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Vznik samostatné Československé republiky 

Klíčovým rokem pro vznik samostatného Československa je rok 1918. V létě toho roku stále 

ještě zuřila 1. světová válka, ale českým a slovenským předním politikům, kteří působili 

v zahraničí (tzv. zahraniční odboj), se již podařilo získat pro myšlenku samostatné 

Československé republiky přední politiky významných mocností, jako jsou USA, Anglie a 

Francie. 

Byli to především T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. 

Jejich získání velmi pomohly československé legie, které v Anglii a ve Francii bojovaly proti 

Německu a Rakousku - Uhersku. 

V listopadu roku 1918 1. světová válka skončila porážkou Německa a Rakouska - Uherska.  

Dne 16. října vydal poslední rakousko-uherský císař František Josef I. manifest s názvem Mým 

věrným národům, ve kterém nabízel zemím Habsburské říše rovnoprávné postavení 

s Rakouskem, ale bylo již pozdě, státy Rakouska - Uherska se chtěly osamostatnit.  

Dne 28.října se zpráva o dohodě T.G. Masaryka a jeho spolupracovníků o vzniku samostatného 

Československa dostala do Prahy a ještě toho dne zde propukla velká manifestace. Lidé 

vycházeli v krojích do ulic, zpívali, strhávali německé nápisy a nosili trikolóry. Přední politici 

domácí scény na Václavském náměstí oficiálně vyhlásili samostatnost a převzali politickou 

moc nad českými zeměmi.  

O dva dny později, tedy 30. 10. 1918, se k nově vyhlášenému státu přihlásili také Slováci; tak 

vznikla Československá republika. 

V roce 1919 se k ČSR připojila i Podkarpatská Rus. Československá republika se tedy 

skládala ze čtyř částí – Čech, Moravy, Slezska a z Podkarpatské Rusi. 

První stát byl republikou a měl demokratické uspořádání. V čele první republiky stál 

prezident, kterým byl zvolen T. G. Masaryk.  

Po vzniku republiky byly zrušeny všechny šlechtické tituly a na vládě se podíleli zvolení 

zástupci občanů. Základem státu byla nová ústava. Ta zaváděla rovnoprávnost občanů bez 

ohledu na majetek, náboženství, pohlaví a národnost.  

V Československé republice žila i početná menšina, především Němců, Maďarů a Poláků. 
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Procvič si: 

1. Nakresli československou vlajku:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vylušti křížovku a zjisti jméno manželky T. G. Masaryka. 

 

 

1. Jaké tituly byly po vzniku ČSR zrušeny? 

2. Kdo byl posledním císařem Habsburské monarchie? 

3. Jak se jmenoval křestním jménem politik Beneš? 

4. Kde byla vyhlášena samostatná Československá republika? 

5. Kdo se přidal k samostatné republice 30. 10. 1918? 

1.                              

2.                                      

3.                           

4.                                      

5.                            

6.                             

7.                          

8.                          
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6. Jak se jmenoval slovenský představitel zahraničního odboje? 

7. Jaké je křestní jméno Masaryka? 

8. Ve kterém měsíci byl vydán manifest mým věrným národům? 

 

Tajenka:  

Křestní jméno manželky T. G. Masaryka:  ______________________________________  

 


