
Ondřej Mézl se narodil 2.12.1887 v Klopotovicích u Prostějova. Po nedokončených
studiích a kurzu pro jednoroční dobrovolníky se krátce živil v civilním povolání. Do
první světové války narukoval v 24. zeměbran. pluku a odešel na frontu do Haliče, kde
se 7.4. ocitl v ruském zajetí. Brzy se přihlásil do legií, ale po průtazích z ruské strany
vstoupil do 1. srbské dobrovolnické divize, s níž bojoval v Dobrudži. V roce 1917
konečně přešel do čs. vojska. Stal se velitelem oddílu pěších rozvědčíků 6. čs. stř.
pluku „Hanáckého“, s nímž se vyznamenal u Bachmače i později ve střetech ruské
občanské války. Z Ruska se vrátil v roce 1921 v hodnosti pplk. a funkci zástupce
velitele pluku. Plynulá kariéra pokračovala i mezi válkami. V letech 1925-28 působil
jako vojenský attaché v Bělehradě a po návratu absolvoval kurz pro vyšší velitele.
V roce 1931 se stal brigádním a v roce 1936 divizním generálem. Na podzim 1938
velel hraniční oblasti XVI. na východním Slovensku. Po zániku ČSR se vrátil do Brna,
kde se zapojil do Obrany národa, ale ještě v roce 1939 byl donucen vlast opustit.
V exilu se stal nejdříve voj. zmocněncem pro Balkán. Od srpna 1940 působil
v Palestině, kde ve funkci velitele čs. vojenské mise řešil bezprostřední obtíže spojené
se vznikem čs. jednotky. Do jeho pole působnosti spadalo především jednání
s britskými a místními orgány a řešení vnitřních sporů v jednotce. V roce 1941 byl
uvažován jako velitel čs. jednotky v Jugoslávii a SSSR, ale vzhledem k okolnostem
k tomu nedošlo. V roce 1943 se přesunul do podobné role v čs. misi u SHAEF, kde
setrval až do odvolání vládou v Košicích na počátku května 1945. Po válce byl záhy
penzionován. Po únoru 1948 odešel s rodinou nejdříve do Velké Británie, v roce 1952
pak do USA, kde v kalifornském North Hollywoodu 6.9.1968 zemřel.


