
Československá střelecká brigáda, která krát- 
ce předtím přísahala věrnost současně ruské pro-
zatímní vládě i Národní řadě československé v Paříži, 
byla překotně vyslána na  frontu v  sestavě fin-
ských divizí (Finsko tehdy stále zůstávalo sou-
částí Ruska). Byla začleněna do ruského 49. ar-
mádního sboru generála V. I. Selivačova, který měl  
1. července 1917 podniknout v předpolí Tarnopolu 
v Haliči rozhodný průlom do nepřátelských linií.

Koncem června se více než tři a půl tisíce čes-
koslovenských vojáků připravovalo na  nadcháze- 
jící bitvu u  západoukrajinské obce Zborov. I  na- 
dále jim velel V. P. Trojanov.

Nadcházející tzv. kerenského ofenzíva vstou-
pila do historie jako poslední útočná operace ruské 
armády v první světové válce a skončila celkovým 
neúspěchem. Morální rozklad ruských jednotek 
a narůstající odpor vojáků i obyvatel k válce již 
nešly zastavit. Nicméně na  úseku u  Zborova za-
znamenala útočící ruská vojska zpočátku bojový 
úspěch, z velké části za přispění Čechoslováků, je-
jichž bojová morálka a motivace zůstávala ve srov-
nání s  ostatními ruskými jednotky velmi vysoká.

Šest československých střeleckých praporů 
vyrazilo do útoku na opevněné rakouské pozice 
na  výšinách západně a  jihozápadně od  Zborova 
po  mohutné dělostřelecké přípravě kolem devá-
té hodiny dopoledne 2. července 1917. Probojo-

vávaly se nepřátelskými liniemi po boku 4. finské 
divize. Zatímco Čechoslováci a Finové se „kočičími 
přískoky“ (tj. útočnou pěchotní taktikou v  ote-
vřeném terénu) hbitě pohybovali v malých druž-
stvech po šesti až dvanácti vojácích mezi opevně-
nými body protivníka, rakouské dělostřelectvo 
zasypávalo jimi opuštěné zákopy granáty.

Jeden z mála dochovaných 
snímků ze samotného útoku 
dopoledne 2. července 1917. 
Rojnice vojáků druhého pluku 
útočí západním směrem 
na rakouský opěrný bod Mogyla 
na kótě 394, který se právě ocitá 
pod soustředěnou dělostřeleckou 
palbou. Byl dobyt po čtyřech 
hodinách.

Ruské obvaziště u Zborova, 
na kterém byli během bitvy 

ošetřováni také Čechoslováci.

Jan Syrový přišel v bitvě o oko 
Zborovské bitvy se zúčastnil i  pozdější velitel československých legií 
v Rusku, významný prvorepublikový generál a předseda vlády v obdo-
bí tzv. Mnichova (v září 1938) Jan Syrový. Během dělostřelecké přípravy, 
která předcházela útoku, utrpěl vážné zranění zraku, kvůli kterému 
po zbytek života nosil černou pásku přes pravé oko.

Do bitvy u Zborova zasáhla také druhá samo-
statná česká (československá) jednotka, která 
krátce před bitvou vznikla v rámci ruské ar-
mády. Jednalo se o průzkumnou rotu úderného 
oddílu ruské 8. armády generála Lavra G. Kor-
nilova. Tvořilo ji 125 Čechů, kteří se do ní při-
hlásili z  ruského zajetí. Těsně před hlavním 
útokem u Zborova se rota podílela na výpadu 
u Jamnice, při kterém překonala tři pásma ne-
přátelské obrany a zajala celý rakouský pluk 
(831 vojáků s 26 důstojníky). Později se vojáci 
jednotky stali součástí československých le-
gií. S nimi se do legionářského vojska dostali 
i někteří Rusové. Po doplnění z nich byl sesta-
ven 1. úderný pluk (slovanský) v rámci 1. střelec-
ké divize (husitské).

Česká rota ruské 8. armády
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První střelecký pluk ustupuje z dobytých pozic 
u Zborova. Po dílčím vítězství se celá brigáda musela 
stáhnout o více než 130 kilometrů směrem na východ. 
Kerenského ofenzíva skončila pro ruská vojska fiaskem.


