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Arcivévoda František Ferdinand d’Este a jeho manželka Žofie Chotková 
odjíždí od sarajevské radnice 28. června 1914 chvíli před atentátem
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Vůz s arcivévodou projíždí po sarajevském nábřeží těsně před atentátem
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Atentátník Gavrilo Princip, který zastřelil 
arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este a jeho ženu Žofii

Atentátník Nedeljko Čabrinović, který provedl neúspěšný 
bombový útok na vůz rakouského arcivévody
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Zatýkání jednoho z atentátníků 
v Sarajevu 28. června 1914
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Atentátník Gavrilo Princip byl v říjnu 1914 odsouzen jako mladistvý k dvaceti letům 
vězení. Zemřel na tuberkulózu 28. dubna 1918 ve věznici v Terezíně.
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Odchod mobilizovaných 
rakousko-uherských vojáků z kasáren
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Císař František Josef I. a jeho následovník 
Karel I. s chotí Zitou
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Odjezd rakousko-uherských 
vojáků na frontu
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Neznámí čeští osadníci před svým statkem 
na Volyni před rokem 1914
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Představitelé čs. hnutí v Rusku Országh, J. Klecanda, Červený a Koníček, kteří při audienci 
17. září 1914 informovali cara o postoji Čechoslováků k válce, Rakousko-Uhersku a Rusku
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Úředníci charkovské filiálky firmy Laurin & Klement, kteří se přihlásili 
do České družiny mezi prvními. Uprostřed prap. Vilímek a prap. V. Klecanda. 
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Slavnostní přísaha a svěcení praporu České družiny v Kyjevě 11. října 1914. 
Podle tehdy v Rusku užívaného kalendáře bylo 28. září, den svatého Václava.
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Praporečník České družiny 
Jaroslav Heyduk s praporem družiny
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Příslušníci 1. roty České družiny Fierlinger a Černý, převlečeni do rakouských stejnokrojů, 
před rozvědkou do týlu nepřítele v prosinci 1914
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Poprava zajatých dobrovolníků České družiny A. Grmely a J. Müllera, 
odsouzených rakousko-uherskou vojenskou justicí. Vadovice, 12. prosince 1914.
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Důležitou činností družiníků u ruských štábů bylo provádění výslechu a tlumočení 
při výslechu zajatců (zleva Vaněk, Petřík, Krejčiřík), 1915
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Velitel České družiny pplk. Sozentovič 
předává příslušníkům 3. roty Kříže a Medaile sv. Jiří. Tarnov, duben 1915
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Vojáci I. praporu Čs. stř. pluku 
při přesunu z Pinských bažin na Jihozápadní frontu na jaře 1916
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Rozvědčíci 3. roty 1. pluku při odpočinku za Brusilovovy ofenzívy v rajonu 
Bučac u řeky Zlatá Lípa v létě 1916
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V čele s hudbou pochodují 17. června 1917 příslušníci 
1. čs. střeleckého pluku k Jezerné
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Letecký snímek československých 
(vpravo) a rakousko-uherských zákopů u Zborova
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Příslušníci 9. roty 2. čs. střeleckého pluku 
kopou úkryty v zákopech u Zborova
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Kulometné hnízdo a pozorovací bod 
III. praporu 2. čs. stř. pluku
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Por. Husák sedí nad mapou v praporní pozorovatelně, která se stala krátce před 
útokem cílem dělostřeleckého ostřelování, při kterém byl zraněn
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Zranění por. Husák a ppor. Syrový jsou odváženi po prvním ošetření do Krasna, 
ppor. Syrový při operaci přišel o oko
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Před bitvou u Zborova vzniklo „na památku“ několik skupinových fotografií čs. vojáků. 
Zde druhá půlrota 8. roty 1. čs. stř. pluku, uprostřed v třetí řadě je ppor. J. J. Švec, velitel této roty.
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Útok granátníků 2. pluku na nepřátelské pozice za horizontem. Vpravo je ostřelována Mogyla, 
mohutný opěrný bod rakousko-uherské obranné linie.
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Čs. brigádu podporovalo při útoku ruské dělostřelectvo, 
které si spolu s kozáky dosud uchovalo disciplínu a bojeschopnost
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V dobytých rakousko-uherských zákopech po bitvě si 2. července 1917 
odpoledne českoslovenští legionáři prohlížejí ukořistěnou výzbroj

31



Čs. hlídka v dobytých rakouských 
zákopech u Zborova
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Čs. vojáci prochází obsazenými nepřátelskými 
zákopy po bitvě u Zborova

33



Čs. vojáci odpočívají v rakouských zákopech 
a drátěných překážkách zničených ruskou dělostřelbou

34



Obvaziště lehce zraněných
čs. dobrovolníků z bitvy u Zborova
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Těžce zranění čs. vojáci v polním stanu 
Červeného kříže po bitvě u Zborova
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Ranění čs. legionáři a zajatí rakousko-uherští vojáci, většinou také Češi, 
čekají po bitvě u Zborova na odvoz do nemocnice
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Operace – amputace dolní končetiny 
zraněného čs. vojáka z bitvy u Zborova

38



V bitvě u Zborova padlo 
téměř 200 Čechoslováků

39



Odchod zajatců z 35. pěšího pluku rakouské armády 2. července 1917
v Cecové do týlu. Mezi zajatci bylo mnoho Čechů, z nichž někteří se přímo hlásili do čs. brigády.
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Svoz zbraní ukořistěných 
čs. legiemi v bitvě u Zborova

41



Čs. jednotky se po čtyřdenním odpočinku za frontovou linií vracejí do zákopů, 
aby vystřídaly v té době již značně nespolehlivé ruské jednotky

42



Prof. Masaryk s důstojníky II. divize, dislokované v rajonu Borispol, kterou navštívil společně 
s prof. Maxou, R. Medkem, J. Davidem a gen. Červinkou v srpnu 1917
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Čs. vojáci odpočívají během 
ústupu od Zborova k Tarnopolu
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S rozšířením jednotek vzniká v čs. zahraniční armádě i dělostřelectvo. Na obrázku
z podzimu 1917 je v Tyranovce vyfotografována 3. baterie 1. čs. dělostřeleckého divisionu s třípalcovými děly vzor 1902.
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Jednotky I. divize při pěším ústupu z rajonu Polonnoje k Bachmači (bezmála 300 km), 
kde teprve nastoupí do vlaků, aby pokračovaly v cestě na východ
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Nádraží Bachmač-libavské po příjezdu prvních čs. jednotek. Poklidná atmosféra 
je jen zdánlivá – již byly vyslány silné hlídky na sever i na západ, odkud se očekával nápor Němců.
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Vojáci ukrajinské Rudé armády s komisařem města Klimenkem na nádraží v Pirjatině. 
Tady poprvé a naposledy bojovali vojáci Rudé armády a čs. jednotky proti společnému nepříteli.
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Pplk. B. Ušakov, velitel zadního voje čs. vojska u Bachmače. 
Díky jeho velitelské dovednosti a umění vyjednávat se podařilo 
posledním čs. jednotkám odpoutat se od Němců i od bolševiků. 

Kpt. E. Kadlec, zástupce velitele 7. pluku. Jedna z hlavních 
postav bachmačské operace. Byl vážně raněn u stanice Doč, 

kde se podařilo zastavit postup Němců ze severu.
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Vojáci 5. pluku odevzdávají v březnu 1918 v Penze zbraně. 
Třetí zprava je velitel čs. rudoarmějců J. Štrombach.
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První prapor 5. čs. střeleckéo pluku po příjezdu do Vladivostoku 25. dubna 1918. 
Pouze 5. a 8. čs. střeleckému pluku se podařilo dojet – po odevzdání takřka všech zbraní – do této 

cílové stanice bez větších problémů.
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Improvizovaný obrněný vlak 6. pluku na nádraží Isil-Kul 
před odjezdem na bojovou akci k Marianovce, 4. červen 1918
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Společný hrob 14 dělostřelců 2. děl. brigády a 1. děl. parku, kteří padli 28. května 1918 
na irkutském nádraží při zákeřném přepadení jejich vlaku místními bolševiky

53



Most cara Alexandra II. přes řeku Volhu, 
dlouhý 1 480 m, byl dobyt 31. května 1918

54



Pohřeb velitele 4. pluku por. J. Gayera v osvobozené Samaře, 11. června 1918. 
U svých podřízených oblíbený velitel byl v čele útoku u Lipjag 4. června těžce raněn a svému zranění podlehl.
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Bolševiky umučení příslušníci 8. pluku 
na ussurijské frontě v červenci 1918
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Smělá a riskantní výprava pplk. Ušakova na lodích, vedena širokým obchvatem 
přes Bajkalské jezero hluboko do týlu nepřítele, umožnila v srpnu 1918 ovládnutí bajkalské dráhy

57



Čs. kulometné hnízdo
na kungurské frontě v říjnu 1918
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Upravený americký uhlák jako součást obrněného vlaku 
11. pluku (buguruslanská skupina vojsk) na stanici Taldy-Bulak na podzim 1918
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Plk. J. Švec, velitel I. divize. Poté, co jeho unavení vojáci odmítli jít do dalších bojů 
bez pomoci spojenců, se na stanici Aksakovo 25. října 1918 zastřelil.
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Vojáci 2. pluku nastupují za podpory obrněného automobilu na vesnici 
Kontorskoje, kde v květnu 1919 zničili centrum povstalců
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Oddíl rychlopalných děl v červenci 1919
v Alzamaji. Vojáci mají na hlavách ochranné sítě proti komárům.
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Obrněný vlak 7. střeleckého pluku 
při ochraně Transibiřské magistrály v létě 1919
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Nalodění prvního bojového útvaru – 1. pluku 
na loď Yonan Maru 9. prosince 1919
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Americká loď President Grant odvážela 27. dubna 1920 z Vladivostoku do Evropy štáb čs. vojska, 
6. pluk, 2. pluk lehkého dělostřelectva a další menší jednotky.
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Loď USAT Mount Vernon, kterou z Vladivostoku odplul 20. transport čs. legií. 
Tato loď byla původně postavena v roce 1906 ve Štětíně v Německu jako parník Kronprinzessin Cecilie. 

Od poloviny roku 1917, kdy byla zabavena, sloužila v americkém námořnictvu a následně americké armádě.
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Čs. legionáři při zastávce 
v Jokohamě
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Čs. legionáři na cestě do vlasti v Port Saidu, 
na přehlídce před britským guvernérem Egypta
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Skupina pařížských členů tělocvičné jednoty Sokol.
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Skupina českých dobrovolníků 23. srpna 1914 po odvodu 
do Cizinecké legie v Palais Royal před odchodem na nádraží
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Přísaha roty Nazdar v Bayonne 12. října 1914. Praporec na snímku 
byl ztracen během krvavých bojů u Arrasu počátkem května 1915.

71



Poručík Václav Dostal, velitel kulometné čety praporu D, 
který padl 9. května 1915 u Arrasu

Příslušníci roty Nazdar v zákopech. Druhý zleva sedí Ladislav 
Preininger, po válce důstojník čs. armády, popravený nacisty 

v roce 1941 za odbojovou činnost.
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Příslušníci roty Nazdar 
v zákopech u Arrasu
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Pohled z Ouvrages blancs přes 
arraskou státní silnici ke kótě 140
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Čestná stráž praporu 2. pochodového pluku 1. pluku Cizinecké legie
s praporečníkem Aloisem Brzickým
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Čs. dobrovolníci 1. pochodového pluku Cizinecké legie 
při stavbě protipěchotních překážek před bitvou na Sommě
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Čeští dobrovolníci pochodového pluku Cizinecké legie v zákopech na frontě v roce 1916. 
V popředí puška Lebel vzor 1886/93 s nasazeným puškovým granátometem.
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Čs. dobrovolníci v Alžíru, jako tlumočníci 
u evakuovaných vojáků srbské armády
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Slovanští dobrovolníci 2. pluku 
Cizinecké legie v Africe

79



V únoru 1918 dorazili do Cognacu první dobrovolníci z francouzských továren, 
bývalí zajatci ze Srbska, kteří většinou prodělali tzv. Srbskou Golgotu a internaci na italském ostrově Asinara

80



Skupina důstojníků 22. čs. střeleckého pluku 
v Jarnacu s velitelem pplk. Gardanem
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Výcvik v šermu bodákem
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President Poincaré dekoruje 14. července 1918 dohodové 
důstojníky řádem Čestné legie. V baretech kap. Husák a por. Voců.
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Defilé 22. čs. střeleckého pluku v den 
fr. národního svátku 14. července 1918 v Paříži
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Zákopy 21. čs. stř. pluku 
v Kreuzwaldu
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Velitelství praporu 21. čs. střeleckého pluku v Michelbachu
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V zákopech u Aspach-le-Haut

87



Pohotovost 1. kulometné roty 21. čs. střeleckého pluku při přesunu do Champagne
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Důstojníci 21. čs. střeleckého pluku v zákopech v Champagni
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Odjezd čs. legionářů ze Champagne v září 1918
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Pochod vesnicí Semide

91



Pochod 21. a 22. čs. stř. pluku k Terronu a Vouziers
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Telefonisté 21. čs. stř. pluku u Terronu
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Dům, ve kterém měl v Terronu sídlo velitel I. praporu 
21. čs. střeleckého pluku kapitán Otakar Husák
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Čs. legionáři vedou zajaté Němce z bojiště u Terronu
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Velitelství III. praporu
21. čs. střeleckého pluku u Vandy
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Generál Gouraud a Edvard Beneš vyznamenávají 8. listopadu 1918
čs. dobrovolníky po bojích u Terronu a Vouziers
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Prezident T. G. Masaryk na návštěvě u vojska v Darney
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Major Václav Šidlík hlásí svůj příjezd s transportem prvních čs. vojáků z Francie veliteli 
V. čs. střelecké divize, plukovníkovi Phillippovi, na Wilsonově nádraží v Praze 3. ledna 1919

99



Pochod I. praporu 21. stř. pluku 3. ledna 1919 po Václavském 
náměstí. V přední řadě uprostřed polní podmaršálek Diviš, 

v druhé řadě major Šidlík, podplukovník Husák, poručík Král.
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Uvítání francouzských legionářů ve vlasti. Uprostřed zleva velitel 21. čs. stř. pluku podplukovník Husák, 
ministr národní obrany Klofáč, starosta Sokola a první velitel čs. armády Dr. Scheiner, velitel I/21 praporu major Šidlík.
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Pohled na Řím. V celé Itálii žilo před válkou asi jen tři sta krajanů, 
kteří mezi sebou neudržovali pravidelné styky.
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Poprvé upozornil na cíle Čechoslováků podporučík francouzského letectva Milan Rastislav Štefánik 
koncem roku 1915, když se po těžké havárii na srbské frontě léčil v Římě
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Skupina českých zajatců v italském zajateckém táboře
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Tábor „Campe Perdu“ na ostrově Asinara, určený pro rakousko-uherské zajatce evakuované ze Srbska
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Zajatecký tábor v Padule
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Hotel v Nocera Umbra poblíž Perugie, kde byli v letech 1916 až 1917 
ubytováni zajatí čeští a slovenští důstojníci rakousko-uherské armády
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Zajatecký tábor Santa Maria Capua Vetere
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Zajatci z tábora Santa Maria Capua Vetere
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Pohled na klášter v Padule, ve kterém byl umístěn zajatecký tábor
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František Hlaváček, již jako ředitel kanceláře Československé národní rady v Římě, 
řeční k československým dobrovolníkům v zajateckém táboře
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Plukovník Vigavaro přehlíží čs. výzvědné oddíly u IV. Italské armády
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Příslušníci 10. a 11. výzvědné roty v původním slavnostním stejnokroji s předsedou Odbočky ČsNR v Římě F. Hlaváčkem

113



Čs. průzkumníci na frontě při přesunu
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Legionáři Alois Herzig a František Turpiš byli 19. června 1918 oběšeni
v San Stinu poblíž Davanza
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Přísaha I. čs. pracovního praporu v Padule před odchodem na frontu v březnu 1918
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Tisícovka československých dobrovolníků skládá slib v zajateckém táboře Fonte di Amore
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Odchod osmi pracovních rot
do válečného pásma ze zajateckého tábora Fonte di Amore
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Skupina československých dobrovolníků z pracovních oddílů
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Slavnostní předčítání smlouvy o povolení čs. vojska v Itálii v zajateckém táboře Padula
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Mobilizace Čechů a Slováků do vznikajícího čs. vojska
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Cvičení 8. kulometné roty
34. čs. střeleckého pluku u Ferrary
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Minomety 33. čs. střeleckého pluku
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M. R. Štefánik, předseda italské vlády Orlando, praporeční Dušek
a gen. Graziani na schodech pomníku Viktora Emanuela II.
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Českoslovenští dobrovolníci v zákopech na Piavě
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Legionáři I. praporu 33. čs. střeleckého pluku v zákopech na břehu řeky Piavy
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Jan Čapek, padlý v boji u Fossalty na Piavě dne 17. června 1918
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Legionáři Vincenc Hytl, Václav Řípa a František Tomaides z 1. roty 33. čs. střeleckého pluku byli 
18. června 1918 oběšeni na šibenici přímo v městečku Oderzo
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V Coneglianu bylo 16. června 1918 zastřeleno 15 československých výzvědčíků. 
Těla čtyř z nich byla potom pro výstrahu pověšena na platany v obci.
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Vstup do kaverny pod kótou Doss Alto
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Generál Graziani a generál Badoglio při inspekci na Doss Altu u 3. roty 33. čs. střeleckého pluku
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Zákopy a místo stráže a pozorovatele na italské Roncole pod kótou 703
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Padlý československý legionář po útoku rakouského vojska dne 21. 9. 1918 na Doss Remit
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„Zákop smrti“ na Doss Alto. Pozice na kótě 706, 
hájené kulometnou rotou 33. čs. střeleckého pluku.
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Přísaha příslušníků 1. roty 39. čs. pluku „Výzvědného“ na frontě u švýcarské hranice ve výši 2 800 m. n. m.. 
Delegát Čs. národní rady kapitán Šeba předříkává formuli přísahy čs. legionáře.
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Požár rakouského hangáru v Cire u Tridentu, založený desátníkem Vopálenským 
a střelcem Petrem z 39. čs. střeleckého pluku v září 1918
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Přehlídka čs. sboru v Itálii králem Viktorem Emanuelem III.
v Padově 8. prosince 1918
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Po slavnostní přísaze, kterou četl kapitán Šeba, defilovaly před italským králem jednotky čs. sboru
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Čs. legionáři z Itálie na Těšínsku
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Obrněný automobil Lancia čs. legií z Itálie v Komárně
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Srbští sokolové v průvodu na sokolském sletu v roce 1913
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Komité z oddílu vojvody „Vuka“ Popoviće, který je uprostřed označen křížkem.
V Popovićově oddílu sloužilo kolem osmnácti Čechů.
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Baterie srbského dělostřelectva pod velením kapitána Dragoslava Miloslaviće při ostřelování nepřátelské kolony
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Ústup Srbských dělostřelců z fronty. Po bulharském vpádu následoval dlouhý ústup do Albánie.
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Zákeřný vpád bulharské armády do zad bojující srbské armády podle zobrazení ve francouzském časopise Le Petit Journal
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Na srbském i černohorském území, které rakousko-uherská armáda dobyla, vykonávali její vojáci, a to především
z maďarských pluků, kruté represálie vůči civilnímu obyvatelstvu, ženy nevyjímaje
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Symbolem srbské Golgoty se stal především mráz. Vozy trénu srbského vojska míří do albánských hor u Ljum-Kuly. 
Tam, kde již horské cesty neumožňovaly další jízdu, byly vozy odstaveny a zapáleny.
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Srbští vojáci procházejí po kolena sněhem přes albánské hory směrem na jih
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V albánských horách byly odloučené skupiny ustupujících vojáků 
ze zálohy napadány místními bojovníky – Arnauty
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Jednotky 1. srbské dobrovolnické divize na říčních člunech během přepravy 
po Dunaji z Reni do Černé Vody v Dobrudži
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Rumunští vojáci v zákopech na bojišti v Dobrudži. V bojích se projevila nepřipravenost Rumunska 
na válku a bojová neefektivita a nespolehlivost rumunských vojáků.
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Pozorování nepřátelských pozic velitelem III. praporu 4. pluku 1. srbské dobrovolnické divize majorem Svetozarem Hadžičem 
v zákopech před Amzačí v Dobrudži. U kulometu stojí velitel kulometného oddílu podporučík Jiří Čermák.
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Pohřeb podporučíka Václava Ždimery, který padl během boje v Dobrudži. Nad jeho hlavou stojí kapitán Radola Gajda.
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Velitel srbského tábora v Mikře u Soluně se v březnu 1918 loučí
s českými dobrovolníky odcházejícími k legiím do Francie
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S českými důstojníky odjíždějícími do Francie se přišel 
rozloučit také srbský následník trůnu princ Alexandr
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Výcvik baterie Královského dělostřelectva, ve které sloužilo pět českých dobrovolníků
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Čs. pilot František Císař v britském letectvu v Rusku
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Skupina českých dobrovolníků v Anglii před odjezdem do tropických krajů
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Čs. dobrovolníci v britské armádě v Egyptě v roce 1916
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Čs. dobrovolníci z Ameriky v kanadské armádě před návštěvou českého klubu v Londýně před odjezdem do Francie
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Čs. dobrovolníci z kanadské armády
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Čs. dobrovolníci v americké armádě spolu s krajany 
z francouzské armády v roce 1917 na dovolené v Paříži
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Skupina českých dobrovolníků z Tichomořské odbočky 
Českého národního sdružení na Havaji v americké armádě
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Profesor T. G. Masaryk prohlašuje 26. října 1918 před budovou Nezávislosti ve Philadelphii 
nezávislost československého národa a dalších jedenácti utiskovaných národů Evropy. Ze stejného místa prohlásil 

G. Washington 4. července roku 1776 nezávislost Spojených států.
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T. G. Masaryk s představiteli 11 národů střední a východní Evropy
před Zvonem svobody 26. října 1918
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Setník Jaroslav Rošický, který vypracoval program
a zahájil formování tzv. Vojenské Maffie
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Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918 na Václavském náměstí
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Snímání rakouského orla z budovy policejního ředitelství 28. října 1918

168



Poslanec Antonín Němec řeční na Staroměstském náměstí
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Předsednictvo Národního výboru československého dne 28. října 1918. 
Zleva sedí A. Rašín a A. Švehla. Stojící zleva F. Soukup, J. Stříbrný a V. Šrobár.
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Sokolská stráž na Pražském hradě
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Bývalí rakousko-uherští námořníci českého původu tvořili první jednotky čs. armády při převratu
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T. G. Masaryk s dcerou Olgou a italským generálem Piccione se při cestě do Prahy 
21. prosince 1918 krátce zastavil v Táboře, kde byl vítán nadšenými davy obyvatelstva
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Prezident T. G. Masaryk s ministrem Klofáčem v roce 1918 na Pražském hradě. 
U dveří stojí srbský legionář a za ním příslušník domácího vojska.
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Příjezd autokolony čs. legií z Itálie vlakem na Slovensko
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Čs. legionářská baterie v Bratislavě na hradě
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Stráž italských legionářů na mostě v Bratislavě
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Velitelem čs. vojsk operujících na Těšínsku byl plukovník Josef Šnejdárek.
Na fotografii z 27. června 1919 je již ve funkci velitele II. divize v bojích proti Maďarům u Báňské Šťávnice.

178



Příslušníci armády Československé republiky na počátku roku 1919. Vpředu je poručík jízdního dělostřelectva, který nemá uvedenou 
bližší specifikaci jednotky a vedle podporučík 31. pěšího pluku v „kolkovaných“ rakousko-uherských stejnokrojích, vzadu zleva vojín 

21. stř. pluku francouzských legií, dobrovolník kornilovského oddílu a podporučík 32. stř. pluku italských legií.
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Návrat legionářů z Ruska do Prahy
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Neznámý vojín od Zborova. V roce 1922 byly z hrobu u Zborova vyjmuty ostatky jednoho padlého a uloženy
na Staroměstské radnici v Praze. V roce 1941 ho Němci zničili...
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V roce 1927 proběhla velká Národní pouť ke Zborovu, kde se nachází společný hrob padlých čs. legionářů
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Jan Syrový, v roce 1938 ministr obrany Ludvík Krejčí, v roce 1938 velitel čs. armády
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Alois Eliáš, v letech 1939–1942 premiér protektorátní vlády, 
v roce 1942 byl zatčen za odbojovou činnost a jako jediný premiér 

okupovaných zemí popraven

Otakar Husák, ruský a francouzský legionář, 
v letech 1920–1921 ministr obrany, poté zakladatel a ředitel podniku 

Explosia, který vyráběl výbušniny. V letech 1939–1945 byl držen
v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald.

V roce 1949 ho půl roku věznili a následně šikanovali komunisté.
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Ludvík Svoboda, příslušník ruských legií, důstojník čs. armády, 
velitel čs. jednotek v SSSR a v letech 1968–1975 prezident ČSSR

Karel Janoušek, ruský legionář, důstojník čs. armády, 
v letech 1940–1945 velitel čs. letectva ve Velké Británii

v hodnosti maršál, v letech 1950–1960 vězněn komunisty
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Karel Klapálek, ruský legionář, důstojník čs. armády, 
v letech 1941–1943 velitel čs. jednotky v severní Africe, v roce 1944 

se přesunul na východní frontu a bojoval na Dukle jako velitel
3. čs. brigády. V letech 1954–1956 vězněn komunisty

Sergěj Ingr, srbský, ruský, francouzský a italský legionář, důstojník 
čs. armády, v letech 1940-1944 ministr obrany exilové vlády. 

Na nátlak komunistů byl z funkce odvolán a do dubna 1945 stál 
v čele Hlavního velitelství čs. branné moci. Komunisté ho 

ale odvolali i z této funkce. Od roku 1947 působil jako velvyslanec 
v Nizozemí, po komunistickém puči zůstal v exilu, kde založil 

Radu svobodného Československa.
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Heliodor Píka, ruský a francouzský legionář, důstojník čs. armády, v době 2. světové války působil jako vojenský atašé v SSSR, 
upozorňoval exilovou vládu v Londýně, že SSSR si nepřeje demokratické Československo, tím si znepřátelil čs. komunisty. 

Po komunistickém puči byl 5. května 1948 zatčen a ve vymyšleném procesu odsouzen k trestu smrti za vlastizradu. 
Popraven byl v Plzni 21. června 1949. Jeho tělo se pak ztratilo...
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Karel Lukas, ruský a francouzský legionář, důstojník čs. armády, po roce 1939 odešel do zahraničního odboje, 
působil na mnoha velitelstvích a podílel se např. na plánování vylodění v Normandii v roce 1944, následně byl až do roku 1947 vojenským 

přidělencem v USA a Kanadě. Dne 29. března 1949 byl zatčen Státní bezpečností a během následných výslechů krutě týrán.
Na následky mučení zemřel 19. května 1949 ve věznici na Pankráci.
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Zdeněk Fierlinger, ruský a francouzský legionář, 
čs. diplomat, v letech 1937–1945 vyslanec v SSSR, v letech 1945–1946 

premiér, v letech 1948–1953 náměstek premiéra, z těchto funkcí 
se podílel na přechodu moci do rukou komunistů a přechodu 

od demokratického státu k státu totalitnímu...

Eamuel Moravec, ruský legionář, důstojník čs. armády, zlomen 
Mnichovskou dohodou se přiklonil na stranu nacistů, se kterými začal 
kolaborovat, v letech 1942–1945 byl ministrem školství a lidové osvěty 

protektorátní vlády. Po vypuknutí Pražského povstání spáchal 
5. května 1945 sebevraždu.
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