
 

 Antonín Mikuláš Číla – varianta A 

 

I – Zakladatel České družiny 

 

Po vypuknutí první světové války se Číla přihlásil do ruské armády. Chtěl bojovat proti 

Rakousko-Uhersku. V srpnu 1914 založili Češi v Rusku svůj oddíl Českou družinu. Jak líčí Číla 

okolnosti jeho vzniku? 

 

 

Dokument 1: Vznik České družiny v 

Rusku 

„Češi a Slováci v Rusku usazení, mnoho let 

tam žijící, bohatí, chtěli se zúčastnit odboje. 

Mimo tyto „ruské Čechy“, bylo v Rusku 

mnoho mládeže, která toužila vykonat svoji 

vlasteneckou povinnost brannou. 

Počítalo se původně na jednu rotu; rázem 

však vyrostly roty čtyři. V družině zavládl 

duch sokolský, duch bratrský – nebylo 

rozdílů. Všichni jsme byli vojáci dobrovolníci, 

vedení jednou myšlenkou – vybojovati 

Čechám samostatnost.” 

Zdroj: A. M. Číla, Rozvědky České družiny a čsl. 

brigády na Rusi, Památník odboje, Praha, 1924 

 

 

 

 

Dokument 2: Přísaha pod praporem 

 

 

Dokument 1 

1 – Které dvě skupiny Čechů v Rusku se přihlásily do České družiny? 

2 – Co je k tomu vedlo? 

3 – Vysvětli větu „V družině zavládl hned duch sokolský“. 

 

 



Dokument 2 

4 – Co je nakresleno na plakátu? 

5 – Jakou událost plakát připomíná? 

SHRNUTÍ 

Jak líčí Číla okolnosti vzniku České družiny? 

 

II – S Ruskem proti Rakousku 

 

Česká družina se postupně rozrůstala o nové dobrovolníky. Její členové byli pověřeni 

výzvědnou činností na frontě. Malíř Číla uplatnil na frontě také svůj výtvarný talent. 

 

 

Dokument 3: Číla malíř a rozvědčík 

„Táta dostával za úkol kreslit mapy. Svou první medaili dostal za to, že se dostal až 

k nepřátelským pozicím a všechny je nakreslil. Já jsem si říkal: ‚A fotografie?‘ On říkal: 

‚Fotografie, to není ono, ta zabere úplně všechno a oni se v tom nevyznají. My jsme to 

nakreslili a vypíchli, kde mají linie‘.“ 

Zdroj: Svědectví Čílova syna Jiřího v dokumentu ČT Neznámí hrdinové, 2008 

Dokument 4: Vánoční pohlednice (Zdroj: soukromá sbírka)  

 



1 – Jaké dva druhy obrázků maloval Číla na frontě? 

2 – Popiš vánoční pohlednici. 

 

Dokument 5: Z rakouské strany na ruskou 

A - „Pěkným příkladem našich method byla výprava na úsek 21. rakouské divise, skládající 

se většinou z Čechů. Naši napsali proklamace, vyzývající Čechy k boji proti Rakousku. Za dva 

dny přeběhli k nám dva desátníci a dva vojíni.” 

Zdroj: A. M. Číla, Rozvědky České družiny a čsl. brigády na Rusi, Památník odboje, Praha, 1924 

B - „My jsme skoro všichni uměli německy a mnozí i maďarsky. Většinou jsme dostali za úkol 

přiblížit se k nepřátelským zákopům tak blízko, abychom rozuměli, v jakém jazyce a co si 

povídají.“ 

Zdroj: Svědectví Čílova syna Jiřího v dokumentu ČT Neznámí hrdinové, 2008 

 

1 – Jaké národnosti byli vojáci na rakouské straně fronty, o kterých píše Číla? 

2 – Čeho chtěli dosáhnout vojáci z Čílovy roty?  

3 – Byli úspěšní? 

4 – Proč byla znalost několika jazyků velkým přínosem? 

 

SHRNUTÍ 

Jakým způsobem se Čílův oddíl uplatnil na frontě? 
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