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Corpo speciale di volontari c.s. 
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11/4/1918 Rozkaz č.6560G gen. Grazianimu utvořit zvláštní sbor čs. dobrovolníků - CORPO SPECIALE DI VOLONTARI C.S. na základě: mobilizované pěší 
divize, náhradního tělesa a soustřeďovacího tábora  
 
3/5/1918 čs. divize prohlášena za mobilizovanou  
stav:  
velitelství  
štáb divize  
intendance  
velitelství zdravotnictva  
divizní velitelství karabiníků  
160. odd. karabiníků  
403. četa karabiníků  
113. autooddíl  
1. rota brig. kulometů - od 12/5  
2. rota brig. kulometů - od 12/5  
3. rota brig. kulometů  
4. rota brig. kulometů  
5. rota div. kulometů - od 10/5  
6. rota div. kulometů - od 10/5  
7. rota div. kulometů  
8. rota div. kulometů  
144. telegrafní rota  
87. zdravotní odd.  
73. zásobovací odd.  
polní pošta č. 52 - od 8/5  
-1. brigáda  
--1. pluk  
--2. pluk  
-2. brigáda  
--3. pluk  
--4. pluk  
 
17/11/1918 z této jednotky vznikl Čsl. armádní sbor  
 
6. divize (gen. Gastone Rossi)  
-velitelství pěchoty divize (gen. Zincone)  
31.pluk  
I.prapor (R. Knobloch)  
II.prapor (J. Špryňar)  
III.prapor (V. Smrček)  
32.pluk (plk. Coutuee, plk. alessandro Angion)  
I.prapor (Fr. Podhrázký)  
II.prapor (V. Kopal)  
III.prapor (M. Cagaš)  
35.pluk  
I.prapor (Fr. Hněvkovský)  
II.prapor (Fr. Melichar)  
III.prapor (J. Aujeský)  
-1.,2.,3.kulometná rota  
-6. zdravotní oddíl  
-6. zásobovací oddíl  
 
7. divize (gen. Giuseppe Boriani)  
-velitelství pěchoty divize (plk. c. g. Ciao)  
33.pluk  
I.prapor  
II.prapor  
III.prapor  
34.pluk  
I.prapor  
II.prapor  
III.prapor  
39.pluk (plk. Vigevan, mjr. Giovannelli, plk. Egido Macaluso)  
I.prapor  
II.prapor  
III.prapor  
-1.,2.,3.kulometná rota  
-7. zdravotní oddíl  
-7. zásobovací oddíl  
 
voj. soud  
"Národní stráž"  
polní nemocnice č. 66  
 
1918-1920  
Přeprava arm. sboru z Itálie do vlasi začala 14/12/1918 a skončila 26/12/1918. Jednalo se o celkem 67 transportů.  
 
Do konce roku 1918 se sbor soustředil takto:  
 
velitelství sboru - Kroměříž, později Bratislava  
 
6. divize - Poprad,později Košice  
31. pluk - Napajedla  
I.prapor - Napajedla  
II.prapor - Napajedla  
III.prapor - Spytihněv  
32. pluk - Poprad  
I.prapor - Spišská Sobota  
II.prapor - Poprad  
III.prapor - Poprad  
35. pluk - Spišská Nová Ves + Levoča  
I.prapor  
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II.prapor  
III.prapor  
 
7. divize - Hodonín, později Nitra  
33. pluk - Šaštín  
I.prapor - Šaštín  
II.prapor - Kúty  
III.prapor - Senica  
34. pluk - Bzenec  
I.prapor - Bzenec  
II.prapor - Vracov  
III.prapor - Vlkoš  
39. pluk - Veselí n. Mor.  
I.prapor - Veselí n. Mor.  
II.prapor - Znorov a Lideřovice  
III.prapor - Strážnice  
 

 
 
 
1.- 20. ledna 1919 provedl sbor obsazení demarkační čáry na Slovensku  
 
- západní část (po Lučenec) měla obsadit 7.divize  
 
- 33. pluk obsadil 1 a 2/1/1919 Bratislavu. Po obsazení zústal 33. pluk posádkou.  
- 39. pluk obsazoval úsel komárenský  
- 34. pluk obsadil Nové Zámky a okolí  
 
- východní část (od Rim. Soboty k polské hranici) 6. divize  
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