
Československá republika – demokratický stát 

 ČSR tvořily země původního českého království - Čechy, Morava a část Slezska + 

Slovensko, připojena byla i Podkarpatská Rus 

 

Na obrázku je Střední znak ČSR –  nesl symboly Slovenska,Podkarpatské Rusi, Čech, 

Moravy  a Slezska 

 Žili zde občané různých národností – nejvíce Čechů, Slováků, Němců a Maďarů 

 V pohraničí žily asi 3 miliony Němců – chtěli o svém národě rozhodovat samostatně 

(po vyjednávání došlo ke smíru) 

 Na Slovensku měla ČSR podobné problémy s Maďary – Maďarsko si dělalo nárok na 

slovenské území (k uhájení území musela být využita vojenská síla) 

 

Tomáš Garrigue Masaryk 

 1. československý prezident 

 Pocházel z chudé rodiny 

 Učil na pražské univerzitě, působil jako poslanec ve vídeňském parlamentu 

 Za 1. světové války pobýval v zahraničí a usiloval o svobodu své vlasti 

 Byl zvolen prezidentem 4x za sebou 

 



Ústava a nové zákony v ČSR 

 ČSR brzy přijala nejdůležitější zákon státu – ústavu – ta zajišťovala všem občanům 

základní práva a svobody 

 

 Přijaty byly i nové zákony: 

- (zkrátily pracujícím pracovní dobu na 8 h denně, zlepšily sociální a zdravotní péči o 

nemocné 

 a staré občany, zvýšily podpory v nezaměstnanosti) 

- (zemědělská půda byla rozdělena tak, aby majitelům velkých statků zůstala jen část, 

zbytek  

byl rozdělen mezi méně majetné rolníky)  

 

Trvání ČSR 

 Československá republika existovala jako samostatný stát pouze 20 let 

 Poté musela změnit hranice i vládu kvůli dobyvačným snahám Německa (o tom si 

povíme více později…) 

 Období let 1918 – 1938 nazýváme první republika 

    

 



Odkazy na krátká videa k tématu: 

Dějiny udatného českého národa: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY  

Pořad Hvězdičky – díl „Tomáš“ (T. G. Masaryk) 

https://decko.ceskatelevize.cz  

(Horní lišta „Pořady“ – 2. strana) 
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