
Absolvent Vojenské akademie v Hranicích, důstojník dělostřelectva z povolání. Od úno-
ra 1939 velitel 5. baterie dělostřeleckého pluku. Po okupaci Československa odešel do 
Polska, kde se hlásil na čs. konzulátu v Krakově do vznikající čs. vojenské jednotky. V čer-
venci 1939 se zdržoval v táboře v Malých Bronovicích, kde vstoupil do kontingentu čs. 
vojáků. Později se transportem dostal do Francie, jako poručík byl zařazen do 1. baterie  
1. dělostřeleckého pluku 1. čs. divize. Po porážce Francie se přesunul do Velké Británie, 
zde nastoupil do kurzu pro důstojníky dělostřelectva 1. čs. samostatné brigády. Po absol-
vování parašutistického kurzu byl v květnu 1943 odvelen ke Smíšenému přezvědnému 
oddílu čs. brigády ve Velké Británii. Na konci roku 1943 odešel do SSSR, záhy byl zařazen 
do sovětského tankového učiliště v Saratově. Po jeho absolvování převzal v květnu 1944 
velení tankového praporu. Při bojích o město Dukla byl 18. září 1944 při dělostřeleckém 
a minometném přepadu velitelského stanoviště v obci Ivlja těžce zraněn. Přes veške-
rou snahu lékařského personálu ve vojenské polní nemocnici v Rzeszowě zemřel 3. října 
1944. Byl povýšen do hodnosti majora in memoriam a dále posmrtně vyznamenán Čs. 
válečným křížem 1939 a Hvězdou Čs. vojenského řádu bílého lva Za vítězství.

Major in memoriam Ambrož Bílek 
* 5. 12. 1916 Metylovice, okr. Místek – † 3. 10. 1944 Rzeszow
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Skupina čs. vojáků, absolventů  
1. tankového učiliště v Saratově,  
v druhé řadě uprostřed velitel učiliš-
tě gen. Saponov, vedle vpravo npor. 
A. Bílek, pozdější velitel tankového 
praporu, od gen. Saponova vlevo kpt. 
L. Perl, pozdější náčelník štábu 1. čs. 
samostatné tankové brigády 

Rozkaz veliteli 3. čs. samostatné 
brigády z 2. října 1944

Rozkaz 1. čs. samostatné tankové brigády z 11. října 
1944, který obsahuje údaje o smrti kpt. Františka Vrány, 
por. Rudolfa Jasioka a kpt. Ambrože Bílka
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V těžkých bojích  
o Hyrowu horu byl těžce  
zraněn (přišel o levé oko) 
i velitel 3. tankového  
praporu npor. Richard  
Tesařík, Hrdina Sovět-
ského svazu. Po zásahu 
německým Panzer-
faustenem zahynula 
téměř celá osádka tanku, 
zachránili se jen Tesařík 
a řidič Václav Novický.

Podporučík Vilém Kahan 
(23. 5. 1919 – 1985), velitel 
roty automatčíků, jeden 
z účastníků prvního boje 
čs. jednotky u Sokolova. 
Po roce 1945 důstojník 
z povolání, v letech 1948–
1949 příslušník brigády 
Hagana. V roce 1951 byl 
v hodnosti majora propuš-
těn z armády a držen ve 
vyšetřovací vazbě až do 
dubna 1954, poté praco-
val jako dělník. Nositel tří 
Čs. válečných křížů 1939, 
podplukovník v zál. V roce 
1968 emigroval s manžel-
kou do Nizozemska, kde 
v roce 1985 zemřel.

Za svobodné Československo  
ze dne 22. září 1944

Tankisté a automatčíci v Karpatech při 
přesunu se samohybným dělem SU-85 
a lehkým tankem T-70

Hlášení 1. čs. brigády o provedeném  
průzkumu v noci z 21. na 22. září 1944



V květnu 1939 emigro-
val do Polska, později do 
SSSR, kde byl internován 
a posléze odsouzen za pře-
chod hranic do pracovního 
tábora (gulag). Po propuš-
tění odjel do Buzuluku, 
kde byl 29. června 1942 
prezentován pod kmeno-
vým číslem 870/m. Jako 
podporučík v záloze se stal 
velitelem minometné čety 
a v této funkci se účastnil 
i prvního boje čs. vojen-
ské jednotky u Sokolova 
v březnu 1943. Za statečné 
chování v boji byl vyzna-
menán svým prvním Čs. 

válečným křížem 1939. V dalších bojích procházel funkcemi 
od velitele roty až po operačního důstojníka štábu. Do osvo-
bozené vlasti se vrátil v hodnosti štábního kapitána. V letech 
1945–1947 absolvoval jako jeden z prvních čs. důstojníků 
Vojenskou akademii M. V. Frunzeho v Moskvě. Po návratu 
ze studií nastoupil na operační oddělení Hlavního štábu čs. 

Generálmajor v.v. in memoriam Ing. Josef Kosík 
* 12. 8. 1915 Brno – † 26. 8. 1983 Praha
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branné moci. Dne 7. března 1948 byl však na základě ob-
vinění z pokusu o útěk za hranice zatčen a již 13. května 
téhož roku jako dezertér a zrádce odsouzen k trestu smr-
ti provazem, ztrátě všech vyznamenání a degradován na 
vojína. Ale vzhledem k jeho mimořádným vojenským zá-
sluhám na sovětsko-německé frontě byl nakonec trest 
smrti změněn na trest 18 let těžkého žaláře. Později se 
podařilo díky úsilí jeho manželky Niny obnovit proces, 
při kterém soud původní trest zrušil a vynesl trest nový 
ve výši 15 měsíců vězení. Záhy po propuštění byl „vo-
jín“ Josef Kosík povolán na mimořádné vojenské cvičení 
k PTP. Po skončení cvičení v roce 1953 nastoupil u ČSD 
jako pomocný elektrikář. Při zaměstnání se přihlásil na 
vysokoškolské studium a 15. května 1967 byl promován 
jako inženýr elektroniky. Už během studia mu byl pro 
jeho schopnosti nabídnut úkol vybudovat závod Elekt-
ro při Železničním stavitelství Praha. Dne 1. ledna 1966 
( ještě před dokončením studia na vysoké škole) se stal 
ředitelem závodu. Ze 70 zaměstnanců vybudoval závod, 
který při jeho odchodu do důchodu zaměstnával již přes 
3 000 pracovníků. Po roce 1989 byl plně rehabilitován, 
povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam a v září 
1993 pak prezidentem republiky jmenován do hodnosti 
generálmajora in memoriam.

Brigadýrka majora gšt. Josefa Kosíka, 
kterou nosil před svým zatčením

Soubor dobových článků o zatčení a odsouzení mjr. gšt. Josefa Kosíka z roku 1948
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Soubor dobových článků o zatčení a odsouzení mjr. gšt. Josefa Kosíka z roku 1948

Doklad o propuštění  
Josefa Kosíka z vězení

Propouštěcí list vojína Josefa Kosíka  
z mimořádného vojenského cvičení

Dekret k pamětní medaili PTP

Pamětní medaile PTP
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Čs. válečný kříž 1939  
se třemi ratolestmi  
(udělen čtyřikrát)

Vyznamenání, která za svou činnost v čs. vojen-
ských jednotkách v SSSR obdržel Josef Kosík.

Čs. medaile Za chrabrost 
před nepřítelem (udělena 
dvakrát) Potvrzení o udělených 

vyznamenání Ing. Josefa 
Kosíka

Řád Slovenského  
národního povstání  
II. třídy

Čs. vojenská medaile  
Za zásluhy I. stupně

Čs. vojenská pamětní 
medaile se štítkem SSSR

Sokolovská pamětní 
medaile


