Francouzská vojenská mise v Československu

SRDCE ARMÁDY
Divizní generál
Eugène Désiré
Antoine
MITTELHAUSER
7. 8. 1873–19. 12. 1949
V roce 1894 ukončil
studium na Vojenské
akademii v St. Cyru,
přidělen 4. střeleckému pluku v Tunisu. 1899–1901
posluchač Vysoké školy válečné v Paříži. Od roku
1901 přidělen ve štábu alžírské divize, poté u III.
armádního sboru v Rouenu (pobočník velitele)
a XIX. sboru v Alžírsku. V letech 1907–1909
velitel roty u 2. pluku alžírských střelců v Maroku.
1909–1913 u Ministerstva války. Od června 1913
velitel VII. praporu 3. pluku střelců. 1915 velitel
60. pěšího pluku. Po těžkém zranění v letech
1916–1917 přednosta osobního oddělení Hlavního
stanu. Od června 1917 velitel 1. brigády elitní
marocké divize, opět těžce raněn. V červnu 1918
velitel 36. divize. Od února 1919 u Francouzské
vojenské mise v ČSR (náčelník štábu mise,
za války o Slovensko velitel Západní skupiny,
1919–1920 velitel ZVV Bratislava, 1. 1. 1921–31.
12. 1925 náčelník hlavního štábu). Po návratu
do Francie velitel 1. divize v Lille, 29. divize
v Nice a armádního sboru v Bordeaux. Od září
1931 člen Vysoké válečné rady v Paříži. Za druhé
světové války vojenský velitel Sýrie a Libanonu
ve službách vlády ve Vichy. Zemřel v Paříži.

Armádní
generál
Louis Eugène
FAUCHER
8. 10. 1874–30. 3. 1964
Absolvent École
Polytechnique v Paříži.
1898–1901 velitel čety
u ženijního pluku 7
v Avignonu. 1901–1905 profesor taktiky v ženijním
kurzu ve Fontainebleau. 1905–1908 posluchač
Vysoké školy válečné v Paříži. 1908–1910 ve štábu
VI. sboru v Chalons sur Marne. 1910–1914
na Ministerstvu války, poté v organizačním
oddělení generálního štábu. Po vypuknutí první
světové války u XX. armádního sboru (velitel
ženijního vojska, později přednosta 3. oddělení).
1915–1918 v operačním oddělení Hlavního stanu.
1919–1939 u Francouzské vojenské mise v ČSR
(náčelník štábu mise, za války s Maarskem
náčelník štábu Západní skupiny, od října 1919
II. zástupce náčelníka hlavního štábu, od února 1926
náčelník mise). Po Mnichovu se vrátil do Francie,
kde se podílel na výstavbě naší zahraniční armády.
Po porážce Francie zapojen v odboji jako velitel
Tajné armády v oblasti B-1. V lednu 1944 zatčen
gestapem a vězněn až do konce války. I po válce
propagoval československo-francouzské přátelství
a zastával se vojenských osobností perzekvovaných
v ČSR komunistickým režimem.
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Náčelník hlavního štábu gen. Maurice Pellé v říjnu 1919
na Kladně při oslavách prvního výročí bitvy u Terronu

meziválečném období se Francie stala
nejvýznamnějším spojencem Československé republiky, o čemž svědčilo mimořádné
postavení Francouzské vojenské mise, která vedle
své poradní funkce převzala, zejména v počátečním období, i velitelskou zodpovědnost u vyšších
jednotek čs. branné moci. Velice pozitivní vliv francouzských specialistů se projevoval zejména při
formování vojenskostrategického myšlení. Jestliže
organizační zásady výstavby nové čs. armády byly
především dílem domácích důstojníků, v operačním plánování hlavního štábu se ve dvacátých
letech prosadili zejména příslušníci Francouzské
vojenské mise. Jejich dílem byl i vůbec první
operační plán z 25. května 1919 a studie k vedení
války s Německem, Maarskem a Polskem, jejichž
vznik se datuje do závěru roku 1920. Mimořádné
postavení si Francouzi postupem času vybudovali
i na poli vojenského školství všech stupňů, které
pomáhali budovat od samých počátků. Významným
potvrzením vzájemné spolupráce se stal podpis
československo-francouzské spojenecké smlouvy
25. ledna 1924.

V

Francouzský Řád
čestné legie

Náčelník hlavního štábu
gen. Eugène Mittelhauser
při výkonu své funkce
často spolupracoval s generálním
inspektorem čs. branné moci
Josefem Svatoplukem Macharem
(sedící vpravo)

V LETECH PRVNÍ REPUBLIKY (1919–1939)
V říjnu 1921 navštívil Prahu
náčelník francouzského
generálního štábu gen.
Maxime Weygand, který při
této příležitosti vyznamenal
na Hradčanském náměstí
několik důstojníků
čs. armády. Jeho doprovod
tvořil vedle generálů
Mittelhausera a Syrového
i tehdejší ministr národní
obrany František Udržal
(v buřince).

Skupina posluchačů pražské
Válečné školy (ročník 1924
„Jana Žižky z Trocnova“)
s částí svých pedagogů, včetně
pplk. Alexise Guillona. Mezi
důstojníky na fotografii nechybí
ani několik budoucích vysokých
funkcionářů hlavního štábu.

Náčelník francouzského
generálního štábu, tentokrát
gen. Maurice Gamelin, navštívil
Prahu i v polovině září 1934.
Doprovázeli ho generálové
Jan Syrový a Ludvík Krejčí.

Fotografie velitele pražské Válečné
školy gen. Amedée Jameta s věnováním
mjr. gšt. Šimonu Drgáčovi, náčelníkovi
hlavního štábu v letech 1948–1950
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