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Putovní výstavy Československé obce legionářské 

 

 
Podmínky zapůjčení a manipulace s panely  
 

V současné době disponuje Československá obec legionářská sedmnácti výstavami o různém 

rozsahu a zaměření. Všechny tyto výstavy jsou prezentovány na stojanech roll-up, tedy 

výsuvném roletovém systému. 

 

Československé legie 1914-1920 (I.) (53) 

Výstava provádí diváka poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 

1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. Ve výstavě se 

dozvíte nejenom o historii tří nejznámějších legií – ruské, francouzské a italské, ale také o 

legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. V neposlední řadě pak výstava mapuje 

politický odboj za světové války, boje o hranice nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. 

Celá výstava, obsahující několik stovek fotografií, je také doplněna o souhrn událostí válečných 

let 1914–1918.  

Technické parametry výstavy- počet panelů: 53, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Československé legie 1914-1920 (II.) (53) 

Výstava Československé legie 1914–1920 II. je kopií první verze výstavy. Tato výstava provádí 

diváka poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a 

Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. Ve výstavě se dozvíte nejenom 

o historii tří nejznámějších legií – ruské, francouzské a italské, ale také o legionářích v srbském, 

americkém a britském vojsku. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za 

světové války, boje na hranicích nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava, 

obsahující několik stovek fotografií, je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914–

1918.  
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Technické parametry výstavy - počet panelů: 53, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Československé legie v Rusku (74) 

Československé legie v Rusku jsou unikátní fotografickou výstavou, která mapuje vznik, 

činnost a vývoj čs. legií v Rusku v letech 1914–1920. Základem výstavy jsou unikátní fotografie, 

které v drtivé většině nebyly nikdy publikovány. Tato výstava je vypracována ve dvou 

jazykových variantách. Ruská verze byla vytvořena v roce 2010 a od jejího vytvoření putuje po 

muzeích Ruské federace, kde se těší značnému zájmu odborné i laické veřejnosti. Česká verze 

vznikla v roce 2012 a navíc byla doplněna o devět panelů, které zobrazují uniformy, výzbroj a 

výstroj čs. legií v Rusku. Výstava obsahuje následující tematické okruhy:  

1. Československé legie (1914–1917), 2. Československý armádní sbor (leden – prosinec 1918), 

3. Československé vojsko na Rusi (leden 1919 – podzim 1920) a 4. Symbolika, výzbroj a výstroj. 

Technické parametry výstavy - počet panelů: 74, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Československé legie v Rusku (12) 

Jedná se o zkrácenou výstavu, která mapuje vznik, činnost a vývoj čs. legií v Rusku v letech 

1914–1920. Důležitým prvkem výstavy jsou unikátní fotografie, které v drtivé většině nebyly 

nikdy publikovány. Vzhledem k omezenému počtu panelů se výstava Československé legie 

v Rusku zaměřuje pouze na nejdůležitější aspekty působení našich legií v této zemi, ale i tak 

podává kvalitní a ucelený pohled na problematiku ruských legií.  

Technické parametry výstavy - počet panelů: 40, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Československé legie ve Francii (40) 

Výstava přenáší diváka na západní frontu, kde již v roce 1914 vznikla československá jednotka 

rota „Nazdar“. Výstava přibližuje krajanské organizace ve Francii, vznik roty „Nazdar“, zánik 

této jednotky v bitvě u Arrasu, působení přeživších v jednotkách Cizinecké legie, ale také vznik 

Československé brigády, její boje a návrat do osvobozené vlasti. Výstava se snaží přiblížit legie 

ve Francii především na fotografiích, kterých je na panelech téměř čtyři sta.  

Technické parametry výstavy - počet panelů: 40, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 
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Československé legie ve Francii (6) 

Jedná se o zkrácenou výstavu, která mapuje vznik, činnost a vývoj čs. legií ve Francii. Stejně 

jako výstava rozšířená přibližuje krajanské organizace, vznik roty „Nazdar“, zánik této jednotky 

v bitvě u Arrasu, působení přeživších v jednotkách Cizinecké legie, ale také vznik 

Československé brigády, její boje a návrat do osvobozené vlasti. Vzhledem k omezenému 

počtu panelů se výstava Československé legie ve Francii zaměřuje pouze na nejdůležitější 

aspekty působení našich legií v této zemi, ale i tak podává kvalitní a ucelený pohled na 

problematiku francouzských legií.  

Technické parametry výstavy - počet panelů: 6, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Československé legie v Itálii (30) 

Výstava mapuje vznik, činnost a vývoj čs. legií v Itálii a přenáší diváka na jižní frontu do let 

1915–1918. Popisuje těžké začátky čs. odboje v Itálii, život Čechů v zajateckých táborech i vznik 

dobrovolnických jednotek a později pluků. Výstava se snaží přiblížit legie v Itálii především na 

stovkách fotografií, které jsou doplněny popiskami a stávají se tak opět nosným prvkem celé 

výstavy.  

Technické parametry výstavy - počet panelů: 30, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Československé legie v Itálii (7) 

Jedná se o zkrácenou výstavu, která mapuje vznik, činnost a vývoj čs. legií v Itálii. Výstava 

přenáší diváka na jižní frontu do let 1915–1918 a popisuje těžké začátky čs. odboje v Itálii, život 

Čechů v zajateckých táborech i vznik dobrovolnických jednotek a později pluků. Závěrem 

nechybí ani boje o Slovensko a Těšínsko. Vzhledem k omezenému počtu panelů se výstava 

Československé legie v Itálii zaměřuje pouze na nejdůležitější aspekty působení italských legií, 

ale i tak podává kvalitní a ucelený pohled o situaci na jižní frontě a v poválečném 

Československu. 

Technické parametry výstavy - počet panelů: 7, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Obrana hranic Československa v letech 1918-1919 (32) 

Po vyhlášení samostatnosti Československa dne 28. října 1918 musel nový stát takřka 

okamžitě bránit své hranice před agresí některých sousedících států, které si jeho vznik v 

daných hranicích nepřály. Kromě zajištění českého pohraničí před odštěpnými tendencemi se 
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jednalo o sedmidenní válku v lednu 1919 s polskou armádou o oblast Těšínska a zejména o 

vleklé boje za války s Maďarskem, jež s menšími přestávkami probíhala v letech 1918–1919.  

Technické parametry výstavy - počet panelů: 32, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Stejnokroje a výstroj čs. legií (19) 

Výstava zabývající se stejnokroji a výstrojí československých legionářů je jediná svého druhu, 

protože pečlivě mapuje vývoj od samotného počátku války až do posledních dní více než čtyři 

roky trvajícího válečného konfliktu. Nejzajímavějším prvkem, který upoutá diváka, jsou nově 

zpracované rekonstrukce stejnokrojů a výstroje vztahující se ke konkrétním válečným 

operacím, které naši legionáři prodělávali. Nechybí však ani celá řada zajímavých dobových 

fotografií přinášejících tak jasný důkaz o té či oné stejnokrojové součástce, nebo části výstroje. 

Pečlivé popisky snadno uvedou do problematiky a zaujmou tak i laickou veřejnost. 

Technické parametry výstavy - počet panelů: 19, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Tomáš Garrigue Masaryk a armáda (20) 

Výstava je zajímavým zpracováním vztahu prvního československého prezidenta k armádě a 

popisuje nejen život T. G. Masaryka, ale také jeho úzké propojení s čs. legionáři a později 

armádou samostatného státu. Představuje jeho vize o budování armády, jejím významu pro 

společnost a mravní sílu národa.  

Technické parametry výstavy - počet panelů: 20, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Dějiny ČsOL 1921-2014 (40) 

Československá obec legionářská vznikla 22. května 1921 a byla založena československými 

legionáři, kteří se do své vlasti vrátili z Ruska, Francie a Itálie, kde bojovali za svobodu svoji a 

svého národa. Během období první republiky zažila organizace velký rozkvět, který je potom 

zastaven vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Ani v období po druhé 

světové válce nebyla situace pro šíření legionářské tradice příznivá a tak mohla 

Československá obec legionářská svoje působení naplno rozvinout až po roce 1989. 

Technické parametry výstavy - počet panelů: 40, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 
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Vznik samostatného Československa (31) 

Výstava zabývající se vznikem samostatného Československého státu přináší všechna důležitá 

fakta tohoto dějinného procesu, který přinesl Čechům a Slovákům společný a svobodný stát. 

Lze se zde dočíst zajímavé informace vztahující se k Masarykově zahraniční akci, k působení 

Československé národní rady i ke vzniku a formování čs. legií v Rusku, Francii a Itálii. Nechybí 

zde pochopitelně ani panely zabývající se dobrovolci i v jiných dohodových armádách. 

Pozornost je věnována i boji o integritu, kdy nové republice hrozilo nejrůznější nebezpečí 

v pohraničních oblastech a kdy Slovensko a Těšínsko muselo být teprve tvrdě vybojováno.  

Technické parametry výstavy - počet panelů: 31, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Srbské legie (16) 

Méně známou kapitolou v dějinách působení československých legionářů je jejich účast 

v srbské armádě. Výstava popisuje vstup Srbska do války v celkovém kontextu se zaměřením 

na tamní komunitu Českých krajanů. Dále jsou zde vylíčeny hlavně boje v rumunské Dobrudži 

v roce 1916 i na soluňské frontě v Řecku. Ve výstavě se lze dočíst i o následném vstupu Českých 

dobrovolců do československých legií ve Francii v letech 1917 a 1918. Poslední panel je 

věnován „prvnímu československému legionáři“ Františku Kryštofovi, jehož život a působení 

jsou se srbskou legií pevně spjaty. 

Technické parametry výstavy - počet panelů: 16, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Obrana národa (42) 

Výstava obrana národa přináší ucelené informace o nejznámější domácí odbojové organizaci 

působící na území Protektorátu Čechy a Morava v průběhu druhé světové války. Ke zhlédnutí 

jsou zde panely týkající se například osvětové činnosti, radiové výbavy, ale nechybí ani zbraně 

a střelivo či struktura organizace. Výstavu doplňuje celá řada unikáních dobových fotografií a 

jiných snímků, dokreslujících její činnost.  

Technické parametry výstavy - počet panelů: 42, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 
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Československé legie v Polsku 1939 (40) 

Tato výstava se zabývá poměrně krátkým časovým obdobím, kdy Čechoslováci po vyhlášení 

Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 odcházeli do blízkého Polska, odhodláni zahájit 

boj za získání ztracené svobody. Jsou zde popsány těžké začátky zahraničního odboje a vznik 

první, byť neoficiální, jednotky – Československé zahraniční vojenské skupiny. Velká část 

příslušníků této skupiny se později stala základem československých jednotek ve Francii a zbylá 

část dobrovolníku se následně zapojila do bojů proti postupujícím Němcům v září 1939. 

Zohledněny jsou zde i Čechoslováci v polské armádě, boje u Tarnopolu či následná internace 

zbytku legionu v SSSR. 

Technické parametry výstavy - počet panelů: 40, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 

 

Československé jednotky v SSSR 1941-1945 (64) 

Téma československé jednotky na východní frontě během druhé světové války je značně 

široké a tomu také odpovídá i počet panelů nejrozsáhlejší výstavy ČsOL. Poutavě tu je 

zachycen vývoj od samotného vzniku až po vítězný pochod Prahou v květnu 1945. Na závěr 

jsou zmíněna i léta poválečná, která tak dokreslují celou historii Československé východní 

jednotky. Výstava je bohatá hlavně na dobové fotografie a celou řadu snímků s předměty 

konkrétních účastníků bojů. 

Technické parametry výstavy - počet panelů: 64, velikost panelů: 85 x 200 x 20 cm (š, v, h), 

velikost sbaleného panelu: 92 x 23 x 11 cm (d, š, v), váha panelu včetně obalu: 4,5 kg. 
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Snímky z realizací putovních výstav ČsOL 
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Způsob instalace panelů:  

 

1. Po vyjmutí panelu a tyčky z ochranného pouzdra se do sebe zasune první a druhý segment 

tyčky.  

2. Tyčka se zasune do základny panelu.  

3. Nastaví se teleskopická část tyčky (viz pokyny níže).  

4. Vytáhne se grafická část panelu.  

5. Grafická část panelu se nasune na konec tyčky.  

6. V případě drobné nerovnosti panelu se nastaví šrouby spodní části panelu vůči zemi.  
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Nakládání s panely roll-up:  

 

Panely roll-up jsou systémy, které jsou pro svou konstrukci poměrně odolné. Nicméně je 

potřeba dodržovat několik zásad.  

Boky panelů jsou vyrobeny z plastového materiálu, a proto mohou být tyto části poškozeny 

nárazem panelu (i zabaleného v ochranném pouzdře). Je tedy zakázáno panely na boční 

stranu stavět a tuto stranu neúměrně zatěžovat (nárazem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znázornění stran, které je zakázáno zatěžovat 

 

 

Je zakázána instalace panelů do exteriérů. Následkem deště může dojít k poškození grafiky, 

v případě větrného počasí pak k mechanickému poškození.  

 

Teleskopické tyče se skládají ze tří segmentů. První a druhý segment se do sebe pouze nasazují 

a jsou pevné. Třetí segment je k druhému upevněn teleskopicky. Nastavení délky se provádí 

povolením těchto dvou segmentů, nastavení délky a utažení segmentů vůči sobě. Směr 

otočení segmentů pro jejich zajištění je znázorněno přímo na této tyčce. Je zakázáno segment 
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2 a 3 silou zasouvat (vždy jen po jejich povolení), vzhledem k možnosti poškození mechanizmu 

tyčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry panelů  

Velikost panelů: 850 x 2000 x 200 mm (š, v, h)  

Velikost sbaleného panelu: 920 x 230 x 110 mm (d, š, v)  

Váha panelu včetně obalu: 4,5 kg  

 

Kontakt  

V případě zájmu o zapůjčení výstav, prosím, kontaktujte Erika Štrégla.  

Tel.: +420 723 829 072  

Email: stregl@csol.cz 

 

 

stregl@csol.cz

