnicová 
orlica) a na ľavom ramene symbol Sliezska (sliezska orlica s perizoniom). Na rubovej 
strane boli do štyroch ramien vsadené lipové trojlístky s kvetom. V samotnom strede 
bola plasticky prepletená iniciála ČS. Stuha bola červenej farby s bielymi pásikmi.219 

215 Zákon č. 61/1918 Sb. ze dne 10. prosince 1918 jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly. 
216 Zákon č. 243/1920 Sb. ze dne 10. dubna 1920, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů.
217 PURDEK, ZELIZŇÁK, ref.. 1, s. 83-84.
218 VHA Bratislava, Věstník Č.S. MNO, roč. II., ze dne 1. března 1919, č. 274. Dekret. Československý válečný 

kříž. Výnosy věcné, rok 1919. 
219 Vojenské historické múzeum, Piešťany (ďalej len „VHM Piešťany“) Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, 

medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú 
súčasťou medailí a pod.
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Československý kríž bol symbolom zjednotenia našich štyroch oslobodených kra-
jín a území: Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska. Predstavoval ideál slobody našich ná-
rodov, vďaka ktorému vznikla Československá republika. Bol udeľovaný buď zástavám 
alebo koruhvám jednotiek československých revolučných vojsk v prvej svetovej vojne 
(1914 – 1918), ktoré boli predmetom pochvál v rozkaze, vojakom československých 
revolučných vojsk za osobnú statočnosť pred nepriateľom a iné záslužné bojové činy, 
ako aj vojakom spojeneckých armád. Československý vojnový kríž 1914 – 1918 udeľo-
valo vtedajšie Ministerstvo vojny. Autorom výtvarného riešenia bol francúzsky sochár 
Antoine Bourdelle.220  

Československá Revolučná medaila221 bola zriadená dekrétom prezidenta re-
publiky v Paríži dňa 1. decembra 1918. Na lícnej strane na ploche rovnoramenné-
ho gréckeho kríža, ktorého ramená sa do stredu mierne rozširovali a jeho vnútorné 
hrany boli zaoblené, bola umiestnená plastická postava nahého muža, sediaceho 

220 PULEC, V. Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha : SNTL-Nakladatelství tech-
nické literatury ALFA, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1980, s. 78-79. 

221 VHA Bratislava, Věstník Čs. MNO, roč. II., ze dne 1. března 1919, č. 275. Dekret. Československá revolučná 
medaile. Výnosy věcné, rok 1919. 

143 Československý vojnový kríž 1914-1918    

averz (kríž s tromi lipovými 
ratolesťami za tri pochvaly 

uvedené v rozkaze armády)

reverz averz reverz 

144 Československá revolučná medaila
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na okrídlenom mýtickom koňovi. Pegas a jazdec boli obrátení k pravému okraju 
medaily. Samotný jazdec hľadel do strany, ľavicou držal hrivu Pegasa, pravicou 
zvieral žrď zástavy, ktorá viala nad jeho hlavou. Medzi ramenami kríža bol v bron-
zovom medzikruží umiestnený nápis VZHŮRU/NA STRÁŽ/SVOBODNÝ/NÁRODE/. 
Rubová strana medaily predstavovala v celej ploche kríža okrídlenú postavu ženy, 
ktorá symbolizovala slobodu. Žena bola odetá v suknici, mala obnaženú hruď a vo 
vzpriamených rukách držala nad hlavou doprava sa otáčajúcu zástavu s nápisom 
ZA SVOBODU, nohami šliapala dva hady zvíjajúce sa na obe strany. Perute boli 
trojité a posledné, ležiace na ploche vodorovného ramena kríža, boli zakončené 
piatimi letkami. Na bronzovom medzikruží medzi ramenami kríža bol v hornej čas-
ti letopočet 1914/1918. V dolnej časti bol štylizovaný ornament vavrínových lis-
tov. Na dolnej časti sa štylizovaný ornament vavrínových listov a k hornému okraju 
medaily bolo napájané ploché uško, ktorým prechádzal oválny prstenec tvorený 
lipovými lístkami previazanými stuhou.222 

Medaila z bronzu bola zavesená na červenej stuhe s bielym a v strede s modro 
lemovaným pruhom. Na medaile bolo možné upevniť ďalšie doplnky, a to: lipovú 
ratolesť za pochvalu v  armádnom rozkaze a  lipový lístok za pochvalu v  rozkaze 
armádneho zboru alebo divízie. Ďalej bolo možné upevniť na stuhu kovové štítky 
s označením Č. D. (Česká družina v Rusku) alebo L. E. (Cudzinecká francúzska légia), 
pokiaľ tam nositeľ slúžil, miesta bojov a ťažení, napríklad Zborov, Bachmač, Sibír, 
Doss Alto, Argony, ako aj čísla revolučných plukov, v ktorých nositeľ slúžil. Autorom 
výtvarného riešenia bol francúzsky sochár Antoine Bourdelle.223 

V septembri 1918 generál M. R. Štefánik, prvý minister vojny Československej 
republiky navrhol zriadiť vyznamenanie, ktorým sa mali odmeňovať zásluhy o bu-
dovanie slobodného Československa. Na základe jeho návrhu Československá ná-
rodná rada schválila, vyznamenanie, ktoré sa neoficiálne nazýval Rad Štefánika.224 

Rad Sokola225 mal tvar päťpäťramennej hviezdice s  rozšírenými koncami do 
oblúčika, tak, že tvoril pomyselný, ale takmer súvislý kruh. Ramená hviezdice boli 
tmavomodrosmaltované s  bielym lemom. V  stredovom medailóne bolo modré 
trojvŕšie a nad ním siluety štyroch sokolov. Na rubovej strane bol monogram ČS 

222 VHM, Piešťany. Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, 
znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou medailí a pod., 2012. 

223 PULEC, ref. 220, s. 79. 
224  VALACHOVIČ, P. Vyznamenania M. R. Štefánika. In Historické revue, roč. 1, 1991, s. 36. ISSN 1335-6550.
225 VHM, Piešťany. Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, 

znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou medailí a pod. 
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s lipovými ratolesťami a letopočet 1918. Záves tvoril zlatý lipový venček, pre pria-
mych účastníkov bojov s dvomi prekríženými zlatými mečmi, a tiež pre skupinu, 
ktorá sa nezúčastnila priamych bojov bez mečov. Stuha bola červená s tromi bie-
lymi pruhmi, na nej malá zlatá päťcípa hviezdička udelená pri pochvale. Rad bol 
vydaný roku 1919 v Tokiu. 

Rad Sokola mal mať podľa pôvodnej koncepcie tri triedy, neskôr sa ich počet 
rozšíril na päť, ale v konečnom dôsledku jeho realizácia nebola úplne dokonče-
ná, takže napokon mal iba jedinú triedu s dvomi skupinami. Prvá trieda pôvod-
ného návrhu radu z  októbra 1918 bola pomenovaná Rad M. R. Štefánika Sokol 
s mečmi. Druhou triedou mal byť Rad M. R. Štefánika Sokol s hviezdou na stuhe, 
a treťou triedou mal byť Rad M. R. Štefánika Za zásluhy. Rad sa nosil na ľavej stra-
ne pŕs spolu s ostatnými vyznamenaniami. (Vlož obr. 146). Bolo priam kuriózne, 
že tento Rad spolu s ostatnými vyznamenaniami a  titulmi bol zrušený na zákla-
de zákona č. 61/1918 Zb. z 10. decembra 1918, ale už v zákone č. 243/1920 Zb.  
z 10. apríla 1920 § 1 bola platnosť Radu obnovená, ako prejav uznania za zásluhy 
o vznik samostatného Československého štátu.

Rozhodnutím mierovej konferencie v Paríži zo dňa 24. januára 1919 na ná-
vrh hlavného veliteľa spojeneckých vojsk maršala Ferdinanda Focha bola zria-

 145 Rad Sokola

averz averz s hviezdičkou
na stuhe

averz reverz
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dená spojenecká Medaila Víťazstva 
(Médaille Interalliée de la Victorie).226 
Medaila sa stala pamätným symbo-
lom účasti Čechoslovákov vo svetovej 
vojne 1914 – 1918 po boku spojen-
cov. Bronzová medaila mala na lícnej 
strane zobrazenú okrídlenú postavu 
ženy symbolizujúcu Víťazstvo. Žena 
je otočená k  ľavému okraju, v pravici 
drží nad hlavou vpravo sklopený rím-
sky meč. Na hlave má nasadenú pril-
bicu. Za postavou na pravej strane sú 
zložené perute. Pod nohami postavy 
bola lipová ratolesť s drobným kviet-
kom. Rubová strana medaily pred-
stavovala v  strede malý štátny znak 
republiky, ktorej okraj bol lemovaný 
plastickým ohraničeným medzikru-
žím s opisom SVĚTOVÁ VÁLKA/ZA CIVILIZACI/. Okraje štítu boli spojené v strede 
s medzikružím mierne prehnutými páskami s letopočtom 1914 na pravej a 1918 
na ľavej strane. Plocha medzi štítom znaku a  medzikružím bola voľne posiata 
desiatimi jednotlivými lipovými listami. Medaila bola zavesená závesným krúž-
kom na stuhu zloženú z  farieb dúhy, do stredu smerovala červená farba a žltá 
k jednému a fialová k druhému okraju. Autorom československej verzie medaily 
bol Otakar Španiel. 

Československá verzia Spojeneckej Medaily Víťazstva bola legalizovaná záko-
nom č. 243/1920 zo dňa 10. apríla 1920 a stanovami doplnená dňa 13. februára 
1922.227 Medaila sa udeľovala všetkým dobrovoľníkom československej revolučnej 
armády, ktorí sa do nej bez nátlaku alebo bez rozkazu prihlásili pred 28. októbrom 
1918 a boli do nej zaradení najneskôr do uzatvorenia prímeria, teda do 11. novem-
bra 1918. 

226 GRAUS, Generál Milan Rastislav Štefánik, ref. 62, s. 225. 
227 VHA Bratislava, Věstník Č.S. MNO, roč.V., ze dne 25. února 1922, č. 69. Stanovy „Medaile Vítězství“. Výnosy 

věcné, rok 1922. 

146 Československa verzia  
Spojeneckej Medaily víťazstva

averz reverz
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Zákon Národného zhromaždenia č. 243/1920 Zb. z  apríla 1920 pripúšťal aj 
možnosť budúceho zriaďovania ďalších vyznamenaní pre vojakov alebo pre prís-
lušníkov iných štátov, ktorí sa zaslúžili o Československú republiku. 

V roku 1922 bol založený jeden z najkrajších európskych radov – Českosloven-
ský Rad Bieleho leva, určený výlučne cudzincom a zapožičiavaný výlučne za mi-
moriadne zásluhy o československý štát, ako aj za rozvíjanie priateľských vzťahov 
s Československom.228 Rad tak poskytoval možnosť oceňovať zásluhy o českoslo-
venský štát počnúc od predstaviteľov cudzích štátov až po diplomatický výkonný 
personál. 

Československý Rad Bieleho leva a k radu pripojená Československá Medaila 

228  SVOBODA, ref. 22, s. 76.

Kolana s klenotom a hviezdou

147 Rad Bieleho leva – vojenská skupina (1922)

Insígnie 1. triedy radu (veľkokríž a hviezda)
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Bieleho leva boli zriadené vládnym nariadením zo 7. decembra 1922229; stanovy 
boli postupne doplnené v rokoch 1924 (nariadením č. 261/1924), v roku 1930 (na-
riadenie č. 120/1930) a v roku 1936 (nariadenie č. 170/1936). 

Rad Bieleho leva bol zriadený v piatich triedach, pričom tá istá osoba nemohla 
nosiť naraz vyznamenanie viacerých tried. Rad sa udeľoval v dvoch skupinách, vo-
jenskej a občianskej, pričom klenoty radu sa odlišovali formou závesu (prekrížené 
meče vojenskej skupiny, prekrížené ratolesti civilnej skupiny). 

Rad Bieleho leva:
– stupeň s kolanou sa skladal s radového klenotu v tvare päťramennej hviezdi-

ce, kolany a radovej hviezdy; 
– 1. trieda (veľkokríž) – veľký radový klenot, veľkostuha a radová hviezda; 
– 2. trieda (veľkodôstojnícky) – menší radový klenot, náhrdelná stuha a radová 

hviezda; 
– 3. trieda (komandér) – radový klenot s náhrdelnou stuhou; 
– 4. trieda (dôstojnícky) – menší radový klenot a prievlečná stuha s rozetou; 
– 5. trieda (rytier) – menší radový klenot, zlaté časti boli nahradené strieborný-

mi a prievlečná stuha bola bez rozety.  

Kolana ako najvyššia insígnia radu sa udeľovala iba hlavám štátov. Občianska 
skupina mala záves, ktorý tvoril oválny lipový veniec s prekríženými palmovými 
listami, vojenská skupina mala prekrížené meče. Kolana sa skladala z 10 článkov 

229  Vládní nařízení č. 362/1922/Sb. ze dne 7. prosince 1922.

Insígnie 2. triedy (veľkodôstojnícky kríž a hviezda) 
averz, reverz
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s levom štátneho znaku ČSR a nápisom PRAVDA VÍTĚZÍ, z 10 článkov s monogra-
mom ČSR na vavrínových listoch, z ktorých závesový článok bol väčší a  farebne 
smaltovaný. Články boli na obvode spojené dvomi retiazkami. Klenot tvorila päť-
ramenná červenosmaltovaná hviezdica, ktorej okraje a hroty s guľôčkami a spája-
júce lipové listy boli zlatisté. V strede hviezdice bol lev štátneho znaku v nevýraz-
nom prevedení. Na rube v strede bol zlatý monogram ČSR, na zlatistom medzikruží 
modrosmaltovaný nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Guľôčka horného ramena hviezdice bola 
spojená s obojstranne razeným lipovým vencom s dvomi skríženými mečmi. Čer-
veno-biela hodvábna stuha insígnií 1. triedy radu (veľkokríž) bola zakončená ko-
kardou. Strieborná osemhranná hviezda radu mala v strede červeno-smaltovaný 
kruh vyplnený nevýrazným levom štátneho znaku ČSR a lesklým kruhovým nápi-
som PRAVDA VÍTĚZÍ, od ktorého vybiehali lúče osemhrannej hviezdy. Medaily mali 
na prednej strane leva z malého štátneho znaku a radové heslo, na zadnej strane 
bol monogram ČSR a na obrube nápis UDĚLENO V UZNÁNÍ ZÁSLUH a zatváracia 
spona. Rad navrhol rytec Rudolf Karnet. 

Príslušník Československej armády mohol nosiť na vojenskej rovnošate len 
zriadené vyznamenania, ktoré získal za slobodu a vznik československého štátu, 
vrátane Pamätného odznaku československého dobrovoľníka z rokov 1918 - 1919, 

Insígnie 3. triedy radu (komandérsky kríž) Insígnie 4. triedy radu (dôstojnícky kríž)

averz reverz averz reverz
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ktorý sa udeľoval za účasť v bojoch na Slovensku v rokoch 1918 – 1919 (bol zriade-
ný až v roku 1938), ako aj dekorácie udelené spojeneckými štátni. 

Štefánikov Rad Sokola mal medzi existujúcimi vyznamenaniami významné po-
stavenie. Do zriadenia Radu Bieleho leva zaujímal druhé miesto v poradí nosenia 
československých vyznamenaní za Československým vojnovým krížom. Stanovené 
poradie však nezohľadňovalo existenciu Medaily Jána Žižku z Trocnova ako prvé-
ho a najstaršieho československého vyznamenania.230 Táto medaila bola založená 
v septembri 1918 vedením ruských légií a prvýkrát bola odovzdaná v decembri 
1918 niekoľkým príslušníkom 6. streleckého pluku Hanáckeho v Jekaterinburku. 

Medaila Jána Žižku z Trocnova pozostávala z  medenej, striebrom plátovanej 
medaily, ktorá na averze mala portrét Jána Žižku v kožušinovej čiapke a na rever-
ze bol umiestnený dvojriadkový nápis ZA SVOBODU spolu s prekríženou lipovou 
a vavrínovou ratolesťou. Medzikružie reverzu nieslo opis ČESKOSLOVENSKé VOJ-
SKO a v dolnom okraji poradové číslo. Medaila bola na červenú stuhu s dvomi boč-
nými čiernymi zamatovými pruhmi upevnená pomocou závesu doplneného dvo-
mi retiazkami. Medaila mala tri stupne, pričom 1. stupeň mal na stuhe dve päťcípe 

230 GRAUS, Generál Milan Rastislav, ref. 62, s. 225-226.

Insígnie 5. triedy radu (rytiersky kríž), Insígnie 5. triedy radu občianskej skupiny 
(rytiersky kríž)

averz reverz averz reverz
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hviezdičky, 2. stupeň iba jednu hviezdičku a 3. stupeň bol bez hviezdičky. Medaila 
bola udeľovaná jednorázovo; hoci nikdy nebola zrušená, nikdy viac sa už neudeľo-
vala. Medaila Jána Žižku z Trocnova bola legalizovaná v roku 1920 prijatím zákona 
č. 243/1920 z 10. apríla 1920.  

Vyznamenanie Pamätný odznak československého dobrovoľníka z  rokov 
1918 – 1919, ktoré sa podľa nápisu na reverze nazýval aj Kríž v ťažkých dobách, 
bolo založené v roku 1938.231 Bolo určené všetkým dobrovoľníkom, ktorí v ob-
dobí od 28. októbra 1918 do 31. júla 1919 konali vojenskú povinnosť na Sloven-
sku a všade tam, kde išlo o zaistenie integrity československých štátnych hraníc. 
Odznak tvoril bronzový plochý kríž s  mierne prehnutými ramenami pri okraji 
v strede. Plocha kríža bola hladká, len okraj bol ohraničený. Na lícnej strane bol 
do stredu kríža vsadený štítok s plastickým malým štátnym znakom. Na rubovej 
strane bol v  hornom ramene letopočet 1918, v  dolnom 1919 a  uprostred bol 
nápis: V TĚŽKÝCH DOBÁCH.  

231 VHM, Piešťany. Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, 
znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou medailí a pod..

1. stupeň  (zlatá medaila) 2. stupeň  (strieborná medaila)

averz reverz averz reverz

148 Československá medaila Bieleho leva – vojenská skupina
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Na základe vyššie uvedeného je nutné uviesť, že boli v priebehu tohto obdobia 
predložené aj iné návrhy na zriadenie československých vojenských vyznamenaní, 
ktoré však z rôznych príčin neboli schválené.

V roku 1929 Matica Slovenská predložila československej vláde návrh na zria-
denie medaily Za slobodu Slovenska. Toto vyznamenanie malo byť určené len pre 
dobrovoľníkov z rokov 1918 – 1920. Autorom ideového a výtvarného návrhu me-
daily bol štábny kapitán August Malár z Hradca Králové. Medaila mala byť kruho-
vého tvaru, na averze s plasticky znázorneným trojŕvším s patriarchálnym krížom 
zo slovenského znaku a za ním v pozadí mal vystupovať český lev zobrazený od 
polovice tela nahor. Zostatok pozadia malo byť vyplnené vodorovným ryhovaním. 
Na reverze medaily mal byť umiestnený v opise nápis ZA SLOBODU SLOVENSKA 
a to tak, že v hornej časti mali byť slová ZA SLOBODU a v dolnej časti slovo SLO-
VENSKA. Pritom medzi týmito dvoma časťami nápisu mali byť umiestnené vo vo-
dorovnej osi medaily štylizované kvietky. V strede reverzu mal byť uprostred ne- 
uzatvoreného venca zloženého z dvoch lipových ratolestí v dolnej časti zviazaných 
stuhou umiestnený letopočet: v hornej časti 1918 a pod ním 1920.

 Stuha navrhovanej medaily bola splývavá, zavesená na hornom rahne (po-
dobne ako to bolo u niektorých exemplárov vyznamenania Vojnového kríža alebo 

149 Medaila Jána Žižku z Trocnova

averz reverz

150 Pamätný odznak čs. dobrovoľníka  
z rokov 1918-1919 

averz reverz
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Revolučnej medaily). Na stuhe mali byť zľava doprava šikmo položené farby slo-
venskej trikolóry – biela-modro červená. V strede plochy stuhy mali byť umiestne-
né skrížené rímske meče, pravdepodobne z rovnakého kovu ako medaila. Či mala 
byť medaila a meče vyrobené zo striebra alebo z iného kovu, ktorý sa pri takýchto 
druhoch medailí používal, sa nám nepodarilo zistiť. 

Návrh vojenskej medaily Za slobodu Slovenska bol Ministerstvom národnej 
obrany zamietnutí, pretože nepovažovali za vhodné, aby vedľa vyznamenania Voj-
nového kríža z  rokov 1918 – 1919 bolo zriadené ďalšie vojenské vyznamenanie, 
ktoré by bolo udeľované za statočnosť. Okrem toho vládne orgány namietali, že 
najmä navrhnutá stuha medaily zložená zo slovenskej trikolóry, by odporovala 
vtedajšej idei čechoslovakizmu. 

Návrh medaily Za slobodu Slovenska, ktorý nebol realizovaný, je z historické-
ho hľadiska zaujímavý tým, že v podstate išlo o ideového predchodcu Pamätného 
odznaku pre dobrovoľníka z rokov 1918 – 1919 (Kríža v ťažkých dobách), ktorý bol 
zriadený v roku 1938.232 

Ďalším zaujímavým návrhom bol návrh Ministerstva národnej obrany na zria-
denie Vojenskej pamätnej medaily prezidenta Osloboditeľa Tomáša G. Masaryka. 
Tento návrh podľa návrhu stanov predpokladal, že táto medaila bude prepoži-
čiavaná všetkým vojenským osobám , ktoré boli v aktívnej vojenskej službe dňa  
14. decembra 1935, v deň abdikácie prezidenta Masaryka. Nemalo sa to týkať osôb, 
ktoré boli odsúdené k väzeniu alebo k akémukoľvek trestu, s ktorým bola spojená 
strata občianskych práv, ak nebol trest zahladený. 

Navrhovaná medaila mala byť z bieleho kovu, priemeru 35 mm a  jej obruba 
mala byť zosilnená na 2 mm. Na averze v strede mal byť umiestnený reliéf prezi-
denta T. G. Masaryka a okolo – na zosilnenej časti mal byť nápis  PRESIDENT OSVO-
BODITEL T. G. MASARYK PRVNÍ VELITEL VEŠKERé BRANNé MOCI. Na reverze medai-
ly mal byť v strede reliéf malého štátneho znaku a pod ním dátum 14. XII. 1935. 
Na vyvýšenej obrube mal byť nápis „STÁTY SE UDRŽUJÍ TĚMI IDEÁLY, Z NICHŽ SE 
ZRODILY“. 

Stuha medaily mala mať šírku 35 mm a dĺžku 60 mm, splývavá, s dolným kon-
com zloženého do špice, červenej farby, na oboch okrajoch s dvomi milimetrový-
mi prúžkami modrej a bielej farby, z ktorých modrý mal byť vnútorný. 

232  HOLUB, O. Příspěvek k dějinám československých řádů a vyznamenání z let 1918 – 1939. Příloha k 22. 
číslu „Sběratelských zpráv“. Hradec Králové : Česká numismatická společnost, 1976, s. 7-8.



133

3. ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ SYMBOLIKA V ROKOCH 1918 – 1939

Tento návrh medaily bol Ministerstvom vnútra preskúmaný a z vecného hľa-
diska (až na niektoré pripomienky k textu stanov) schválený. Z dôvodu pripravova-
ných legislatívnych zmien v zákone č. 243/1920 Zb. bol prijatý záver, že ide o pred-
časný návrh. Ministerstvo národnej obrany tento návrh vzalo späť a po novelizácii 
citovaného zákona nebol návrh na zriadenie medaily znovu predložený.233 

 V súvislosti s pripravovanými zmenami Radu Bieleho leva a Medaily Bieleho 
leva v septembri 1938, mali byť zriadené aj ďalšie vyznamenania. Išlo o Rad svä-
továclavskej koruny, Rad slobody, Rad československej hviezdy, ako aj zriadenie 
Československého záslužného kríža. Z  objektívnych, ako aj subjektívnych príčin 
k zriadeniu uvedených radov a kríža nakoniec nedošlo.234 

Napriek tomu boli uvedené návrhy veľmi zaujímavé. Boli zrejme určitou re-
miniscenciou nezrealizovaných návrhov, napríklad návrhu z obdobia 1. svetovej 
vojny na zriadenie Radu svätováclavskej koruny, ako aj v tom období zavedeného 
a neskôr zrušeného Radu Za slobodu.235 

Zapožičiavanie radov a  titulov bolo neskôr nanovo upravené zákonom  
č. 268/1936 Zb. zo dňa 21. októbra 1936.236 Obidva predchádzajúce zákony boli 
síce ponechané v platnosti (č. 61/1918 a č. 243/1920), avšak boli zrušené niektoré 
ich ustanovenia. 

Československá republika v medzivojnovom období až do roku 1938 nema-
la prepracovaný systém štátnych vyznamenaní, až druhá svetová vojna priniesla 
väčšie množstvo radov a dekorácií, ktorými boli oceňovaní za statočnosť a zásluhy 
naši občania v období boja za znovuzískanie slobody.

233  HOLUB, O., ref. 233, s. 8-9. 
234  HOLUB, O., ref. 233, s. 16.
235  Návrh na zriadenie Radu slobody nebol priamym predchodcom Radu Za slobodu, ale bol zriadený o veľa 

neskôr nariadením vlády č. 105/1946 Zb. Taktiež aj návrh na novelizáciu vládneho nariadenia č. 362/1922 
Zb. bolo do určitej miery možné považovať za predobraz neskôr zriadeného československého vojen-
ského Radu Bieleho leva Za víťazstvo. Toto tvrdenie je možné konštatovať, pretože pôvodný návrh z roku 
1938 počítal s možnosťou udeľovať Rad Bieleho leva aj československým štátnym príslušníkom. 

HOLUB, O., ref. 233, s. 16. 
236  Zákon č. 268/1936 Sb. ze dne 21. října 1936 o řádech a titulech.
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záver

Vojenská symbolika československých légií v rokoch 1914 – 1920 a československá 
vojenská symbolika v rokoch 1918 – 1939 boli neoddeliteľne spojené s významnými 
dejinnými udalosťami. Príslušníci slovenského a českého národa spoločne bojovali 
počas 1. svetovej vojny v radoch československých légií vo Francúzsku, v Taliansku 
a Rusku za získanie slobody a za zavŕšenie spoločného boja, ktorým bolo vytvorenie 
vlastného štátu. 

Predmetom vedeckého výskumu bola analýza historického vývoja ako zdroj čes-
koslovenskej vojenskej symboliky, ktorá súvisela s formovaním československého za-
hraničného vojska – légií v rokoch 1914 – 1920 v Rusku, Francúzsku a Taliansku. Ďalší 
výskum bol spojený s historickým obdobím vzniku Československa, s formovaním, 
výstavbou a budovaním československej brannej moci v medzivojnovom období až 
do začiatku roka 1939. V rámci uvedeného výskumu, spojeného so štúdiom, analý-
zou, hodnotením a posudzovaní jednotlivých druhov vojenskej symboliky boli využí-
vané a uplatňované pravidlá a zásady heraldiky, faleristiky a vexilológie, pomocných 
historických vedených disciplín.

Výskumom sme dospeli k poznaniu, že vojenská symbolika predstavovala špe-
cifický, osobitý druh symbolov, ktorý bol spojený so zvláštnou oblasťou ľudskej čin-
nosti – s  vojenstvom, s  armádou. Našim hlavným objektom vedeckého výskumu 
v monografii boli vojenské zástavy a znaky, vojenská rovnošata (uniforma), označenia 
a vojenské vyznamenania. 

Prvým záujmom skúmania boli zástavy, vlajky, práporce, koruhvy, gonfanony, 
štandardy, ako i ďalšie vojenské symboly, ktoré vznikli ako prvé symboly vznikajúcich 
československých jednotiek Po vzniku československej brannej moci, v medzivojno-
vom období, pri porovnávaní, opisovaní a popisovaní vojenských zástav, ako aj zástav 
typu štandard, práporcov a koruhvy udelených plukom, útvarom, oddielom a prápo-
rom sme dospeli k záveru, že čo do formy aj obsahu boli rovnaké. Samozrejme, že sa 
vyskytli aj odlišnosti, ktoré boli minimálne a súviseli s použitím niektorých špecific-
kých prvkov, symbolov, znakov alebo iných použitých znamení. Na základe uvedenej 
analýzy sme mohli konštatovať, že prijaté právne normy zabezpečovali a umožňovali 
tvorenie jednotných vzorov zástav, čo bolo pre armádu veľmi potrebné a významné. 

Prvé československé symboly, ktoré sa objavili na vojenských rovnošatách 
armád krajín, kde légie vznikli, čiže v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku, pre-
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zentovali formujúce sa československé zahraničné vojsko. Podstatná časť v mo-
nografii je preto venovaná vojenskej rovnošate (uniforme) ako symbolu, ktorá 
vznikla z rôznych druhov rovnošiat až po jednotnú, unifikovanú československú 
vojenskú rovnošatu. V ďalšom je charakterizovaná vojenská rovnošata z pohľa-
du, ktorá vytvára priestor na umiestňovanie ďalších symbolov. Preto rovnošata 
doplnená rôznymi vojenskými symbolmi zohrávala významnú úlohu na vytvá-
raní celkového obrazu armády. Tieto symboly vyjadrovali momenty, ktoré boli 
spojené najmä s vonkajším vyjadrením postavenia vojaka, jeho zásluh, dosia- 
hnutých výsledkov a úspechov, ako aj zameranie jeho činnosti. Boli to symboly 
na rovnošate, teda na označovanie vojenských hodností, rozlišovacích odzna-
kov druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových znakov a odznakov, golierových 
symbolov, označenia na čiapke a ďalších symbolov charakterizujúce českoslo-
venské vojsko. 

Na vojenskú rovnošatu patrili aj ďalšie neodmysliteľné symboly, medzi ktoré 
boli zaradené nositeľné a neprenosné druhy vyznamenaní na ocenenie zásluh, 
ale aj také symboly – odznaky, ktoré nemali charakter vyznamenania. Tieto boli 
určené na označenie a  verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, čiže ab-
solventské odznaky; postavenia alebo dosiahnutie odbornej vojenskej a výkon-
nostnej úrovne, teda odznaky triednych špecialistov, výkonnostné a pamätné 
odznaky príslušníkov armády, ako aj ďalšie rôzne rozlišovacie odznaky i doplňu-
júce symboly, ktoré mali svoje opodstatnenie v armáde. 

V súvislosti s vyššie uvedeným môžeme konštatovať, že vojenská symbolika 
bola rôznorodá, pestrofarebná a účelná. Bohatosť a rôznorodosť bola aj v tom, 
že v priebehu výstavby armády, plnenia úloh spojených z jej hlavným poslaním 
vznikali nové druhy vojsk, zbraní a služieb, ako aj celý rad špecializácií či odbor-
ností, ktoré si vyžadovali desiatky grafických stvárnení formou symbolu, znaku 
či odznaku na zaradenie do určitej vojenskej štruktúry. Pestrofarebnosť sa pre-
javovala vo využívaní celého spektra farieb aplikovaných na rôzne druhy ma-
teriálu, ako bol textil formou vyšívania alebo maľovania, drevo a kov vo forme 
zliatiny alebo plechu. 

Pri popisovaní, opisovaní a  charakterizovaní jednotlivých častí vojenskej 
symboliky najskôr obsahovali podrobné údaje o vzniku a vývoji príslušných fe-
noménov, potom bol riešený ich podrobný prehľad s  uvedením všetkých po-
trebných technických, technologických a výtvarných detailov. 
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ZÁVER

Monografia je bohato doplnená obrazovými ilustráciami, ktoré ju, podľa nás, 
robia značne zaujímavou a atraktívnou.

Za obdobie 1914 – 1920, ako aj v medzivojnovom období 1918 – 1939 vznikli 
desiatky rôznych symbolov odrážajúcich historickú vojnovú etapu a medzivojno-
vú dobu spojenú s formovaním a bojovou činnosťou československého zahranič-
ného vojska a vznikom Československej republiky a jej armády.
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summary

The military symbolism of the Czechoslovak legions in the years 1914 – 1920 and 
Czechoslovak military symbolism in the years 1918 – 1939 were inseparably lin-
ked with important historical developments. During the First World War, mem-
bers of the Slovak and Czech nation fought alongside each other in the ranks of 
the Czechoslovak legions in France, Italy and Russia in order to gain freedom and 
to bring the joint struggle for creating a common state to a successful end.

The subject of this scientific research was to analyze the historical develop-
ments as a source of Czechoslovak military symbolism, which was connected 
with the formation of the Czechoslovak troops abroad – legions in Russia, Fran-
ce and Italy in the years 1914 – 1920. Further research was associated with the 
historical period of Czechoslovakia‘s establishment, the formation and building 
of the Czechoslovak Defence Force in the interwar period until the beginning of 
the year 1939. In writing this research paper, closely associated with the study, 
analysis, evaluation and assessment of individual types of military symbols, were 
observed and applied the principles and rules of heraldry, faleristics and vexilo-
logy, and of auxiliary historical disciplines. 

Our research has led to the realization that military symbolism represented 
a specific and unique set of symbols, which has been associated with a particu-
lar area of   human activity – with the military, the army. The main objects of our 
scientific research in this monograph included military flags, emblems, uniforms, 
designations and decorations. 

The first area of research aims to cover horizontal flags, flags, combat ban-
ners, vertical flags, gonfalons, banners, as well as other military symbols that 
were created as the first symbols of the emerging Czechoslovak units. After the 
establishment of the Czechoslovak Defence Force, in the interwar period, when 
comparing, outlining and describing the military flags, banners, combat banners 
and vertical flags awarded to regiments, military units, detachments and bat-
talions, we have concluded that they were the same in terms of their form and 
content. Admittedly, there were some minimal differences, which were mostly 
related to the use of certain specific elements, symbols, designations or insignia. 
Based on the analysis, we can conclude that the adopted legal norms ensured 
uniform designs of flags, which was highly needed and significant for the army.
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The first Czechoslovak symbols that appeared on military uniforms were those 
of the armies of the countries where the legions were formed, namely in Russia, 
France and Italy, hence representing the formation of the Czechoslovak army ab-
road. A substantial part of the monograph is, therefore, devoted to the military 
uniform as a symbol that had originated from different kinds of uniforms, merging 
into a single, unified Czechoslovak military uniform. In the subsequent section, the 
military uniform is characterized in terms of placement of other symbols. Decora-
ted by various military symbols, the military uniform played an important role in 
creating an overall picture of the army. Symbols reflected the moments that were 
associated mainly with the external expression of the soldier‘s position, merits, 
achievements and successes, as well as with army specialties. The symbols on uni-
forms designated ranks and recognized different arms, unit and service badges, 
sleeve insignia, collar symbols, cap badges, and other symbols characterizing the 
Czechoslovak army.

Other indispensable symbols were placed on military uniforms, including wea-
rable and non-wearable awards for merits, as well as such symbols as badges that 
were other than award badges in nature. These were intended to designate and 
present in public the soldier‘s education achievements, namely graduate badges; 
rank or military professional insignia and particular performance levels, i.e. army 
specialist, performance and commemorative badges, as well as various other dis-
tinguishing badges and additional symbols whose place was justified in the army.

In view of the above we can conclude that military symbolism was diverse, 
multicolor and purposeful. Its richness and diversity also consisted therein, that 
during the formation of the army and its tasks performance associated with the 
army‘s primary mission, new types of troops, weapons and services were being 
developed, and so was a variety of army specialties, which required dozens of de-
signs in the form of symbols, emblems and insignia within a specific military struc-
ture. The colourful diversity was reflected in the use of a whole spectrum of colors 
applied to various kinds of material, such as fabrics with embroideries and paint 
coating, wood and metal in the form of alloys or sheet metal.

When outlining, describing and characterizing various parts of military sym-
bols, the available data first contained detailed information about the origin and 
evolution of pertinent phenomena, followed by a precise overview of all essential 
technical, technological and artistic details.
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This monograph is richly supplemented by pictorial illustrations that, in our 
opinion, make the publication considerably interesting and attractive.

Dozens of different symbols were created in the period between 1914 – 1920 
and in the interwar period between 1918 - 1939, reflecting the historical war era 
and inter-war period that are associated with the formation and activities of 
the Czechoslovak troops abroad and with the formation of the Czechoslovak 
Republic and the Czechoslovak Army.
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zusammenFassung

Die Militärsymbolik der tschechoslowakischen Legionen in den Jahren 1914 – 
1920 und die tschechoslowakische Militärsymbolik in den Jahren 1918 – 1939 waren 
untrennbar mit den historisch bedeutenden Ereignissen verbunden. Während des 
Ersten Weltkriegs kämpften die Angehörigen der slowakischen und tschechischen 
Nation zusammen in den Reihen der tschechoslowakischen Legionen in Frankreich, 
Italien und Russland für die Freiheit und Schaffung eines eigenen Staates.

Der Untersuchungsgegenstand ist die Analyse der historischen Entwicklung als 
der Quelle der tschechoslowakischen Militärsymbolik, die mit der Formierung der 
tschechoslowakischen ausländischen Streitkräfte – Legionen in den Jahren 1914 
– 1920 in Russland, Frankreich und Italien zusammenhängt. Die Untersuchung ist 
weiter mit der Entstehung der Tschechoslowakei, Formierung und dem Aufbau der 
tschechoslowakischen Wehrmacht in der Zwischenkriegszeit bis zum Anfang des 
Jahres 1939 verbunden. Im Rahmen der oben erwähnten mit der Erforschung, Ana-
lyse, Bewertung und Beurteilung einzelner Arten der Militärsymbolik verbundenen 
Untersuchung werden die Grundsätze und Prinzipien der historischen Hilfswissen-
schaften – Heraldik, Phaleristik und Vexillologie angewendet.

Aufgrund der wissenschaftlichen Untersuchung kam man zur Erkenntnis, dass 
die Militärsymbolik eine besondere Art von Symbolen darstellt, die mit einem spe-
zifischen Bereich der menschlichen Tätigkeit – dem Militärwesen, der Wehrmacht 
verbunden ist. In der Monographie bilden den Hauptgegenstand der wissenschaft-
lichen Untersuchung militärische Fahnen und Abzeichen, Uniformen, Bezeichnun-
gen und militärische Auszeichnungen. 

Den ersten Untersuchungsgegenstand bildeten die Fahnen, Flaggen, Vexilla, 
Banner, Gonfanonen, Standarten als auch anderen militärischen Symbole, die als die 
ersten Symbole der entstehenden tschechoslowakischen Truppen geschaffen wur-
den. Bei dem Vergleichen, der Schilderung und Beschreibung von den Kampffahnen 
als auch den Regimenten, Verbänden, Truppen und Bataillonen verliehenen Stan-
darten, Vexilla und Bannern, die nach der Entstehung der tschechoslowakischen 
Wehrmacht, in der Zwischenkriegszeit verwendet wurden, kam man zur Erkenntnis, 
dass diese in Form und Inhalt stimmig waren. Selbstverständlich traten auch Un-
terschiedlichkeiten auf, die minimal waren und mit der Anwendung von einigen 
spezifischen Elementen, Symbolen, Abzeichen oder anderen Zeichen zusammen-
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hängten. Aufgrund der erwähnten Analyse konnte man feststellen, dass die ange-
nommenen Rechtsnormen die Schaffung einzelner Fahnentypen gewährleisteten 
und ermöglichten, was für die Armee von großer Bedeutung war. 

Die ersten tschechoslowakischen Symbole auf den Uniformen der Streitkräfte 
der Länder, in denen die Legionen gegründet wurden, d. h. in Russland, Frankre-
ich und Italien, präsentierten die entstehende tschechoslowakische ausländische 
Armee. Deswegen wird ein wesentlicher Teil in der Monographie der militärischen 
Uniform als dem Symbol gewidmet. Aus verschiedenen Uniformenarten wurde 
schrittweise eine einheitliche tschechoslowakische Uniform geschaffen. Danach 
wird die militärische Uniform als ein Gegenstand charakterisiert, der einen Raum für 
die Einstellung von anderen Symbolen schuf. Deswegen spielte die mit verschiede-
nen militärischen Symbolen ergänzte Uniform eine bedeutende Rolle bei der Schaf-
fung des allgemeinen Images der Armee in der Gesellschaft. Diese Symbole spie-
gelten nämlich vor allem die Stellung des Soldaten in Gesellschaft, seine Verdienste, 
Erfolge als auch sein Tätigkeitsbereich und seine Bestimmung wider. Es handelte 
sich um die Symbole auf der Uniform, die einen militärischen Rang bezeichneten, 
Erkennungsabzeichen der Waffengattungen, Truppengattungen und Dienste, Är-
melabzeichen, Kragensymbole, Mützenabzeichen und anderen das tschechoslowa-
kische Militär kennzeichnenden Elemente.

Zu der Uniform gehörten auch weitere Symbole, wie tragbare Ehrenzeichen 
für Verdienste und auch solche Symbole – Abzeichen, bei denen es sich um keine 
Ehrenzeichen handelte. Diese waren für die öffentliche Präsentierung der erreichten 
Stufe der Ausbildung (Absolventenabzeichen); der Stellung oder der erreichten mi-
litärfachlichen Ausbildung und des Leistungsniveau (Spezialisten-, Leistungs- und 
Erinnerungsabzeichen der Wehrmachtangehörigen) bestimmt. Außerdem gehör-
ten zu der Uniform weitere verschiedene Erkennungsabzeichen sowie ergänzende 
Symbole, die ihre Bedeutung in der Armee hatten.

Im Zusammenhang mit dem oben genannten, kann man feststellen, dass die 
Militärsymbolik vielfältig, farbenreich und zweckmäßig war. Ihre Reichhaltigkeit 
und Diversität bestand auch darin, dass im Zuge des Aufbaus der Armee, der Er-
füllung der mit ihrer Hauptmission verbundenen Aufgaben neue Truppen-, Waffen 
und Dienstgattungen sowie eine ganze Reihe von Fachrichtungen entstanden, die 
sich zehnerlei grafische Gestaltungen in Form von Symbol, Zeichen oder Abzeichen 
wegen der Einordnung in eine bestimmte Militärstruktur erforderten. Die Buntheit 
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äußerte sich in der Verwendung von einem breiten Spektrum von Farben, die auf 
verschiedenen Stoffarten (auf Textilien – in Form von Stickerei oder Malerei; Holz; 
Metall in Form einer Legierung oder in Form von Blech) angewendet wurden.

Bei der Beschreibung, Schilderung und Charakterisierung der einzelnen Kom-
ponenten der Militärsymbolik wurden zuerst ausführliche Angaben über die Entste-
hung und Entwicklung der betreffenden Phänomene aufgeführt und danach folgte 
ihre ausführliche Übersicht mit allen wesentlichen technischen, technologischen 
und bildenden Detailen. 

Die Monographie wurde mit reichen Bildillustrationen ergänzt, die sie unserer 
Meinung nach interessant und attraktiv machen.

In den Jahren 1914 – 1920 als auch in der Zwischenkriegszeit (1918 – 1939) 
entstanden zehnerlei verschiedene Symbole, die den Aufbau der tschechoslowa-
kischen ausländischen Streitkräfte und ihre Kampftätigkeit, die Entstehung der 
Tschechoslowakischen Republik und ihrer Armee in diesen historischen Etappen 
widerspiegelten.
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Obr. 57 Zástava 35.pluku čs. légií v Taliansku, rub, 1918
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Obr. 63 Rukávový hodnostný štítok čs. legionárov v Rusku, podporučík  
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Obr. 65 Rukávový hodnostný štítok čs. legionárov, slobodník so znakom 
Úderného práporu 1. obdobia (1917)

Obr. 66 Rukávový hodnostný štítok čs. legionárov v Rusku, čatár Úderného 
práporu upravenými širokými hodnostnými páskami 
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Obr. 68 Rukávové hodnostné označenie čs. légií, generálmajor
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Obr. 70 Rukávové hodnostné označenie čs. légií, podkapitán jazdectva  

(od októbra 1918 kapitán)
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Obr. 72 Blúza talianskej vševojsková uniformy používaná čs. legionármi 
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pluku
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Obr. 86 Zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, rub
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od roku 1925 (rub a líce)
Obr.89 Zástava pešieho pluku 28, rub
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Obr. 90 Zástava pešieho pluku 28, líce
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Obr. 92 Zástava Pešieho pluku 41 Žilina, líce
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Obr. 104 Vzor jednotnej štandardy čs. delostreleckých plukov  

od roku 1919 (rub a líce)
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Obr. 110 Štandarda pluku útočnej vozby, líce
Obr. 111 Vzor koruhvy jazdeckých plukov od roku 1929 (rub a líce) 
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Obr. 119 Československé rukávové odznaky z roku 1919
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PRAMENE

Pramene 

Vojenský ústredný archív – Vojenský historický archív (ďalej len VÚA-VHA) Praha,  
f. Československá střelecká brigáda 1916 – 1917, rozkaz velitele Čs. střelecké brigády. 

VÚA-VHA, f. Československá střelecká brigáda 1916 – 1917, f. 1. čs. střelecká divize 
Husitská, f. Čs. armádní sbor v Rusku, f. Čs. vojsko na Rusi, f. Předpisy Československé 
branné moci. 

VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v  Rusku, rozkaz velitele Čs. AS č. 15 ze dne  
15. (30.) 12. 1917.

VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v  Rusku, rozkaz velitele Čs. AS č. 117 ze dne  
27. 10. 1918. 

VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku, rozkaz velitele Čs. AS ze dne 15. (30.) 
12. 1917 o zavedení heraldického štítku na levý rukáv s rozlišovacím, specializačním 
a hodnostním označením.

VÚA-VHA Praha, f. Čs. vojsko na Rusi, rozkaz velitele Čs. vojska č. 57 ze dne 22. 8. 1919. 

Ústavní zákon č. 121/1920 Sb. ze dne 29. ledna 1920 o Ústavní listine Československé 
republiky.

Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 96, ze dne 31. prosince 1934, 
č. 267. Zákon o délce presenční služby. 

Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 35, ze dne 23. května 1936, 
č. 131. Zákon o obraně státu.

Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 66, ze dne 30. prosince 1936, 
č. 320. Zákon o změně správní působnosti vojenských útvarů. 

Zákon č. 61/1918 Sb., č. 243/1920 Sb., č. 252/1920 Sb. 

Zákon č. 252/1920 Sb. ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovění o státní 
vlajce, státních znacích a státní pečeti, příloha č. 2.
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Branní zákon č. 193/20 Sb. ze dne 19. března 1920.

Vládní vyhláška č. 138/38 Sb. o vstupu státu do branné pohotovosti. 

VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 2 – 13, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 
1929.

VÚA-VHA Praha, f. MNO Presidium 1918 – 1923, f. MNO Presidium 1923 – 1926,  
f. MNO Presidium 1927 –1939.

VÚA-VHA Praha, f. Věcní věstníky Ministerstva národní obrany, roč. 13, č. 10/93 
1930, Úprava stejnokroje. 

VHM Piešťany: 

Zbierka č. XIV. Výstrojný materiál – ústroj, rovnošaty a  rovnošatové doplnky, vý-
stroj, opasky, batohy prilby a pod. 

Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné ozna-
čenia, znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou medailí a pod.

Zbierka číslo XVI. – bojové zástavy, štandardy, praporce, vlajky, koruhvy, kmeňové 
knihy, stuhy, ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám. 
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c
cíp 58, 59, 82, 84, 87, 88, 90 

Č
Československá republika, 
československý štát 4, 7, 12, 13, 14, 18, 
21, 22, 28, 35, 70, 111, 119, 120, 122, 
124, 126, 131, 134
československá vojenská symbolika 4, 
5, 13, 35, 36, 48 
československé vojsko 5, 11, 21, 22, 27, 
30, 57, 77, 133 
československá branná moc 5, 7, 35, 
41, 47, 132 
československé légie (v Rusku, vo 
Francúzsku, v Taliansku) 5, 7, 10, 13, 23, 
26, 28, 76, 80, 102, 132 

československé zahraničné vojsko 5, 
13, 34, 36, 70, 76, 132, 133, 134
československá armáda 7, 13, 22, 25, 
26, 29, 30, 36, 48, 81, 93, 97, 102, 106, 
111, 115, 117, 126 
Česká družina 18, 23, 24, 48, 49, 50, 64, 
77, 81 
Československá národná rada 21, 30, 
56, 57, 66, 79, 90, 121 
československý strelecký pluk (1., 2., 3., 
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.) 24, 25, 26, 
27, 28, 50, 51, 52, 54, 55, 65 
československý strelecký pluk (21., 22., 
23., 24.) 30, 31, 39, 57, 58, 59, 60 
československý strelecký pluk (31., 32., 
33., 34., 39.) 33, 34, 39, 62, 63 
československá strelecká brigáda 24, 
25, 30
československé vojenské letectvo 
(letecké pluky) 42, 43 

d
dekorácie 7, 14, 119, 127, 131 
delostrelecká brigáda 28 
divízia 34, 47, 48, 62, 68 
dobrovoľnícky pluk 37, 38
dvojchvostý lev 9, 54 

e 
erb 9, 11, 12, 13, 57, 61, 84, 88, 92 

F 
faleristika 7, 14, 132 
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farba 63, 64 
figúra 10 

g 
gonfanon 7, 8, 56, 132 
guidon 55 

h
heraldika 7, 8, 14, 132 
hrot zástavy 57, 63 
husitské palcáty 8
hviezda 102, 103, 107, 109, 122, 126 

i
ikonografia 6 
insígnie 19, 20

j
jazdecký pluk 27, 42

k
kalich 9, 13, 55 
klenot 124, 125, 126 
koruhva 7, 8, 11, 50, 90, 92, 93, 120, 132 
kolana 125 
koruna (korunka) 10, 11, 52, 54, 55, 61, 
80, 82, 87 
kosoštvorec 53, 54 
kríž 7, 11, 15, 19, 54, 77, 80, 82, 88, 89, 
119, 120, 121, 127, 128, 129 
kruh 54, 57, 62, 68, 113, 119, 121, 129 
kruhopis 55 

l 

ľalia 52, 53
lipový list 8, 13, 87, 95, 96, 107, 109, 
119, 121 
list 59, 61, 81, 87, 88, 125, 126 
líce 48, 58, 59, 62, 80, 84, 87, 88, 123 
lemovanie 65, 67, 69, 92, 121 
lev 55, 80, 82, 87, 88, 119, 124, 125, 126, 
127, 131 

m
medaila 7, 14, 15, 20, 119, 121, 123, 
124, 126, 127, 128, 130, 131 
medzikružie 121 
meč 52, 69, 107, 109, 117, 118, 120, 
122, 123, 125, 130 
motív 54, 82, 84, 85, 89, 93 

n
neskorogotický štít 9, 80, 88 

O
obdĺžnik 102, 103, 109 
odznaky špecialistov letectva 14 
odznaky triednych špecialistov 109, 
115, 133 
odznak 6, 7, 10, 13, 14, 15, 64, 66, 70, 
72, 76, 87, 93, 95, 96, 102, 105, 109, 112, 
113, 115, 117, 133 
okraj (zástavy, vlajky) 53, 56, 57, 58, 59, 
82, 84, 87, 88, 123 
orlica 9, 10, 119 
ornament 53, 54, 55 
osemhran 105 
ovál 60, 95, 111, 115 
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označenia 5, 6, 13, 14, 65, 102, 105, 107, 
109 

P
palcát 59 
pamätné odznaky 109, 111, 117, 126, 
130, 133 
päťuholník 107 
perizonium 9, 62, 119 
pologuľa 102, 103 
prvá svetová vojna 5, 7, 10, 13, 14, 16, 
18, 23, 27, 48, 62, 76, 79, 120, 132 
práporec 7, 8, 12, 56, 85, 88, 132 

r
rad 7, 14, 19, 20, 119, 121, 122, 124, 
125, 127, 131 
ranogotický štít 9, 61
ratolesť 10, 13, 49, 52, 53, 58, 63, 102, 
105, 111, 118, 122, 123,127, 129 
renesančný štít 9, 50, 88 
reverz 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130 
rota Nazdar 18, 19, 50 
rovnošata (uniforma) 5, 6, 13, 23, 64, 66, 
69, 70, 72, 73, 75, 76, 95, 97, 100, 102, 
106, 107, 109, 126, 132, 133 
rub 48, 53, 58, 59, 80, 84, 87, 88, 92, 93 
rukávové znaky 13

s
strelecká divízia 25, 27, 65 
svätováclavská koruna 8, 48, 55, 56, 77, 
131 

sudlica 9 
strapce 58, 61, 62, 92
symboly (všeobecne) 4, 6, 7, 9, 11, 13, 
48, 50, 51, 52, 54, 55, 63, 65, 66, 68, 69, 
70 72, 76, 80, 82, 88, 95 109, 123, 132, 
133, 134 
symbolika 4, 57, 61 
 
š
štandarda 7, 8, 9, 12, 55, 88, 90, 93, 132 
štít 10, 11, 50, 52, 55, 56, 58, 66
štítok 66, 67, 68, 69, 82, 88, 100, 121, 
128 
štvorlístok 54 
štvorkružie 54, 57 
štvoruholník 61 
štvorček 102, 103 
t
trikolóra (bielo-modro-červená) 49, 59, 
84, 85, 93, 130 
trojvŕšie 11, 61, 80, 119, 121 

v
vencovka 62 
veniec 111, 112, 115, 117, 125, 129 
vexilológia 7, 61, 132 
vexilá 7, 8
vlajka 7, 8, 12, 56, 132 
vojenská symbolika 4, 6, 7, 12, 23, 76, 
132, 133 
vojenský symbol 5, 8, 66, 98 
vojenské hodnosti (dištinkcie) 6, 13, 14, 
64, 69, 72, 74, 76, 95, 97, 100, 103, 106, 
109, 133 
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vojsko (železničné, vozatajstvo, 
delostrelectvo, ženijné, telegrafné) 43, 
81, 96, 106 
vyznamenania 5, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 76, 
77, 78, 119, 124, 129, 131, 133 
výkonnostné odznaky 109 

z
zástava 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 48, 49, 51, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 66, 76, 80, 81, 
82, 85, 87, 88, 93, 120, 121, 132 
zástavka 48, 60
zbor 33 
znak 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 48, 55, 56, 61, 
62, 65, 66, 68, 74, 76, 80, 81, 84, 89, 92, 
96, 102, 105, 106, 111, 112, 115, 117, 
118, 119, 126, 128, 130 
znamenie 65 

ž
žrď zástavy 8, 9, 53, 89 
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