
Vznik Československa
I. československý odboj

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist 

k jiným.“

Tomáš Garrigue Masaryk
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1914

 28.7. František Josef  I. vyhlásil srbsku válku.

 Začala Velká válka. 

 Jeden z válečných důsledků byl rozpad Rakouska-Uherska. 

 Naskytla se šance vzniku samostatného státu pro Čechy a Slováky. 

 U nás vyvolala válka nevoli. 



 Na rozbití Habsburské monarchie se orientoval vůdce realistů, 

univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk. 

 V Paříži začal spolupracovat s Edvardem Benešem. 

 Už tehdy začal zahraniční odboj. 

1914



[obr. 1]



1915

 Na podzim byl vytvořen v Paříži Český komitét zahraniční.

 Měl za úkol formulovat cíle českých a slovenských krajanů. 

 Vznikl první politický orgán československého zahraničního 

odboje. 



 Program byl vyhlášen na pětisetleté výročí upálení mistra Jana 

Husa.

 Odboj spočíval především v organizaci armády. 

 Ta své pobočky vytvářela ve všech významných státech Dohody. 

1915



1916

 V Paříži vznikla Československá národní rada - vrcholný řídící 

orgán. 

 Řídili ji T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik jako zástupci 

českého a slovenského národa. 



 Rada si stanovila dva hlavní úkoly: 

 Diplomaticky a propagandisticky působit na velmoci Dohody 

ve prospěch československého státu,

 Z řad krajanů a zajatců vytvářet samostatné vojenské jednotky.

1916



1917

 Rada se prosadila jako uznávaná 

představitelka českého a slovenského 

zahraničního hnutí.

 Svou činnost vyvíjela i v Rusku, 

Itálii a ve Spojených státech 

amerických. [obr. 2]



1918

 V létě byla oficiálně uznána jako reprezentace 

československého národa státy Dohody. 

 Poté se stala základem prozatímní 

československé vlády. 

[obr. 3]



Tajný výbor Maffie

 V březnu 1915 vznikl Tajný výbor Maffie. 

 Ustavením předsednictva ve složení: Edvard Beneš, 

Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner, Přemysl Šámal. 



 Tajný výbor koordinoval zpravodajskou a konspirační činnost 

v českých zemích.

 Maffie byla neustále v kontaktu s T. G. Masarykem.

 Činnost T. G. Masaryka řídil P. Šámal. 

Tajný výbor Maffie



Národní výbor československý 

 Národní výbor československý vznikl 13. července 1918. 

 Jeho úkolem byla příprava převzetí státní moci a vypracování 

zákonů nového státu.

 Představitelé Národního výboru československého („muži 

28. října“) vyhlásili dne 28. října 1918 v Praze samostatný 

československý stát a vydali první zákon.



 „O zřízení samostatného státu československého“.

 „Muži 28. října“- Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, 

Vavro Šrobár, Antonín Švehla.

Národní výbor československý 



[obr. 4]



[obr. 5]



Život Masarykův 

 7. 3. 1850 Hodonín – 14. 9. 1937 Lány 

 Syn panského kočího, který se měl vyučit řemeslu. 

 On toužil po vzdělání a vědění. 

 Studoval  na gymnáziích v Brně a Vídni a na vídeňské univerzitě.   

 Roku 1876 ukončil svá studia a získal doktorát filozofie. 

 T. G. Masaryk byl velmi zbožný, inteligentní a bystrý muž. 



Pravá láska jménem Charlotte

 Masaryk odjel do Lipska. 

 Potkal zde dívku jménem Charlotte. 

 Zamiloval se do ní a ona se stala jeho rovnocennou 

partnerkou. 

 V Americe r. 1878 uzavřeli sňatek a T. Masaryk 

přijal jméno Garrigue. 

 V tomto manželství se narodilo 5 dětí. 
[obr. 6]
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Masaryk, muž který se nevzdává 

 Stává se docentem, přednáší na vídeňské univerzitě. 

 Jmenován mimořádným profesorem filozofie na české univerzitě 

v Praze.

 Zvolen do vídeňského parlamentu jako poslanec za mladočeskou 

stranu. 

 Odstoupil ze svého postu. 



 Roky intenzívně pracuje na českých problémech. 

 Smysl českých dějin, český politický program.

 Vede kampaň proti rasovým předsudkům.

 Přednáší na univerzitě v Chicagu.

 Vstupuje opět do vídeňského parlamentu jako poslanec realistické 

strany.

Masaryk, muž který se nevzdává 
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Exil

 Po anexi Bosny a Hercegoviny  T. G. Masaryk ostře kritizuje 

zahraniční politiku Rakouska-Uherska.

 První světová válka.

 T. G. Masaryk se rozhoduje pro Spojence. 

 Jede do Itálie, Švýcarska, Francie a Anglie. 



 V Paříži zakládá s E. Benešem a M. R. Štefánikem 

Československou národní radu. 

 T. G. Masaryk cestuje do Ruska, přijíždí do Spojených států 

amerických. 

 Získává uznání od americké vlády. 

Exil
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Edvard Beneš 

 28. 5. 1884 Kožlany – 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí

 Studoval na gymnáziu a Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 Studoval ve Francii, v Berlíně a v Dijonu 

(doktorát práv). 

 Přednáší na Filozofické fakultě UK v Praze. 

[obr.10]



 Odchází do exilu, podílí se na ustanovení Československé národní 

rady, zastává místo tajemníka. 

 Získává souhlas dohodových mocností se zakládáním čs. vojenských 

jednotek (legií) ve Francii, Rusku a Itálii. 

 Jmenován ministrem zahraničí. 

 Později se stal předsedou vlády a prezidentem republiky. 

Edvard Beneš 
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Milan Rastislav Štefánik 

 21. 7. 1880 Košariská – 4. 5. 1919 Ivánka při Dunaji

 Studoval na evangelickém lyceu a gymnáziu, ČVUT a Filozofické 

fakultě UK v Praze (promován doktorem filozofie). 

 Odchod do Francie. 

 Získal Janssenovu cenu za vědecké práce.  

 Jmenován rytířem Čestné legie.



 Začátek 1. SV - letecký výcvik. 

 Odvelen na frontu. 

 Zakládá v Paříži spolu s E. Benešem a T. G. Masarykem 

Československou národní radu.

 Diplomatické vyjednávání v Rusku a v Itálii.

 Cesta k čs. legiím na Sibiř, později dojednává jejich stažení.

Milan Rastislav Štefánik 
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Tříkrálová deklarace 

 V Praze  6. 1. 1918 se sešel sněm českých říšských a zemských 

poslanců, který přijal jeden z nejvýznamnějších dokumentů české 

politiky za 1. SV - Tříkrálovou deklaraci. 

 Ta formulovala program domácích českých politických stran. 

 Hlavním bodem byl požadavek na vytvoření samostatného českého 

státu v historických hranicích společně se Slovenskem. 
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Pittsburská dohoda

 V dubnu 1918 přicestoval T. G. Masaryk do Spojených států 

amerických. 

 Jeho hlavním úkolem bylo jednat o přepravě čs. legionářů 

z Ruska na západní frontu, propagovat ideu samostatného čs. státu. 



 Dne 30. dubna podepsali představitelé českých a slovenských 

krajanských organizací ve Spojených státech amerických 

s T. G. Masarykem jím koncipovanou tzv. Pittsburskou dohodu. 

 Schvalovali v ní spojení Čechů a Slováků v samostatném čs. státě.

Pittsburská dohoda



[obr. 14]



Washingtonská deklarace 

 V Paříži 18. října bylo publikováno Prohlášení  nezávislosti 

československého národa, vrcholný dokument čs. zahraničního 

odboje - autor T. G. Masaryk. 

 Celý text je koncipován v duchu amerického chápání politického a 

veřejného života. 



 T. G. Masaryk se hlásí k pokroku, demokracii, svobodě, k americké 

Deklaraci nezávislosti. 

 Dle Washingtonské deklarace bude Československo: republikou 

s parlamentním systémem vlády, úplnou svobodou tisku a shromažďování, 

vyrovnáním sociálního postavení obyvatel, republikou se 

zrovnoprávněním žen a menšin, zrušením všech šlechtických výsad.

Washingtonská deklarace 
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Martinská deklarace 

 Předseda jednotné Slovenské národní strany Matúš Dula vyzval 

,,všechny osvědčené vlastence a vůdce slovenského národa” 

k setkání v Martině 30. října 1918, aby Slováci vyjádřili, jak si 

představují svou státní budoucnost. 



[obr. 16] [obr. 17]



Československé legie 

 Čs. legie - zahraniční vojenské jednotky za 1. SV (původně 

jednotky čs. zahraničních vojsk).

 Mnoho Čechů a Slováků nechtělo bojovat za RU. 

 Mnoho jich tedy dezertovalo k vojskům dohodových mocností. 

 Legie se staly symbolem vlastenectví. 



 Všem dopadeným legionářům by v RU hrozila smrt za vlastizradu. 

 Podle místa působení je dělíme na: 

 čs. legie v Rusku - 70 000 mužů, 

 čs. legie v Itálii - 20 000 mužů, 

 čs. legie ve Francii - 10 000 mužů. 

Československé legie 
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Společné snažení aneb Co jsme dělali my?

 Na počátku války se snažil rakousko–uherský potlačovací aparát 

likvidovat české odbojové hnutí. 

 V prosinci 1915 se stal terčem útoku policie i příbramský Sokol.

 Tato organizace byla již 24. 11. 1915 v Čechách rozpuštěna. 

 Starosta Sokola, lékárník  PhMr. Josef Kropáček, a jednatel, 

profesor František Kalous, byli zatčeni a vyslýcháni. 



 Mnoho sokolů, pokud se dostalo na druhou stranu fronty, vstupovalo 

dobrovolně do čs. vojenských jednotek v zahraničí – legií.

 Dosud  víme o více než 630 legionářích z Příbrami. Byli to například  

Antonín Kábus, Antonín Pelz, Augustin Syka, Josef Volák, Emanuel 

Špaček, Josef Baier a další.  

Společné snažení aneb Co jsme dělali my?



 V Příbrami jsme byli svědky mohutné manifestace národní. Hlavní 

příbramské náměstí bylo zaplněno lidem, který přišel protestovat 

proti vývozu potravin ze země a proklamovati svou vůlí: žíti ve 

vlastním svém státě a v státě v tom ujmouti se řízení svých 

záležitostí.

Středočeský kraj 



 Den, na nějž český národ tři sta let čekal je za námi. Den, na nějž 

nikdy, nikdy nezapomeneme. Slavný byl ten den 29. října. Na 

ulicích šum a ruch. Obchody byly zavřené, práce ustala. Marně 

jsme se obhlíželi po orlíčkách, jimiž označeny byly naše úřady. 

Přes noc odlétly. Všude bylo nepopsatelné nadšení.

Středočeský kraj 



 Po čtyřech Vánocích, jimž nadílkou byly jen slzy a hlad, po čtyřech 

Vánocích pochyb a těžkého smutku české země slavily prvé Vánoce 

radostí: nadílkou národu bylo politické znovuzrození, svoboda a vše, 

co pro českou duši značí. A jako symbol, utvrzení té nové víry a 

skutečnosti, kterou dosud mnozí přijímáme jen jako sen, vrátil se domů 

první prezident nové československé republiky, provázen sty českých a 

slovenských vojáků.

Středočeský kraj 
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 Oslava Masarykova se konána v Sokolovně byla projevem holdu a 

úcty i našemu velikému osvoboditeli. Kéž zářný vzor prezidenta 

Masaryka naučí nás pracovat pro blaho celku. Kéž by národ náš 

neměl v svém čele lidi sobecké, hamižné, nečisté, nýbrž opravdu 

lidi šlechetné, opravdové a pracovité. Toužíme všichni, aby příklad 

Masarykův působil mohutně! 

Středočeský kraj 
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