Jméno

Čs. armáda 1918-39

Abraham Antonín
(1877-1968)

legionář (1918-20), člen posádky
obrněného vlaku Orlík, zabit
sovětskými vojáky v PrazeStrašnicích (1968)
rada Nejvyššího vojenského
soudu (1918-1928)
Velitelství vojsk na Slovensku
(1918-1919, náčelník
štábu 5. a 9. divize (1919-1922),
velitel 1. a 2. divize (1929-1938)
13. pěší pluk (1921-22)

Bartoš Bohumil
(1868-1942)
Bartoš František
(1880-1946)
Baťa Jan Antonín
(1898 - 1965)
Beneš Jan
(1886-1949)
Bergman Václav
(1915-2002)
Bláha František
(1886-1945)

Bláha Silvestr
(1887-1946)
Boček Bohumil
(1894-1952)

Böhm-Ermolli Eduard von
(1856-1941)

velitel 35. pěší pluku (1922), velitel
15. 18. a 20. brigády (1923-37)
Letecké učiliště Prostějov
(1935-36), Vojenská akademie
Hranice (1916-37), 4. letecký pluk
(1937-39)
MNO (1921-22), 45. pěší pluk
(1922-29), zástupce velitele
Pěchotního učiliště Milovice
(1930-32), velitel 21. brigády
(1932-33), velitel 7. brigády
(1935-37), zástupce velitele 4.
divize (1937-39)
velitel 33. pěšího pluku
(1925-1929), Vojenská kancelář
prezidenta republiky (1929-1938)
příslušník 3. a 22. pěšího pluku
(1920-29), MNO (1930-35), člen
správní rady Zbrojovky Brno
(1933-35), velitel hraničářského
praporu 6 (1935-38)
velitel 2. armády (1914-1918),
velitel Skupiny armád BöhmErmolli (1915-1918),

Mobilizace 1938

Poznámka
učitel

vojenský právník
velitelství „ČV-sever“

velitel 9. divize

voják,
popraven 1946 za válečnou
kolaboraci s nacisty
(agent Sicherheitsdienstu)
majitel obuvnické firmy Baťa,
bratr spoluzakladatele T. Baťi
voják

4. letecký pluk

voják a letec;

velitel 4. divize

voják

Vojenská kancelář prezidenta
republiky

voják

voják

voják a šlechtic,
viz F 5/2017 (str. 40)
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Bryks Josef
(1916-1957)
Bureš František
(1905-?)

Czibulka Klaudius von
(1862-1931)

Čatloš Ferdinand
(1895-1972)

Čeček Stanislav
(1886-1930)
Čepička Alexej
(1910-1990)
Červinka Jaroslav
(1889-1985)
Číla Antonín
(1883-1983)

maršál r.-u. armády (1918),
generál Čs. armády ve výslužbě
(1922), armádní generál ve
výslužbě (1928)
Škola pro jezdecké důstojníky
Košice (1935), Vojenská
akademie Hranice (1936-37),
2. letecký pluk (1937-39)
Vojenská akademie Hranice
(1924-26), Vysoká škola válečná
(1936-39), důstojník 27. pěšího
pluku (1939)
velitel 36. pěší divize (1914-15),
Czibulka Korps (armádní sbor,
1915) a 18. armádního sboru
(1915-1918; viz F 5/2017, str. 39),
jmenován do hodnosti generála
pěchoty Čs. armády ve výslužbě
(1919), jmenován armádním
generálem ve výslužbě (1927)
12. pěší pluk (1919), důstojnické
hodnosti v čs. armádě (1919-35),
náčelník štábu 2. horské brigády
(1935), náčelník štábu 8. divize
(1935-38)
velitel Vojenské kanceláře
prezidenta republiky (1923-1929),
velitel 5. divize (1929-30)
3. pěší pluk (1930),
27. pěší pluk (1935-36)
důstojník carské armády (19091918), legionář, velitel Voj.
velitelství Brno (1936-1938)
důstojník carské armády (19151917), nejstarší příslušník České
družiny, velitel 8. a 11. brigády
(1922-28), velitel 4. divize (192425), velitel 6. divize (1932)

2. letecký pluk

voják a pilot

Vysoká škola válečná

voják

voják

náčelník štábu 37. hraniční oblasti

voják a politik

voják
právník, voják a politik
velitel Posádkového velitelství
Velká Praha

voják

velitel 5. sborové oblasti

voják
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Diviš Jan
(1862-1934)

Divoký František
(1892-1972)
Drobný Jan
(1866-1948)
Dvořák Josef
(1892-1960)
Ejem Josef
(1892-1957)
Eliáš Alois
(1890-1942)

Eminger Jaroslav
(1886-1964)

Fajfr Jaroslav
(1883-1974)
Ferák Jan
(1913-42)

dosáhl hodnosti polního
podmaršála rak.- uher. armády
(1914), velitel Zemského
vojenského velitelství v Čechách
(1918-1920), MNO (1920-1924)
Srbská legie (1918-1919),
Čs. četnictvo na Slovensku
(1919-1939)
velitel 1. divize (1919),
velitel 2. divize (1919-1923),
velitel Zemského vojenského
velitelství v Praze (1926-1928)
velitel různých telegrafních
oddělení (1919-1939)
náčelník štábu 7. divize (1937-38)
Náčelník štábu Velitelství čs. vojsk
na Těšínsku (1919), velitel
21. pěšího pluku (1920), velitel
2. brigády (1931-33), velitel
3. divize (1933-35),
velitel 5. sboru (1935-1938)
náčelník štábu Velitelství čs. vojsk
na Slovensku (1918-1919),
náčelník štábu 1. brigády (1919),
náčelník štábu Západní skupiny
(1919), vojenský přidělenec
v Budapešti (1919-1922), velitel
2. a 3. jezdecké brigády
(1931-1937), velitel 3. rychlé
divize (1937-39)
velitel různých dělostřeleckých
útvarů (1920-27), velitel leteckého
odboru MNO (1927-38)
1.letecký pluk (1933-34),
3. letecký pluk (1934-35),
následně prokázána krádež peněz
jiným vojákům, odsouzen a
přeřazen k 42. pěšímu pluku

voják

Čs. četnictvo na Slovensku

voják a policista
voják

velitel Telegrafního vojska

voják

náčelník štábu 36. hraniční oblasti

voják

velitel 5. sboru

voják a politik

velitel 3. rychlé divize

voják a diplomat

velitel Velitelství čs. letectva

voják a letec
voják a letec
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Ferjenčík Štefan
(1904-1988)

Fiala Bohuslav
(1890-1964)
Fiala Emil
(1886-1967)

Fiala Pavel
(1914-2001)

Fiala Vlastimil
(1893-1947)

Fierlinger Zdeněk
(1891-1976)

Frič Martin
(1902-1968)
Fučík Julius
(1903-1943)
Gajda Radola
(1892-1948)

(1935-36), pro opilství propuštěn
z armády, začal sympatizovat
s KSČ
Absolvent (civilní) Vysokou školu
zvěrolékařskou v Brně (1928),
funkce vojenského zvěrolékaře
(1928-39)
velitel 38. pěšího pluku (1932-33),
Hlavní štáb branné moci (1933-35)
MNO a generální štáb (1918-21),
profesor Válečné školy (1921-25),
velitel Velitelské školy (19271930), velitel 13. brigády (193134), velitel 2. divize (1935-36),
velitel 4. sboru (1937-38)
telegrafní rota 5 (1932-34)

velitel 3. leteckého pluku
(1920-23), MNO (1923-24),
výslužba (1925), žil na statku
nedaleko Lučence (1925-38), poté
přesídlili do Protektorátu (1938-45)
příslušník České družiny a Čs.
legií v Rusku (1914-17), bojoval u
Zborova (1917), legionářský
agitátor v USA (1917-18),
vojenský přidělenec v Paříži
(1919), velvyslanec v řadě států
vč. USA, SSSR, Švýcarska
(1921-39)
38. pěší pluk (1923-25)

náčelník veterinární služby 20. divize

voják, zvěrolékař a politik

náčelník štábu Hlavního velitelství

voják

velitel Hraničního pásma XIII,
velitel 4. sboru

voják a vojenský pedagog

Telegrafní prapor 5

voják a filatelista,
autor příručky SČF „Polní pošta
Československých vojsk v SSSR
1942–1945" (SČF 1989)
voják a letec,
otec herečky Květy Fialové

voják, politik a diplomat

filmový režisér a herec

5. pěší pluk (1930, 1932)

novinář a spisovatel

velitel 11. divize (1922-24),
zástupce náčelníka a zastupující

voják a politik
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Golian Ján
(1906-1945)

Goldschmied Jaroslav
(1890-1977)
Gottwald Klement
(1896-1953)
Grosse Gustav
(1882-1962)
Hasal Antonín /
Nižborský Antonín
(1883-1960)
Hennocque E.CH.A.
(1860-1933)

Heyrovský Jaroslav
(1890-1967)
Höger Karel
(1909-1977)

velitel Hlavního štábu čs. armády
(1924-26); roku 1926 poslán do
výslužby a degradován, 1927
založil Národní obec fašistickou,
poslanec parlamentu (1927-31,
1935-39), ve vězení za pokus o
státní převrat (1931-33), 1939
získává zpět generálskou hodnost
a zkouší další státní převrat
absolvent Vojenské akademie
v Hranicích (1927), důstojnické
funkce v dělostřeleckých útvarech
(1927-38), příslušník 10. divize
(1938)
28. pěší pluk (1917-20)

10. divize

rytec čs. známek

voják 6. dělostř. Pluku
Brno (1918-1920),
velitel různých dělostřeleckých
útvarů (1925-34)
velitel 2. pěšího pluku (1920-25),
velitel 7. brigády (1926-29), velitel
6. divize (1932-35), velitel 3. sboru
(1935-39)
důstojník fr. armády
(1883-1922), důstojník čs. armády
(1919), velitel Východní skupiny
čs. armády (1919), velitel 10.
divize (1919), velitel Zemského
vojenského velitelství pro
Podkarpatskou Rus (1919)
vojenská nemocnice 28. pěšího
pluku (Tábor, Innsbruck;
1915 – 1918)
43. pěší pluk (1930-31)

voják

prezident
voják a významný entomolog
velitel 4. armády,
velitel XIV hraničního pásma

voják

voják

technik a vynálezce, nositel
Nobelovy ceny za chemii (1959)
herec
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Hoffmeister Adolf
(1902-1973)
Hora Karel
(1908-1989)

Hudec Alois
(1908-1997)
Husák Otakar
(1885-1964)
Husárek Karel
(1893-1972)

Ingr Jan/Sergej
(1894- 1956)

Janáček Josef
(1885-1954)
Janko Vladimír
(1917-1968)
Janoušek Karel
(1893-1971)

1. pluk Stráže svobody
(1918-1920)
45. pěší pluk (1929-30);
narodil se v Japonsku, do roku
1917 žil v USA. 1917-1931 žil
v ČSR, pak přesídlil do Ekvádoru
13. pěší pluk a 7. dělostřelecká
brigáda (1926-27)
velitel Vojenské kanceláře
prezidenta republiky (1919-20),
velitel MNO (1920-21)
velitel různých ženijních jednotek
(1921-24), náčelník štábu
Zemského vojenského velitelství
v Bratislavě (1927-31), velitel 10. a
16. brigády (1932-35), velitel
Ředitelství opevňovacích prací
(1935-38)
Velitelství čs. vojsk na Těšínsku
(1919), pobočník velitele
21. brigády (1919), pobočník
velitele Válečné školy (1921),
Zemské vojenské velitelství
v Praze (1923-27), Hlavní štáb čs.
branné moci (1928-32), velitel
16. brigády (1932-35), velitel
8. divize (1935-36), velitel 3. sboru
(1936-37), zástupce velitele
3. sboru (1938-1939)
velitel 24. a 44. pluku (1922-30),
velitel 12. a 23. brigády (1930-34),
velitel 7. divize (1935-36),
43. pěší pluk (1936-38)
3. letecký pluk (1926-29), velitel
6. leteckého pluku (1930-31),
velitel 1. leteckého pluku (1931-

spisovatel, divadelník a politik
voják

sportovec a bratr Antonína
Hudce, vítěz OH 1936, mistr
světa 1931, 1934, 1938
voják
velitel Ředitelství opevňovacích prací

voják a ministr (1938), autor
programu opevnění ČSR a
podnáčelník Generálního štábu

velitel 3. sboru

voják, politik a diplomat

velitel 4. sboru

voják

velitel pohotovostního oddílu
bojujícímu s Freikorps ve
Šluknovském výběžku
velitel Velitelství letectva 1. armády

voják

voják a letec
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Jaroš Otakar
(1912-1943)
Jirka Ladislav
(1914-1986)
Jirotka Zdeněk
(1911-2003)
Jurech Štefan
(1898-1945)
Kabeš Vladimír
(1886-1947)

33), velitel Velitelství zemského
letectva v Praze (1934-39)
17. pěší pluk (1934-36),
4. telegrafní prapor (1937-39)
Vojenský zeměpisný ústav
(1936-38)

Kostrba Jindřich/Heinrich
(1883-1926)

voják

12. pěší pluk

rytec čs. známek

10. dělostřelecký pluk (1933-34)
důstojník čs. armády (1920-38)

Knorr Miloš
(1918-2008)
Klapálek Karel
(1893-1984)
Klecanda Vojtěch
(1888-1947)

4. telegrafní prapor

spisovatel
MNO

voják

Vojenská akademie Hranice

advokát, sportovec, zakladatel
firmy Aero (1919), následně její
hlavní majitel (1921-46); továrna
znárodněna 1946, jeho syn
emigroval roku 1948 do USA
voják a obchodník

velitel 1. pěšího pluku
velitel 1. brigády (1922-23),
velitel 2. divize (1929-31), velitel
1. divize (1931-34), velitel 8. divize
(1934-35), vojenský přidělenec
v Římě (1935-39)
vojenský pilot FLIK 4 a FLIK 8
(Rusko, Sočská fronta; 19141916), velitel FLIK 23 (italská
fronta, 1916), potvrzeno
8 sestřelených letadel 1914-16,
důstojník štábu FLEK 2 (19161918), velitel Vojenské policie
v Praze (1918), velitel Čs.
leteckého sboru (1918-19), voják
98. pěšího pluku (1919-22), velitel
Vzduchoplaveckého učiliště
v Chebu (1922), nabídka na

voják, bojoval u Zborova
i Tobruku
voják a diplomat

voják a letec, zakladatel
čs. vojenského letectví
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Korejs Dalibor
(1897-1950)
Králíček Rudolf
(1862-1949)

Krejčí Ludvík
(1890-1972)

Kroupa Joseph von
(1861-1924)

Kurka Antonín
(1871-1946)

Kutlvašr Karel
(1895-1961)

ředitelskou funkci v ČSA, kterou
přijímá, ale při jednom
z posledních plánovaných
vojenských letů zahynul při letecké
havárii (1926)
28. pěší pluk (1915-21), podnikal
v Bělehradě (1922-35), zástupce
Min. průmyslu v Albánii (1936-39)
velitel 9. armádního sboru
(Litoměřice; 1914-16), velitel
16. armádního sboru (1917-18),
onemocněl malárií a léčen v Brně,
ze zdravotních důvodů
penzionován (1918), jmenován
generálem pěchoty
Čs. armády ve výslužbě (1919)
velitel 6. divize (1920-23), velitel
4. divize (1925-32), velitel
Zemského vojenského velitelství
v Košicích (1932-33), velitel
Hlavního štábu čs. branné moci
(1933-1939)
polní podmaršál rak-uher. armády
(1917), polní podmaršál čs.
armády (1918), velitel 8. divize
(1919-20), velitel 7. divize (192023)
nejprve sloužil u Kriegsmarine vč.
mise v Číně (1903-06), hlavní
lékař námořního odboru
Ministerstva války ve Vídni (19171919), velitel polních nemocnic
Košice, Liberec a Terezín (191922), velitel zdravotní služby 8.
divize (1922-27) a 3. divize (192730)
velitel 1. pěšího pluku (1921-23),
velitel 2. brigády (1923-31), velitel
4. divize (1934-38)

voják a diplomat
voják, viz F 7/2016 (31)

velitel Hlavního štábu čs. branné moci

voják

voják

vojenský lékař

velitel 35. hraniční oblasti

voják
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Langer František
(1888-1965)

Letovský Vojtěch
(1858-1945)
Liška Alois
(1895-1977)
Lomský Bohumír
(1914-1982)
Lukáš Vilém
(1913-?)
Luža Vojtěch
(1891-1944)

vojenský lékař v Praze (1920-30),
šéflékař Posádkové nemocnice
v Praze (1930-38), velitel
Posádkové nemocnice
v Praze-Hradčanech (1938-39)
polní podmaršál rak-uher. armády
(1915), polní podmaršál Čs.
armády (1919), velitel 2. a 4.
divize (1919)
51. a 74. pěší pluk (1920-29),
velitel 51. dělostřeleckého pluku
(1934-38), MNO (1938)
důstojník 14. pěšího pluku
(1936-38)
ženijní pluk 4 (1935-36)
velitel 5. pěšího pluku (1920-22),
Hlavní štáb čs. branné moci
(1923-30), velitel 1. horské brigády
(1930-32), velitel 5. sboru (1935),
velitel 4. sboru (1935-37), velitel
Zemského vojenského velitelství
v Brně (1937-39)

velitel Posádkové nemocnice
v Praze-Hradčanech

lékař a dramaturg, filatelista,
autor Filatelistických povídek
(1964)
voják

velitel dělostřelectva 1. rychlé divize

voják

14. pěší pluk

voják

ženijní pluk 4

voják

velitel 2. armády

voják, člen protinacistického
odboje, zastřelen v boji s policií

Machálek Otakar
(1893 - 1967)

voják 25. zeměbraneckého pluku
(1914-15), čs. legionář v Rusku –
8. střelecký pluk (1916-1920)

podnikatel a průmyslník;
cestoval po Evropě, Asii a
Americe (1921-24), po návratu
domů převzal rodinný obchod
v Kunovicích (1924-38), založil
továrnu OTMA, která je dnes
součástí potravinářské skupiny
Hamé (1938).

Machar Josef Svatopluk
(1864-1942)

blízký spolupracovník
T.G. Masaryka, žil ve Vídni
(1889-1918), krátce vězněn
za svou tvorbu (1916), generální
inspektor Čs. armády (1919-1924)

básník, publicista, politik
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Marvan František
(1886-1971)

Medek Rudolf
(1890-1940)
Mézl Ondřej / Gak Andrej
(1887-1968)

Mittelhausser E.D.A.
(1873-1949)

Moravec Emanuel
(1893-1945)
Moravec František
(1895-1966)

Mráček Jan
(1909- 1987)

Pobočník velitele Slováckého
pluku (1919-20), vojenský
přidělenec v Berlíně (1923-28),
zatímní náčelník Zemského
vojenského velitelství v Praze
(1929-30), zástupce velitele
21. pěšího pluku (1930-32), velitel
36. pěšího pluku (1932-34), velitel
18. a 20. brigády (1934-37), velitel
16. divize (1938-39)
přednosta Památníku odboje/
Památníku osvobození (1920-39)
velitel 1. pěšího pluku (1924),
vojenský přidělenec v Bělehradě
(1925-28), velitel 9. a 13. brigády
(1929-33), velitel 1. horské brigády
(1933-35), velitel 6. sboru
(1935-39)
důstojník fr. armády
(1894-1940), důstojník čs. armády
(1919-1926), velitel Západní
skupiny čs. armády (1919), velitel
Zemského vojenského velitelství
pro Slovensko (1919-21), náčelník
Hlavního štábu čs. branné moci
(1921-26)
důstojník čs. armády a velitel
28. pěšího pluku (1920-30),
profesor Vysoké školy vojenské
v Praze (1931-38)
důstojník čs. armády (1918-29),
velitel Zpravodajského oddělení
Zemského velitelství v Praze
(1930-34), Zpravodajské oddělení
Generálního štábu (1934-39)
1.horský pěší pluk a Vojenský
zeměpisný ústav (1929-31)

velitel 16. divize

voják a diplomat

velitel XVI hraničního pásma

voják a politik, zemřel po nemoci
(1940)
voják a diplomat

voják

náčelník štábu 4. armády

voják a politik

zpravodajské oddělení Generálního
štábu

voják

rytec čs. známek
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Neumann Bedřich
(1891-1964)
Nosek Václav
(1887-1953)
Novák Jaroslav Mikuláš
(1897-1985)

Novák Zdeněk
(1891-1988)

Pellé M.C.J.
(1863-1924)

Piccione L.G.
(1866-1942)

Píka Heliodor
(1897-1949)

Hlavní štáb branné čs. moci
(1929-35), velitel 5. divize
(1935-38)
MNO ženijní a železniční oddělení
(1922-31), velitel Velitelství
zemského ženijního vojska
(1931-39)
10. zeměbranecký pluk (1915-16),
1. a 2. čs. střelecký pluk Čs. legií
v Rusku (1916-20), účastník bitvy
u Zborova (1917), důstojník
Čs. armády (1920-39)
dělostřelecký důstojník (1920-35),
velitel dělostřelectva 4. sboru
(1935-37), velitel Velitelství
zemského dělostřelectva v Brně
(1937-38)
důstojník fr. armády
(1884-1921), důstojník čs. armády
(1919-21), velitel Fr. Vojenské
mise v Československu (1919-21),
hlavní velitel Čs. armády (1919),
náčelník Hlavního štábu čs.
branné moci (1919-21)
důstojník italské armády, důstojník
čs. armády (1918-19), velitel Čs.
armádního sboru v Itálii (1918),
velitel Ital. Vojenské mise
v Československu (1919), vrchní
velitel Čs. armády na Slovensku
(1919)
Učitel na Vojenské akademii
v Hranicích (1921-23), MNO
(1923-25), student Vysoké
válečné školy v Paříži (1926-28),
Zemské vojenské velitelství
v Praze (1928-32), vojenský
přidělenec v Bukurešti a Istanbulu

velitel hraniční oblasti 31

voják

Velitelství ženijního vojska

voják

velitel VII praporu hraničářského
pluku 19 (Rokytnice v Orlických
horách), velitel tvrze Hanička
(http://www.hanicka.cz/)

voják

velitel dělostřelectva 2. armády

voják

voják

voják

Generální štáb

voják

11

Pilfousek Rudolf
(1899-1980)
Podhajský Alois
(1864-1946)

Pražák Karel
(1887-?)
Procházka Karel
(1890-?)

Procházka Karel /
Kenneth Proud
(1905-1999)
Prchala Lev
(1893-1962)

Pulanich Anton
(1884-1962)

(1932-37), Generální štáb
(1937-38)
absolvent Vysoké válečné školy
(1931), různé důstojnické funkce
(1931-38)
polní podmaršál rak-uher. armády
(1917), polní podmaršál Čs.
armády (1918), velitel Zemského
vojenského velitelství pro Moravu
a Slezsko (1918-27), velitel
Generálního inspektorátu čs.
armády (1927-33)
velitel 1. telegrafního praporu
(1931-32)
kapitán „vzduchoplavectva“ (191822), kapitán letectva (1922-25),
letecký pluk 1 (1927-29), velitel
leteckých pluků 1, 5, 6 (1929-34),
velitel Velitelství zemského
letectva v Bratislavě (1934-36),
velitel Letecké brigády (1936-39)
absolvent Vojenské akademie
v Hranicích (1925), zastával
důstojnické funkce u různých čs.
jednotek (1925-39)
Vojenský poradce v Paříži
(1921-23), velitel 1. horské brigády
(1923-25), velitel 12. divize (192531), velitel Zemského vojenského
velitelství v Košicích (1933-38),
velitel Zemského vojenského
velitelství v Bratislavě (1938-39),
guvernér Podkarpatské Rusi
(1939)
důstojník čs. jednotek na
Slovensku (1919-20), 41. pěší
pluk (1923-34), velitel 25. pěšího
pluku (1934-36)

náčelník štábu 6. divize

voják
voják

MNO, podnáčelník štábu 2. armády

voják

velitel Letecké brigády

voják

voják

velitel 3. a 4. čs. armády

voják, diplomat a politik

voják
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Rošický Jaroslav
(1884-1942)
Rytíř Bohumil
(1889-1955)

Rytíř Otakar
(1913-1979)

Sartorie Jan
(1894-1985)
Scheiner Josef
(1861-1932)
Schöbl František
(1868-1937)

Singule Rudolf
(1883-1945)

zástupce velitele Vrchního
vojenského velitelství
J. Scheinera (1918)
Vojenská kancelář prezidenta
(1920-21), velitel 8. pěšího pluku
(1921-22), MNO (1922-29), velitel
5. brigády (1929-35), velitel 10.
divize (1936-38)
101. dělostřelecký pluk (1935-36),
103. dělostřelecký pluk (1936-37),
201. pluk horského dělostřelectva
(1937-39)
MNO (1938)
velitel Vrchního vojenského
velitelství (1918), Inspektor čs.
branné moci (1918-1919)
velitel Vojsk na Slovensku (19181919), velitel Zemského
vojenského velitelství na
Slovensku (1919), velitel 2. divize
(1919), velitel 9. divize (1919-20),
velitel 5. divize (1920-23)
Brněnský Němec narozený jako
pohrobek v Pule, kde sloužil
v námořnictvu jeho otec Rudolf
Singule st. (1843-1882);
do Kriegsmarine vstoupil po
absolutoriu prestižní Námořní
akademie v Rijece (1901), sloužil
jako důstojník na řadě plavidel
Kriegsmarine (1901-13) vč. pobytu
v Číně v posádce křižníku Aspern
(1903-04), roku 1909 prodělal
ponorkový výcvik, velitel ponorky
U4 (1912-17). Potopil přes 20
dohodových lodí s celk. výtlakem
22.000BRT. Od roku 1919
pracoval v Brně jako úředník

šlechtic a voják
velitel 40. hraniční oblasti

voják

velitel baterie
201. pluku horského dělostřelectva

voják

MNO

voják
právník a politik, starosta Sokola
voják

námořník a ponorkář
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Slunečko František
(1886-1963)
Soukup Hugo
(1875-1935)

Svoboda Karel
(1897-)
Svoboda Ludvík
(1895-1979)

Syrový Jan
(1888-1970)

Šimovič Ladislav
(1915-2010)
Škvor František
(1868-1941)

zdravotní pojišťovny (1919-40),
evidován jako záložní důstojník kapitán lodi u Oddílu voj. loďstva
pro Dunaj (1919-21), resp. u
Ženijního pluku 4 v Bratislavě
(1921-23).
velitel 8. pěšího pluku (1922-29),
velitel 12. a 16. brigády (1929-37),
velitel 2. skupiny (1938)
Prokurátor vojenského soudu
v Brně (1919), předseda senátu
Divizního soudu v Praze (191920), prokurátor Úřadu generálního
vojenského prokurátora (1920-25),
náměstek generálního prokurátora
(1925-29), generální prokurátor
(1929-33)
88. pěší pluk (1915-17),
33. legionářský pluk (1918-1919)
3. pěší pluk (1921-23), 36. pěší
pluk (1923-31), učitel na Vojenské
akademii v Hranicích (1931-34),
důstojník 3. pěšího pluku
(1934-38)
Velitel Zemského vojenského
velitelství pro Čechy (1920-25),
velitel Zemského vojenského
velitelství v Praze (1925-26),
velitel Hlavního štábu čs. branné
moci (1926-33), generální
inspektor čs. armády (1933-39),
ministr národní obrany (1938-39)
26. pěší pluk (1936-37)
polní podmaršál rak-uher. armády
(1918), polní podmaršál Čs.
armády (1919), MNO (1919-25),

velitel skupiny 2

voják
vojenský právník

velitelství dělostřelectva HVOA

voják

důstojník 3. pěšího pluku

prezident (1968-1975)

ministr národní obrany
a premiér čs. vlády

voják a politik

kariérní diplomat
voják
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velitel Zemského vojenského
velitelství v Bratislavě (1925-32)
Šnejdárek Josef
(1875-1945)

Španiel Oldřich
(1894-1963)

Štýrský Jindřich
(1899-1942)
Váňa Josef
(1893-1976)
Vavrečka Hugo
(1880-1952)
Vedral Josef
(1886-1979)

Viest Rudolf
(1890-1945)

Vicherek Alois
(1892-1956)

velitel Čs. vojsk na Těšínsku
(1919), velitel 2. divize (1919),
velitel 9. divize (1920-23), velitel 7.
divize (1923-24), velitel 11. divize
(1924-25), velitel Zemských
vojenských velitelství v Košicích a
Bratislavě (1925-35)
Vysoká vojenská škola Francie
(1921-22), různé velitelské pozice
v čs. armádě (1921-29, vojenský
přidělenec ve Varšavě (1929-35),
náčelník štábu Zemského
velitelství v Košicích (1935-37),
velitel 4. horského pěšího pluku
(1937-38)
21. pěší pluk (1917-18)

voják

velitel 4. horského pěšího pluku

voják a bratr sochaře Otakara
Španiela

malíř

velitel 7. pěšího pluku (1920-29),
velitel 7. brigády (1929-32), MNO
(1932-34), velitel 2. divize (193435), velitel 2. sboru (1935-39)
Čs. velitelství Terst (1918-20)

velitel 2. sboru

voják

velitel různých dělostřeleckých
útvarů (1923-32), velitel 5. divize
(1932), velitel Velitelství zemského
dělostřelectva v Košicích
(1934-38)
náčelník štábu 2. divize (1923-24),
náčelník štábu Zemského
vojenského velitelství v Bratislavě
(1931-34), velitel 8. brigády (193435), velitel 1. divize (1935-36)
Letecký pluk 6 (1929-33), MNO
(1933-39)

velitel dělostřelectva 4. armády

spisovatel a politik
(čs. ministr 1938), děd V. Havla
voják

velitel 6. sboru

voják

zástupce velitele Velitelství letectva

voják a letec
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Vojcechovský Sergej
(1883-1951)

Vojtěch Václav
(1901-1932)
Voskovec/Vaksmann Vilém
(1864-1945)

Votruba Josef
(1879-1959)

Žák Jaroslav
(1906-1960)

důstojník carské armády (19041918), legionář, velitel 12. divize
(1922), velitel 9. divize (1923-27),
velitel Zemského vojenského
velitelství v Brně (1927-35), velitel
Zemského vojenského velitelství
v Praze (1935-39)
4. pěší pluk ? (1924-25)
příslušník 6. střeleckého pluku čs.
legií v Rusku (1917-20), MNO –
inspektorát voj hudeb (1920-25),
civil (1925-29), MNO kancelář legií
(1929-34)
náčelník štábu 3., 4. a 11. divize
(1919-25), velitel 8. brigády (192426), velitel 2. horské brigády
(1927-31), velitel 10. divize (193135), velitel Zemského vojenského
velitelství v Bratislavě (1935-38)
3. dělostřelecký pluk (1930-32)

velitel 1. armády

voják

polárník a novinář, první Čech
v Antarktidě v rámci expedice
admirála Byrda (1929)
hudebník a voják, otec herce
Jiřího Voskovce

velitel 3. a 4. čs. armády

voják

3. dělostřelecký pluk

spisovatel a pedagog
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