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Úvod 

Témata českého zapojení do první světové války, a především činnosti a významu 

československých legií se v posledních letech těšila značné pozornosti odborné i široké 

veřejnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že vznik první Československé republiky, k jejímuž 

odkazu se současný český stát hlásí, byl umožněn úspěchy čs. vojenských 

jednotek v tomto konfliktu, nelze se tomuto zájmu divit. Vyšla tak celá řada publikací, 

tematicky i odborně extrémně různorodých, které se zabývají čs. legiemi např. 

z hlediska politického, vojensko-historického, literárně i výtvarně uměleckého, ale také 

finančního nebo sociálního. Nicméně, až na několik výjimek1, tyto publikace 

zpravidla těží z momentální popularity tématu a místo výzkumu archivních pramenů, 

který by přicházel s novými poznatky, často pouze reprodukují informace obsažené 

v bohaté legionářské literatuře první republiky.   

Tato práce si klade za cíl vyplnit bílé místo v tuzemské odborné literatuře, tj. představit 

organizaci a vývoj československého vojenského soudnictví u čs. legionářských 

jednotek v Rusku v letech 1918–1920. Zkoumanou problematikou je dopad vojensko-

politických událostí na organizaci a výkon československé vojenské justice. Zkoumané 

jevy budou vylíčeny v časové posloupnosti, v práci je tedy použita diachronní metoda 

popisu historického vývoje. Metodologicky tak bude analýza archivních pramenů a tehdy 

užívaných pramenů práva doplněna analýzou nejdůležitějších událostí ve vztahu k čs. 

legiím v Rusku, a následně budou zhodnoceny jejich důsledky pro čs. soudnictví 

a organizaci čs. vojska.  

Kapitoly budou řazeny v chronologickém pořadí, které budou respektovat vývojová 

období čs. vojenské justice. Ačkoli první československá jednotka, Česká družina, 

vznikla bezprostředně po vypuknutí války v srpnu 1914, počátek československého 

vojenského soudnictví v Rusku je časově přesně vymezen dekretem předsedy 

Československé národní rady T. G. Masaryka ze dne 7. února 1918 o vyčlenění Čs. 

armádního sboru z celku rozpadající se ruské armády a jeho zařazení do autonomní čs. 

armády ve Francii.  

                                                 
1 Z poslední doby jde zejména o knihu Zborov vydanou v edici Československé obce legionářské od 
kolektivu autorů v čele s dr. Rakem, a knihu ekonomické vědkyně Danieli Brádlerové Vojáci nebo 
podnikatelé?, kterou vydala Akademie věd ČR a která s mimořádnou erudicí analyzuje hospodářské 
a finanční aktivity legií na Sibiři.   
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Vymezen je i konec zkoumaného období, který koresponduje s ukončením činnosti 

justiční služby čs. legií v rámci evakuace čs. vojska ze Sibiře v první polovině roku 1920. 

Agenda právního odboru a jednotlivých vojenských soudů přešla na Ministerstvo národní 

obrany a divizní soudy ve vlasti. 

Úvodní kapitola práce se zaměří na organizaci justice v čs. jednotkách v období od 

vypuknutí války do Únorové revoluce. Zatímco vojenské jednotky Čechů a Slováků 

počínaje Českou družinou, následně přetransformovanou v Československý střelecký 

pluk, Čs. střeleckou brigádu a Čs. armádní sbor, vykazovaly některé charakteristické 

prvky prozrazující její neruský charakter, který se podepisoval na vztahy uvnitř jednotky 

(idea dobrovolnictví, bratrství a boje za samostatný stát), právně byly součástí ruské 

armády, administrativně zcela podléhaly ruským orgánům a vojenským předpisům 

a na pozice vyšších velitelů byli dosazováni ruští důstojníci.  

Navzdory právně exaktnímu časovému vymezení činnosti čs. vojenské justice v Rusku, 

započal proces faktického osamostatňování čs. vojska již v důsledku ruské Únorové 

revoluce v březnu 1917. Druhá kapitola bude sledovat tento proces, který započal 

vznikem Odbočky Československé národní rady na Rusi, která se v otázkách politických 

stává nejvyšším orgánem Čechů a Slováků na území Ruska a reprezentuje čs. revoluční 

hnutí, včetně vojska, při jednání s ruskými orgány. Z její iniciativy je prosazeno, že čs. 

jednotky nesmí být nasazeny ve vnitroruských konfliktech, ale pouze na frontách proti 

Centrálním mocnostem. Tato neutralita však vzala za své v květnu 1918, kdy vojenské 

velení legií, odvracejíc hrozbu rozkladu armády, samostatně rozhodlo o probojování si 

cesty domů všemi prostředky. Následně byl v srpnu 1918 svolán 1. sjezd čs. vojska, kde 

dochází k přijetí Řádu o organizaci československého revolučního hnutí na Rusi, Statutu 

polních soudů, Disciplinárního řádu a další právní předpisy, které poskytují základní 

právní úpravu postavení čs. vojska v Rusku. Při Odbočce ČsNR v Rusku také 

v návaznosti na sjezd vznikl právní odbor, v jehož kompetenci byla organizace a dohled 

nad vojenskou justicí.  

Třetí kapitola bude věnována období od 1. sjezdu čs. vojska do poloviny roku 1919. 

V tomto časovém úseku došlo k dovršení organizační struktury čs. vojska v Rusku 

v návaznosti na vznik samostatného státu a reformu legií provedenou ministrem vojenství 

generálem Milanem Rastislavem Štefánikem. Předpokladem k unifikaci a k vytvoření 

stabilní legionářské vojenské justice bylo také stažení čs. jednotek z fronty a jejich 
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nahrazení oddíly Sibiřské národní armády admirála Kolčaka, což poskytlo prostor 

na vybudování rozvinutého systému týlových služeb.  

Závěrečná kapitola práce bude věnována evakuaci čs. vojska z Ruska, v jejímž důsledku 

došlo i k ukončení činnosti legionářské justiční služby. V této části bude popsán proces 

stahování legií z centrální Sibiře, organizační změny spojené s likvidací vojenských 

správních úřadů a také předání justiční agendy ve vlasti.  

Vhledem k téměř úplné absenci relevantní literatury k tématu legionářské vojenské 

justice (na tomto místě je vhodné vyzdvihnout brožurku od osoby nejpovolanější, 

dr.  Viktora Svobody2, vydanou Památníkem osvobození v roce 1924), informační jádro 

práce je založené na výzkumu dokumentů z archivních fondů Právního odboru (referátu) 

Odbočky Československé národní rady v Rusku, Ministerstva vojenství, oddělení 

v Rusku a Vojenské správy na Sibiři, které jsou uložené ve Vojenském ústřední archivu 

– Vojenském historickém archivu. Pro cíle této práce bylo klíčové dohledat dokumenty, 

které by odhalovaly organizační strukturu a prameny práva, kterými se legionářská 

vojenská justice řídila.  

Dalším předmětem autorova archivního zkoumání bylo hledání souhrnných 

zpráv o činnosti právního odboru a jednotlivých soudů, které by osvětlily výkon 

spravedlnosti v praxi. Jelikož však inventarizované složky právního odboru v této 

souvislosti nebyly zcela kompletní (nepodařilo se dohledat souhrnnou zprávu o činnosti 

za rok 1920), autor bádal i v Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR, konkrétně 

v archivu Vojenské správy na Sibiři a archivu dr. Václava Girsy, 

plnomocníka československé vlády v Rusku v letech 1919–1920, který do Prahy dodával 

souhrnné informace o průběhu evakuace legií ze Sibiře.  

Neocenitelným pramenem byly Rozkazy velitele Čs. vojska na Rusi v letech 1919-1920, 

ve kterých byly oznamovány všechny zásadní změny v organizaci ruských legií. Stejně 

                                                 
2 Dr. Viktor Svoboda, narozen 17. 7. 1889 v Rousínově u Vyškova, před válkou působil jako advokátní 
koncipient. Zajat byl září 1915 u volyňského Lucku, do čs. legií vstoupil v srpnu 1917. Od roku 1918 působil 
jako přednosta právního odboru Odbočky Československé národní rady v Rusku a následně jako 
náčelník právního referátu Vojenské správy na Sibiři a také ve funkci vrchního žalobce u sborového soudu. 
Po svém návratu do vlasti byl v hodnosti majora demobilizován a v meziválečném období se věnoval 
advokátní praxi, v rámci které často zastupoval legionáře a jejich rodiny. Po nacistické okupaci se zapojil 
do odbojového hnutí a průběhu tzv. druhého stanného práva byl 2. 7. 1942 popraven na kobyliské 
střelnici.  
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jako u Věstníku čsl. ministerstva národní obrany, je přístup k těmto zdrojům usnadněn 

jejich kompletní digitalizací Vojenským historickým ústavem v Praze.    

Jak jsem již zmínil, k legionářské tematice existuje množství literatury jak odborné, tak 

memoárové nebo beletristické. Pro účely této práce jsem čerpal ze vzpomínek přímých 

účastníků a odborných publikací.  

Pro základní přehled vývoje a organizace ruského carského vojenského soudnictví od 

2. poloviny 19. století jsem využil např.: ЗОЗУЛЯ, Игорь Викторович. Военная 

юстиция Российской империи: от военно-судебной реформы к военно-полевым 

судам начала ХХ века. 2010; nebo МАРТЫНОВ, Вячеслав Федорович. Военно-

дисциплинарное законодательство России во второй половине XIX–начале XX 

в. Власть. 2013.  

Mnoho přímých aktérů legionářské anabáze vydalo své vzpomínky. Informace jsem 

hledal v memoárech politických představitelů, např.: MASARYK, T. G. Světová 

revoluce: za války a ve válce, 1914-1918. Praha: 1925; KREJČÍ, František V. Návrat 

sibiřských legií. Praha: 1920.  

Ze vzpomínek vyšších vojenských velitelů legií uvádím např.: GAJDA, Radola. Moje 

paměti. Brno: 2008; HUSÁK, Otakar. Jdi!: vzpomínky legionáře Otakara Husáka. 

Praha: 2017; NĚMEC, Matěj. Návraty ke svobodě. Praha: 1994.  

Z moderní tuzemské odborné literatury je třeba uvést především publikace: 

BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé?: hospodářské a finanční aktivity 

československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři. Praha: 2019; ORIÁN, 

Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I. Praha: 2014; MOJŽÍŠ, Milan 

a Michal RAK. Zborov 1917-2017. Praha: 2018; FIC, Victor M. Československé legie v 

Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. Brno: 2008; a PICHLÍK, Karel, 

Bohumír KLÍPA a Jitka ZABLOUDILOVÁ. Českoslovenští legionáři, 1914-1920. 

Praha: 1996.   

Z bohaté meziválečné legionářské odborné literatury mi neocenitelným zdrojem 

informací byla 4dílná série kronik VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, 

Rudolf. Za Svobodu I-IV. Praha: 1925-1929; a KALINA, Antonín Svatopluk. Krví 

a železem dobyto československé samostatnosti. Praha 1938. 
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1 Dobrovolnické jednotky Čechů a Slováků 

v rámci ruské armády 

První jednotky čs. legií se začaly živelně organizovat v rámci francouzské a ruské armády 

bezprostředně po vypuknutí války v srpnu 1914. Do těchto jednotek se hlásili dobrovolně 

Češi a Slováci žijící v zahraničí, aby bojovali za své národní cítění proti Rakousku-

Uhersku a Německu. Ve Francii v rotě „Nazdar“3 dokončilo výcvik přibližně 250 Čechů 

a Slováků, zatímco v České družině, která se zformovala v Kyjevě, okolo 750. Vzhledem 

k obyčejovým normám mezinárodního práva válečného, které zapovídá státům 

rekrutovat občany, resp. poddané nepřátelských států, zůstávaly jednotky čs. 

dobrovolníků početně malé a byly zcela začleněny do struktury francouzské nebo ruské 

armády. Podléhaly tak výhradní kompetenci jejích justičních orgánů a vojenských 

právních předpisů.  

1.1 Vznik a vývoj čs. legií v Rusku v rámci armády 

carského Ruska  

V carském Rusku žilo v okamžiku vypuknutí války přibližně 100 tisíc Čechů a Slováků. 

Do Ruska odcházeli motivováni jak slavjanofilstvím, tak možností vyššího výdělku. 

Na pracovním trhu uplatňovali především svou odbornou kvalifikaci. Žili roztroušeni ve 

velkých městech evropského Ruska a od 60. let 19. století vzniklo souvislé usídlení ve 

Volyňské gubernii a na Kavkaze. Po vypuknutí války početné krajanské spolky svolaly 

řadu manifestací, aby ukázaly loajalitu Čechů k Rusku. Dva nejvýznamnější spolky – 

moskevský a petrohradský – společně sepsaly žádost o povolení vzniku čs. 

dobrovolnického oddílu. Dne 18. srpna 1914 povolila hlavní správa generálního štábu 

zřízení „zvláštních vojenských oddílů z Čechů dobrovolníků“4 a následně vybrala jako 

místo pro jejich zformování ukrajinský Kyjev.  

Po dokončení výcviku se 11. října 1914 na Sofijském náměstí v Kyjevě shromáždilo 

k vykonání slavnostní přísahy 12 ruských a 8 českých důstojníků, ruský lékař, 736 čs. 

dobrovolníků a 263 ruských vojínů týlového zabezpečení. Na konci října vyrazila Česká 

                                                 
3 Neformální název pro 1ère compagnie, bataillon C du 2e Régiment de Marche du 1er Étranger, 
v překladu 1. rotu praporu C 2. pochodového pluku 1. pluku Cizinecké legie. 
4 PICHLÍK, Karel, Bohumír KLÍPA a Jitka ZABLOUDILOVÁ. Českoslovenští legionáři, 1914-1920. Praha: 1996, 
s. 27. 
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družina do pole a byla začleněna do celku 3. armády generála Radko Dimitrijeva, která 

příslušela k jihozápadnímu frontu pokrývajícímu úsek fronty od jižního Běloruska až 

k rumunským hranicím.  

Ruské velení původně plánovalo využít nevelkou českou jednotku pro propagační, 

agitační a tlumočnickou činnost ve chvíli, kdy ruská armáda prolomí frontu a obsadí 

Slovensko a České země. Protože ale k průlomu nedošlo, 

Družina byla rozdělena na půlroty a samostatné čety, které byly přiděleny k jednotlivým 

vyšším jednotkám – divizím a sborům 3. armády. Čs. dobrovolníci s velkým úspěchem 

působili u štábů jako rozvědčíci a tlumočníci. Tyto role odpovídaly jejich malému počtu 

a vyšší inteligenci a kulturní vyspělosti, než jaké byly obvyklé u ruských vojáků.    

Pod vlivem úspěšné bojové činnosti čs. dobrovolníků byl na konci roku 1914 povolen 

nábor dobrovolníků z řad rakousko-uherských zajatců s českou národností, pokud se 

rozhodnou pro vstup do Družiny v okamžiku svého zajetí. Během krátké doby se 

přihlásilo 259 dobrovolníků, kteří byli 31. ledna 1915 přiděleni k jednotlivým rotám 

České družiny jako tzv. novodružiníci.  

Během roku 1915 začalo docházet k rozšiřování jednotky o další roty složené převážně 

z volyňských Čechů a počátkem roku 1916 se podařilo získat povolení k náboru zajatců. 

Družina, nyní již organizovaná do dvou praporů, byla 2. února 1916 

přejmenována na Česko-slovácký střelecký pluk. Dobrovolníků neustále přibývalo, 

a tak byla v květnu 1916 ustanovena 1. Československá střelecká brigáda, složená ze 

dvou střeleckých pluků o dvou praporech. Brigáda nadále netvořila kompaktní celek, ale 

jednotky operovaly nadále odděleně na jednotlivých úsecích fronty.5  

V létě 1916 se přihlásilo do čs. vojska již přes 7 tisíc zajatců, k jejich výcviku byl 

21. října zřízen 1. čs. záložní střelecký prapor a důstojnická škola čs. brigády. Dalších 

200 tisíc zajatých Čechů a Slováků bylo roztroušeno v zajateckých táborech, dolech, 

zbrojních závodech a hospodářských usedlostech v celé ruské říši.6  

                                                 
5 MOJŽÍŠ, Milan a Michal RAK. Zborov 1917-2017. Praha: 2018, s. 23–26. 
6 MOJŽÍŠ, Milan a Michal RAK. Zborov 1917-2017, s. 28.  
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1.2 Vnitřní organizace československých jednotek jako 

integrální součásti carské armády 

Od svého odchodu na frontu v říjnu 1914 byla Česká družina součástí ruské 3. armády. 

Jako taková podléhala zcela ruským vojenským řádům. Jelikož následně z ruských 

předpisů částečně vycházelo i právo čs. legionářského vojska, je vhodné si jeho základní 

aspekty přiblížit.  

Regulací vztahů v rámci vojenských jednotek a postihováním odchylek od žádoucího 

stavu se z hlediska hmotného práva zabýval Vojenský trestní zákon z roku 1866, 

novelizovaný roku 1875; méně závažné delikty postihoval Disciplinární řád z roku 1915; 

a nakonec organizace vojenského soudnictví a procesní právo byly upraveny ve 

Vojenském soudním řádu.  

Ruské vojenské soudnictví se opíralo o Vojenský soudní řád z roku 1867, který byl přijat 

v rámci velké reformy ruského státu v 60. letech 19. století. Na svou dobu šlo o moderní 

právní předpis, který v úvodních paragrafech překládá principy obžalovacího řízení, 

rovnosti stran, ústnosti a publicity soudního řízení, samozřejmě s ohledem na specifické 

podmínky vojenského stavu. Vojenský soudní řád byl následně novelizován v letech 1883 

a 1884. Tyto změny iniciované po nástupu reakčního cara Alexandra III. na trůn 

představovaly radikální odklon od obecného trestního procesního práva ve smyslu 

zjednodušení soudního řízení, posílení vlivu vojenských orgánů a omezení 

práv obžalovaných. Poslední novela z roku 1885 definovala soudní systém a řízení ve 

válečném období na základě zkušeností z Rusko-turecké války 1877–1878.7 

Liberální ustanovení Vojenského soudního řádu byla převzata z civilního Trestního řádu 

z roku 1864, i když byly pochopitelně taktéž zavedeny odchylky od pravidel obecného 

procesu, které se neslučovaly se specifiky vojenské služby. Při schválení soudního řádu 

nebyl definován konkrétní termín nabytí všeobecné účinnosti, takže byl zaváděn postupně 

v jednotlivých vojenských okruzích v období od roku 1867 do roku 1889.8 

                                                 
7 ВОЕННО-СУДЕБНЫЙ УСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ [online]. Международная военно-
историческая ассоциация. 2011 [cit. 2020-04-20]. 
8 ЗОЗУЛЯ, Игорь Викторович. Военная юстиция Российской империи: от военно-судебной реформы 
к военно-полевым судам начала ХХ века. Наука. Инновации. Технологии, 2010, s. 39-40. 
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Soudní pravomoc vykonávaly soudy plukovní, soudy vojenských okruhů, které v čase 

války nahrazovaly soudy korpusní (sborové). Nejvyšší instanci tvořily Nejvyšší vojenský 

soud a Nejvyšší námořní soud se sídly v Petrohradě.  

Na nejnižším stupni stály plukovní soudy, které byly zřizovány u všech samostatných 

jednotek na úrovni pluku. Skládaly se z předsedy, kterým byl obvykle velitel praporu, 

a dvou členů, obvykle velitelů rot, jmenovaných velitelem pluku. Předseda byl jmenován 

na dobu jednoho roku a členové soudu na šest měsíců s tím, že k jejich jmenování 

nedocházelo zároveň, nýbrž v intervalu dvou měsíců.9 Pravomoc velitele pluku 

byla široká – zda byl obviněný předán k soudnímu stíhání záleželo právě na jeho 

rozhodnutí, zároveň potvrzoval rozsudek plukovního soudu. Pokud tak neučinil, případ 

byl postoupen soudu vojenského okruhu (sboru).  

Plukovní soudy projednávaly všechny trestné činy a přečiny, u nichž jako sankce nebyla 

stanovena ztráta občanských nebo jiných partikulárních práv. Maximální doba odnětí 

svobody, kterou tyto soudy mohly uložit, nesměla přesáhnout 3 roky služby v trestních 

praporech a 4 měsíce samovazby ve vojenském vězení. Plukovní soudy řešily 

občanskoprávní spory vojáků do částky 150 rublů, za války do 300. Důstojníci byli 

z jejich působnosti zcela vyňati, protože stejně jako vojáci za těžké delikty podléhali 

soudu vojenského okruhu (sboru).   

Plukovní soudy byly de facto pomocným orgánem velitele pluku, jejich činnost tedy 

odpovídala spíše práci disciplinárních výborů než nezávislých soudů. Proti rozsudku 

soudu se měl právo odvolat velitel pluku a oběť deliktu, která mohla být účastníkem 

řízení prostřednictvím svého advokáta. Obžalovaný zastoupen být nemohl a ani mu 

nepříslušelo právo na odvolání. Jedinou jeho možností obrany proti rozsudku 

byla stížnost veliteli pluku.10  

Soud vojenského okruhu (v době války soud armádního sboru) byl řádným soudem první 

instance. Tyto instituce měly v působnosti všechny trestní kauzy, které nespadaly do 

působnosti plukovních soudů. Předsedou soudu byl vždy právník. Vedle něho zasedali 4 

soudci-laici, kteří byli jmenováni velitelem vojenského okruhu (velitelem armádního 

sboru) z řad důstojníků na 4 měsíce, voleni byli vždy dva po dvou měsících. Ve své 

                                                 
9 ЗОЗУЛЯ, Игорь Викторович. Военная юстиция Российской империи: от военно-судебной реформы 
к военно-полевым судам начала ХХ века, s. 41. 
10 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi: sedmnáctá přednáška v cyklu o našem národním 
osvobození, pořádaném jednotami ČSOL, v Praze I.-II.-V. až VII. Praha:, 1924, s. 13.  
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soudní činnosti byli vojenští soudci podřízeni Nejvyššímu vojenskému soudu, na základě 

jehož rozhodnutí v disciplinárním nebo soudním řízení mohli být odvoláni z funkce, 

jelikož se na ně nevztahovalo ustanovení o neodvolatelnosti soudů jako pro jejich kolegy 

z civilního oddělení.11  

U soudů vojenských okruhů dále působili vojenští prokurátoři, kteří dohlíželi na průběh 

vyšetřování, sami prováděli vyšetřovací úkony a rozhodovali o dalším směřování 

případů. Pokud podali obžalobu k okružnímu soudu, účastnili se řízení jako zástupci 

veřejné žaloby. Na rozdíl od běžných státních zástupců, vojenským prokurátorům 

nepříslušelo zahájit trestní stíhání ani upozornit vojenské orgány na trestné činy 

vojenského personálu, i když takovými informacemi disponovali. Veškerá 

iniciativa byla soustředěna do rukou velitelů jednotek.12  

Pokud se na zločinu vojenského personálu podíleli i civilní osoby, bylo povoleno je stíhat 

vojenskými orgány. Obhájci byli jmenováni z právníků-kandidátů na soudcovské funkce 

nebo z důstojníků přidělených k soudu, což bylo v rozporu se statuty soudnictví z roku 

1864. Obžalovaný si mohl svobodně zvolit svého obhájce pouze v případě, že byl stíhán 

za trestný čin uvedený v obecném trestním zákoně. Svědecké výpovědi byly u soudu 

často pouze čteny, neboť svědci nedostali povolení dostavit se k soudu vzhledem 

k zvláštním okolnostem služby. Velitelé a důstojníci, kteří svědčili v případech urážky 

nadřízeného, tak činili až poté, co byli ze soudní síně vykázáni všichni přítomní včetně 

obžalovaného.13 

Všechny rozsudky soudů vojenských okruhů (sboru) byly považovány za konečné 

a jediným opravným prostředkem bylo podání kasační stížnosti Nejvyššímu vojenskému 

soudu, který se skládal ze stálých členů s právním vzděláním a dvou laiků jmenovaných 

se souhlasem imperátora na dobu určitou. Tento soud byl také první a poslední instancí 

pro vyšší důstojníky a generály. Kromě kasačních stížností a sporů o věcnou a místní 

příslušnost soudů mu náleželo i posuzování žádostí o obnovení přerušených řízení 

a přezkumu již vykonavatelných trestů. Dále také působil jako disciplinární orgán pro 

                                                 
11 ЗОЗУЛЯ, И. В. Военная юстиция Российской империи: от военно-судебной реформы к военно-
полевым судам начала ХХ века , s. 41-42.  
12 ЗОЗУЛЯ, И. В. Военная юстиция Российской империи: от военно-судебной реформы к военно-
полевым судам начала ХХ века, s. 42. 
13 ЗОЗУЛЯ, И. В., s. 43. 
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členy vojenských soudů a vydával stanoviska k legislativním návrhům týkajících se 

vojenské justice.  

Z dostupných archivních dokumentů je patrné, že vliv ruských soudů na čs. jednotky 

nebyl velký. Koncem roku 1916 byl sice rozkazem u střelecké brigády zřízen brigádní 

soud složený ze 3 důstojníků, ve skutečnosti však členové soudu nebyli nikdy jmenováni 

a soud tedy reálně nevznikl. V rozkazech z 2. poloviny roku 1917 se neobjevují žádné 

zmínky, že by ruské vojenské soudy vedly soudní řízení proti čs. dobrovolníkům. To 

souvisí s faktem, že ruští velitelé preferovali hojné využívání svých disciplinárních 

pravomocí.14   

Mimoto, ruští důstojníci pohlíželi na čs. vojáky jako na bývalé zajatce, a tak místo 

předávání provinilců soudům, je posílali s oblibou zpět do zajateckých táborů. Tato praxe 

měla svou světlou stánku v tom, že příslušnost k čs. vojsku platila do jisté míry 

za vyznamenání a znak mravní bezúhonnosti15.  

Disciplinární řád byl nejčastěji novelizovanou složkou ruského vojenského práva. 

Přijetím prvního moderního disciplinárního předpisu v roce 1869 byly sankce 

s odstrašující funkcí ve značné míře nahrazeny mírnějšími výchovnými a ochrannými 

tresty. Vojenská kázeň spočívala v „přesném a nezpochybnitelném provedení příkazů od 

nadřízených, řádného chování k nadřízeným a podřízeným, v udržování pořádku ve 

svěřené jednotce, ve svědomitém výkonu služebních povinností a v důsledném trestání 

pochybení a opomenutí podřízených“.16 Proměny v pojetí vojenské disciplíny jsou patrné 

napříč články tohoto dokumentu. Článek 4 stanovil, že velitel by se měl „vyhnout jakékoli 

nepřiměřené přísnosti neodůvodněné požadavky služby, rozvíjet a udržovat u každého 

důstojníka a vojáka povědomí o vysoké důležitosti vojáka povolaného k obraně trůnu 

a vlasti před vnějšími a vnitřními nepřáteli“.17  

Hlavní ustanovení disciplinárního řádu z roku 1869 zůstala až do února 1917 nezměněna. 

Výčet jednotlivých provinění však procházel častými změnami. V roce 1879 se 

disciplinární pravomoc velících důstojníků novelizovala podle vzoru nového německého 

                                                 
14 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu. Kniha třetí: Anabase 1918–1920. Praha: 
1928, s. 329. 
15 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na Rusi, s. 13. 
16 МАРТЫНОВ, Вячеслав Федорович. Военно-дисциплинарное законодательство России во второй 
половине XIX–начале XX в. Власть, 2013, s. 183. 
17 МАРТЫНОВ, Вячеслав Федорович. Военно-дисциплинарное законодательство России во второй 
половине XIX–начале XX в., s. 184. 
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disciplinárního řádu. Další významné novely následovaly v letech 1888, 1912 a 1915. 

Celkově lze konstatovat příklon k humanizaci disciplinární praxe. Například výkon 

tělesných trestů byl od roku 1904 zcela vyloučen.  

I přes tyto humanizační tendence se však čs. dobrovolníkovi jevila jeho mnohá 

ustanovení jako zbytečně omezující. S důstojníky, které musel oslovovat jako „Vaše 

Blahorodí“ mohl mluvit pouze tehdy, když byl tázán. Každý rozkaz velitele, neodporující 

vojenské přísaze, byl voják povinen bez odporu splnit, i kdyby tím zjevně páchal trestný 

čin. Jakékoliv, třeba i pouze domnělé porušení těchto pravidel mohl důstojník potrestat 

v mezích svých disciplinárních pravomocí. Nepřekročil-li je, nemohl být prakticky 

potrestán za jejich svévolné zneužití. Právo na stížnost bylo totiž značně omezené a její 

nesprávné podání dokonce trestné.18  

Mnohá omezení se ale týkala i oblastí života mimo službu. Vycházky mimo kasárna byly 

povoleny pouze na vymezená místa. Prostí vojáci měli zakázáno kouřit na veřejných 

prostranstvích, nesměli navštěvovat společenské akce, pohostinství a místa s prodejem 

alkoholu s výjimkou vlaků a lodí. Vedle osvícenějších zákazů, mezi které patřily zákazy 

hazardních her nebo zatajování nemocí, směli vojáci navštěvovat divadla či jiné kulturní 

akce pouze s povolením velitele roty. Návštěvy veřejných přednášek nebo vlastní kulturní 

aktivity vojáků, jako například působení v divadelních souborech nebo v orchestrech, 

povoloval pouze velitel pluku. Řády také přesně stanovily, jaké činnosti mohli vojáci 

vykonávat svobodně. Bez zvláštního povolení si tedy vojáci mohli například společně 

zazpívat nebo si číst. Není třeba zdůrazňovat, že velící řečí byla i v čs. jednotkách ruština, 

kterou si ovšem dobrovolníci zpravidla rychle osvojili.19  

Určité charakteristické znaky nicméně vykazovaly jednotky čs. dobrovolníků už v období 

České družiny. I v čase striktního lpění na ruských řádech se zde projevila řada vnitřních 

autonomních fenoménů. Hlavní roli při jejich utváření hrála národní uvědomělost 

a zejména dobrovolnický charakter Družiny. Bez ohledu na hodnosti se v čs. jednotkách 

vžilo tykání v neformálním kontaktu a oslovení „bratře“.  

Podle Váchy vojáci České družiny podléhali vedle oficiálního řádu ruské armády také 

neoficiálnímu řádu České družiny, jehož dodržování bylo vynucováno poddůstojníky 

                                                 
18 MOTYKA, Martin. Pohledy do každodenního života čs. legií v Rusku. In: Valka.cz [online]. 2002 [cit. 2020-
04-20].  
19 MOTYKA, Martin. Pohledy do každodenního života čs. legií v Rusku. In: Valka.cz [online]. 2002 
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a ostatními vojáky z řad krajanů.20 V květnu 1916 byl dobrovolníky schválen 

Československý řád vojenský, který byl závazný pro všechny dobrovolníky, a byl 

komplementární k ruským vojenským předpisům. Tato stručná kodifikace o 7 článcích je 

dokladem tzv. dobrovolné disciplíny, která potvrzuje výlučnost dobrovolnických oddílů 

oproti tvořené armádě na základě odvodní povinnosti. V případě menších prohřešků byl 

pachatel zbaven práva na oslovení „bratře“, v případě větších či opakovaných deliktů 

následovalo vyloučení z Družiny.21  

Součástí fenoménu dobrovolné disciplíny byl důraz na absolutní rovnost v rámci Družiny 

a každý legionář se cítil oprávněn rozhodovat sám za sebe a ovlivňovat chod celého 

společenství. Nepřekvapí proto poznámka Josefa Švece: „V mnohých chvílích jsme se 

podobali spíše spolku než vojsku.“22  

Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými v čs. vojsku se tak vytvářely na základě 

zkušeností dobrovolníků už v době jejich působení v České družině. Vzájemné vztahy 

v této době nebyly narušovány velkými hodnostními rozdíly mezi jednotlivými vojáky. 

Do Družiny totiž vstupovali všichni dobrovolníci jako prostí vojíni, bez ohledu na jejich 

předchozí rakouské hodnosti. Až do bitvy u Zborova přistupovaly ruské oficiální orgány 

k českým a slovenským vojákům s krajní nedůvěrou, a proto neměly zájem ani na jejich 

přílišném povyšování.  

Poměry uvnitř České družiny však byly také utvářeny na základě vztahu ruských vojáků 

a důstojníků k českým dobrovolníkům. Ze vzpomínek Otakara Husáka, Matěje Němce 

a dalších lze odvodit, že s většinou ruských důstojníků si čs. vojáci nevytvořili vřelé 

vztahy.23 Dobrovolníci zpočátku jen ztěžka přijímali za své ustanovení vojenských řádů, 

podle kterých museli projevovat submisivnost a vzdávat pocty v kontaktu s vyššími 

důstojníky. V počátcích České družiny došlo dokonce k několika konfliktům, kdy ruští 

důstojníci rázně odmítali jakékoliv pokusy o rovné a bratrské vztahy v kontaktu 

s Čechoslováky. Namísto toho vyžadovali striktní dodržování příslušných pravidel.   

Vstupem do České družiny se dobrovolníci zároveň stávali součástí českého národního 

hnutí v Rusku. Jako takoví měli aktivní volební právo do vedoucích orgánů Svazu 

                                                 
20 VÁCHA, Dalibor. Život v legiích. Českoslovenští dobrovolci na Rusi 1914-1918. České Budějovice: 2011, 
s. 63. 
21 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu. Kniha první: Česká Družina 1914–1916, 
Československá brigáda, 1916–1917. Praha: 1925, s. 303–304. 
22 VÁCHA, Dalibor. Život v legiích. Českoslovenští dobrovolci na Rusi 1914-1918, s. 64.  
23 In: NĚMEC, Matěj. Návraty ke svobodě. Praha: 1994; HUSÁK, Otakar: Jdi! Kniha I. Praha: 2017.  
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českoslovanských spolků na Rusi a někteří působili ve vedoucích funkcích vojenského 

odboru Svazu. Tímto se příslušníci Družiny vymykali ze zákazu členství v politických 

organizacích, jak stipulovaly ruské vojenské řády. 

1.3 Důsledky Únorové revoluce na politické stmelení 

a počátky osamostatňování vojska 

Do těchto poměrů radikálně zasáhla v březnu 1917 ruská revoluce. Rozkazem Prozatímní 

vlády z 21. dubna 1917 byly reformovány plukovní soudy. Od této chvíle soudily 

v šestičlenném senátu složeném z 3 důstojníků a 3 vojáků. Členové soudu už dále nebyli 

jmenováni velitelem, ale voleni nepřímou volbu prostřednictvím 2 volitelů za každou 

rotu. K právní moci nebylo již třeba potvrzení velitelem útvaru, rozhodnutí soudu bylo 

definitivní.24  

Prozatímní vláda spatřovala ruská vojenská selhání v předcházejících letech války 

za důsledek neschopnosti velitelů. Ačkoli velitele ponechala na svých místech, 

zřídila volené plukovní výbory (komitéty) a nové funkce politických plnomocníků 

(komisařů), kteří dohlíželi na činnost velitelů a v některých případech potvrzovali jejich 

rozkazy. Volební okrsek jednoho komisaře představovala rota. Pokud byly některé 

útvary pluku menší než rota, sdružovaly se do tzv. volebních skupin. V nich pak společně 

volily svého zastupitele.25 

Když se v prosinci 1917 jednalo o úpravě disciplinárního řádu pro Čs. armádní sbor, 

řešila se i otázka dozoru nad zákonností výkonů velitelské disciplinární pravomoci. Byl 

přijat návrh plnomocníka sboru prof. Maxy, aby sborový komisař jmenoval plukovní 

plnomocníky, kteří by jeho nebo jejich přímo nadřízeného velitele upozorňovali 

na nezákonný postup velitelů.26   

Vedle plukovních výborů byly na úrovni rot zřízeny také rotní výbory, které plnily 

podobné funkce. Jejich činnost se ale v praxi ukázala jako zbytečná, proto byly od 

července 1918 nahrazeny funkcí tzv. rotného důvěrníka.   

Vojáci 1. československé střelecké brigády přijali pád carství a demokratické reformy 

armády s nadšením. Velitelé však naštěstí v zájmu udržení disciplíny ve vojsku aplikovali 

                                                 
24 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 14. 
25 MOJŽÍŠ, Milan a Michal RAK. Zborov 1917-2017, s. 32–34. 
26 MOTYKA, Martin. Pohledy do každodenního života čs. legií v Rusku. In: Valka.cz [online]. 2002 
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nová nařízení mnohem obezřetněji, než tomu bylo v ruských útvarech. Pravomoc 

plukovních výborů se tak týkala především hospodářských a osvětových záležitostí. 

I v těchto oblastech ale výkonná pravomoc náležela stále velitelům, výbory disponovaly 

pouze kontrolními kompetencemi. Navzdory omezeným pravomocem si vojáci na jejich 

existenci velmi rychle zvykli. V průběhu tzv. tarnopolského ústupu po bitvě 

u Zborova přestaly v čs. brigádě na čas pracovat rotní i plukovní výbory. Proto komitéty 

náhradního praporu v Bobrujsku adresovaly vedení OČsNR rezoluci, ve které požadovaly 

zachování a obnovení činnosti výborů a přijetí nového disciplinárního řádu. V čase 

rostoucí protiválečné agitace nicméně výbory sehrály pozitivní roli v tom, že bránily 

bolševikům ideologicky působit na čs. vojáky.27  

Skutečným hřebem do rakve ruské armády byl rozkaz Prozatímní vlády 

z 16. dubna 1917, který odnímal velitelům jednotek disciplinární pravomoc. Velitelé sice 

stále měli právo, aby v bojové situaci na vlastní zodpovědnost učinili opatření potřebná 

k udržení nutné disciplíny, málokterý důstojník se k tomu však v době intenzivního šíření 

protiautoritativní demagogie odvážil. Disciplinární pravomoc přešla na nově vzniklé 

rotní soudy, které se skládaly z předsedy-důstojníka a 2 členů-vojáků volených celou 

rotou na dobu 6 měsíců. Pokud se obviněný dopustil těžšího přestupku, věc projednávaly 

soudy plukovní. Odvolání bylo možné pouze z důvodu procesních chyb při řízení.   

Jak konstatuje dr. Svoboda, volené soudy teoreticky mohly být úspěšné v udržování 

disciplíny v jednotkách, k tomu by ale bylo nutné, aby voliči i kandidáti měli zájem 

na jejím zachování. Rotní soudy byly navíc prostoupeny nedůvěrou k důstojníkům 

obecně, což dále snižovalo autoritu velitelského sboru. I s odstupem desítek let lze 

souhlasit s jeho tvrzením, že pokles autority velitelů měl za následek uvolnění disciplíny, 

což spolu s rozmachem politické agitace v armádě mělo za následek její rozklad jako 

bojeschopné síly.28 

Zatímco zřízení vojenských zastupitelských orgánů v ruském vojsku mělo jednoznačně 

rozkladný účinek, v čs. vojsku se naopak posílilo sebezáchovné hnutí.29 Od 6. do 

14. května 1917 se v Kyjevě konal 3. sjezd čs. spolků na Rusi. Již z předporad konaných 

v Moskvě vyplynulo, že hlavní slovo v čs. hnutí převzaly organizace zajatců a frontových 

                                                 
27 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu. Kniha druhá: Pod vedením prof. T. G. 
Masaryka. Praha: 1926, s. 334–336. 
28 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 15. 
29 KVAČEK, Robert. První světová válka a česká otázka. Praha: 2013, s. 78. 
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vojáků, jelikož rusofilní krajanské spolky pádem carismu přišly o podporu ruské vlády. 

Samotný sjezd se nesl ve slavnostním a manifestačním duchu. Delegáti jednomyslně 

prohlásili Československou národní radu v Paříži a jejího předsedu Masaryka nejvyššími 

orgány československého odboje. Do čela československého hnutí v Rusku se 

postavila Odbočka Československé národní rady, v jejímž čele stál člen ústřední ČsNR 

v Paříži, toho času pobývající v Rusku. Třetí den sjezdu, tj. 8. května, byly provedeny 

volby. Exekutivní presidiální komise byla tvořena vedle předsedy čtyřmi místopředsedy, 

dvěma tajemníky a referenty zřízených komisí (odborů). Ty byly zpočátku 4: organizačně 

finanční, vojenská, zajatecká a propagační. Vzápětí bylo zvoleno 26 členů Odbočky, kteří 

se podle schváleného organizačního řádu měli setkávat každé 2 měsíce v rámci plenární 

schůze. Dále byl při presidiu Odbočky zřízen smírčí soud a revizní komise.30  

Den po skončení sjezdu přijel do Petrohradu T. G. Masaryk, který měl v době carské 

vlády vstup na území Ruska zakázán. Jeho autorita posílila hnutí vnitřně i navenek při 

následných jednáních s orgány nové demokratické vlády.  

Na první plenární schůzi Odbočky, která se konala v Moskvě koncem srpna 1917, byl 

JUDr. Augustin Straka31 jmenován do nově ustavené funkce prokurora. Jeho postavení 

se blížilo funkci veřejného žalobce, jelikož mu z moci úřední příslušelo vyšetřování 

provinění proti národní kázni, které pak projednával smírčí soud.32  

Praxe měsíců následujících po kyjevském sjezdu ukázala, že je třeba více diferenciovat 

působnost komisí. Proto v rámci některých komisí vznikly další subkomise. Zodpovědní 

referenti však nenabývali právo účastnit se jednání presidiální komise. Při presidiu 

OČsNR tak v průběhu podzimu 1917 začal působit právní odbor, který zatím neměl 

žádnou pravomoc nad soudy u Čs. armádního sboru, a tak se jeho činnost 

omezovala na redakci navrhovaných nařízení OČsNR a přípravu projektu revoluční 

zápůjčky. 33 

                                                 
30 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu I, s. 726–733. 
31 JUDr. Augustin Straka se narodil 15. 11. 1877 ve Velkých Pavlovicích. Mobilizován byl v roce 1914 
a v hodnosti poručíka odjel se zeměbraneckým pěším plukem na ruskou frontu. Zajat byl v září 1914. Do 
legií vstoupil 4. 7. 1917 a byl zapsán jako vojín do 5. stř. pluku. Vedle funkce prokurora působil v rámci 
organizačně-finanční komise jako referent revoluční zápůjčky. Dojel do Francie, kde byl v červenci 1918 
zapsán do 23. střeleckého pluku. Po skončení války působil jako advokát a novinář a také až do roku 1939 
v pozici místopředsedy správní rady Banky československých legií a. s.   
32 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu II, s. 363. 
33 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu II, s. 690. 
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Nové předpisy Prozatímní vlády platily samozřejmě i pro Československou střeleckou 

brigádu, kde došlo rovněž k volbám do rotních a plukovních soudů. K jejich zavedení 

nicméně došlo jen v plucích I. divize a v 5. střeleckém pluku, kde byl však zřízen jen 

plukovní soud. V letních měsících roku 1917, kdy docházelo k formování armádního 

sboru, byl zřejmý rozkladný účinek těchto ustanovení. Proto byl v čs. jednotkách výkon 

funkce velitele pluku na výborech zcela nezávislý. Vzhledem k dramatickému poklesu 

kázně v ruské armádě, a i díky faktickému vyřazení starého carského disciplinárního řádu 

byl rozkazem náčelníka štábu vrchního velitele ruské armády č. 613 z 26. září 1917 v Čs. 

armádním sboru zaveden francouzský disciplinární řád Réglement sur le sevice intérieure 

des corps d’infanterie et du génie z 25. srpna 1913, podle kterého disciplinární pravomoc 

náleží velitelům.34 Tímto nařízením byl de facto položen základ samostatného vývoje čs. 

jednotek v Rusku v otázce soudnictví.    

                                                 
34 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 15-16. 
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2 Geneze čs. vojenské justice v Rusku 

v souvislosti se vznikem autonomní čs. 

armády 

Navzdory slibnému vzepětí ruské armády během roku 1916 byla země hospodářsky 

na konci svých sil. Po nepokojích dělníků a vojáků v Petrohradě, trvajících několik dnů, 

odstoupil 7. června 1917 konzervativní kníže Lvov z pozice předsedy vlády, ve které byl 

nahrazen bojovným Alexandrem Kerenským, dosavadním ministrem války. Ten už od 

května přesvědčoval na shromážděních vojáky o nutnosti poslední ofenzívy, ke které se 

Rusko zavázalo již na konci roku 1916 výměnou za masivní zásilky válečného i civilního 

materiálu. Na jednom takovém shromáždění delegáti 1. československé střelecké brigády 

přihlásili jednotku jako celek mezi úderné jednotky. Mezitím jednal předseda ČsNR 

Masaryk s Prozatímní vládou a hlavním armádním štábem o rozšíření legií neomezeným 

náborem, ale narazil na odmítavý postoj Kerenského a jednání uvízla na mrtvém bodě.35  

2.1 Důsledky bitvy u Zborova na organizaci čs. 

jednotek a výkon justice 

Ačkoli byl třem čs. plukům přidělen vedlejší směr ofenzívy, jejich rozhodný postup 

navzdory přesile nepřítele vyvolal obdiv v řadách ruských vyšších velitelů. Jako celek se 

ale ofenzíva přes nadějný počáteční postup rychle vyčerpala a v polovině července přešla 

vojska Centrálních mocností na všech úsecích do protiofenzívy. Rozklad ruské armády 

dosáhl vrcholu, mnozí vojáci jednoduše zahodili zbraně a vydali se domů.  

Navzdory nevelkému taktickému významu mělo vítězství u Zborova obrovský politický 

přínos pro vedení československého odboje. Již 4. července 1917 dal náčelník hlavního 

štábu ruské armády generál Brusilov svolení k zformování II. čs. střelecké divize 

a Kerenský povolil neomezený nábor z řad zajatců. Příznivé situace využil Masaryk, 

který Brusilovovi přednesl 3 memoranda, ve kterých jménem Československé národní 

rady požadoval vyjmutí čs. vojska z kompetence ruských orgánů a jeho podřízení 

politickému vedení Odbočky ČsNR. Dále odmítnul zapojení do vnitroruských konfliktů 

a žádal přesun části jednotek a zajatců do Francie, kde by se po vycvičení a vyzbrojení 

                                                 
35 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I. Praha: 2014, s. 24. 
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zapojili do bojů na západní frontě36. Zajímavostí je, že dohoda o přesunu 30 tisíců mužů 

mezi Masarykem a francouzským ministrem pro zbrojení Albertem Thomasem je vůbec 

první smlouvou, kterou uzavřela ČsNR se suverénním státem.37  

Do Francie nakonec odpluly z Archangelsku pouze dva transporty s méně než 2 tisíci 

dobrovolníky. Na Ukrajině, ve frontovém zázemí, mezitím probíhala horečná organizace 

a výcvik nových legionářských jednotek. V srpnu s ustavením 4. střeleckého pluku bylo 

završeno formování I. čs. střelecké divize, současně probíhala organizace II. střelecké 

divize. Během léta 1917 se do československého vojska přihlásilo 27 tisíc zajatců, 

a tak 9. října 1917 byl rozkazem náčelníka štábu vrchního velitele ruské armády zřízen 

Čs. armádní sbor s osmi střeleckými a dvěma záložními pluky, dvěma dělostřeleckými 

brigádami a nezbytnými týlovými a technickými jednotkami.38   

V návaznosti na jednání Masaryka s orgány Prozatímní vlády bylo Čs. armádnímu sboru 

přiřknuto zvláštní postavení v rámci ruské armády. Všichni vyšší velitelé, včetně velitelů 

pluků a velitele celého sboru, byli do svých funkcí jmenováni Odbočkou ČsNR, a pouze 

ČsNR je také mohla odvolat. Při štábu sboru i hlavního stanu působili plnomocníci ČsNR, 

jejichž souhlas byl třeba k důležitým rozhodnutím ve vojenských i hospodářských 

záležitostech. Pravomoc plnomocníků se uplatnila v listopadu 1917, kdy velitel 

kyjevského vojenského okruhu povolal, se svolením velitele I. divize plk. Mamontova, 

několik čs. jednotek k potlačení bolševického převratu v Kyjevě. Jelikož byl tento 

zákrok evidentním porušením zásady neutrality čs. vojska a proběhl bez vědomí 

plnomocníka Čs. armádního sboru prof. Maxy, byli čs. vojáci po několika dnech strážní 

služby i pouličních potyček odvoláni. Od tohoto okamžiku až do odjezdu čs. 

vojska z Ukrajiny v únoru 1918 k žádné další intervenci ze strany Čechoslováků nedošlo 

a znesvářené strany, zápasící mezi sebou o moc na Ukrajině, jejich neutralitu 

respektovaly.39   

Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, stav kázně a vzájemné vztahy mezi vojáky 

a důstojníky legií neprošly na rozdíl od ruských oddílů v důsledku Únorové revoluce 

vážnější krizí. Několikanásobné zvětšení vojska v 2. polovině roku 1917 už určité vnitřní 

pnutí přineslo. Kritický nedostatek důstojníků pro nové čs. pluky způsobil, že zajatcům 

                                                 
36 PICHLÍK, Karel, Bohumír KLÍPA a Jitka ZABLOUDILOVÁ. Českoslovenští legionáři, 1914-1920, s. 106. 
37 MASARYK, Tomáš G. Světová revoluce, s. 196. 
38 MOJŽÍŠ, Milan a Michal RAK. Zborov 1917-2017, s. 147–148. 
39 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I, s. 27.  
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byly při vstupu do legií nově uznávány jejich původní hodnosti z rakousko-uherské 

armády. To se nelíbilo zejména starodružiníkům, kteří si své stávající hodnosti vysloužili 

od píky za úspěšné velení v bojových situacích. Ačkoli byl hrozící konflikt 

navenek urovnán v důsledku intervence T. G. Masaryka, důvěrné vztahy mezi vojáky 

a důstojníky, typické pro Českou družinu, se už v armádním sboru nastolit nepodařilo.  

Situace se ještě víc zkomplikovala po bolševickém převratu v listopadu 1917, kdy 

započala intenzivní komunistická agitace s cílem rozložit čs. jednotky a získat je do 

služeb vznikající sovětské vlády.  

Zavedení francouzského disciplinárního řádu poskytlo vojsku ve světle rozkladu ruské 

armády stabilní právní předpis. Čs. vojáci s ním však nebyli příliš spokojeni, protože byl 

zaváděn spolu s ruskou velící řečí a disciplinární pravomoc náležela, podle jeho 

ustanovení, každému poddůstojníkovi. To pro dobrovolníky, prodchnuté demokratickým 

elánem, byla věc, kterou jen stěží akceptovali. Žádost o přepracování řádu tak, aby byl 

v souladu se specifickou situací čs. dobrovolnického vojska, byla přijata příznivě T. G. 

Masarykem, a tak na sjezdových předporadách, konaných v prosinci 1917 v Kyjevě, 

došlo k vypracování návrhu nového disciplinárního řádu čs. vojska v Rusku. K jeho 

schválení mělo dojít během sjezdu, který byl plánovaný na leden. Vzhledem k politické 

nestabilitě ale k jeho svolání nedošlo, a tak byl disciplinární řád vyhlášen v rozkaze 

velitele armádního sboru č. 15 ze dne 19. 1. 1918.40  

Přestože byl disciplinární řád znovu přepracován během I. vojenského sjezdu v létě 1918, 

jeho základní charakteristické znaky se neměnily. Velitelům byla definitivně 

zachována jejich pravomoc disciplinárního trestání, pravomoc nižších velitelů ale 

byla zrušena, takže ji mohli vykonávat velitelé roty a všichni vyšší velitelé. Disciplinární 

pravomoc se vztahovala jen na delikty služebního charakteru; vyloučeny byly přestupky, 

u kterých by odpovídající trest přesahoval pravomoc velitelů. Maximálním trestem, který 

mohl velitel v rámci výkonu své pravomoci uložit, byl trest odnětí svobody na dobu 15 

dnů prostého vězení. Vůbec poprvé se čs. voják mohl setkat s právem na odvolání k vyšší 

instanci s odkladným účinkem vykonavatelnosti, právem na podání soukromé žaloby, 

a došlo i k zavedení podmíněných trestů. Tyto novinky, které neměly oporu v rakouském 

                                                 
40 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 16. 
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ani ruském vojenském právu, byly přejaty z francouzských právních předpisů. Oproti 

francouzskému předpisu bylo nařízeno vyslechnout vojáka před stanovením trestu.41  

Ačkoli změny oproti francouzskému předpisu byly dílčího charakteru, je tato novela 

významná tím, že se jedná o první právní přepis, ve kterém si čs. vojsko samostatně 

upravilo vnitřní vztahy a výkon spravedlnosti.    

2.2 Začlenění ruských legií do celku čs. autonomní 

armády ve Francii 

Zatímco se československé jednotky věnovaly intenzivnímu výcviku, po letech frontové 

služby si užívaly relativního klidu a hojnosti ukrajinského zázemí a připravovaly se 

k odjezdu do Francie, Rusko se stále hlouběji propadalo do víru revoluční anarchie. Dne 

7. listopadu 1917 povstal petrohradský sovět, ve kterém měli převahu bolševici, proti 

Prozatímní vládě a po slabém odporu bylo dobyto její sídlo – Zimní palác. Po nečekaně 

snadném úspěchu následovala bolševická povstání v dalších velkých ruských městech. 

Úspěchem bolševiků byl zcela dovršen rozvrat ruské armády. Hněv vojáků, zmořených 

frontovým strádáním a porážkami, se vlivem činnosti bolševických komisařů 

materializoval v zabíjení důstojníků, loupení a rabovaní u bohatých, vypalování statků. 

Celá říše se ocitla na pokraji občanské války.  Z iniciativy Trockého byla navíc v Brestu 

Litevském zahájeno jednání o separátním míru s Centrálními mocnosti, čímž by Rusko 

definitivně přervalo vazby s dohodovými spojenci.   

Na Ukrajině, kde se nacházel Čs. armádní sbor, byla situace ještě nepřehlednější. Po 

listopadových bojích mezi vojenskými jednotkami, které se hlásily k Prozatímní vládě, 

a ukrajinskými bolševiky, přešla vláda na Centrální komisi, která 22. listopadu 

vyhlásila ukrajinskou republiku, dosud stále ve svazu s Ruskem. Nevyhnutelný konflikt 

s bolševiky byl tak odložen jen o 2 měsíce, neboť od konce ledna 1918 zahájily 

bolševické gardy obsazování ukrajinského území. Rozpadající se vláda Centrální rady 14. 

února povolala na pomoc proti bolševikům německou armádu. Ta zahájila neprodleně 

postup na celé ruské frontě, které nedisciplinované rudé gardy nemohly čelit. Téměř 

bez boje tak Centrální mocnosti obsadily rozsáhlé území Polska, Pobaltí, 

Běloruska a Ukrajiny. Tento vývoj definitivně přesvědčil sovětské představitele 

                                                 
41 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (dále jen VÚA-VHA), f. Odbočka 
Československé národní rady v Rusku, k. 56, Zpráva právního odboru, Jekatěrinburg, 1. 9. 1918.   
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o bezodkladném přijetí německých mírových podmínek, a tak 3. března uzavřením 

Brestlitevského míru vystoupilo Rusko ze světové války.42  

Za těchto okolností byla situace čs. vojska mimořádně obtížná. Obnovení protiněmecké 

fronty bylo den ode dne méně pravděpodobné, navíc hrozilo, že uzavřením míru ztratí 

Čs. armádní sbor svůj legální status. Návrh francouzského generálního štábu o nasazení 

čs. sboru na protiněmecké frontě v Rumunsku selhal na neústupnosti T. G. Masaryka, 

který trval na jeho přesunu do Francie. Současně francouzská generalita projevila zájem 

o zařazení Čs. armádního sboru pod své velení, a proto navrhla, aby se čs. vojsko v Rusku 

stalo součástí čs. autonomní armády ve Francii, která vznikla v návaznosti na dekret fr. 

prezidenta Raymonda Poincarého z 16. prosince 1917. Dekretem předsedy ČsNR T. G. 

Masaryka tak bylo oficiálně učiněno dne 7. února 1918.43  

Stažení čs. jednotek z Ukrajiny vzhledem k postupu vojsk Centrálních mocností nesneslo 

odkladu. Dne 20. února 1918 jako první vyrazil pěšky k východu 4. střelecký pluk, další 

jednotky I. divize jej navzdory střetům s postupujícími Němci následovaly. Díky 

obsazení a udržení mostu přes Dněpr v Kyjevě se 2. března všem jednotkám podařilo 

vyváznout z hrozby obklíčení na pravobřežní Ukrajině. Vyhráno ještě nebylo, neboť 

z Běloruska postupující německý armádní sbor hrozil přetnout vlakové spojení 

s centrálním Ruskem. Obrana klíčového železničního uzlu Bachmač 

byla svěřena plukům II. divize, pro které to byl křest ohněm. Nutno říct, že úspěšný, 

protože vedle zachování ústupové cesty bylo zrekvírováno dostatek vlakových 

souprav a zásob pro evakuaci celého vojska.44  

Cesta na východ byla sice otevřená, sověty ve městech a na železnici se ale na čs. vojsko, 

v té době jedinou řádnou armádu v celém Rusku, dívaly s podezřením. Pro 

bezproblémový přesun sboru Ruskem bylo třeba vyjednat podmínky se sovětskou vládou. 

V počátcích jednání, které vedl tajemník Odbočky ČsNR Jiří Klecanda s Leninem 

a Stalinem, se zdálo, že se podaří získat svolení k průjezdu vojska i se zbraněmi. Situace 

se změnila po jmenování Trockého vrchním velitelem ozbrojených sil. Jeho prvním 

rozkazem v nové funkci bylo zřízení Rudé armády, jejíž jádrem se mělo stát čs. vojsko. 

                                                 
42 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I, s. 28.  
43 PICHLÍK, Karel, Bohumír KLÍPA a Jitka ZABLOUDILOVÁ. Českoslovenští legionáři, 1914-1920, s. 134. 
44 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I, s. 28–29. 
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Proto vydal příkaz penzenskému sovětu, aby až do úplného ozbrojení zamezil přesunu 

Čechoslováků dále na východ.45  

Ešalonům46 bylo sice po částečném odzbrojení dovoleno opustit Penzu, znovu ale byly 

zastavovány místními sověty na různých stanicích od Uralu až po Vladivostok. V této 

fázi, kdy bylo čs. vojsko rozptýleno na více než 8 tisících kilometrech Transsibiřské 

magistrály, obdrželi čeští komunisté pokyn k zahájení rozsáhlé agitační kampaně s cílem 

získat legionáře pro službu v Rudé armádě.47 K požadavku bolševiků na propuštění 

ruských důstojníků neměli čs. zástupci výhrady, přesto zůstali ti, kteří byli 

z hlediska vojenské odbornosti nepostradatelní. Do velení většiny pluků se tak dostali 

českoslovenští důstojníci48. 

Výše předestřená nepřehledná vojensko-politická situace a urychlená evakuace Čs. 

armádního sboru z Ukrajiny, která probíhala bez odpovídajícího materiálního 

zabezpečení, vedla k nutnosti přistoupit k rekvizicím civilního majetku. Podle Daniely 

Brádlerové se jednalo o jediné období v historii ruských legií, kdy byly nařizovány 

a prováděny exekuce bez náhrady.49 Toho se někteří snažili využít pro svůj prospěch, 

a tak se množily případy krádeží, drancování a neoprávněných rekvizicí. Organizované 

soudnictví v čs. vojsku v této době prakticky neexistovalo, protože plukovní soudy byly 

zřízeny pouze u jednotek I. divize. Trestní pravomoc tak vykonávaly i plukovní 

zastupitelstva, shromáždění důstojníků a důstojnické čestné soudy. Když při ústupu 

z Ukrajiny vyvstala potřeba exemplárně potrestat nejkřiklavější případy loupeží 

a nezákonných rekvizicí, o trestu smrti pro viníky rozhodlo shromáždění celého pluku. 

Za účelem poskytnout čs. vojenskému soudnictví alespoň přechodné instituce byl 

                                                 
45 FIC, Victor M. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. Brno: 2008, s. 30. 
46 „Francouzské slovo échelon k nám přišlo ruským prostředím, kde se s tímto názvem seznámily tisíce 
českých vojáků za první světové války. Francouzské slovo échelon k nám přišlo ruským prostředím. Právě 
v ruském prostředí se s tímto názvem seznámily tisíce českých vojáků za první světové války. Znali jej 
ovšem z ruštiny mluvené, nikoli psané; a poněvadž se v ruské výslovnosti nepřízvučné e po 
sykavce š vyslovuje stejně jako nepřízvučné a, slyšeli zde vyslovovat ešalon, a nikoli ešelon, jak se 
v ruštině píše. Forma ešalon tedy žila jako forma mluvená; proti tomu forma ešelon je původem 
nehovorová, knižní, vzniklá vlivem cizí formy psané.“ In: NĚMEC, Igor. Ešalon. Naše řeč. Praha: 1965, s. 
306–308. V textu proto budu odlišovat ešalony jako vlakové transporty a ešelonní soudy, v souladu 
s terminologií archivních pramenů.  
47 FIC, Victor M. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918, s. 31.  
48 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I, s. 29. 
49 BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé?: hospodářské a finanční aktivity československých legií 
během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři. Praha: 2019, s. 341.  
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rozkazem velitele sboru č. 25 z 9. 3. 1918 u každého pluku zřízen plukovní polní soud, 

který se skládal ze 2 důstojníků a 4 vojáků volených mužstvem.50  

Navzdory rozkazu velitele sboru byly plukovní polní soudy zřízeny pouze 

u jednotek Vladivostocké skupiny čs. vojska. Vzhledem k faktické roztříštěnosti většiny 

vojska do jednotlivých vlakových transportů se dle rozkazu č. 38 z 31. 3. 1918 u každého 

vlaku s čs. vojáky konstituovaly ešelonní soudy s pravomocí soudů plukovních. Tyto 

soudy měly soudit zejména delikty majetkové, nejvyšším trestem pak bylo vyloučení 

z čs. vojska. Ešelonní soudy neměly pravomoc vynášet rozsudek tresu smrti ani soudit 

osoby civilní, které nebyly příslušníky čs. legií. To se ukázalo jako nedostatek v období 

po vypuknutí konfliktu s bolševickou mocí, kdy bylo zapotřebí regulovat jednání osob 

pohybujících se v týlu čs. jednotek. Dalším nedostatkem se jevila skutečnost, že členové 

soudu neměli právnické vzdělání a byli do svých funkcí voleni.51     

Rozkazy velitele sboru dále předpokládaly utvoření vyšších polních soudů u štábu divizí, 

jejichž úkolem mělo být posuzování vážných deliktů, a které se měly skládat ze 3 soudců 

s právnickým vzděláním. Vyšší polní soud byl zřízen opět pouze v rámci Vladivostocké 

skupiny, ve zbytku vojska zůstaly pouze na papíře a veškerou soudní agendu vykonávaly 

po většinu roku 1918 v zásadě ešelonní soudy.52  

Nejistá budoucnost, agitace českých komunistů a zoufalá zásobovací situace vedly ke 

zvýšenému množství dezercí a svévolnému vzdálení se od jednotek. Dezerce sice 

zpočátku nebyly vůbec postihovány, později však byly zařazeny mezi disciplinární 

přestupky. Navzdory faktu, že téměř u všech pluků napříč čs. vojskem došlo na jaře 1918 

k značnému nárůstu těchto případů, do řad Rudé armády se v tomto období nechalo 

naverbovat pouze asi tři sta legionářů. Ostatní zběhové se většinou nechali zlákat vidinou 

dobré práce, klidu od válečných útrap nebo utíkali za ruskými ženami. Tito dezertéři se 

zpravidla ke svým jednotkám vrátili záhy po vypuknutí ozbrojených střetů s bolševiky.53 

                                                 
50 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu III, s. 329. 
51 VÚA-VHA, f. OČsNR, k. 56, Zpráva právního odboru, Jekatěrinburg, 1. 9. 1918. 
52 VÚA-VHA, f. OČsNR, k. 56, Zpráva právního odboru, Jekatěrinburg, 1. 9. 1918. 
53 MOTYKA, Martin. Pohledy do každodenního života čs. legií v Rusku. In: Valka.cz [online]. 2002 
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2.3 Konstituce čs. revoluční vojenské justice a eskalace 

konfliktu s bolševiky 

Začátkem května 1918 dosáhlo napětí v Čs. armádním sboru, rozloženém po stanicích od 

Povolží po Vladivostok, svého vrcholu. Doprava na východ se téměř zastavila, přednost 

dostávaly vlaky s repatriovanými německými a rakousko-uherskými válečnými zajatci. 

Mezi vojáky vzrůstala nespokojenost s politikou Odbočky ČsNR, která podle jejich 

názoru bolševikům ustupovala a nařizovala odevzdání zbraní. Do toho 

prosákla informace o plánu poslat část sboru tzv. severní cestou přes Archangelsk. O tom, 

že šlo o iniciativu spojenců54, legionáři nevěděli, a celé to považovali za další z řady 

rudých lstí s účelem oslabení a zničení čs. vojska. V této situaci sílil tlak na svolání 

odloženého sjezdu československého vojska, jehož tématem by bylo mj. i obnovení 

dopravy. Sjezdové předporady svolala Odbočka ČsNR na 14. květen do uralského 

Čeljabinsku.55     

V tentýž den na čeljabinském nádraží proběhla rvačka mezi legionáři a projíždějícími 

rakousko-uherskými zajatci, která rezultovala v zatčení pachatelů. Čechoslováci své 

bratry násilím osvobodili. Nenápadná epizoda byla roznětkou k výbuchu, kterým se stalo 

zatčení zástupců ČsNR v Moskvě a rozkaz Trockého o neprodleném odzbrojení, zadržení 

a rozformování všech čs. vojáků a jednotek. Telegram s tímto nařízením se dostal do 

rukou vojenských delegátů v Čeljabinsku a 23. května bylo přijato usnesení o zastavení 

vydávání zbraní. Sesazeno bylo vedení Odbočky ČsNR a na její místo byl zvolen 

11členný Prozatímní výkonný výbor, který měl zajistit přepravu sboru do Vladivostoku 

i proti vůli sovětské vlády.56 Preferována byla mírová cesta, v případě odporu měly být 

místní sověty odzbrojeny, zbaveny vojenské moci, zároveň si ale měly ponechat 

pravomoci v civilních oblastech. V souladu s direktivami Masaryka byla opět 

deklarována neutralita legií ve vztahu k vnitřní ruské politice.57    

Jako první udeřili bolševici. Dne 25. května 1918 byly na stanici Marjanovka západně od 

Omsku přepadeny dva vlaky 6. pluku, 26. května byl útok veden na dělostřelecký ešalon 

v Irkutsku a 26. května byl se ztrátami odražen přepad štábu 1. pluku ve Zlatoustu 

                                                 
54 zejména Britů, srov. s KALINA, Antonín Svatopluk. Krví a železem dobyto československé samostatnosti. 
Praha: 1938, s. 197. 
55 KŘÍŽEK, Jaroslav. Němci, Lenin a čs. legie. Praha: 1997. s. 82. 
56 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I, s. 30. 
57 BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé?, s. 40–41. 
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na Uralu.  Československý armádní sbor, rozdělený do 6 navzájem izolovaných skupin, 

se nenechal zaskočit a na rozkazy svých velitelů Čechoslováci zahájili obsazovaní 

železničních stanic a skladů se zbraněmi s cílem spojit se s ostatními jednotkami a vynutit 

si průjezd na Dálný východ. Po těžkých bojích v okolí jezera Bajkal došlo 31. srpna 1918 

ke spojení Sibiřské a Vladivostocké skupiny.58  

Ovládnutím magistrály byl splněn hlavní cíl vojska, tj. zajistit dopravu přes Sibiř do 

Vladivostoku a odtud do Francie. Jejich nečekaný úspěch ale přitáhl pozornost globálních 

hráčů, kteří považovali za přínosnější, aby čs. sbor zůstal jako předvoj spojenecké 

intervence v Rusku, než aby se zdlouhavě přepravil na západní frontu, kde se stejně 

kyvadlo válečného štěstí začalo obracet proti Německu. Vojenští velitelé legií souhlasili 

s návrhem francouzských poradců na zaujmutí pozic na Volze a vedení útočných akcí 

proti bolševikům až do příchodu spojeneckých posil ještě před spojením všech 

legionářských skupin.59 Oproti oficiálnímu uznání práva Čechoslováků na samostatný 

stát a ČsNR jako jeho budoucí vlády T. G. Masaryk, jako poslední a proti svému 

osobnímu přesvědčení, souhlasil s dočasným setrváním vojska na Sibiři a podporou 

zdejších protibolševických sil.    

Za této situace došlo konečně 23. července 1918 v Omsku k zahájení sjezdu čs. vojska. 

Slavnostnímu zahájení přihlíželi zástupci nově ustanovené sibiřské demokratické vlády, 

pozorovatelé spojenců i reprezentanti ruských politických stran a neruských národností. 

Samotnému sjezdu předcházely předporady v Čeljabinsku, které trvaly 2 měsíce od 

20. května do 17. července 1918. Na nich delegáti z pluků Čs. armádního sboru 

projednali 8 návrhů, které byly připraveny zvolenými komisemi.60  

Sjezd čs. vojska si vyhradil právo jednostranně stanovit služební a sociální strukturu legií. 

Vedoucím orgánem Čechoslováků v Rusku se měl stát Sněm československé revoluce 

skládající se z delegátů z řad vojska i krajanů.  

Sněmu byla odpovědná Odbočka ČsNR, v jejímž čele ve funkci 1. místopředsedy stanul 

Bohdan Pavlů. Předsedou Odbočky měl být vždy ten člen ČsNR v Paříži, který se 

aktuálně nacházel na území Ruska. Pokud v Rusku nebyl žádný člen přítomen, byl 

                                                 
58 GAJDA, Radola. Moje paměti. Brno: 2008, s. 108–111. 
59 PICHLÍK, Karel, Bohumír KLÍPA a Jitka ZABLOUDILOVÁ. Českoslovenští legionáři, 1914-1920, s. 181. 
60 1. Řád pro vedoucí orgány v Rusku s volebním řádem na sněm; 2. Vedoucí orgány pro Francii; 3. Plukovní 
zastupitelstva a komisaři; 4. Disciplinární a soudní řád; 5. Statut a ustanovení polních soudů; 6. 
Důstojnická a poddůstojnická otázka; 7. Pravidla a zaopatření invalidů; 8. Otázka jazyková.  
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jmenován plnomocník ČsNR, který spolu s ostatními členy předsednictva rozhodoval o 

politických záležitostech. Tato funkce přežila i zánik OČsNR a přetransformovala se na 

plnomocníka čs. vlády v Rusku, který podléhal ministrovi zahraničních věcí.   

Úlohou Odbočky ČsNR bylo vykonávat sněmovní usnesení, zastupovat čs. hnutí 

navenek a vyřizovat všechny správní záležitosti. Prozatímní výkonný výbor tímto ztratil 

svou roli a byl rozpuštěn. Správci 12 správních odborů byli zvoleni řádnými členy 

Odbočky. Správci odborů spolu s místopředsedy a sekretářem tvořili plénum OČsNR, 

které bylo skutečným výkonným orgánem celého revolučního hnutí. Vedle odboru 

náborového, zdravotního, krajanského, národohospodářského, propagačního, sociálního, 

osvětového, slovenského, zásobovacího, finančního a vojenského byl zřízen také právní 

odbor v čele s dr. Viktorem Svobodou. V gesci právního odboru byla organizace 

soudnictví a předkládání legislativních návrhů, provádění voleb soudů a jejich 

jmenování, dozor nad výkonem vojenské justice, vydávání právních stanovisek a dohled 

nad formální správností návrhů správních odborů pro plénum OČsNR a sněm.61  

Volební právo do sněmu čs. revoluce měl každý voják, pokud nebyl odsouzen čs. soudem 

ani vyšetřován pro spáchání zločinu. Vypsání sněmovních voleb bylo v kompetenci 

OČsNR, která tak měla učinit neprodleně po ukončení sjezdu. 

Z orgánů vzešlých z reforem Prozatímní vlády byla zachována plukovní zastupitelstva, 

která si podržela svoje pravomoci v hospodářské a kulturní oblasti. Rotní komitéty 

nahradil úřad volených důvěrníků, kteří představovali pojítko mezi vojáky a plukovním 

zastupitelstvím. Zachovány byly funkce plnomocníků, kteří byli jmenováni OČsNR 

u štábů pluků, divizí a sboru. Namísto divizních výborů měly být divizním 

plnomocníkem svolávány tzv. divisní porady, na které plukovní zastupitelstva vysílala 

delegáty. Členové výborů byli osvobozeni od všech vojenských povinností a po dobu 

výkonu funkce nosili na rukávech zvláštní označení. Náležela jim dokonce určitá 

míra poslanecké imunity.  

Vedle ustanovení o obecné organizaci a demokratických procedurách v rámci čs. hnutí 

v Rusku přijal sjezd i nové předpisy týkající se justice. Schválen byl nový disciplinární 

řád, který vycházel z pozměněného francouzského předpisu platného v legiích od 

                                                 
61 Řády a resoluce 1. sjezdu československého vojska. Jekatěrinburg: 1918.  
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února 1918. Disciplinární pravomoc zůstala v rukou velitelů, kteří ji vykonávali 

samostatně, počínaje veliteli rot.  

V § 2 je uveden taxativní výčet disciplinárních deliktů, mezi které patří a) neposlušnost 

ve službě nevykazující znaky vzpoury; b) nesprávné a neochotné plnění služebních 

příkazů; c) lenost a nedbalost ve službě, reptání; d) svévolné vzdálení nebo opožděný 

nástup do služby; e) hrubé chování k představenému; f) nesprávné hlášení a pokus 

vyhnout se zodpovědnosti; g) nedbalostní poškození nebo ztráta věci do hodnoty 5 rublů 

(franků); h) svévolné užití cizí věci do hodnoty 2 rublů; ch) porušení pravidel výkonu 

trestu; i) vyvolávání hádek mezi vojáky a  civilním obyvatelstvem; a j) schvalování nebo 

podněcování disciplinárních deliktů. Mezi stíhané delikty patřila i svévolná stížnost, jejíž 

trestnost posuzoval tentýž velitel, který rozhodoval o stížnosti samé.62  

Disciplinární pravomoci velitelů pluků nepodléhaly delikty stíhané trestními zákony, 

delikty politické, újmy na cti a průtahy v předložení odvolání z trestu. Disciplinární 

pravomoc byla také omezena maximálním trestem domácího vězení na dobu 30 dnů 

a prostého vězení na 15 dnů. Posuzování vážnějších disciplinárních deliktů tak bylo 

vyhrazeno plukovním soudům. Zachována byla možnost podat odvolání ve lhůtě 3 dnů 

následujících od oznámení trestu až ke dvěma vyšším instancím.63  

Sjezd s určitými změnami schválil i tzv. Statut polních soudů, který byl uveřejněn 

v rozkazu velitele sboru č. 61 z 19. června 1918. Ustavení polních soudů, které bylo 

schváleno v rámci sjezdových předporad v Čeljabinsku, reagovalo na hrozbu sabotáží 

a narušování týlu ze strany bolševiků. Jejich úkolem proto bylo stíhat všechny útoky 

spáchané kýmkoli proti bezpečnosti a majetku čs. vojska, dále případy vyzvědačství, 

pobuřování, útoky proti soudu a jeho členům a delikty vyňaté z pravomoci velitelů nebo 

ešelonních soudů. Vedle trestů uvedených v disciplinárním řádě mohly polní soudy 

ukládat trest degradace, vyloučení z armády a trest smrti zastřelením. Proti jejich 

rozsudkům nebyla možnost odvolání a rozhodnutí měla být vykonána bezodkladně.64 

Dále bylo stanoveno, že rozsudky budou vynášeny jménem československého vojska, což 

                                                 
62 Řády a resoluce 1. sjezdu československého vojska.  
63 Např. proti rozhodnutí velitele pluku o uložení disciplinárního trestu se bylo možné odvolat nejprve 
k veliteli divize a následně k veliteli sboru.   
64 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na Rusi, s. 19–20. 
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bylo rozhodnutí problematické, neboť z pohledu státovědy soudní moc nemůže být 

podřízená vojenské moci, ale pouze moci státní, která mj. disponuje i armádou.65   

Polní soudy rozhodovaly zpravidla v 4členných senátech. V případech, kdy byl navržen 

trest smrti, se senát skládal z 8 soudců. Členové byli jak právníci, tak i laici. Do funkcí 

byli jmenováni Odbočkou ČsNR a jejich odvolání bylo možné jen v případě odsouzení 

za trestný čin nebo v případě vystoupení z čs. armády. Polní soudy plnily funkce 

předpokládaných, ale fakticky neustavených soudů divizních. Nejprve byly zřízeny polní 

soudy v Samaře a Čeljabinsku. Členy těchto soudů jmenoval do funkce Prozatímní 

výkonný výbor. V závěru roku 1918 existovaly 4 polní soudy: v Ufě pro povolžskou 

frontu se dvěma senáty, v Jekatěrinburgu pro frontu severouralskou taktéž o 2 senátech, 

v Novonikolajevsku a Vladivostoku pro oblast Předbajkalí, Mandžuska a Dálného 

východu, oba s jedním senátem.66 Mezistupeň mezi veliteli a polními soudy tvořily 

nadále ešelonní soudy, které měly být po ustálení poměrů transformovány na soudy 

plukovní.   

Úprava místní příslušnosti vycházela z principu, že soudil soud nejbližší k místu činu, 

resp. soud z místa činu nejrychleji dosažitelný. Při vznesení zmateční stížnosti, která 

v roce 1918 byla jediným opravným prostředkem, platilo obdobné pravidlo: rozhodoval 

soud, který byl dosažitelný v nejkratší době od sídla ešelonního soudu rozhodujícího 

v první instanci.67     

Zatímco Statut polních soudů umožňoval soudit ruské občany za spáchání zločinů 

poškozujících čs. armádu, legionáři požívali práva exteritoriality, takže jediným soudem, 

který je mohl trestat, byl čs. vojenský soud. Stejné postavení bylo přiznáno i legiím v Itálii 

a Francii, kde byly jeho právním základem smlouvy mezi vládami a ČsNR. V Rusku 

taková smlouva nebyla nutná, neboť Čechoslováci zde tvořili zdaleka nejorganizovanější 

skupinu a jejich právní svébytnost nebyla nikdy rozporována. Jádro sporu s orgány nově 

ustanovených ruských demokratických vlád představovalo vynětí legionářů s ruským 

občanstvím. Návrh, aby byli ruští poddaní souzeni pro obecné delikty ruskými soudy, 

                                                 
65 Dr. Svoboda navrhoval, aby se rozsudky vydávaly jménem Československé národní rady, která 
reprezentovala čs. revoluční hnutí navenek. To ale bylo odmítnuto delegáty s argumentem, aby případné 
přehmaty legionářské justice nezhoršily reputaci ČsNR, jako politické reprezentace čs. odboje, v očích 
spojenců. In: SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 19–20.  
66 VÚA-VHA, f. OČsNR, k. 56, Zpráva právního odboru, Jekatěrinburg, 1. 9. 1918. 
67 VÚA-VHA, f. OČsNR, k. 49, Zpráva o vývoji československého vojenského soudnictví na Rusi i jeho stavu 
v poslední době, 23. 12. 1919. 
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bylo čs. zástupci odmítnuto s argumentem, že vojsko požívá exteritoriality jako 

celek bez ohledu na státní příslušnost jednotlivých vojáků. Definitivní řešení se nalézt 

nepodařilo, jelikož jednání přerušil pád Kolčakovy vlády. Exteritorialita čs. vojska tedy 

byla po celou dobou jeho působení na Sibiři zachována, i když v některých případech, 

kdy došlo ke spáchání obecného deliktu mimo kasárna, otálely ruské orgány s předáním 

vojáků čs. soudu.68  

Do poloviny roku 1918 bylo obvyklé, že velitelé pluků a divizí měli nejvýše hodnosti 

kapitánů. Tento stav, který uvnitř samotných jednotek nevyvolával problémy, byl 

způsobený tím, že až do března 1918 byla většina vyšších velitelských postů 

obsazena ruskými důstojníky. V návaznosti na svržení sovětské vlády na Sibiři 

Čechoslováci jednali s ruskými politiky a bývalými důstojníky a generály carské armády 

o vytvoření demokratické vlády a protibolševické armády. Velký hodností rozdíl mezi čs. 

veliteli a Rusy vyvolával nedorozumění. Proto v období po vystoupení došlo k plošnému 

povyšování do hodností, které odpovídaly velitelským funkcím. Tím však došlo 

k narušení dosavadního rovnostářského a plebejského charakteru legií, což těžce nesli 

především levicově orientovaní dobrovolníci.69   

Nově přijaté vojenské řády problém vzrůstajícího napětí mezi šaržemi reflektovaly 

a prostřednictvím svých ustanovení se snažily stavovské rozdíly mezi důstojnictvem 

a mužstvem minimalizovat, aniž by přitom utrpěla autorita velitelského sboru. Jedním 

z takových ustanovení byla povinnost důstojníků bydlet v oblasti rozložení svých 

jednotek. Podporováno bylo dokonce soužití přímo s mužstvem. Nižším velitelům 

bylo dále odejmuto právo na vlastního sluhu. Každý legionář měl také nárok, po splnění 

předem daných podmínek a úspěšném vyřazení z příslušného kurzu, stát se 

poddůstojníkem.70  

Vojenské právní předpisy také řešily problematiku sňatků legionářů s ruskými ženami. 

Jejich počet dosahoval neúnosného množství a nebylo v možnostech finančního 

a sociálního odboru OČsNR dále zajišťovat sociální podporu vůči vdovám a sirotkům. 

Proto s datem 4. 8. 1918, kdy nové řády vstoupily v účinnost, došlo k vydání zákazu 

sňatků bez výjimky mezi Ruskami a legionáři po dobu jejich příslušnosti k vojsku. 

Vojenský sjezd se zavázal plnit své povinnosti pouze k manželstvím uzavřeným před 

                                                 
68 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 20–21. 
69 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I, s. 31. 
70 MOTYKA, Martin. Pohledy do každodenního života čs. legií v Rusku. In: Valka.cz [online]. 2002 
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tímto datem. Od stanoveného data už neuznával jakékoliv další nároky vdov a sirotků 

vůči legiím. Navíc byl sňatek bez povolení stíhán jako disciplinární přestupek, věcně 

příslušnými byly soudy ešelonní, resp. po jejich zrušení plukovní soudy.71  

Omský sjezd, vrchol revolučního a demokratizačních hnutí ve vojsku, byl ukončen po 12 

dnech schůzí 4. srpna 1918. Zatímco dosavadní úpravy organizační struktury, včetně 

justiční služby, byly konány provizorně s vědomím, že vojsko bude brzy reorganizováno 

podle francouzského systému, sjezdem byla zahájena výstavba suverénní a jedinečné 

organizační struktury čs. legií, která byla prodchnuta revolučními a demokratickými 

ideály.72  

Navzdory tomu, že myšlenky o vytvoření demokratické československé samosprávy 

v Rusku, de facto „státu ve státě“, se vzhledem k vzniku Československé republiky 

nerealizovaly, sjezdem schválený Disciplinární řád a Statut polních soudů představovaly 

základní právní předpisy, na jejichž základě fungovala legionářská vojenská justice až do 

ukončení činnosti legií v roce 1920.   

  

                                                 
71 Řády a resoluce 1. sjezdu československého vojska.  
72 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu III, s. 792. 
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3 Dovršení organizace vojenské justice 

ruských legií 

1. sjezd československého vojska upravil právní postavení ruských legií a vymezil 

organizační strukturu a působnost čs. správních orgánů v Rusku, včetně orgánů vojenské 

justice. Přežití celého vojska ale záviselo na vývoji nepřehledné frontové situace 

v Povolží, na Sibiři a na Dálném Východě. Bolševické síly, které se vzpamatovaly 

z prvotního šoku nad nečekaně houževnatým odporem legionářů, rychle mobilizovaly své 

zdroje a na mnoha místech přecházely do protiútoku.   

3.1 Výkon revoluční vojenské justice čs. vojska 

v souvislosti s bojovou činností legií  

Zatímco jednotky II. divize soustředěné v Sibiřské a Vladivostocké skupině bojovaly 

za otevření železniční dráhy pro budoucí evakuaci, Povolžská skupina složená z I. divize 

pod vedením plukovníka Čečka v průběhu července 1918 zaznamenala řadu úspěchů, 

které dávaly naději na brzké svržení sovětské vlády a konec občanské války. Zenitem 

československých úspěchů na frontě v Povolží bylo dobytí města Kazaně, ve kterém bylo 

zajištěno obrovské množství válečného materiálu, a dokonce i ruský státní poklad.  

Sovětské Rusko, alarmované ohrožením středního Ruska – neprůmyslovějšího regionu 

a jádra bolševické moci – mobilizovalo všechny své síly a vrhlo je proti legionářům 

a jednotkám ruské lidové armády. Jelikož účinná pomoc dohodových spojenců 

byla v nedohlednu a ostatní legionářské oddíly byly stále vázány v Zabajkalí, Kazaň 

padla 10. září 1918, což vedlo k sérii porážek, po kterých byli legionáři a jejich ruští 

spojenci nuceni vyklidit Povolží. S příchodem II. divize generála Gajdy a čerstvých 

jednotek ruské sibiřské armády se fronta v průběhu října stabilizovala na Urale.73  

Neustávající kruté boje, neustálé přesuny a neexistující týl – v těchto podmínkách se 

rodilo legionářské vojenské soudnictví. Disciplinární řád a Statut polních soudů přijaté 

1. sjezdem československého vojska v létě 1918 sice obsahovaly ustanovení určující 

základní organizaci a příslušnost soudů, ustanovit novou soudní strukturu a zajistit 

jednotný výkon spravedlnosti v celém armádním sboru bylo ale za podmínek, kdy 
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36 
 

jednotlivé ešalony dělily od sebe stovky kilometrů, telegrafní spojení bylo přerušované 

a neustále hrozil útok přesily bolševických jednotek, téměř nesplnitelným úkolem. 

Ve světle okolností proto nepřekvapuje, že někteří radikální velitelé, jako např. Gajda, 

řešili výkon justice po svém. Z rozhodnutí Gajdy byly při štábu východní fronty zřízeny 

tzv. vojenské soudy, jejichž členy byli vždy 3 čs. vojáci a jeden Rus, který zajišťoval 

překlad rozsudků. Bez vědomí a souhlasu právního odboru a vedení Odbočky ČsNR byly 

zřízeny 4 takové soudy v Novonikolajevsku74, Krasnojarsku, Nižně-Udinsku a Irkutsku. 

Ruské případy tvořily většinu agendy těchto soudů. Namířeny byly především proti 

sabotážím a bolševické agitaci v týlu Sibiřské skupiny a vyvolávaly nespokojenost ruské 

veřejnosti i prozatímní sibiřské vlády, protože zasahovaly do pravomocí ruských soudů 

a odsuzovaly k trestu smrti, ačkoli ten byl sibiřskou vládou v srpnu 1918 zrušen.75 Ve 

snaze řízení urychlit rozhodoval o trestech sám Gajda na základě dokladů předložených 

vyšetřujícím soudcem bez toho, aniž by proběhlo hlavní líčení.  

Pro udržení zákonnosti české vojenské justice bylo nutné takové výstřelky eliminovat. 

V dopisu z 11. listopadu, adresovaném nyní už generálmajoru a veliteli severouralské 

fronty Gajdovi, mu správce Právního odboru OČsNR dr. Svoboda doporučuje, aby 

opustil od zřízení válečného polního soudu, který by soudil přísněji a více podle přání 

velitelů než místně příslušný polní soud v Jekatěrinburgu. V rámci dodržení 

práva na zákonného soudce mu proto dr. Svoboda navrhuje, aby spíše zřídil nové senáty 

u existujícího soudu a doplnil je svými lidmi.76 Vojenské soudy byly zrušeny až na soud 

v Novonikolajevsku, který byl reorganizován ve smyslu ustanovení Statutu polních 

soudů.  Pro už vynesené rozsudky bylo postupováno tak, že tresty byly odsouzeným 

změněny na podmíněné.77  

Československé vojenské soudy vykonávaly svoji pravomoc jednak ve věcech 

kriminálních, tak v těch záležitostech disciplinárních, u kterých nedostačovala trestní 

pravomoc velitelů uložit trest do maximální výše 15 dnů vězení. Princip, že před 

vojenským soudem mohl být obžalován jen ten, kdo byl soudu předán svým velitelem, 

byl reliktem ruského vojenského trestního práva, nicméně v průběhu roku 1918 i 1919 

                                                 
74 Od roku 1925 město přejmenováno na Novosibirsk. 
75 VÚA-VHA, f. OČsNR, k. 49, Zpráva o vývoji československého vojenského soudnictví na Rusi i jeho stavu 
v poslední době, 23. 12. 1919. 
76 VÚA-VHA, fond OČsNR, k. 53, Dopis správce Právního odboru OČsNR veliteli severouralské fronty bratru 
gmjr. Gajdovi, čj. 6104, 11. 11. 1918.  
77 VÚA-VHA, fond OČsNR, k. 54, Výkaz polního soudu při štábu Východní fronty, čj. 216, 17. 10. 1918. 
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byl stále aplikován. Jestliže se velitel roty nebo vyšší velitel domnívali, že ke 

spravedlivému potrestání je disciplinární trest dostatečný, rozhodnul sám, v opačném 

případě postoupil soudu. Proti tomuto rozhodnutí byla přípustná stížnost plukovního 

plnomocníka, jestliže byl přesvědčen o tom, že by disciplinární trest nestačil. Tím byl 

zahájen proces vedoucí k přetvoření plukovních plnomocníků na orgány veřejné žaloby 

u plukovních soudů.  

V roce 1919, kdy byly čs. pluky staženy z fronty k ochraně magistrály, byl princip 

předání shledán nevyhovujícím a proběhl pokus o jeho nahrazení, aby bylo zahájení 

trestního řízení svěřeno výhradně orgánům veřejné žaloby.78 

Z archivních pramenů vyplývá, že případy překročení disciplinární pravomoci ze strany 

velitelů byly poměrně časté. V dopise z 15. 10. 1918 dr. Svoboda upozorňuje velitele 

7. střeleckého pluku na řadu stížností, podle kterých byli čs. dobrovolníci velitelem 

potrestáni k trestům odnětí svobody na 30 dnů, tresty vykonávali v ruském vězení 

s místními kriminálníky a po propuštění byli vyloučeni z čs. armády. Dr. Svoboda žádá 

velitele pluku o vysvětlení a zdůrazňuje význam zákonnosti pro udržení duchu vojska.79  

Přes velké množství případů ešelonní, ale i polní soudy rozhodovaly shovívavě – polní 

soudy v Ufě a Jekatěrinburgu posuzovaly v období od 15. června do 25. listopadu 1918 

celkem 924 případů, z nichž 341 bylo zastaveno bez nařízení hlavního líčení, 30 

obžalovaných bylo osvobozeno a 185 odsouzeno. 375 z celkového počtu představovaly 

případy s ruskými obviněnými, přičemž byly vyneseny dva rozsudky trestu smrti. Polní 

soud při štábu východní fronty zase v období nejtvrdších bojů v srpnu 1918 odsoudil 

k smrti 3 osoby, vykonána však byla pouze jediná poprava, dalším dvěma byl 

rozhodnutím velitele fronty, aniž by k tomu měl oprávnění, trest zmírněn.80 Vojenské 

soudy pro východní frontu od června do prosince 1918 nařídily popravu celkem 21 

osob.81    

Slabý článek soudní organizace představovaly zejména ešelonní soudy. Vznikly 

v situaci, kdy jednotlivé prapory nebo roty pluků bojovaly na místech od sebe 

několik stovek kilometrů vzdálených. Zatímco ale v době jejich zřízení v březnu 1918 byl 
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každý pluk rozdělen do 5 ešalonů, v prosinci se jejich počet zvýšil na 10 až 15 na pluk. 

To mělo za důsledek, že se ešalon stal příliš malou jednotkou, ve které se soudilo příliš 

kamarádsky nebo vůbec.82  

Proto byly po spojení čs. vojenských skupin a obnovení pluků jako organických jednotek 

rozkazem velitele armádního sboru č. 187 z 2. prosince 1918 ešelonní soudy zrušeny 

a místo nich se u všech střeleckých a jízdních pluků, dělostřeleckých brigád, úderném 

praporu, u štábu divizí a armádního sboru zřídily stálé plukovní soudy. Ty se skládaly 

z předsedy-právníka a 2 soudců-laiků, kteří byli vylosováni z voleného seznamu 

plukovních porotců vždy na jeden měsíc. Každá rota nebo oddíl čítající nejméně 100 lidí 

volil jednoho porotce na dobu 6 měsíců.83 

Kombinace jmenovaného předsedy a volených přísedících byla kompromisem mezi 

principem odbornosti a demokratickými zásadami, které byly ve vojsku zažité a jejichž 

úplné zrušení by vyvolalo nespokojenost. Lze konstatovat, že složení plukovních soudů 

se v praxi osvědčilo a v této podobě bylo v platnosti až do evakuace čs. armády z Ruska.84 

Při zřízení plukovních soudů se rozšířilo právo na odvolání, jež šla podat jak v otázce 

viny a trestů, tak pro chyby procesní a byla vyřizována ve vyšší instanci polními soudy. 

Toto právo příslušelo obžalovanému, veliteli pluku a plukovnímu plnomocníku a bylo 

nutné jej uplatnit ve lhůtě 8 dnů po vynesení rozsudku.85  

Věcná příslušnost plukovních soudů byla oproti zrušeným ešelonním soudům omezena. 

Plukovní soudy tak mohly vynášet rozsudky s maximálním trestem 6 měsíců prostého 

vězení, degradace ne více než o 2 hodnostní stupně a odejmutí aktivního a pasivního 

volebního práva do orgánů OČsNR na 6 měsíců. Pokud spáchaný delikt vyžadoval 

přísnější potrestání, předal velitel pluku nebo plukovní soud případ tomu polnímu soudu, 

který byl nejrychleji dosažitelný od sídla plukovního soudu.86  

Odlišný vývoj byl ve Východní (Vladivostocké) skupině, která byla v okamžiku 

vypuknutí konfliktu s bolševiky izolovaná a stranou hlavního dění. Jelikož zde pluky 

fungovaly víceméně kompaktně, nebylo nutné zřizovat ešelonní soudy a méně závažné 
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delikty posuzovaly plukovní soudy. Zločiny velezrady, špionáže, dezerce, vraždy, činy 

spáchané ze ziskuchtivosti, svévolné rekvizice, neplnění rozkazů a neoprávněné užití 

násilí byly z jejich působnosti vyjmuty a přikázány Zvláštnímu soudu s pravomocemi 

vyššího polního soudu dle terminologie rozkazu č. 25 z 9. 3. 1918, který byl ustaven 

23. července 1918. Po spojení čs. vojska a přesunu Východní skupiny na Ural byl 

Zvláštní soud ve jménu odstranění nejednotností v soudní organizaci zrušen.87     

Z ustanovení § 24 resoluce o organisaci československého revolučního hnutí na Rusi, 

přijaté 1. sjezdem, vyplývala pravomoc Právního odboru OČsNR k dozoru nad výkonem 

soudnictví. Právní odbor byl nicméně orgánem administrativním a jako takový neměl 

oprávnění měnit nebo rušit rozhodnutí soudů, a to i v případech, kdy se jednalo 

o rozsudky, jejichž nezákonnost byla evidentní. K výkonu dozorčí činnosti si právní 

odbor, nařízením z 7. 8. 1918, vyžádal od polních i ešelonních soudů zasílání měsíčních 

výkazů o činnosti. I přes opakované urgence řada soudů tyto výkazy vůbec nedodala, 

nepomohly ani intervence prostřednictvím velitelů pluků. Na konci listopadu 1918 měl 

právní odbor k dispozici kompletní výkazy dvou ešelonních soudů 6. střeleckého pluku. 

Ty v období od 15. 6. do 15. 11. posuzovaly 52 případů, z nichž 2 byly zastaveny 

bez hlavního líčení, 16 osvobozujícím rozsudkem, 27 odsuzujícím, předáno bylo 8 

případů a neukončeno jich zůstalo 11.88  

Právní odbor dále od polních i ešelonních soudů požadoval zasílání odůvodnění 

v trestních řízeních trvajících déle než 14 dnů. Průtahy v řízení soudy nejčastěji 

omlouvaly nemožností provést výslechy svědků, kteří buď předvolání soudu ignorovali 

nebo nebyli svými veliteli uvolněni. Právní odbor proto soudům doporučoval, aby 

obeslaným svědkům ukládaly pořádkové pokuty a také intervenovaly u velitelů.89  

Na žádost právního odboru mu dále byly postupovány opisy všech rozsudků vydaných 

čs. vojenskými soudy. Na jejich základě byly sestavovány statistiky trestních případů, 

které sloužily k vypracování přehledů o zločinnosti v čs. vojsku. Jak již bylo uvedeno, 

právní odbor nedisponoval právními prostředky k revizi nesprávných a nezákonných 

rozsudků. Jeho činnost se tak omezovala na rozesílání oběžníků (tzv. cirkulářů), ve 
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kterém byl předkládán nezávazný výklad právního odboru k jednotlivým ustanovením 

právních předpisů.   

Více možnostmi disponoval právní odbor při dozoru nad veřejnými žalobci, kteří působili 

u polních soudů a do funkcí byli jmenováni na návrh právního odboru. Tak bylo 

nařízením z 21. 8. 1918 vojenským prokurátorům přikázáno, aby nezahajovali trestní 

řízení proti osobám, které nepřísluší k jednotkám Čs. armádního sboru. Právní odbor se 

také snažil omezit velký počet zastavovaných trestních řízení. Veřejní žalobci proto měli 

povinnost posílat týdenní výkazy o řízeních zastavených bez nařízení hlavního líčení a ve 

sporných případech si vyžádat rozhodnutí právního výboru. Ten také rozhodoval 

o zastavení všech trestných řízení vedených proti důstojníkům, neboť mužstvo si 

stěžovalo na dvojí metr veřejné žaloby.90    

Nejvíce případů zneužití pravomoci a méně závažných přehmatů se 

dopouštěla kontrarozvědka, ať česká v Jekatěrinburgu nebo ruská s několika čs. 

pracovníky v Samaře. Značná část dochované korespondence právního odboru z této 

doby se týká právě zákroků kontrarozvědky vůči státním příslušníkům neutrálních států, 

kteří na Urale a západní Sibiři působili jako pověřenci švédské a dánské vlády v rámci 

tzv. zajatecké pomocné mise. Podezření na sebe přivolávali tím, že přecházeli frontu 

z území kontrolovaného bolševiky, stýkali se s agenty Centrálních mocností a v období 

před vystoupením organizovali repatriace rakousko-uherských a německých zajatců. 

Pokud byly tyto osoby předvedeny před soudce, zpravidla se ukázalo, že přímé důkazy 

usvědčující je ze špionáže neexistují, a tak došlo vzápětí k jejich propuštění.  Problémem 

bylo, že kontrarozvědka nevracela zadrženým Švédům a Dánům odejmuté peníze, které 

prostřednictvím svých vlád dostávali z Německa a Rakousko-Uherska. Bylo navrhováno, 

aby byly zabavené prostředky použity za účelem rozvoje čs. kontrarozvědky na Sibiři. 

Na základě intervence právního odboru, který upozorňoval na množství trestních 

oznámení vznesených proti kontrarozvědným orgánům pro podezření ze spáchání 

krádeží, zpronevěr a dalších majetkových deliktů, rozhodla Odbočka ČsNR o vrácení 

finančních prostředků dánským a švédským státním příslušníkům.91  

K provedení reorganizace vojenského soudnictví, ustanovení řádných plukovních 

a vyšších soudů, bylo zapotřebí profesionálních právníků. Proto vypracoval právní odbor 
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nařízení z 8. srpna 1918 všem jednotkám, které vyzval k sestavení seznamu dobrovolníků 

s vyznačeným dosaženým vzděláním a právní praxí.92  

Očima současného pozorovatele je zarážející, že neexistoval trestní zákon s výčtem 

skutkových podstat deliktů ani trestní řád, který by přesně stanovil průběh řízení 

a práva a povinnosti stran. Soudci tak soudili dle svého právního citu, ale také předpisů, 

které znali ze své předválečné právnické praxe – rakouského trestního práva. 

V rozsudcích legionářských vojenských soudů je možné dokonce naleznout citace 

rakouských právních předpisů. Přesto např. skutkové podstaty vojenských deliktů měly 

jasný původ v ruském vojenském právu. Později v roce 1919 přijal sborový soud zásadu, 

že všechny trestné činy, včetně těch spáchaných před 28. 10. 1918, se mají posuzovat dle 

zákonů platných čs. států, tj. zákonů rakouských přejatých zákonem č. 11/1918 Sb. 

Trestní řízení se, pokud to bylo možné, až na výjimky řídilo rakouským trestním řádem.93    

Nedostatek právních pramenů si vedoucí představitelé legií uvědomovali, proto 1. sjezd 

čs. vojska pověřil Právní odbor Odbočky ČsNR vypracováním samostatného trestního 

zákona a trestního řadu pro čs. legie v Rusku. Nejprve však právní odbor vypracoval 

Pravidla o posloupnosti dědické a Pravidla o řízením pozůstalostním, které byly 

publikovány ve formě nařízení OČsNR v Úředním věstníku 3. září 1918. 

Pravidla byla formulována s účelem vyložit vojákům náležitosti pro sepsání platné 

poslední vůle ohledně jmění ve vlasti, přičemž autoři dr. Svoboda a Alois Veselý 

vycházeli z ustanovení platného rakouského občanského práva. Procesní normy zase 

upravovaly postup při shromažďování pozůstalosti padlých vojáků a její likvidace. 

Převážná část ustanovení těchto předpisů zůstala do konce roku 1918 jen na papíře. 

Plukovní zastupitelstva a rotní důvěrníci, kteří je měli provádět, totiž nefungovali.94   

Osnovu návrhů trestního zákona a trestního řádu připravil správce právního odboru 

dr. Svoboda a samotná příprava probíhala ve dvou 3členných komisích. Výsledkem byl 

návrh trestního zákona o 190 paragrafech a návrh trestního řádu o 287 paragrafech.95  

Tyto předpisy byly připraveny v říjnu 1918 a měly být schváleny Sněmem čs. revoluce, 

který měl původně proběhnout na podzim 1918, ale kvůli těžkým bojům a roztroušenosti 
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Magistrála. Návrat do vlasti. 1918–1920. Praha: 1929, s. 288. 
93 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 7. 
94 VÚA-VHA, fond OČsNR, k. 49, Zpráva právního odboru, č.j. 1401, 22. 1. 1919. 
95 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 33. 
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jednotek došlo k jeho přeložení na únor 1919. V zájmu nutné reorganizace čs. vojenské 

justice byla publikována některá ustanovení těchto návrhů o zřízení plukovních soudů 

a o zahájení trestního řízení v již zmiňovaném rozkazu velitele armádního sboru č. 187 

z 2. 12. 1918.  

3.2 Vznik republiky a jeho důsledky na legie, reformy 

ministra generála M. R. Štefánika a stažení 

jednotek z fronty 

Ačkoli se vojenská situace na západní frontě po příchodu jednotek z východu 

stabilizovala, měsíce trvající bojové vypětí vytvářelo v jednotkách napjatou atmosféru, 

kterou se důstojníci ve spolupráci s plnomocníky a plukovními výbory snažili uvolňovat. 

Vrcholem takového tlaku byla ztráta důvěry ve své velitele, jež měla tak jako v případě 

sebevraždy plk. Švece někdy tragické vyústění.  

Vyhlášení Československé republiky 28. října zasadilo těžce zkoušené bojové morálce 

legionářů těžkou ránu. Pro většinu dobrovolníků ztratil vyhlášením samostatného státu 

boj v Rusku smysl a požadovali co možná nejrychlejší návrat do vlasti. To ale 

nekolidovalo se zájmy spojenců, kteří věřili v brzké svržení sovětské vlády za aktivní 

účastí legií jako předvoje vlastních a ruských demokratických armád. Navzdory obtížné 

a dlouhotrvající práci Odbočky ČsNR, která konečně 24. září 1918 

kulminovala ustavením všeruské vlády 5členného Direktoria, podpořili Britové vojenský 

převrat admirála Kolčaka, který 18. listopadu 1918 nechal pozatýkat direktory a sám se 

prohlásil nejvyšším vládcem Ruska. Odbočka ČsNR vydala proti převratu protestní nótu 

a také postoj většiny vojáků ke Kolčakově diktatuře byl negativní.96  

Do těchto poměrů přijel do Ruska 16. listopadu Milan Rastislav Štefánik, ministr 

vojenství a generál československé i francouzské armády. Spolu s ním dorazil i generál 

Maurice Janin, který v letech 1916 a 1917 působil jako náčelník Francouzské vojenské 

mise v Rusku a již v létě 1918 byl ČsNR v Paříži schválen jako vrchní velitel 

československého zahraničního vojska. K jeho jmenování do funkce došlo nařízením 

ministra generála Štefánika 15. ledna 1919 a současně se stal i vrchním velitelem všech 

spojeneckých armád v Rusku.97 Zatímco vojáci očekávali od ministrova příjezdu 
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organizaci transportů domů, jeho posláním bylo v situaci, kdy hranice nového státu 

nebyly mezistátně uznané, vyhovět přáním spojenců a reorganizovat vojsko tak, aby bylo 

opět použitelné k vedení útočných operací. Bezprostředně po svém příjezdu nařídil 

odborům OČsNR vypracovat hlášení o činnosti a problémech ve vojsku a sám se vydal 

na inspekční cesty po jednotlivých plucích.98  

Reformy na sebe nenechaly dlouho čekat. 14. prosince 1918 byla Odbočka ČsNR 

v Rusku zrušena a nahrazena 5 vojenskými úřady Ministerstva vojenství, oddělení 

v Rusku: Politické oddělení, Vojenská správa, Finanční správa, Vojenský inspektorát 

a Oddělení vrchní kontroly. Právní odbor byl zařazen jako zvláštní odbor do Vojenské 

správy. Zplnomocněncem vlády Československé republiky pro Rusko byl 17. ledna 1919 

jmenován Bohdan Pavlů. Změny ve vedoucí struktuře vedení byly završeny zřízením tzv. 

Zvláštního sboru99, který byl v nepřítomnosti Štefánika oprávněn rozhodovat o zásadních 

otázkách, týkajících se československého vojska a zodpovídal se československé vládě. 

Rozkazem z 1. 2. 1919 byl zrušen Československý armádní sbor, jako oficiální 

pojmenování ruských legií, a nahrazen názvem Československé vojsko na Rusi.  

Ačkoli se myšlenky Štefánika, Pavlů, Medka a Syrového stále točily kolem snů o tažení 

na Moskvu, svržení sovětské vlády a triumfálním návratu do republiky pozemní cestou, 

reálný obraz stavu legií a morálka vojáků byly na tak tragické úrovni, že bylo další 

setrvání na frontě vyloučené. V lednu 1919 tak Štefánik po konzultaci s Janinem rozhodl 

o stažení všech pluků z fronty a zaujetí pozic na magistrále mezi městy 

Irkutsk a Novonikolajevsk. Nejzápadnější úsek od Novonikolajevska po Ačinsk příslušel 

II. divizi; střední od Ačinska do Nižněudinsku obsadila III. divize a východně od 

Nižněudinsku až po Kultuk na Bajkale byly rozmístěny pluky I. divize. Úkolem čs. 

vojska byla ostraha 20 kilometrů širokého a 2 350 kilometrů širokého pásu podél hlavní 

železniční tepny a několika jejích odboček. V Omsku, sídle sibiřské vlády 

admirála Kolčaka, sídlil štáb generála Janina, úřad zplnomocněnce čs. vlády 

Bohdana Pavlů a 1. záložní a 6. střelecký pluk.100   

Přesun celkem 259 ešalonů trval kvůli katastrofálnímu stavu sibiřských železnic 

a obnovené ofenzívě sibiřské armády na uralské frontě celé 4 měsíce, a to až do konce 

                                                 
98 VRÁBEL, Ferdinand. Splnený sen: Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa. Banská Bystrica: 2018, 
s. 53-54.  
99 Složení: předseda Bohdan Pavlů, místopředseda Jan Syrový, náčelník Vojenské správy Rudolf 
Medek a náčelník Vrchní kontroly Václav Suchý.    
100 RAK, Michal a MOJŽÍŠ, Milan. Na magistrále v roce 1919. Legionářský směr. Praha: 2020, (1), s. 26. 
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května 1919.101  V návaznosti na odchod čs. pluků z fronty odešli z legií poslední ruští 

důstojníci. Spolu s nimi odešel i generál Gajda s částí svého štábu, neboť přijal nabídku 

Kolčaka stát se velitelem v sibiřské armádě. Zůstal pouze bývalý velitel armádního sboru 

generál Šokorov, který působil v prestižní ale nevelitelské funkci generálního inspektora. 

Jako velitel vojska byl potvrzen generál Jan Syrový, který ale podléhal autoritě 

generála Janina jako vrchního velitele všech spojeneckých armád v Rusku.    

Zároveň došlo i na dovršení organizace vojenských jednotek. Obsazením Sibiře došlo 

k zajištění zdejších zajateckých táborů, kde stále bylo několik desítek tisíc mužů české 

a slovenské národnosti. Výsledkem byl příliv více než 13 tisíc nových dobrovolníků, 

z nichž byly zformovány 4 střelecké pluky jako základ III. divize. Celkem bylo ve stavu 

čs. vojska v Rusku 57 tisíc mužů. Ti, kteří do vojska odmítli vstoupit, čekala mobilizace 

do pracovních oddílů, která se dle nařízení Odbočky ze 20. srpna 1918 

vztahovala na válečné zajatce i civilisty československé národnosti. S platností od 

1. ledna 1919 byl nábor do vojska zastaven a noví vojáci byli přijímání jen výjimečně se 

souhlasem mobilizačního oddělení.102 

Vznik samostatného státu zprvu neměl na organizaci a činnost legionářské vojenské 

justice velký dopad; jediným bezprostředním dopadem bylo, že namísto ve jménu čs. 

vojska se rozsudky po 28. říjnu vydávaly jménem republiky. Organizační změny celého 

vojska, stažení části jednotek z fronty a příprava na život v posádkách přirozeně 

ovlivnily i justici. Tak jako v celé armádě, situace se výrazně změnila po příjezdu 

Štefánika, který nařídil ve všech odborech OČsNR a jednotkách od pluku výše provést 

kontroly a vykázat zprávy o činnosti. V této zprávě právního odboru 

dr. Svoboda navrhuje vytvoření sborového soudu, na který by kromě nejvyšší soudní 

pravomoci přešly i dozorové i administrativní kompetence právního odboru, jejž 

doporučuje zrušit.103  

Hlavním cílem Štefánikovy reorganizace byla transformace dobrovolnických 

revolučních legií, které se ve velké míře řídily autonomně a podle demokratických 

postupů přijatých 1. sjezdem, na pravidelnou armádu podřízenou pražské vládě. Z tohoto 

důvodu byl zrušen plánovaný Sněm československé revoluce, i když u pluků již 

v listopadu 1918 proběhla volba sněmovních delegátů. Stejným ministrovým nařízením 

                                                 
101 BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé?, s. 69. 
102 PICHLÍK, Karel, Bohumír KLÍPA a Jitka ZABLOUDILOVÁ. Českoslovenští legionáři, 1914-1920, s. 238-242. 
103 VÚA-VHA, fond OČsNR, k. 49, Zpráva právního odboru, č.j. 1401, 22. 1. 1919. 
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č. 588 z 16. ledna 1919 došlo ke zrušení části usnesení přijatých omským sjezdem s cílem 

odstranit demokratickou správu vojska. Toto nařízení, které bylo vojákům sděleno až po 

Štefánikově odjezdu z Ruska rozkazem velitele čs. vojska č. 17 ze dne 28. února 1919, 

znamenalo, že do 14 dnů od vyhlášení rozkazu ukončily plukovní zastupitelstva a sbory 

rotních důvěrníků svoji činnost. Disciplinární řád prozatím zůstával v platnosti, nicméně 

jeho novela již byla připravena.104  

V intencích Štefánikových reforem došlo dekretem Zvláštního sboru č. 8630 

z 17. 2. 1919, který byl uveřejněn v rozkaze velitele čs. vojska dne 21. dubna 1919, 

ke zrušení Disciplinárního řádu, který byl přijat omským sjezdem, a ke schválení jeho 

novely. Obecný charakter změn v novém právním předpisu spočíval v posílení 

disciplinárních pravomocí důstojníků. Maximální výše trestu prostého vězení 

byla zvýšena na 20 dnů, u přísného vězení maximálně na 15 dnů a u zostřeného, tj. 

s tvrdým lůžkem a postem o chlebu a čaji obden, na 10 dnů. To platilo pro velitele pluku, 

velitel roty, tj. nejnižší nositel disciplinární pravomoci byl oprávněn uložit trest prostého 

vězení do 10 dnů a přísného do 5 dnů. Mezi tresty převzaté z předcházejícího předpisu 

patřily důtky ústní i písemné, udělované soukromě i před nastoupenou jednotkou, odnětí 

vycházek a dovolených na 1, resp. 3 měsíce, domácí vězení a u mužstva a poddůstojníků 

degradace úplná nebo částečná. Samozřejmostí byl výslovný zákaz tělesných trestů, 

povinný výslech obviněného před udělením trestu a vyjmutí trestu vyloučení 

z vojska z disciplinární kompetence velitelů.105   

Významnou změnou oproti demokratickému sjezdovému předpisu bylo omezení 

práva na odvolání, které v předcházejícím období bylo možné podat proti všem 

rozhodnutím v disciplinárním řízení. Nyní bylo možné podat pouze stížnost 

bez odkladného účinku, především v případech překročení disciplinární pravomoci ze 

strany velitele. Svévolné podání stížnosti nebo její podání bez zachování předepsaného 

postupu bylo stíhatelné disciplinárně. Stejně tak bylo stíháno nepředání písemné stížnosti, 

nepředvedení k raportu v případě stížnosti ústní, neodůvodněné průtahy 

a nátlak a vyhrožovaní provedené s cílem odrazení od podání stížnosti.106  

                                                 
104 Vojenský historický ústav Praha (dále jen VHÚ Praha). Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. 
Rozkaz velitele čs. vojska č. 17, s. 113.  
105 Disciplinární řád [online]. Praha: Městská knihovna v Praze, 2014 [cit. 2020-04-20].  
106 Disciplinární řád [online].  



46 
 

Štefánika vnímali legionáři jako druhého vůdce čs. revolučního boje hned za Masarykem. 

Nemohli proto pochopit jím nařízené reformy, které šly proti jejich revolučnímu 

a demokratickému cítění. Za situace, kdy spojenci vyslali na Sibiř své vojáky 

v symbolickém počtu, nevěřili v úspěch intervence a kompetentnost Kolčakovy vlády. 

V souvislosti s těmito postoji rozhodně odmítali pokračování v bojové činnosti na straně 

bílých armád a dožadovali se svolání Sněmu čs. revoluce, který by rozhodl 

o bezodkladném návratu do vlasti.   

3.3 Dovršení organizační struktury legionářské vojenské 

justice  

Ačkoli reformy ministra generála Štefánika byly většinou vojska vnímány spíše 

negativně a svůj hlavní cíl, tj. zlepšení bojové morálky k obnovení útočných operací 

nenaplnily, organizace vojenské justice dostala pevný řád, v podmínkách služby v zázemí 

se nadále rozvíjela a ani její autonomie nebyla při chybějící komunikaci s centrálními 

orgány nijak dotčena.   

Na justiční systém mělo největší vliv zrušení plukovních zastupitelstev a úřadů rotních 

důvěrníků. Vedení pozůstalostního řízení od zastupitelstev převzaly plukovní soudy, 

vedení invalidních a kulturních a jiných fondů, včetně podniků ve správě plukovních 

zastupitelství, přešlo na finanční odbor Ministerstva vojenství. V praxi však docházelo 

k tomu, že majetek zemřelého byl jednotkou nebo velitelem útvaru převáděn do 

podpůrných fondů bez ohledu na znění poslední vůle zůstavitele. Tento postup odporoval 

zákonu, proto náčelník Vojenské správy Ministerstva vojenství vydal nařízení, aby se 

pozůstalostní věci předávaly ustanoveným dědicům a odkazovníkům, i když jimi byli 

osoby ve vlasti. Věnování pozůstalosti do veřejných fondů nesmělo být realizováno 

bez souhlasu plukovního soudu po přezkoumání poslední vůle zůstavitele.107  

Nutné bylo revidovat i nedávno vyhlášené nařízení o zahájení trestního řízení. Oprávnění 

plukovních plnomocníků podat trestní oznámení, které byl velitel povinen vyšetřit, 

a právo na odvolání přešly na orgány veřejné žaloby působící u divizních soudů. Ty ale 

                                                 
107 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 49 
z 13. 7. 1919, s. 287. 
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na rozdíl od plnomocníků neznaly poměry v jednotkách a nepožívaly důvěry legionářů, 

což bylo důležité pro úspěšné stíhání trestných činů.108  

Právní odbor, veden snahou o důsledné stíhání všech deliktů, na vytvoření orgánů veřejné 

žaloby u plukovních soudů nerezignoval, protože dekretem Zvláštního sboru č. 3634 

z 18. února 1919 došlo ke zřízení plukovních vyšetřovatelů. Opakovaná doporučení 

právního odboru, aby velitelé předali své žalobní pravomoci plukovním vyšetřovatelům, 

však našla porozumění jen u části z nich. Jiní velitelé trvali na svém právu samostatně 

rozhodovat ve všech případech o zahájení trestního řízení, resp. o předání obviněných 

soudu. Z tohoto důvodu bylo nejprve usnesením Zvláštního sboru č. 9000 

z 27. května ustanoveno, že trestní oznámení ve věcech pochybení při nakládání se 

státním majetkem jsou vyjmuta z kompetence velitelů a že trestní řízení se u těchto 

deliktů zahajuje trestním oznámením náčelníka odboru vrchní kontroly.    

Zrušení ešelonních a zřízení plukovních soudů bylo nařízeno už na začátku prosince 

1918, k jeho provedení došlo až rozkazem č. 4 z 11. 1. 1919, kdy byli jmenováni 

předsedové všech soudů. Zřizování některých z celkem 23 plukovních soudů trvalo až do 

března.109    

Jelikož polní soudy podle Statutu polních soudů měly svou působnost limitovanou 

územím válečných operací, po odchodu čs. pluků do sibiřského zázemí byla nutná jejich 

reorganizace. Divizní soudy byly zřízeny dekretem Zvláštního sboru č. 3632 z 18. února, 

který byl zveřejněn v rozkazu velitele čs. vojska č. 18 dne 1. března 1919, u všech 

3 divizí; jako rovnocenný byl později připojen tzv. Soud vojenských částí Dálného 

východu ve Vladivostoku. Tyto divizní soudy zahájily svou činnost 15. března 1919. 

Senáty se skládaly ze 4 členů, pokud byl navrhován trest odnětí svobody přesahující 5 let 

nebo trest smrti, členů bylo 8. V prvním případě 2 soudce s právnickým vzdělaním 

doplňovali 2 laici, ve druhém 3 právníci a 5 laiků. Soudci-právníci byli k soudům 

převeleni od rušených polních soudů. Neodborní soudci byli jmenováni po 4 na 4 měsíce, 

zpravidla 1–2 důstojníci a 2–3 z řad mužstva. Jejich jmenování bylo v kompetenci 

sborového soudu, který při tom přihlížel jednak k návrhům velitelů pluků 

                                                 
108 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 17 
z 28. 2. 1919, s. 113. 
109 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 4, 11. 
1. 1919, s. 113. 
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a jednak k seznamu volených porotců plukovních soudů. Pokud byl laiků nedostatek, byli 

přibíráni z jednotek dislokovaných poblíž sídla divize porotci plukovních soudů.110   

Věcná příslušnost divizních soudů se vztahovala na takové skutky, u nichž se velitel 

pluku domníval, že trest odnětí svobody ve výši 6 měsíců, což byl maximální trest, který 

mohl uložit plukovní soud, není dostačující. Od léta 1919 podával velitel útvaru trestní 

oznámení orgánu veřejné žaloby. Diviznímu soudu mohl být případ postoupen 

i plukovním soudem. Divizní soud mohl uložit trest vězení na doživotí i trest smrti. Dále 

jim příslušelo posuzování všech deliktů, kterých se dopustili velitelé pluků, předsedové 

a porotci (přísedící) plukovních soudů, členové divizních soudů a veřejní žalobci.111  

Na rozdíl od rušených polních soudů, divizní soudy posuzovaly protiprávní činy spáchané 

výhradně čs. vojáky nebo osobami v jejich doprovodu. Tento přístup byl uplatněn 

i v případě smrti kapitána Tichého, kterého 16. února 1919 na nádraží v Jekatěrinburgu 

bodákem probodl voják ze strážního oddílu vlaku admirála Kolčaka a Tichý tomuto 

zranění následující den podlehl. Trestní řízení bylo vedeno ruskými justičními orgány. 

Paralelně byla ustavena mezispojenecká vyšetřovací komise se zástupci Francie, 

Spojeného království, Ruska a Československa, jejíž činnost ale nevedla k uložení 

rozsudku, nýbrž k úplnému zjištění skutečností, které sloužily jako podklad pro jednání 

mezi zástupci ruské a československé vlády o náhradě.112  

Stejně tak čs. vojenské soudy postupovaly v případech, kdy jim byly předány trestní 

případy, kdy obviněnými byli příslušníci menších spojeneckých oddílů působících 

v Rusku113. Zde se omezovaly na právní pomoc a rozsudky nevynášely. Stejně odmítaly 

soudy svou příslušnost v trestních věcech čs. krajanů, kteří nebyli spjati s čs. vojskem.   

Nově byla také dekretem Zvláštního sboru č. 3645 z 18. 2. 1919 upravena místní 

příslušnost soudů. Základním pravidlem bylo, že příslušný je soud útvaru, do kterého je 

pachatel zařazen. Trestní řízení mohlo být vedeno i u soudu, který byl nejbližší místu 

                                                 
110 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu III, s. 331. 
111 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 18 z 1. 
3. 1919, s. 121. 
112 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 13. 
113 Zejména jižních Slovanů, Poláků a Rumunů.  
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spáchaného trestného činu. Pokud ale soud u útvaru obviněného nebo veřejný žalobce 

požádal o předání, obligatorně se takové žádosti vyhovělo.114 

Vrcholem výstavby organizační struktury vojenského soudnictví v Rusko bylo utvoření 

sborového soudu na základě nařízení ministra generála Štefánika č. 60 z 10. 1. 1919, 

které bylo provedeno rozkazem velitele vojska č. 7 dne 28. 1. 1919. Předsedou byl 

jmenován JUDr. Štěpán Hojo.115 Žalobcem u sborového soudu a vrchním žalobcem čs. 

vojska se stal JUDr. Svoboda, který nadále řídil i právní odbor. Soud soudil všechny 

případy v 3členném senátu složeném z profesionálních právníků. Obsazení pozic soudců 

bylo i zde obtížné, proto svou činnost sborový soud zahájil fakticky až v druhé polovině 

února.116  

V první a konečné instanci měl sborový soud posuzovat trestné činy, kterých se dopustili 

generálové, velitelé divizí, předsedové divizních soudů a členové sborového soudu. 

V praxi však sborový soud jako soud první instance působil jen zcela výjimečně, během 

roku 1919 byla podána jen jediná žaloba. Hlavním těžištěm práce sborového soudu 

tak bylo rozhodování o opravných prostředcích podaných proti rozsudkům divizních 

soudů a vyřizování zmatečních stížností a stížností proti porušení zákona všech soudů.117  

Tato organizace se v některých bodech lišila od soustavy vojenských soudů 

v Československu, podle reformy vojenského trestního řádu realizované zákonem 

č. 89/1918 Sb. z 19. prosince 1918. Se zněním tohoto předpisu se však justiční orgány čs. 

vojska v Rusku mohly seznámit až v 2. polovině roku 1919.  

U soudu přestupkového, který nesl v řádné armádě název brigádní a u legií soud 

plukovní, ve vlasti rozhodoval soudce-právník jako samosoudce. U legionářských soudů 

                                                 
114 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 22 z 23. 
3. 1919, s. 145. 
115 JUDr. Štěpán (Štefan) Hojo (1879–1947) po získání doktorátu na univerzitě v Budapešti působil od 
r. 1906 jako advokát. Byl známý pro své národovecké, slavjanofilní a protimonarchistické postoje. 
Mobilizován v srpnu 1914, již v říjnu 1914 přeběhl se svou jednotkou k Rusům. Do legií vstoupil v srpnu 
1917. Při návratu do ČSR v hodnosti podplukovníka měl nejvyšší hodnost ze všech Slováků v legiích. V roce 
1921 spojeneckým komisařem pro plebiscit na Oravě. V letech 1921–1922 ministerským radou 
na Ministerstvu vnitra v Praze. Od roce 1923 veřejným notářem v Hlohovci. V roce 1940 byl vládou 
Slovenského štátu zbaven svého úřadu. V roce 1945 je jmenován veřejným notářem v Šale nad Váhom. 
Umírá v Hlohovci 18. srpna 1948. In: ŠMIHEĽ, Štefan. Dějiny Hruštína od Štefana Šmihľa [online]. Hruštín: 
1976 [cit. 2020-06-23].   
116   VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 7 z 28. 
ledna 1919, s. 19.  
117 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 7 z 28. 
ledna 1919, s. 19.  
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profesionálního soudce doplňovali dva volení soudci z řad vojáků. V senátech 

tuzemských divizních soudů byli přísedící vždy členy stejné stavovské skupiny, jako byl 

obžalovaný. V ruských legiích senáty zahrnovaly vždy po jednom zástupci z řad 

mužstva a důstojnického sboru. Nakonec, v odvolacích senátech divizních soudů 

v republice působili v roli přísedících soudci-laici s důstojnickou hodností, zatímco 

složení odvolacích senátů v legiích bylo shodné se senáty v řízeních nalézacích.118  

Pro otázku pramenů práva byla nadále určující absence tr. zákoníku a tr. řádu. Návrhy 

těchto předpisů, které na zadání Odbočky ČsNR ještě během roku 1918 vypracoval 

právní odbor, byly po vzniku republiky a Štefánikově reformě legií bezpředmětné, 

protože nedávalo smysl, aby se vojsko v Rusku řídilo podle jiného předpisu než 

armáda ve vlasti. V tomto smyslu se vyjádřil i sborový soud, který judikoval, že je vždy 

nutné postupovat podle platného práva Československé republiky.119  

Taková byla teorie, ve skutečnosti však platné právní předpisy na soudech nebyly 

a soudci byli odkázáni na znalosti rakouského práva ze své paměti a na své, 

zpravidla nevelké, zkušenosti z právnické praxe. Teprve v polovině roku 1919 

měla většina soudů k dispozici civilní trestní zákoníky, které byly získány z balíků 

Červeného kříže pro rakouské zajatce. První a patrně poslední exemplář rakouských 

vojenských zákonů byl kdesi nalezen až na konci roku 1919. Z vlasti, kromě jediného 

výtisku sbírky zákonů dodaného v srpnu 1919, navzdory žádostem právního referátu, 

texty nových zákonů doručeny nebyly.120 Z tohoto důvodu sborový soud na žádost 

právního referátu uveřejnil usnesením 4. května 1919 tzv. Náhledy o vojenských deliktech 

s podotknutím, že tento akt nemá povahu zákona zavazujícího soudy, nýbrž že jim má 

být přikládán stejný význam, jaký zákon přiznává nálezům nejvyššího soudu. 

V náhledech bral sborový soud ohled na ustálenou rozhodovací praxi v čs. vojsku, pokud 

byla pro pachatele příznivější. To bylo vidět zpravidla v trestních sazbách, které byly 

podstatně mírnější než sazby uvedené ve vojenském trestním zákoně.121  

                                                 
118 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 5. 
119 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 23.  
120 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Přípis náčelníka pr. referátu ministru 
spravedlnosti, čj. 1937, 19. 6. 1919.  
121 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 24–25. 
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Utvořením sborového soudu vznikl problém rozdělení kompetencí při administraci 

justice. Příčinou bylo ustanovení § 4 statutu sborového soudu, podle kterého sborový soud 

dozoruje nad činností všech soudů. Členové sborového soudu byli toho názoru, že justiční 

správa náleží soudu, který je de facto novým odborem ministerstva národní obrany. 

K vyjasnění nejasností byla v prosinci 1919 svolána konference k projednání návrhu 

právního odboru na úpravu justiční správy, ke kterému formuloval stanovisko 

předseda sborového soudu dr. Hojo. Sborový soud prosazoval zrušení právního referátu 

jako nadbytečného a přiznání jeho pravomocí při správě justice a jmenování soudců 

i soudních úředníků sborovému soudu. Dr. Hojo poukazoval i na nekompatibilitu funkcí 

vrchního žalobce a náčelníka právního referátu, které obě zastával dr. Svoboda.122   

Jednání předsedal náčelník Vojenské správy na Sibiři Krejčí za účasti zástupců 

sborového soudu, právního referátu a štábu vojska. Na konferenci bylo upřesněno, že 

nejvyšším orgánem justiční správy čs. vojska v Rusku je náčelník vojenské správy, jemuž 

přísluší zřizovat nebo zrušovat soudy a úřady veřejné žaloby, vydávat prováděcí nařízení 

k justičním zákonům, dozorovat činnost soudů a orgánů veřejné žalovy a pečovat o řádný 

výkon trestů. Všechna tato práva vykonává náčelník vojenské správy prostřednictvím 

právního referátu. Ve funkci náčelníka právního referátu zůstal major dr. Svoboda, 

nicméně ve funkci vrchního žalobce sborového soudu jej od 1. 1. 1920 nahradil major 

dr. František Kleveta.123  

Legionářské vojenské soudy odsuzovaly k trestům odnětí svobody, trestům peněžitým, 

trestům degradace a vyloučení z vojska. Oproti roku 1918, v roce 1919 a 1920 nedošlo 

k odsouzení k trestu smrti. I za trestný čin vraždy byl udělován výhradě trest odnětí 

svobody. Jen v jediném případě byl vynesen trest na doživotí. Trest smrti nebyl udělován, 

protože nebylo možné podávat žádosti o milost, jejíž vyřizování je výsostnou pravomocí 

hlavy státu. Od poloviny roku 1919 byly ukládány peněžité tresty v ojedinělých případech 

záměnou za trest odnětí svobody. Trest vyloučení z vojska byl přežitkem z revolučního 

období, kdy platil za nejpřísnější trest, přesto byl i během roku 1919 stále vynášen. 

Uložení tohoto trestu znamenalo pro odsouzené především materiální těžkosti, protože 

                                                 
122 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen A MZV), f. Sibiřské archivy 1916-1923, Písemnosti 
právního referátu Vojenské správy na Sibiři 1919-1920, k. 2, Návrh předsedy sborového soudu ohledně 
úpravy jmenování soudců a justiční správy soudů Československého vojska na Rusi, 20. 11. 1919.  
123 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 2. 
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byli zařazeni do pracovních oddílů. Po uplynutí lhůty bylo těm odsouzeným, kteří se 

osvědčili, nabídnutý návrat do vojska.124   

Již během roku 1918 se v soudní praxi vžilo podmínečné prominutí trestů na základě 

analogie francouzského disciplinárního řádu, který tento institut, neznámý rakouskému 

i ruskému trestnímu právu, obsahoval. O jeho častém užívání svědčí, že z celkového 

počtu 1377 odsouzených osob v roce 1919, bylo u 202 z nich uplatněno podmínečné 

prominutí trestu. Právní odbor a později i sborový soud institut podmínečného prominutí 

vítaly a snažily se pro jeho aplikaci stanovit jasná kritéria. K sjednocení praxe došlo po 

28. říjnu 1919, kdy sborový soud vydal Pravidla o podmínečném prominutí trestu 

a podmínečném propuštění, podle kterých mohlo být podmínečné prominutí trestu 

použito, pokud byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody nepřesahujícímu 6 měsíců. 

Mezitím byl v Československu přijat 17. října 1919 zákon č. 562/1919 Sb. 

o podmínečném odsouzení a podmínečném prominutí. Jelikož jediný exemplář tohoto 

předpisu byl do Ruska dopraven až v dubnu 1920, legionářské soudy se jím neřídily.125  

Ačkoli problematika zločinnosti a trestání v ruských legiích není v ohnisku zájmu této 

práce, je vhodné na tomto zmínit některé základní údaje. Plukovním soudům bylo během 

roku 1919 doručeno celkem 1 606 trestních oznámeních. Trestních řízení, která skončila 

vydáním rozsudku, bylo 908 (56,7 %). V 794 případech (87,4 %) byl obžalovaný shledán 

vinným, ve 114 byl osvobozen. Ostatní případy byly vyřízeny buď zastavením trestního 

řízení nebo předáním. V činnosti jednotlivých plukovních soudů byly výrazné rozdíly. 

Zatímco plukovní soud 1. záložního pluku nařídil hlavní líčení v 98 % případů, u soudu 

1. jízdního pluku kompletní trestní řízení proběhlo jen ve 2 % kauz.126  

Čtyři divizní soudy se v témže období zabývaly celkem 1 635 trestními oznámeními 

a vynesly 654 rozsudků (40 %). Poměr odsuzujících rozsudků k osvobozujícím byl 41,6 

%. Rozdíly v administraci trestních oznámení byly u divizních soudů menší, než u soudů 

plukovních: nejvíce rozsudků k počtu trestních oznámení vynášel soud I. divize (404 tr. 

                                                 
124 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Přípis náčelníka pr. referátu ministru 
spravedlnosti, čj. 1937, 19. 6. 1919. 
125 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 29–31. 
126 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 26–27. 
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oznámení, 181 rozsudků, 44,8 %), nejméně soud II. divize (521 tr. oznámení, 189 

rozsudků, 30,4 %).127  

Analýza těchto údajů přichází s překvapivým zjištěním: u plukovních soudů, kde soudci 

ze dvou třetin byli voleni vojáky, poměr odsuzujících rozsudků 

k rozsudkům osvobozujícím daleko převyšuje stejný poměr odsuzujících 

a osvobozujících rozsudků u divizních soudů, jejichž členové byli jmenováni.  

 

  

                                                 
127 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 27–28. 
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4 Evakuace legií ze Sibiře 

Přestože úkolem čs. vojska po přesunutí do týlu bylo vykonávat zdánlivě méně náročnou 

ostrahu klíčové železniční tepny, od jara 1919 zejména v okolí 

Krasnojarska narůstala aktivita bolševických partyzánských oddílů, které přepadaly vsi 

v okolí magistrály a projíždějící vojenské transporty. Koncem května 1919 

byla dosavadní pasivní obrana, spojená se značnými ztrátami, nahrazena výpravami čs. 

oddílů do tajgy s cílem zasadit rozhodující údery záškodníkům. Největší operace 

proběhla na řece Mana, při které se plukům III. divize podařilo rozdrtit partyzánský oddíl 

o síle 6 000–7 000 mužů. Aktivita Čechoslováků trvala až do konce června, kdy byly 

hlavní síly bolševiků rozdrceny a jejich zbytky se stáhly dále od tratí. Bojové napětí ale 

přetrvávalo, stejně jako neustálé hlídkování na tratích a u mostů a menší výpravy do 

okolí.128 

4.1 Morální rozklad vojska  

V první polovině roku 1919 zesílila mezi čs. vojáky agitace proti zasahování do ruských 

poměrů a pro bezodkladný odjezd domů. Všeobecné rozčarování nad stavem ruských 

záležitostí, Kolčakovou diktaturou a poklesu sympatií ze strany ruského 

obyvatelstva v souvislosti se stažením pluků z fronty zesilovalo nedostatečné spojení 

s osvobozeným domovem. Konkrétním projevem této nespokojenosti byl častější výskyt 

případů neplnění bojových rozkazů a volání po svolání vojenského sněmu, jehož delegáti 

byli zvoleni již v listopadu 1918. Poté, co byla spolu se Štefánikovým rozkazem o zákazu 

sněmu a zrušení plukovních výborů publikována 28. února 1919 prováděcí nařízení 

schválená Zvláštním sborem, začala u všech pluků usilovná agitace proti provedení těchto 

rozkazů. Rezoluce vypracované sněmovními delegáty se setkaly s odmítavým postojem 

plnomocníka čs. vlády Pavlů, náčelníka vojenské správy Medka a velitele 

vojska Syrového, kteří trvali na respektování rozkazů Ministerstva vojenství.  

Toto hnutí dosáhlo vrcholu v červnu 1919, kdy byli delegáti agitující v Irkutsku 

u 1. střeleckého pluku na příkaz velitelství vojska zatčeni. V reakci na to internoval 

11. června 3. prapor 4. střeleckého pluku své důstojníky jako rukojmí, vysvobodil 

zadržené delegáty z vězení a s nimi triumfálně prošel Irkutskem. 

                                                 
128 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I, s. 40–41. 
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Vzpoura pokračovala 13. června, kdy dvě roty 4. pluku obsadily redakci Čs. denníku 

a kanceláře Informačně-osvětového odboru. Tyto akce se měly stát impulsem 

k politickému převratu v Čs. vojsku na Rusi, ale ešalony, které měly přijet 

revolucionářům na pomoc, nedorazily a celá vzpoura skončila ultimátem 1.pluku. 

Zaleknutí delegáti souhlasili s opětovnou internací s tím, že ustanou v agitaci až do 

příjezdu očekávaného poselstva z vlasti.129  

Ačkoli se tento tzv. irkutský incident podařilo vyřešit rychle a bez ztráty na životech, 

reputace čs. vojska byla v očích Rusů i dohodových spojenců poškozena. V důsledku 

těchto událostí nabídli svou demisi zplnomocněnec vlády Pavlů a náčelník vojenské 

správy podplukovník Medek, který skutečně v červenci Rusko opustil.130  

12. srpna 1919 dorazila do Vladivostoku všemi očekáváná delegaci z republiky vedená 

již zmiňovaným spisovatelem a poslancem Revolučního národního shromáždění 

Františkem Václavem Krejčím a dramatikem Jaroslavem Hilbertem. Legionářům mohlo 

poselstvo přinést vytouženě očekávánou informaci. Jelikož spojenečtí státníci na Pařížské 

mírové konferenci vyjádřili souhlas s návratem čs. vojska do Evropy, Krejčí při inspekční 

cestě po jednotlivých plucích citoval telegram E. Beneše: „Vlast již žádných obětí od 

vojska na Sibiři nežádá. Dost jste vykonali pro její osvobození.“131  

V návaznosti na příjezd poselstva došlo ustanovením Zvláštního sboru č. 1330 

z 14. 8. 2019 ke zrušení vojenské správy a k zařazení právního referátu, který přejmul 

agendu Právního odboru Vojenské správy Ministerstva vojenství, k úřadu vládního 

plnomocníka. Tato organizační struktura neměla dlouhého trvání, neboť nařízením 

vládního plnomocníka z 18. listopadu 1919 došlo k oddělení úřadů v gesci 

Ministerstva národní obrany, které byly opět začleněny do Vojenské správy na Sibiři, 

a úřadů podřízených Ministerstvu zahraničních věcí, které nadále podléhaly 

plnomocníkovi. Náčelníkem Vojenské správy na Sibiři byl jmenován vůdce 

poselstva poslanec Krejčí. Vzápětí byl dosavadní vládní plnomocník Bohdan Pavlů 

zproštěn své funkce a odeslán do Evropy; 23. listopadu 1919 byl plnomocníkem čs. vlády 

jmenován MUDr. Václav Girsa. Poměr mezi náčelníkem vojenské správy a velitelstvím 

                                                 
129 ORIÁN, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920: Díl I, s. 40–41. 
130 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 13. 
131 KREJČÍ, František Václav. Návrat sibiřských legií. Památník odboje. Praha, 1920, s. 10.  
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čs. vojska byl stanoven obdobně jako poměr ministra národní obrany k velitelství čs. 

armády.132  

Po celý rok 1919 působili v právním referátu vedle náčelníka dr. Svobody 2 úředníci-

důstojníci, správce kanceláře a 2 kancelářští asistenti.133  

V návaznosti na příjezd poselstva z vlasti se legionářští juristi měli možnost seznámit 

s již zmiňovanou novelou starého rakouského vojenského trestního řádu. Po jeho 

prostudování právní referát provedl anketu mezi soudy, které se ve většině vyhlásily pro 

definitivní konec institutu zahájení tr. stíhání předáním ze strany velitele, a trestní stíhání 

mělo být nově zahajováno výhradně veřejným žalobcem u divizních soudů a funkcionáři 

veřejné žaloby u soudů plukovních. Vzhledem k urychlené evakuaci čs. vojska ze Sibiře 

k jmenování plukovních funkcionářů již nedošlo, a tak velitelé podrželi svoji pravomoc 

předání až do ukončení činnosti legií.134  

Po seznámení se s platnou právní úpravou vojenského soudnictví ve vlasti 

vyvstala otázka, zda sjednotit organizaci soudů v Rusku s vojenskými soudy 

v československé armádě. Právní referát se proto v anketě z 11. září 1919 dotázal soudů, 

jestli považují provedení změn za účelné. Až na 3 plukovní soudy se všichni předsedové 

vyhlásili pro zachování volených porotců jako přísedících při jednáních plukovních 

soudů. Proti jejich zachování hovořila nutnost unifikace československých ozbrojených 

sil, v Rusku započatá již Štefánikem, a také to, že porotci jsou obvykle voleni z řad 

nespokojenců a spíše než zájmy státu, hájí zájmy obžalovaného.135   

Názor zachovat dosavadní organizaci zvítězil proto, že senáty s laickým elementem 

požívaly větší autoritu než samosoudce důstojnické hodnosti a jejich rozhodnutí nebylo 

možné vytknout stranickost. Většina trestních případů také vycházela z celkové 

vojensko-politické a psychické situace legií, což laičtí soudci dokázali zohlednit lépe než 

profesionální justiční úředníci. Závěrem bylo konstatováno, že stávající zřízení se vžilo 

a jeho zrušení by bylo mužstvem považováno za útok na zbývající demokratická 

                                                 
132 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu IV, s. 830–831.   
133 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 1. 
134 SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na rusi, s. 31–32. 
135 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 100, Zpráva právního referátu za rok 1919, 
s. 5–6. 
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práva vojska. Vniklé napětí by vedlo k vlně agitace podobně jako po zrušení plukovních 

zastupitelstev.  

Ještě jednoznačnější byly důvody zachovat stávající složení divizních soudů, neboť 

napodobení tuzemských soudů by šlo proti duchu ruských legií, ve kterých tradičně 

nedocházelo k rozlišování vojáků mezi mužstvo a důstojníky. Jak bylo popsáno 

v předcházející části, zatímco v senátech tuzemských divizních soudů byli přísedící vždy 

členy stejné stavovské skupiny jako byl obžalovaný, v ruských legiích senáty zahrnovaly 

vždy po jednom zástupci z řad mužstva a důstojnického sboru. Konečné rozhodnutí 

ponechat soudní organizaci beze změn bylo jednomyslně přijato 16. října 1919 

na konferenci svolané náčelníkem vojenské správy Krejčím, za účasti předsedy 

sborového soudu a zástupce štábu vojska.136   

Po stažení legií z fronty počátkem roku 1919 se v posádkách opět zvýšil počet známostí, 

které aspirovaly na své zpečetění sňatkem. Zatímco sjezdové ustanovení, jež bez výjimky 

zakazovalo nové sňatky mezi čs. vojáky a Ruskami, stále vycházelo z předpokladu 

brzkého přesunu do Francie, o půl roku později bylo zřejmé, že z přesunu do Francie 

nebude nic a že pobyt legií v Rusku se protáhne. Nařízením vojenské správy č. 1996 

z 2. 2. 1919 se obnovilo povolování sňatků ve výjimečných případech, pokud žádost 

podpořil velitel pluku žadatele. Schvalování výjimek bylo v pravomoci zplnomocněnce 

vlády, který tuto činnost předal etapnímu oddělení; právní odbor vypracovával 

k jednotlivým žádostem stanoviska. Nařízením politického plnomocníka pro Rusko 

č. 6944 z 17. 9. 1919 přešla agenda vyřizování žádostí plně pod právní referát.137  

Před započetím evakuace byla většina žádostí zamítána, během odjezdu čs. vojska bylo 

žádostem vyhovováno i bez prokázání výjimečného důvodu. Osobám, které se nakazily 

venerickými nemocemi, sňatky nebyly povolovány vůbec. Zatímco mezi lednem až 

dubnem 1919 bylo z 32 žádostí kladně vyřízeno jen 7, jen v prosinci 1919 bylo 

posuzováno 70 žádostí, z nichž 54 bylo kladně vyřízeno. Celkem bylo během roku 1919 

právnímu odboru (od června referátu) doručeno 386 žádostí a povoleno bylo 213 sňatků. 

Velmi často byly sňatky uzavírány i bez povolení, v tomto případě však ženichovi hrozil 
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disciplinární postih a nevěsta neměla nárok na pravidelnou podporu ani na vdovský 

a sirotčí důchod, které náležely pouze „povoleným“ manželstvím.138  

Se vzrůstajícím počtem žádostí o povolení sňatků bylo zapotřebí řešit i osud dětí 

narozených ruským ženám a čs. vojákům. Zatímco podle dekretu Zvláštního sboru 

o úpravě podpor ženám a dětem příslušníků Čs. vojska na Rusi č. 3641 z 19. 2. 1919 

podpora nepříslušela dětem nemanželským a dětem z předešlých manželství matky, 

v důsledku dekretu Zvláštního sboru č. 21820 z 24. listopadu 1919 mohla být 

podpora přiznána i dětem nemanželským, pokud tak v případech zasluhujících zvláštního 

zřetele rozhodl náčelník vojenského referátu.139 

Tato úprava neměla dlouhou platnost, neboť již 12. prosince 1919 bylo nařízením 

náčelníka vojenské správy stanoveno, že podpora nemanželským dětem se stanovuje do 

výše obnosu pro děti vzešlé z manželství, pokud otec prohlásí do soudního protokolu, že 

uznává dítě za své, chce se starat o jeho zaopatření a výchovu a bude přispívat na jeho 

podporu částkou ve výši alespoň jedné pětiny svého vojenského platu.140  

4.2 Plán a realizace evakuace 

Podle Štefánikova příkazu mohly být do vlasti odeslány pouze starší vojáci, nemocní 

a invalidé. Dne 15. ledna 1919 tak z Vladivostoku vyplul 1. transport 139 vojáků 

na italské lodi Roma. Na prvních transportech byli odesláni političtí činitelé, kteří 

otevřeně nesouhlasili se změnami provedenými Štefánikem, zejména se zrušením sněmu 

celého vojska.141 Během 1. poloviny roku 1919 bylo do Evropy vysláno celkem 12 

transportů invalidů, na kterých se přepravilo 4 621 mužů. Jelikož spojenecké přepravní 

kapacity byly v této době vyčerpané zejména přesunem amerických vojáků z Evropy 

na americký kontinent, lodě najímala Československá ústřední hospodářská komise ve 

Vladivostoku, tzv. Centrokomise.142   
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Skutečná evakuace mohla začít až po souhlasu spojenců, který byl vojsku tlumočen 

prostřednictvím poselstva z vlasti. Organizací evakuace byl pověřen Evakuační úřad, 

který byl zřízen ve Vladivostoku 3. srpna 1919. Jeho náčelníkem byl jmenován 

plukovník MUDr. Richard Raše, dosavadní náčelník Zdravotního odboru Vojenské 

správy Ministerstva vojenství. Z evakuace byly v této fázi vyňati příslušníci vojska, proti 

kterým bylo vedeno trestní či disciplinární řízení nebo se nacházeli ve výkonu trestu.143  

Ještě před zahájením evakuace bylo v rozkaze velitele Čs. vojska na Rusi č. 75 

z 13. 11. 1919 oznámeno rozhodnutí prezidenta republiky T. G. Masaryka z 28. 10. 1919 

o částečné amnestii, která měla aboliční, agraciační i rehabilitační účinky. Tresty a jejich 

následky se prominuly u taxativně vyčtených trestných činů všem těm, kteří byli 

odsouzeni čs. vojenskými soudy před datem vyhlášení republiky 28. 10. 1918. Bez ohledu 

na taxativní výčet se promíjely tresty u těch jednání, která byla spáchána z bídy, 

nerozvážnosti nebo v důsledku mimořádných poměrů, ve kterých se legie v Rusku 

nacházely. Z amnestie byly vyloučeny osoby, které po zběhnutí z čs. vojska bojovaly se 

zbraní v ruce nebo zastávaly vedoucí funkce v bolševické armádě bojující proti legiím.  

Amnestie se také vztahovala na trestné činy neuposlechnutí rozkazu, odporu, agitací 

a porušení subordinace a kázně spáchané v souvislosti s nařízením ministra vojenství 

generála Štefánika o zrušení plukovních a rotních zastupitelstvech a o nesvolání sněmu 

čs. revoluce, pokud byly tyto skutky spáchány do 28. 10. 1919.  

O tom, ve kterých konkrétních případech se trest a jeho následky prominou, rozhodoval 

soud, který se věcí zabýval v první instanci ve veřejném jednání za obligatorní účasti 

veřejného žalobce (u plukovních soudů velitele pluku), a to v případech, kdy trest nebyl 

ještě proveden. V ostatních případech bylo veřejné jednání nařízeno na žádost 

zúčastněného.144  

V textu amnestijního rozkazu se neobjevuje zmínka o disciplinárních deliktech a soudy 

na žádosti o zahlazení následků disciplinárních trestů postupovaly analogicky jako 

u trestných činů. Jak podotýkal právní referát, tento postup ale odporoval ustanovení 
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144 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 75 z 13. 
11. 1919, s. 476. 



60 
 

paragrafů 22–24 disciplinárního řádu, podle kterých soud dával souhlas s výmazem 

disciplinárního trestu 3, resp. 6 měsíců po jeho vykonání.145   

Naneštěstí stahování legií na Dálný východ začalo probíhat v době, kdy se 

Kolčakova armáda zhroutila vlivem nedostatečného zásobování a mizerné organizace 

týlu. Sídlo vlády a centrum admirálovy moci – město Omsk – padlo do rukou bolševiků 

15. 11. 1919 a sídlo Kolčakovy vlády se přesunulo do Irkutsku. Vládní orgány nezajistily 

organizovanou evakuaci civilního obyvatelstva a na železnici vypukla totální anarchie. 

Vlaky s Kolčakovým štábem nerespektovaly stanovené pořadí, vyžadovaly přednostní 

průjezd a zabíraly lokomotivy a uhlí. Nádraží byla přeplněna nevytápěnými vagóny 

s uprchlíky, panoval nedostatek lokomotiv, stávky horníků způsobily nedostatek uhlí 

a mezi drážními zaměstnanci se množily sabotáže.146   

Za těchto okolností se legionáři opět rozhodli vzít dopravu do svých rukou. Dne 

16. 11. 1919 vydal generál Syrový rozkaz, aby legionáři převzali kontrolu nad 

magistrálou v úseku od linie sovětského postupu po Krasnojarsk tak, aby nejzápadnější 

čs. ešalony neuvízly na cestě. Navíc zakázal průjezd ruských vlaků do té doby, než 

na východ projedou všechny československé transporty, s výjimkou 

admirálova osobního ešalonu a vlaku se zlatým pokladem. Tím 

vyeskalovala roztržka mezi legiemi a rychle mizející mocí Kolčakova režimu. V pokusu 

zabránit odjezdu čs. vojska z přifrontového pásma přikázal admirál atamanovi 

Semjonovovi, aby vyhodil do vzduchu tunely na Krugobajkalské železnici. Včasný 

zákrok čs. jednotek realizaci tohoto plánu zamezil, velení čs. vojska nicméně 

v memorandu určeném spojencům tvrdě odsoudilo bezprávnost a tyranii Kolčakovy 

vlády, odmítlo se dále podílet na jejím zachování a konstatovalo, že jen okamžitá 

evakuace ze Sibiře zamezí totálnímu rozkladu čs. jednotek.147  

Běh události došel tak daleko, že 8. 1. 1920 vydal generál Janin rozkaz likvidovat 

všechna vojska ohrožující provoz na magistrále na východ od Irkutsku. V tomto městě, 

centru centrální Sibiře a sídle štábu čs. vojska, vypuklo protikolčakovské povstání a vlády 

v Irkutské oblasti, včetně klíčových uhelných dolů v Čeremchově, se načas chopilo tzv. 

Politické centrum – koalice socialistických eserů a menševiků. Svým demokratickým 
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reformním programem a příznivým postojem k evakuaci byl tento subjekt 

Čechoslovákům sympatický, navenek ale na území bělogvardějské Sibiře zachovávali 

ozbrojenou neutralitu a vojensky zasahovali proti všem, kteří ohrožovali čs. jednotky 

nebo provoz na magistrále.148  

Vzhledem k tomu, že Rudá armáda při postupu na východ nenarážela na téměř žádný 

odpor a překonávala pouze drobné překážky technického rázu, i vzhledem k vrcholící 

aktivitě bolševických partyzánů, hrozilo čs. jednotkám, uvíznutým na stanicích mezi 

Krasnojarskem a Irkutskem, obklíčení a smutný osud, který potkal polskou divizi. Navíc 

mocensky slabé Politické centrum přijalo ultimátum místních bolševiků a předalo vládu 

v Irkutsku sovětům.149 12. pluk spolu s 2. jízdním plukem, který jej kryl ze stran, tvořily 

zadní voj celé armády. Sovětská předvoj následoval s odstupem pouhých 

několika kilometrů. Ještě mnohem hůře na tom byly zbytky ruské Národní armády 

generála Kappela, které v krutých mrazech ustupovaly pěšky a na saních trasu dlouhou 

2 700 km z Omsku do Zabajkalí. 

Situace byla natolik vážná, že vládní zplnomocněnec Girsa začal jednat s místními 

sovětskými orgány o příměří. Bolševici měli eminentní zájem na odchodu legionářů 

a ostatních spojeneckých vojsk z Ruska, což by znamenalo vážnou ránu pro bílé hnutí. 

Dne 7. února 1920 byla dohoda o příměří a volném odjezdu do Vladivostoku s irkutským 

sovětem konečně uzavřena, a to za podmínek naprosté neutrality Čechoslováků, 

zachování železniční infrastruktury, výměny zajatců a předání zlatého pokladu, který byl 

společně s osobním vlakem Kolčaka zajištěn v Nižněudinsku. Sověti se zavázali 

poskytnout 6 000 tun uhlí a akceptovali právo čs. vojska na sebeobranu. Mezi posledním 

legionářským a prvním bolševickým vlakem byla určena vzdálenost 350 verst. 

Jak československá, tak sovětská strana ustanovení dohody důsledně dodržovaly až do 

zakončení evakuace čs. vojska.150 

Závěrečná fáze evakuace vystavila většinu vojáků značnému nepohodlí. Při kritickém 

nedostatku lokomotiv bylo pro pokračování odsunu nutné, aby došlo k opuštění 

mnoha vlaků a dalšího vojenského materiálu. To se nejvíce dotklo nejzápadněji 

dislokované III. divize. Např. 10. střelecký pluk, který během roku 1919 zabíral 
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9 vlakových souprav, se musel při stahování vejít do dvou. Zatímco v legionářském 

obytném vagoně, tzv. těplušce, obvykle přebývalo asi 10–14 legionářů, během evakuace 

tento počet vzrostl až na 24 i se svým majetkem. Jízdní pluky, dělostřelectvo 

a vozatajstvo II. a III. divize opustily vlaky a ustupovaly koňmo podél trati.151  

Navzdory složitým podmínkám, kdy chyběly kancelářské prostory, věznice i ubikace, 

činnost vojenských soudů neustávala. Nařízením Vojenské správy na Sibiři č. 265 z 19. 

12. 1919 byla definitivně upravena problematika zahájení trestního řízení a postavení 

orgánů veřejné žaloby. Nejvýznamnější změnou bylo, že zahájení trestního řízení bylo 

konečně svěřeno bez výjimek orgánům veřejné žaloby. Trestnímu stíhání nebránilo, 

pokud byl pachatel za stejný skutek potrestán již v rámci disciplinárního řízení. 

V případě, že byl disciplinární trest již vykonán, soud jej započetl do výměry trestu 

za trestný čin. Tím byl s konečnou platností odstraněn přežitý institut předání obviněného 

k soudnímu řízení rozkazem velitele útvaru.152 

Na úrovni pluků došlo k oddělení orgánu veřejné žaloby a velitele pluků zřízením pozic 

tzv. plukovních funkcionářů veřejného žalobce. Ti byli jmenováni velitelem pluku se 

souhlasem veřejného žalobce příslušného divizního soudu na 6 měsíců. Pro 

nedostatek vhodných kandidátů s právnickým vzděláním byli pro tyto funkce 

upřednostňováni vojáci s praxí volených porotců nebo plnomocníků. V realitě urychlené 

evakuace u většiny pluků ke jmenování plukovních funkcionářů nedošlo a pravomoci 

orgánu veřejné žaloby vykonávali až do odjezdu vojska ze Sibiře velitelé pluků.153   

4.3 Ukončení činnosti právního referátu a Vojenské 

správy na Sibiři 

Evakuace Čechoslováků ze Sibiře byl náročný podnik, jelikož v sobě nezahrnoval jen 

převoz dobrovolníků a mobilizovaných vojáků, ale všech čs. občanů. Tedy i těch, kteří 

odmítli znovu narukovat, a proto byli mobilizováni k válečným pracím, nebo zajatců 

pracujících pro legie. Češi a Slováci, kteří nebyli pro svůj věk nebo zdravotní 

stav pracovně způsobilí, byli zařazeni do invalidní roty. Zvláštní kategorií byli zajatci 
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152 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 6 z 7. 3. 
1920, s. 593. 
153 VÚA-VHA, fond MV v RUSKU – VS NA SIBIŘI – 1918-1920, k. 100, Zpráva pr. referátu za rok 1919, s. 7–
10.   



63 
 

německé a maďarské národnosti, z nichž někteří nový stát neuznávali a dříve proti 

legionářům bojovali.154  

K pořízení soupisu čs. občanů v Rusku byla nařízením vojenské správy č. 266 

z 18. prosince 1919 zřízena Kancelář pro evidenci občanů Československé republiky 

na Sibiři, která byla podřízena náčelníku vojenského referátu vojenské správy se sídlem 

v Irkutsku.  Ještě předtím, dne 24. října 1919, do Vladivostoku dorazil zmocněnec 

československé vlády a funkcionář Československého červeného kříže Josef Klaus, který 

přivezl zajatcům německé národnosti poštu z domova, materiální pomoc a byl zmocněn 

jednat se sovětskou vládu o jejich repatriaci. Podmínkou pro zařazení do evakuace bylo 

přijetí čs. státního občanství.  Z odhadovaného počtu 35 tisíc čs. zajatců německé 

národnosti se spolu s legiemi vrátilo 8 tisíc.155  

Další početnou skupinou způsobilou k evakuaci byly manželky, děti a nezřídka i 

rozvětvené ruské rodiny čs. legionářů. Jestliže voják, zajatec pracující pro čs. vojsko nebo 

civilista s čs. státním občanstvím projevil přání se v Rusku usadit, byl mu vyplacen 

nedoplatek mzdy a příspěvek ve výši dvouměsíčního služného. Propouštěným vojákům 

navíc příslušel obnos ve výši 2 000 rublů.  

Pro čs. vojsko pracoval také značný počet cizinců, zejména občanů Ruska, Německa, 

Rakouska a Maďarska, kteří projevili zájem dostat se s Čechoslováky do Evropy. Žádost 

o zařazení do evakuace za ně podával velitel příslušného útvaru do rukou 

náčelníka vojenské správy, který zohlednil jejich zásluhy pro legie a zařadil je do 

invalidní roty.156  

Do evakuace mohli být zařazeni i bývalí poddaní Rakouska-Uherska, kteří nebyli státními 

občany Československa, pokud podepsali prohlášení, kterým se zavázali, že po návratu 

učiní všechny kroky k získání čs. občanství a zároveň uhradí náklady svého transportu.157  

Podle plánu bylo pořadí evakuace stanoveno tak, že jako první vyrazily útvary I. divize, 

která měla do Vladivostoku nejkratší cestu. Následovala II. divize a nejdéle v Rusku 
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156 VÚA-VHA, fond MV V RUSKU - VS NA SIBIŘI - 1918-1920, k. 104, Rozkaz Vojenské správě na Sibiři č. 9 
z 29. 2. 1920.  
157 A MZV, f. Sibiřské archivy 1916-1923, Archiv zplnomocněnce čs. vlády ve Vladivostoku, dr. 
Václava Girsy, k. 66, různé výkazy a rozkazy vojenskému a právnímu referátu, 29. 1. 1920. 



64 
 

zůstala III. divize. Její stažení bylo kvůli zmatkům na železnici, postupujícím sovětům 

a zhroucení Kolčakova režimu nejsložitější, jak je nastíněno v předcházející podkapitole. 

Jednotlivé prapory pluků I. divize začaly přijíždět do Vladivostoku koncem října 1919 

a až do připlutí očekávaných lodí byly ubytovány v pevnosti na Ruském ostrově. Ještě 

předtím, 11. října, byl plukovní soud 1. pluku přiřazen k soudu vojenských částí Dálného 

východu jako soudu diviznímu.158 V návaznosti na opouštění ešalonů a přípravám 

jednotek k opuštění Ruska byly nařízením náčelníka vojenské správy č. 2707 

z 7. prosince 1919 zrušeny plukovní soudy u štábů divizí a úderného praporu. K souzení 

trestných činů, které byly spáchány u těchto jednotek, byly příslušné nejbližší plukovní 

soudy.159 

Odjezd pravidelných útvarů ze Sibiře do vlasti zahájil v prosinci 1919 nejstarší pluk čs. 

armády – 1. čs. střelecký pluk Mistra Jana Husi, který vyplul z Vladivostoku 9. prosince 

1919 na japonské lodi Yonan-Maru najaté Čechoslováky.160 Jedním z prvních transportů 

byl do vlasti odeslán i dosavadní předseda sborového soudu dr. Štěpán Hojo, který byl ve 

funkci nahrazen členem tohoto soudu dr. Ferdinandem Richterem.   

Po vyplutí 1. pluku se kvůli nedostatku lodí námořní transport na 2 měsíce zastavil. Podle 

dohody sjednané ministrem E. Benešem a představiteli Dohody měly Spojené státy 

přispět 50 % potřebné přepravní tonáže, Velká Británie přislíbila 25 % a zbylá 

čtvrtina měla být zajištěna vládami menších spojeneckých národů. První americká loď 

Sheridan nicméně připlula na Dálný východ až na konci února 1920.161    

Přes neustálé napětí a lokální konflikty mezi Japonci podporovanými bělogvardějci 

a legiemi v Zabajkalí a Mandžusku se jádro čs. vojska postupně přesunovalo na Dálný 

východ. Koncem ledna opustily Irkutsk i úřady vojenské správy a štáb čs. vojska. 

Velitelem ešalonu, kterým se přepravoval vojenský a právní referát, sborový soud 

a evidenční oddělení štábu vojska, byl 27. ledna 1920 jmenován major Emil Gerik. 

Cesta do Vladivostoku trvala transportu více než 2 měsíce.162 

                                                 
158 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 72 
z 4. 11. 1919, s. 466. 
159 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 3 
z 30. 1. 1920, s. 583. 
160 JAKL, Tomáš. Evakuace československých vojáků z Vladivostoku. VHÚ Praha [online]. 
161 VANĚK, Otakar; HOLEČEK, Vojtěch; MEDEK, Rudolf. Za Svobodu IV, s. 888.   
162 A MZV, f. Sibiřské archivy 1916-1923, Archiv Vojenské správy na Sibiři, k. 2, Písemnosti právního 
referátu Vojenské správy na Sibiři 1919-1920, Rozkaz Vojenskému a Právnímu referátu Vojenské správy 
na Sibiři č. 67 z 5. 2. 1920.   
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Poslední legionářský vlak s 10. plukem III. divize vyrazil z Irkutsku 1. března a do 

Vladivostoku poslední čs. ešalon dorazil až v červnu 1920. Na jaře 1920 město 

v důsledku příjezdu většiny čs. vojska, přítomnost japonské intervenční armády 

a neustávajícího exodu odpůrců bolševického režimu bez nadsázky praskalo ve švech. 

Zatímco v roce 1916 ve Vladivostoku žilo 97 tisíc obyvatel, v roce 1920 se zde tísnilo 

400 tisíc lidí. Většina jednotek, stejně jako kanceláří vojenských úřadů, tak zůstávala ve 

vlacích, protože ubytovací kapacity byly vyčerpány. Situace byla jiná jen u útvarů, které 

dojely na Dálný východ mezi prvními a pro které byly stále k dispozici místnosti pro 

konání hlavního líčení v kasárenských objektech.163  

V těchto poměrech, kdy byla dokončena organizace vojenských soudů, 

obsazena místa soudců a veřejných žalobců a většina vojska konala poslední přípravy 

na nalodění, se stal výkon dozorčí činnosti právního referátu nad vojenskou justicí 

neúčinným. Dne 31. března 1920 tak nařídil náčelník Vojenské správy na Sibiři, aby 

odbory vojenské správy konaly přípravy na evakuaci, ke které mělo dojít na začátku 

května.164  

Vojenské poselstvo francouzských legionářů, které dorazilo 19.  února do Vladivostoku 

a ihned se vydalo vstříc zadnímu voji do Irkutsku, s sebou přivezlo výběr z tuzemského 

tisku. Levicové tiskoviny jako Právo lidu nebo Rozvoj napadaly legionářskou justici pro 

nesoulad s platným tuzemským právem, a nadto vyjadřovaly pochybnosti nad platností 

legionářských rozsudků ve vlasti. Proto po svém příjezdu do Vladivostoku žádal 

1. dubna 1920 náčelník právního referátu dr. Svoboda, aby byl právní referát, nebo 

alespoň on osobně jako hlavní architekt legionářské justice, zařazen do nejbližšího 

evakuačního transportu do Československa.165   

Agenda právního referátu v souvislosti s povolováním sňatků byla přesunuta na velitele 

příslušných útvarů. To se týkalo vojáků a poddůstojníků, u důstojníků žádosti schvaloval 

                                                 
163 VÁCHA, Dalibor. Ostrovy v bouři: Každodenní život československých legií v ruské občanské válce 1918–
1920, s. 358–363. 
164 A MZV, f. Sibiřské archivy 1916-1923, Archiv zplnomocněnce čs. vlády ve Vladivostoku, dr. 
Václava Girsy, k. 66, různé výkazy a rozkazy vojenskému a právnímu referátu, Rozkaz Vojenské správě 
na Sibiři č. 13 z 31. 3. 1920. 
165 A MZV, f. Sibiřské archivy 1916-1923, Archiv Vojenské správy na Sibiři, k. 2, Písemnosti právního 
referátu Vojenské správy na Sibiři 1919-1920, čj. 3107 z 1. 4. 1920. 



66 
 

velitel čs. vojska a po jeho odjezdu služebně nejstarší generál. Tato 

úprava byla kompatibilní s platnými předpisy v domácí armádě.166  

Převádění soudců mezi jednotlivými soudy, jejich zprošťování a uvolňování k evakuaci 

přešlo do pravomoci předsedy sborového soudu. Obdobně rozhodoval vrchní žalobce 

o přesunech v orgánech veřejné žaloby. Pro převádění soudců na funkce veřejných 

žalobců, a naopak byl nutný souhlas jak předsedy sborového soudu, tak vrchního 

žalobce.167   

V druhé polovině dubna byly úřady vojenské správy i štáb legií připraveny k nalodění. 

Vyřizování žádostí a korespondence přešlo u čistě vojenských záležitostí na Vojenský 

evidenční úřad, v ostatních věcech na úřad plnomocníka čs. vlády.168  

Čekalo se už jen na příjezd lodí. Dne 20. a 22. dubna do Vladivostoku připluly dva velké 

americké zaoceánské parníky America a President Grant. Dne 27. dubna 1920 vyplul 

z Vladivostoku 23. transport na lodi President Grant, která převážela štáb Čs. 

vojska na Rusi s jeho velitelem generálem Syrovým, úřady vojenské správy včetně 

právního referátu a další jednotky, celkem přes 5 tisíc pasažérů. Velitelem transportu byl 

jmenován náčelník štábu čs. vojska plukovník Bohuslav Všetička. Náčelník Vojenské 

správy na Sibiři poslanec Krejčí vycestoval o dva dny dříve přes Japonsko a Spojené státy 

a 19. dubna opustil Rusko i generál Janin. Sborový soud společně s hospodářskými úřady 

vojenské správy a dalšími týlovými a dělostřeleckými jednotkami odplul z Vladivostoku 

následujícím 24. transportem na americké lodi Crook 19. května 1920. Dokončení 

evakuace již bylo problémem čistě technickým; politické a vojenské komplikace byly 

vyloučeny.169 

Evakuace vojenských správních úřadů proběhla o několik týdnů dříve, než se původně 

očekávalo. Urychleně se předávala agenda, balily se písemnosti určené k archivování 

a prodával se nepotřebný majetek. Na řádné ukončení činnosti a vypracování likvidačních 

zpráv nezbýval čas. Trasa parníku President Grant vedla přes Hongkong, kam dorazil 

                                                 
166 A MZV, f. Sibiřské archivy 1916-1923, Archiv Vojenské správy na Sibiři, k. 2, Písemnosti právního 
referátu Vojenské správy na Sibiři 1919-1920, dopis velitele Čs. vojska na Rusi náčelníku Vojenské správy 
na Sibiři, čj. 791 z 21. 4. 1920. 
167 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 9 
z 23. 4. 1920, s. 605. 
168 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 9 
z 23. 4. 1920, s. 605. 
169 JAKL, Tomáš. Evakuace československých vojáků z Vladivostoku. VHÚ Praha [online].  
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5. května, Singapur a Kolombo, následovalo proplutí Suezským průplavem a doplutí 

do Terstu. Vzhledem k přítomnosti vrchního velení v transportu byl denní režim 

v porovnání s ostatními loděmi o něco přísnější – vojáci měli budíček o 6. hodině ranní, 

dbalo se na dodržování osobní hygieny a čistotu lodi. Jinak ale američtí „strýčkové“ 

organizovali kurzy angličtiny, skoro každý večer hrála legionářská hudba nebo se konala 

filmová promítání. V porovnání na stravovací blahobyt legií na Sibiři, vojáci považovali 

porce z americké lodní kuchyně za nedostatečné. Na rozdíl od legionářské praxe zde 

fungovaly vedle sebe kuchyně pro důstojníky a mužstvo, což vzbuzovalo mezi vojáky 

neklid. Po přistání v Terstu se osazenstvo transportu přemístilo do připravených vlaků, 

které překročily čs. státní hranici v Horním Dvořišti 15. června 1920.170  

Po příjezdu do Československa zůstávaly ruské legie po několik měsíců autonomním 

tělesem. Všechny legionářské pluky zůstaly zachovány, i když došlo k jejich sloučení 

s pluky domácí armády. Vstupem na území státu se nicméně legionáři podřizovali 

zákonům, nařízením a rozkazům, podle nichž byla organizovaná čs. armáda ve vlasti. 

Úkolem velitelů bylo se co nejrychleji s příslušnými předpisy seznámit a následně jim 

přizpůsobit organizaci svěřených jednotek. Typickým problémem této doby 

byla neochota legionářů zdravit vojáky vyšších hodností, zvlášť když se jednalo 

o veterány rakousko-uherské armády.171  

Unifikace se ale netýkala všech organizačních částí legií; některé přešly do likvidace. To 

byl případ i legionářských vojenských soudů, které příjezdem do republiky ztratily svoji 

pravomoc ve prospěch řádných vojenských soudů. U divizního soudu v Praze bylo pro 

tento účel zřízeno likvidační oddělení, kde za součinnosti personálu rušených 

legionářských soudů docházelo k předání registratur a nevyřízených případů. Odevzdané 

registratury všech soudů se spojily v jeden archiv. Soudnímu personálu bylo umožněno 

požádat o ponechání ve vojenské justiční službě.172 

Případy, u kterých dosud hlavní řízení neproběhlo, předávalo likvidační oddělení 

vojenskému prokurátorovi v místě služebního přidělení obviněného. Odsouzení 

k nepodmíněnému trestu, jenž dosud nebyl vykonán, si jej odpykávali v posádkové 

                                                 
170 ZEMAN, Adolf. Československá Odyssea: dojmy čsl. novináře-dobrovolce z cesty na lodi" President 
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171 VHÚ Praha. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1919-1920. Rozkaz Československému vojsku na Rusi č. 11 
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172 VHÚ Praha. Věstník čs. ministerstva národní obrany, část 38, 17. 7. 1920, ročník 3., Praha: Ministerstvo 
národní obrany 1918-1925, s. 234.   
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věznici v Praze nebo ve vojenské trestnici v Terezíně. O žádostech o udělení milosti 

rozhodovalo po dobu svého trvání samostatně likvidační oddělení, po jeho rozpuštění tato 

pravomoc přešla na divizní soud v Praze. 173 

Divizní soud II. střelecké divize ukončil svoji likvidaci k 3. srpnu 1920, likvidace 

sborového soudu byla provedena 9. srpna.174 K ukončení likvidace právního referátu 

došlo 30. srpna.175 Jako poslední ukončily svou činnost ke dni 4. září soud vojenských 

částí Dálného východu a orgán veřejné žaloby u tohoto soudu, které zůstaly ve 

Vladivostoku nejdéle. 176  Jen o dva dny dříve opustila Vladivostok poslední loď s čs. 

legionáři, a ukončila tak významnou epizodu českých moderních dějin.  

Úplnou tečkou za unikátním organizmem, kterým Československé vojsko na Rusi 

bezpochyby bylo, představoval vznik Likvidačního úřadu zahraničních vojsk (legií), 

který byl zřízen nařízením ministra národní obrany 5. října 1920. Jeho náčelníkem byl 

jmenován generálmajor Syrový, nyní již bývalý velitel čs. vojska. V organizační struktuře 

tohoto nového úřadu, která se do určité míry přibližovala organizaci Vojenské správy 

na Sibiři, již pro právní odbor, resp. referát, však již nebylo vzhledem k ukončené 

likvidaci legionářských justičních orgánů žádného využití.177  

  

                                                 
173 VHÚ Praha. Věstník čs. ministerstva národní obrany, část 38, 17. 7. 1920, ročník 3., Praha: Ministerstvo 
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Závěr 

Na československé legie v Rusku nelze aplikovat kritéria, které se užívají pro „normální“ 

ozbrojené síly suverénních států. Mimořádné okolnosti jejich vzniku, proměny, kterými 

si během své existence prošly, i dramatické vojensko-politické události, v nichž působily, 

z nich učinily v relacích 1. světové války a celého 20. století unikátní uskupení. Je zřejmé, 

že udržování disciplíny a postihování nedovoleného chování jsou nutnými předpoklady 

existence každého vojska. Cílem této práce bylo popsat jednotlivé fáze vývoje čs. 

vojenského soudnictví v Rusku v souvislosti s historickými událostmi, které měly na 

legie bezprostřední dopad. ¨ 

Předně až do poloviny roku 1917 se legionářské vojenské jednotky svojí výzbrojí, 

vybavením, vojenskými předpisy a organizační strukturou nijak neodlišovaly od 

ostatních útvarů ruské armády. Jediným specifikem legií bylo to, že mužstvo bylo složeno 

z Čechů a Slováků, kteří se k vojenské službě dobrovolně přihlásili. Přestože legie 

podléhaly ruskému vojenskému soudnictví, nebyl od roku 1914 téměř žádný 

československý dobrovolník před ruskými vojenskými soudy obžalován. Udržování 

bojové kázně bylo vynucováno disciplinárními tresty v pravomoci velitelů a těžším, než 

trest odnětí svobody bylo vyloučení z dobrovolnického vojska. V kronikách 

a vzpomínkách přímých účastníků lze naleznout zmínky o zvláštních československých 

řádech, které však byly komplementární k oficiálním ruským předpisům a jejichž 

porušení nebylo možné právně sankcionovat.  

Rozvoj československého vojska zrychlil v 2. polovině roku 1917, tj. v době, kdy se ruská 

armáda na frontě i v týlu nezadržitelně rozpadala. Odbočka Československé národní rady, 

jejíž politické vedení legie uznaly, jednala s ruským vrchním velením o přesunu čs. 

vojska do Francie. Za tímto účelem byl 26. září 1917 rozhodnutím náčelníka štábu 

vrchního velitele ruské armády v Čs. armádním sboru zaveden francouzský disciplinární 

řád. Jelikož se čs. dobrovolníci s některými ustanoveními francouzského předpisu obtížně 

sžívali, delegáti jednotlivých útvarů, se souhlasem T. G. Masaryka, vypracovali jeho 

novelu. Tento přepracovaný disciplinární řád se stal prvním svébytným legionářským 

právním předpisem a proces jeho tvorby se stal příznačným pro další demokratické 

a revoluční období ruských legií.  
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V období po říjnové revoluci se ruská říše rozpadala a postavení legií bylo nejisté. Proto 

se stal 7. února 1917 Čs. armádní sbor v Rusku součástí autonomní čs. armády ve Francii. 

V podmínkách nejistoty a chybějícího materiálního zabezpečení se množil počet dezercí 

i násilných a majetkových trestných činů. Jelikož plukovní soudy, organizované podle 

starých ruských předpisů, fungovaly jen u I. divize, velení sboru nařídilo zřízení 

plukovních polních soudů u všech pluků a vyšších polních soudů u štábů divizí. 

Vzhledem k anabázi čs. vojska napříč Sibiří a rozdělení pluků do několika vlakových 

souprav k ustavení řádné soudní organizace u většiny útvarů nedošlo a jediný soudní 

orgán představovaly volené ešelonní soudy.  

Zlom ve vývoji legií přichází v polovině roku 1918, kdy hrozba zničení vojska bolševiky 

vedla volené delegáty pluků k vyjádření nedůvěry politickému vedení OČsNR a k předání 

moci vojenským velitelům, kteří rozhodli o vojenském vystoupení proti sovětské vládě. 

Dohodové mocnosti si po krátkém váhání uvědomily potenciál legií pro plánovanou 

protibolševickou intervenci, a tak přesun vojska do Francie byl odložen na neurčito.  

V srpnu 1918 se v Omsku schází 1. sjezd československého vojska, který reformoval 

OČsNR a upřesnil právní postavení a organizaci čs. legií v Rusku. Vzniká Právní odbor 

OČsNR, který byl pověřen dozorem nad činností justice a jmenováním soudců.   

Tři měsíce před vznikem samostatného státu se na základě sjezdových rezolucí ustavuje 

unikátní kvazi-státní moc Čechoslováků v Rusku, která je zcela nezávislá na ruských 

státních orgánech a disponuje exekutivními, legislativními i justičními orgány. Názor, že 

čs. revoluční hnutí nedisponovalo vrchnostenskou mocí a z hlediska právní teorie bylo 

pouhým dobrovolným spolkem je třeba odmítnout. Jednak proto, že OČsNR nařídila 

mobilizaci všech Čechů a Slováků do pracovních oddílů, tedy i těch, kteří se v čs. vojsku 

angažovat nechtěli. Druhým důvodem je právě výlučná pravomoc čs. vojenských soudů, 

jelikož pachatelé z řad čs. vojska nemohly být postaveni před jiný soud než ten 

československý. V oblastech bojové činnosti byly na přechodnou dobu ustaveny čs. polní 

soudy, jejichž působnost dokonce nebyla omezená pouze na čs. vojáky, nýbrž na všechny 

ty, kteří spáchali útoky proti bezpečnosti nebo majetku čs. vojska.  

Nepřehledná vojenská a politická situace a těžké boje legionářských jednotek s bolševiky 

o ovládnutí Transsibiřské magistrály v 2. polovině roku 1918 nicméně neposkytovaly 

vhodné podmínky pro rigorózní aplikaci organizační struktury a demokratického vedení 

vojska, jak předpokládaly rezoluce omského sjezdu.  
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Vyhlášením samostatného státu ztratily legie svoji autonomii, což bylo převedeno do 

praxe rozkazy ministra vojenství generála M. R. Štefánika, který pobýval na Sibiři v zimě 

1918–1919. Štefánik provedl inspekční cestu po útvarech a došel k závěru, že stažení 

a reorganizace vojska nesnese odkladu. Z jeho iniciativy dochází ke zrušení OČsNR 

a k formálnímu podřízení legií čs. vládě. Rozhořčení velké části legionářů vyvolalo 

zrušení většiny revolučních demokratických výdobytků, což na druhou stranu umožnilo 

transformaci dobrovolnického vojska na řádnou armádu založenou na povinné 

konskripci. 

Stažení čs. jednotek z fronty umožnilo dovršení organizace legionářské vojenské justice. 

Došlo k zrušení neefektivních volených ešelonních soudů, které byly nahrazeny celkem 

23 plukovními soudy. Zrušeny jsou i polní soudy a jako trestní soudy pro těžší delikty 

vznikají 4 divizní soudy. Vzniká také sborový soud, jako nejvyšší justiční orgán legií, 

který působí jako soud odvolací a přebírá některé kompetence při správě podřízených 

soudů, včetně návrhů na jmenování soudců. Tato třístupňová organizace soudnictví 

přetrvala až do odjezdu čs. vojska z Ruska, i když počet soudů se měnil v reakci na měnící 

se vojensko-politické okolnosti. Navzdory tomu, že se organizace legionářského vojenské 

soudnictví v některých parametrech, jako např. složení soudních senátů, odlišovala od 

řádných čs. vojenských soudů na území republiky, dospělo se k závěru originální prvky 

zachovat, neboť fungovaly uspokojivě a vojsko na ně bylo zvyklé.  

Po celé období činnosti legionářské vojenského soudnictví přetrvávala neuspokojivá 

situace v otázce pramenů práva, neboť byl zrušen plánovaný Sněm čs. revoluce, kde měly 

být přijaty návrhy vojenského trestního zákona a trestního řádu vypracované Právním 

odborem OČsNR. Některá procesní ustanovení těchto návrhů byla publikována formou 

rozkazů velitele Čs. arm. sboru (nařízení o zahájení trestního řízení) nebo dekretů 

Zvláštního sboru (o místní příslušnosti soudů). Obecně vzato soudci rozhodovali na 

základě svých předválečných znalostí rakouského trestního práva, protože dodání 

československé Sbírky zákonu se nepodařilo včas a v dostatečném množství zajistit. 

Pokud byla ruská úprava vojenských deliktů pro pachatele příznivější, rozhodovalo se 

podle ní. Nedostatek psaných pramenů hmotného práva pomohly vyřešit Náhledy 

o vojenských deliktech, které vypracoval sborový soud s výslovným upozorněném, že 

nemají sílu zákona, nýbrž že jim má být přikládán stejný význam, jaký zákon přiznává 

nálezům nejvyššího soudu. 
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U československých vojenských soudů v Rusku se hojně a úspěšně využíval institut 

podmínečného odsouzení a podmínečného propuštění, který se v rakouském právu 

nevyskytoval a do čs. právního řádu byl zaveden až v říjnu 1919. Legionářská justice 

přejala tento institut z francouzského disciplinárního řádu a analogicky se používal 

i v trestních kauzách.  

Ačkoli hodnocení činnosti čs. vojenské justice v Rusku přesahuje cíle této práce, fakt, že 

od Únorové revoluce až po návrat do vlasti nebyl žádný příslušník ruských legií souzen 

místním soudem, vypovídá o tom, že legionářské soudnictví svůj základní účel splnilo. 

Lze konstatovat, že navzdory budování soudní organizace od základů, ohromným 

vzdálenostem, nedostatku tištěných právních pramenů a nevyhovujícím úředním 

a vězeňským prostorám legionářské vojenské soudnictví výrazně přispělo k udržení 

vojenské disciplíny a k návratu legií do vlasti.  
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Seznam zkratek 

 arm. – armádní  

 čs. – československý 

 ČsNR – Československá národní rada v Paříži 

 OČsNR – Odbočka Československé národní rady na Rusi  

 pr. – právní  

 tr. – trestní  
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Abstrakt  

Vývoj a organizace vojenského soudnictví 

u československých legií v Rusku 

Během více než 6 let své existence československé legie v Rusku prošly zásadními 

organizačními změnami, které souvisely s přeměnou malé dobrovolnické jednotky na 

mnohatisícovou armádu samostatného státu. Při zkoumání organizačního vývoje 

legionářské vojenské justice je nutné vzít v potaz vojensko-politické okolnosti, ve kterých 

čs. vojsko v Rusku působilo.  

V období od vzniku legií v roce 1914 do roku 1917 byly čs. legie organizační součástí 

ruské carské armády a veškerá organizace, včetně výkonu justice, byla prováděna 

příslušnými ruskými orgány podle ruských právních předpisů. 

V 2. polovině roku 1917 došlo, navzdory rozkladu ruských ozbrojených sil, k mohutnému 

rozvoji čs. legií, ovšem bez odpovídajícího rozvoje justiční služby. Klíčovým 

předpokladem k vybudování vlastní vojenské justice bylo vynětí ruských legií z ruské 

armády a jejich zařazení k autonomní čs. armádě ve Francii. Současné došlo k přijetí 

modifikovaného francouzského disciplinárního řádu, který je prvním svébytným právním 

předpisem legionářské justice.  

Zvýšená kriminalita, spojená s nejistotou a zdlouhavým transportem legií přes celé území 

Ruska a Sibiře, vyvolala nutnost zřídit novou organizaci justiční služby. U jednotlivých 

vlakových transportů tak byly zřízeny volené ešelonní soudy. Po vypuknutí bojů 

s bolševiky v květnu 1918 jsou zřízeny 4 čs. polní soudy, v jejichž pravomoci bylo soudit 

útoky proti bezpečnosti a majetku čs. vojska bez ohledu na státní příslušnost pachatele.  

Zcela autonomní éra ruských legií končí vznikem samostatného státu a reformami 

ministra vojenství M. R. Štefánika. Těmi se dovršuje organizační struktura legionářské 

vojenského soudnictví, která byla třístupňová a skládala se z 23 plukovních soudů, 

4 divizních soudů a sborového soudu.  

V některých parametrech, jako např. složení soudních senátů, se organizace 

legionářského vojenské soudnictví odlišovala od řádných čs. vojenských soudů na území 

republiky, přesto se dospělo k závěru originální prvky zachovat, neboť fungovaly 

uspokojivě a vojsko na ně bylo zvyklé.   
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Vzhledem ke skutečnosti, že k tématu legionářské vojenské justice chybí moderní 

odborné publikace, práce čerpá především z pramenů z českých archivů, legionářských 

rozkazů a vzpomínek přímých účastníků.  

 

Klíčová slova 

1. světová válka a ruská občanská válka (1914–1920), čs. legie v Rusku, vojenské trestní 

soudnictví. 
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Summary 

Development and Organization of Military Judiciary 

within the Czechoslovak Legions in Russia 

During more than 6 years of its existence, the Czechoslovak Legions in Russia underwent 

fundamental organizational changes, which were related to the transformation of a small 

volunteer unit into an army of many thousands of an independent state. In examining the 

organizational development of the legionary military justice, it is necessary to take into 

account the military-political circumstances in which the Czechoslovak army operated in 

Russia. 

In the period from the establishment of the legions in 1914 to 1917, the legions were an 

organizational part of the Russian Tsarist army and all organizational structure, including 

the administration of justice, was carried out by the relevant Russian authorities under 

Russian law. 

In the second half of 1917, despite the disintegration of the Russian armed forces, there 

was a massive development of the Czechoslovak legions, but without a corresponding 

development of the judicial service. A key prerequisite for building their own military 

justice was the exclusion of Russian legions from the Russian army and their inclusion in 

the autonomous Czechoslovak army in France. At the same time, a modified French 

disciplinary code was adopted, which was the first independent legal regulation of the 

legionary justice. 

Increased criminality, combined with insecurity and the lengthy transport of legions 

across Russia and Siberia, had necessitated the establishment of a new judicial service 

organization. Thus, elected echelon courts were established for individual train transports. 

After the outbreak of fighting with the Bolsheviks in May 1918, 4 Czechoslovak field 

courts were established, whose jurisdiction was to judge attacks against the security and 

property of the Czechoslovak army, regardless of the nationality of the perpetrator. 

The completely autonomous era of the Russian legions ends with the establishment of an 

independent state and the reforms of the Minister of Military M. R. Štefánik. These 

completed the organizational structure of the legionary military judiciary, which was 

three-tiered and consisted of 23 regimental courts, 4 divisional courts and a corps court. 
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In some parameters, such as the composition of judicial senates, the organization of the 

legionary military judiciary differed from the regular Czechoslovak military courts in the 

republic, yet it was concluded to keep the original elements, because they worked 

satisfactorily and the army was used to them. 

Due to the fact that there is a lack of modern professional publications on the topic of 

legionary military justice, the work draws mainly from sources from the Czech archives, 

legionary orders and memories of direct participants. 

 

Keywords 

World War I and the Russian Civil War (1914–1920), Czechoslovak Legions in Russia, 

Military Criminal Justice.  
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Résumé 

Développement et organisation de la justice militaire 

dans les légions tchécoslovaques en Russie 

Pendant plus de 6 ans de son existence, les légions tchécoslovaques en Russie ont subi 

des changements organisationnels fondamentaux liés à la transformation d'une petite 

unité de volontaires en une armée de plusieurs milliers d'un État indépendant. En 

examinant le développement organisationnel de la justice militaire légionnaire, il est 

nécessaire de prendre en compte les circonstances militaro-politiques dans lesquelles 

l'armée tchécoslovaque a opéré en Russie. 

Dans la période allant de la création des légions en 1914 à 1917, les légions faisaient 

partie intégrante de l'armée tsariste russe et toute la structure organisationnelle, y compris 

l'administration de la justice, était assurée par les autorités russes compétentes en vertu 

du droit russe. 

Dans la seconde moitié de 1917, malgré la désintégration des forces armées russes, il y eut 

un développement massif des légions tchécoslovaques, mais sans développement 

correspondant du service judiciaire. L'exclusion des légions russes de l'armée russe et leur 

inclusion dans l'armée tchécoslovaque autonome en France était une condition préalable 

essentielle à la construction de leur propre justice militaire. Dans le même temps, un code 

disciplinaire français modifié a été adopté, qui était le premier règlement juridique 

indépendant de la justice légionnaire. 

L'augmentation de la criminalité, combinée à l'insécurité et au long transport de légions 

à travers la Russie et la Sibérie, a nécessité la création d'une nouvelle organisation du 

service judiciaire. Ainsi, des tribunaux d'échelon élus ont été créés pour les transports 

ferroviaires individuels. Après le déclenchement des combats avec les bolcheviks en mai 

1918, 4 tribunaux de campagne tchécoslovaques ont été créés, dont la compétence était 

de juger les atteintes à la sécurité et aux biens de l'armée tchécoslovaque, quelle que soit 

la nationalité de l'auteur. 

L'ère complètement autonome des légions russes se termine par la création d'un État 

indépendant et les réformes du ministre militaire M. R. Štefánik. Celles-ci ont complété 

la structure organisationnelle du système judiciaire militaire légionnaire, qui était à trois 
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niveaux et se composait de 23 tribunaux régimentaires, 4 tribunaux divisionnaires et un 

tribunal de corps. 

Dans certains paramètres, tels que la composition des sénats judiciaires, l'organisation de 

la justice militaire légionnaire différait de celle des tribunaux militaires tchécoslovaques 

réguliers sur le territoire de la République, mais il a été conclu de conserver les éléments 

d'origine, car ils fonctionnaient de manière satisfaisante et l'armée y était habituée. 

En raison du manque de publications académiques modernes sur le thème de la justice 

militaire légionnaire, le travail puise principalement dans des sources des archives 

tchèques, des ordres légionnaires et des souvenirs de participants directs. 

 

Mots clés 

Première Guerre mondiale et guerre civile russe (1914-1920), légions tchécoslovaques en 
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