V čele státu stojí prezident a vláda, kterou řídí premiér. Vláda má své ministry,
kteří zodpovídají například za státní peníze, stavbu silnic, za velké nemocnice nebo za
to, že budeme dobře pečovat o přírodu. Prezidenta si lidé volí sami, ale nebylo to tak
vždycky. Ještě nedávno vybírali prezidenta poslanci – tedy politici, kteří sedí v parlamentu. Parlament se skládá ze dvou komor – sněmovny a senátu. Ve sněmovně zasedá
200 poslanců a v senátu máme 81 senátorů. Tito lidé vytvářejí zákony a pravidla, jimiž
se pak musí všichni řídit. Na to, aby byly zákony dodržovány, přesněji řečeno, aby byli
trestáni ti hříšníci, kteří je nedodržují, dohlížejí soudy.
Česko má mnoho úrovní soudů, ty nejdůležitější sídlí v Brně a jsou jimi Ústavní soud
a Nejvyšší soud.

Moc výkonná

Moc soudní
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6. Čeští prezidenti
Věřili byste tomu, že nejvýznamnější prezident naší země, vlastenec, uznávaný vědec
a badatel Tomáš Garrigue Masaryk pocházel z rodiny, kde matka uměla lépe německy než česky a otec byl Slovák, kterého naučil číst a psát až právě jeho syn Tomáš? Bylo
tomu skutečně tak. Masaryk byl nejviditelnějším a nejsnaživějším politikem, který přivedl český a slovenský národ k nezávislosti na rakouském císařství. Jezdil po celé Evropě
i do Ameriky a přesvědčoval tamní státníky, aby pomohli Čechům se osvobodit. Ti byli
už 300 let poddanými rakouského panovníka a chtěli to změnit. Masaryk byl po vzniku
samostatného státu několikrát zvolen prezidentem a vedl zemi v dobách dobrých i zlých
celých sedmnáct let.

Václav Havel
Není náhodou, že i další nejvýznamnější český prezident bojoval za svobodu. Šedesát
let po Masarykovi byl Václav Havel jednou z nejviditelnějších tváří opozice, která v roce
1989 pomohla svrhnout totalitní komunistický režim. Než se tak stalo, byl Havel hlasitým kritikem režimu, za což strávil řadu let v komunistických žalářích. V listopadu 1989
se stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a už
na konci prosince byl zvolen prezidentem nově se nadechnuvšího svobodného státu.
V úřadu byl 13 let a sice se mu nepodařilo zabránit rozpadu republiky
a odtržení Slovenska, ale
měl zásadní vliv na vybudování demokracie ve
státě a připojení Česka
k zemím vyspělé západní civilizace.
Přestože měly české
země od vzniku Československa ve svém čele do roku
2018 dohromady jedenáct
prezidentů, kromě Masary-
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Prezidentská standarta, vlajka české
hlavy státu, vlající nad střechami
Pražského hradu

ka a Havla byli už jen tři zvoleni demokraticky.
Prezident Edvard Beneš slízl asi nejhorší období dějin naší republiky – byl u napadení státu
fašistickým Německem na konci 30. let a byl i u komunistického převratu o deset let
později, po němž země upadla na dlouhá desetiletí do spárů komunistické diktatury.
Dalšími demokraty v čele státu byli až po pádu komunismu v roce 1989 Havlovi nástupci: Václav Klaus a Miloš Zeman.

Pražský hrad v rukou komunistů
Kromě Emila Háchy, který stál v čele státu v době druhé světové války za vlády Němců,
se na Pražském hradě, sídle prezidentů, vystřídali už jen komunističtí vládci, kteří zemi
nepřinesli nic dobrého. Klement Gottwald, tyran, který stál za stovkami mrtvých lidí
a tisíci zničenými životy. Antonín Zápotocký, který se proslavil tím, že takzvanou měnovou reformou ožebračil většinu národa, když znehodnotil jejich úspory v bankách. Antonín Novotný, jenž se do historie ničím významným nezapsal. Ludvík Svoboda, hrdina bitev druhé světové války, po jehož nástupu do úřadu prezidenta se výrazně uvolnily
poměry v zemi, což nakonec vedlo k útoku sovětských vojáků v srpnu 1968. Svoboda
nejprve Sovětům vzdoroval, ale nakonec se poddal. Gustáv Husák se stal prezidentem
na třináct smutných let, kdy v zemi zaostával průmysl a kdy byly potlačeny jakékoli projevy svobodné vůle občanů. Husáka smetla až takzvaná sametová revoluce v roce 1989.

První československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk a první
český prezident Václav Havel

Kdy vládli čeští prezidenti:
Tomáš Garrigue Masaryk
Edvard Beneš
Emil Hácha
Klement Gottwald
Antonín Zápotocký
Antonín Novotný
Ludvík Svoboda
Gustáv Husák
Václav Havel
Václav Klaus
Miloš Zeman

1918–1935
1935–1938 a 1945–1948
1938–1945
1948–1953
1953–1957
1957–1968
1968–1975
1975–1989
1989–2003
2003–2013
od roku 2013

19

7. Pražský hrad
Jen málokdo by si při procházce Pražským hradem dnes dokázal představit, že toto
honosné panovnické sídlo bylo dříve jen shlukem kamenných barabizen obehnaných
hradbami z dřevěných kůlů. Tak vypadal Hrad před více než tisíci lety za vlády knížecího
rodu Přemyslovců.
Dnes je Pražský hrad nejvýznamnějším českým hradem a také sídlem prezidenta. Slavná Guinnessova kniha rekordů jej označuje za největší starobylý hrad na
světě a také za největší dosud obývaný hrad na světě. Hned za ním je anglický Windsor,
tedy sídlo britských panovníků.
Dnes Pražský hrad utváří několik honosných paláců a kostelů, včetně chrámu sv. Víta,
který je největším kostelem v Česku. Aby ne, stavěl se s přestávkami neskutečných šest
set let.
Původní masivní hradby, které obyvatele ostrohu nad řekou Vltavou dříve chránily,
jsou patrné už jen na několika málo místech, postupně byly totiž zbourány.

Když v roce 1939 německá
vojska obsadila Prahu, tak
z tohoto okna měl projev
nacistický vůdce Adolf Hitler.
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Zde měl pracovnu nacista
Reinhard Heydrich v době
druhé světové války.

Zde je trůnní sál,
ve kterém bývá
jmenována vláda.

Nejen písař letěl oknem
Kouzelným koutem Hradu je Zlatá ulička se slavnými malými domečky s barevnými
fasádami. Dnes by se sem chtěl asi každý nastěhovat, protože místo je to opravdu jako
z pohádky, avšak dříve tu žili chudí řemeslníci. Známá je i nedaleká věž Daliborka
pojmenovaná podle svého prvního obyvatele, kterým byl vězeň Dalibor z Kozojed. Ano,
Daliborka byla vězením. A ano, Dalibor je ten, který podle pověstí hrál v kriminále na
housle, aby dojal kolemjdoucí Pražany a získal od nich něco k jídlu.
Z oken Pražského hradu byli také před 400 lety vyhozeni úředníci zastupující krále:
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic. Z okna letěl i písař
Filip Fabricius. Všichni dopadli na svah pod okny pokrytý odpadky a nic se jim nestalo. V českých zemích tímto činem ale odstartovalo povstání proti panovníkovi a tím
Víte, že:
i třicetiletá válka, která postupně zachvátiPražský hrad chrání speciální vojenská jednotla celou Evropu.
ka, které se říká hradní stráž. Hlídá celý areál
Z oken Hradu na Prahu shlíželo mnoho
i bezpečí prezidenta republiky. Vojáci stojí bez
významných osobností a za jeho okny se
hnutí na stráži u hradních bran, u nohy mají
děly převratné události českých dějin.
pušku s nasazeným bajonetem, v létě jsou
Za těmito okny měl kancelář
prezident Václav Havel.

Kancelář prezidentů
Václava Klause a Miloše
Zemana.

v typických bleděmodrých uniformách.

Zrcadlový salon. Zde v roce 1938
oznámil odstoupení z funkce
druhý československý prezident
Edvard Beneš.

Odtud byli při defenestraci v roce 1618 vyhozeni
královští úředníci Slavata,
Bořita a Fabricius.
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8. Praha
„Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ Tak pravila hledíc ze
skalnatého útesu do údolí řeky Vltavy česká kněžna a věštkyně Libuše, která podle
legendy v 8. století se svým manželem Přemyslem Prahu založila. Z malé osady se Praha
postupně rozrostla na velkoměsto s 1,3 miliony obyvatel, drží se mezi deseti nejbohatšími regiony v Evropě a je považována za jedno z nejkrásnějších měst na světě.
Praha je největším městem České republiky, ale ne vždycky tu žilo tolik lidí jako
dnes. Před pěti sty lety mělo v Praze domov jen asi 30 tisíc lidí, tolik jich dnes žije třeba
v Písku. Ano, tak malá Praha byla. Milionu dosáhli Pražané až po druhé světové válce.
Praha byla také dlouhá staletí vlastně jen shlukem několika sousedících měst, třeba čtvrti v dnešním centru jako je Nové Město
a Vinohrady oddělovaly hradby. Vysoký val postavený proto, aby se
mohla Praha bránit proti útokům
cizích armád, vedl například v místě, kde dnes stojí Národní muzeum
nebo pražské hlavní nádraží. Slavná Prašná brána, která dnes trčí do
výše nad střechami okolních domů
jen pár stovek metrů od Václavského náměstí, nebyla ničím jiným než vstupem do města na
jeho okraji.

Proč zrovna název Praha
Proč má naše hlavní město zrovna název Praha? To pořádně nikdo neví. Nejčastěji se název odvozuje od slova
práh. Tímto slovem se totiž dříve označoval brod přes
řeku, tedy místo, kde se dala přejít mělká řeka, aniž by člověk musel umět plavat. Takový brod se skutečně nacházel
někde pod dnešním Karlovým mostem. Existuje ale i několik dalších teorií o vzniku jména Praha.
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Stověžatá
Praze se v průběhu staletí říkalo různě a nejen Pražané znají dobře přívlastek Praha
stověžatá. Právě sto věží mělo město (bez vodáren a soukromých domů) podle matematiků na začátku 19. století. Dlouho se užívalo i spojení Praha matka měst. Dnes
je součástí znaku města nápis Praha hlava republiky. Praha rostla a rostla a postupně
pohlcovala okolní města a vesnice. Dnes ji vlastně tvoří celkem padesát čtyři městských
částí s vlastními starosty a radnicemi.

Metro pro všechny Evropany
Praha je zahlcená automobily a nezřídka trápí město dlouhé kolony, takže se většina
zdejších lidí spoléhá na tramvaje, autobusy a metro. Za rok městská hromadná doprava
převeze skoro 1,2 miliardy lidí, jen metro využije skoro půl miliardy lidí – to je jako by se
pražskou podzemkou svezl jednou za rok úplně každý Evropan.

Víte, že:
Praha má své jmenovkyně na Slovensku
a také ve Spojených státech amerických,
kde osadníci z Česka užili název hlavního
města své domoviny dokonce čtyřikrát.

Pohled na pražská nábřeží
s mosty přes řeku Vltavu
včetně Karlova mostu
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9. Česká velkoměsta
Osmnáct českých měst má více než 50 tisíc obyvatel. Šest z nich považuje za domov dokonce dvojnásobek lidí – tedy 100 tisíc. Po Praze je nejvýznamnějším městem
moravská metropole Brno, kde žije 378 tisíc lidí. Známou dominantou města je hrad
a pevnost Špilberk a také katedrála svatého Petra a Pavla. Historie Brna je opředena
mnohými pověstmi. Jedna se týká vycpaného krokodýla, neboli brněnského draka, který
visí u stropu ve vchodu do Staré radnice. Drak terorizoval Brňany, než ho jeden z měšťanů zabil. Mezi Pražany a Brňany vytrvale bují vzájemná řevnivost. Pražané vymýšlejí vtipy
na Brňany, Brňané se zas posmívají Pražanům. Zpravidla jde o přátelské škádlení, které
ale ne zrovna výjimečně přeroste i ve výbuch emocí. Třeba mezi fotbalovými fanoušky
pražských a brněnských klubů nejednou došlo k pěstním soubojům.

Místo horníků hudební fanouškové
Třetím největším městem naší země je Ostrava s 292 tisíci obyvateli a čtvrtým Plzeň
se 171 tisíci Plzeňany. Ostrava vyrostla jako průmyslové středisko v oblasti s černouhelnými doly. Pro svůj hornický a hutnický průmysl se jí po mnohá desetiletí přezdívalo
„ocelové srdce republiky“. To už ale neplatí, poslední uhlí bylo pod Ostravou vytěženo
před 24 lety a lidé teď jezdí do města mnohem častěji spíše za kulturou, třeba slavným
hudebním festivalem Colours of Ostrava, který se každoročně koná na začátku července. Na rozdíl od většiny evropských měst ale Ostrava nezbourala všechny nepotřebné
továrny, hutě a těžební věže, ale nechala je stát, aby je návštěvníci města mohli obdivovat. Shluk rezavých trubek, potrubí, stožárů, nádrží, cihlových komínů a továrních hal má
totiž svoje kouzlo.

Mechováci a perníkáři
Krajské město Hradec Králové je zas známo svojí cennou architekturou typickou pro
období první republiky. Slavná je například červená secesní budova královéhradeckého
Muzea východních Čech. Jako je to s řevnivostí mezi Pražany a Brňany, tak si představte,
že i obyvatelé Hradce se léta letoucí navzájem špičkují s obyvateli nedalekých Pardubic. Tato dvě krajská města jsou od sebe totiž vzdálená jen pár kilometrů. Obyvatelé
Pardubic častují své hradecké sousedy přezdívkou mechováci a dostává se jim odplaty
pohrdavým slovíčkem perníkáři.
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Dominanty měst
Hradec Králové (muzeum),
Plzeň (pivovar),
Ostrava (radnice)
a Brno (katedrála
sv. Petra a Pavla)

Město s pár obyvateli
V Česku je asi 6 tisíc obcí, z toho se desetina honosí titulem město. Nejmenší města
ale nemohou svou velikostí soupeřit ani s většinou vesnic. Třeba Přebuz nebo Loučná
pod Klínovcem se staly městy v daleké minulosti, jejich někdejší sláva už je ta tam
a nežije v nich ani stovka obyvatel.

Největší česká města a jejich počty obyvatel:
Praha
Brno
Ostrava
Plzeň
Liberec
Olomouc
České Budějovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové

1 280 510
377 970
291 630
170 550
103 850
100 380
93 470
92 980
92 930

Pardubice
Zlín
Havířov
Kladno
Most
Opava
Frýdek-Místek
Karviná
Jihlava

90 040
75 120
73 270
68 660
66 770
57 390
56 720
54 410
50 560
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10. 1918–1938
První republika
1918–1919
Podzim 1918 a nejhorší válka v dosavadních dějinách lidstva končí. Lidé jsou v euforii,
ale ruiny měst a bolest v srdcích ze ztráty blízkých jim válečné útrapy připomínají na každém kroku. Do právě vzniklého československého státu, který se zrodil z trosek dříve
mocné rakousko-uherské monarchie, se z bojišť vracejí čeští a slovenští vojáci. Vracejí
se z Itálie i Francie a po návratu touží i Čechoslováci bojující v Rusku, které ale čeká ještě
dlouhá a strastiplná cesta skoro přes celou zeměkouli. Mladá republika je ale v ohrožení.
Pro většinu světa válka skončila, ale v srdci střední Evropy zní stále střelba. V pohraničí
se Němci, kteří se nechtějí smířit s porážkou, snaží ovládnout celé regiony. Stejně tak se
nechtějí ze Slovenska stáhnout maďarské vojenské oddíly a ze severu se přes hranice
se svojí armádou ženou Poláci. Statečným československým vojákům se ale v bojích
po počátečních rozpacích daří znamenitě. Přestože většinou stojí proti přesile, jdou od
vítězství k vítězství. Maďary po několikaměsíčních bojích zahánějí za hranice. Polské
jednotky překvapené razancí československého protiútoku se hroutí a raději vyklízejí pozice. Nakonec jsou obě strany rády za uzavření míru. Tehdejší spory o území ale dodnes
připomíná město, které v jeho středu rozdělila hranice – Český Těšín a Polský Těšín.

1922–1930
Start nové republiky nebyl zrovna růžový,
ale obstála a uhájila si své hranice. Nyní
mohla zaměřit svou pozornost na zlepšování životní úrovně obyvatel, budování
silnic, železnic a továren a také navazovat
přátelské vztahy s jinými státy. Republika
vyrábí lokomotivy, zbraně, stroje, textil,
porcelán a sklářské výrobky, také vaří
pivo a stává se dokonce devátým nejbohatším státem světa. Než se tak ale stalo,
naše mladá republika se potýkala s hladem
a nedostatkem potravin. Výjimkou nebyly
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ani spory mezi jednotlivými národy ve státě. Ten se totiž skládal z hospodářsky i kulturně rozdílných tří částí – nejbohatšího Česka, Slovenska a nejchudší a nejzaostalejší
Podkarpatské Rusi.

1930–1933
Československu se dařilo, ale všechno změnila světová hospodářská krize. Ta dopadla
na průmyslové Československo plnou silou mezi lety 1930 a 1933. O práci přišel milion
lidí, firmy jedna po druhé krachovaly, lidem se snižovaly platy, země pustla. S prací mu-
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selo najednou skončit na 50 tisíc ševců. Nutno říci, že špatně se vedlo celé Evropě,
ale i Spojeným státům americkým nebo Brazílii. Takové události vedly k nepokojům
a k posilování politiků, kteří se za demokraty rozhodně považovat nemohli. Ve stejnou dobu se dostává v Německu k moci Adolf Hitler, který o pár let později rozpoutá nejbrutálnější světový konflikt, do nějž se zapojí 40 států světa a který nepřežije
72 milionů lidí.
I v Československu byly mnohem hlasitější hlasy extremistů – fašistů i komunistů, ale také Němců, kteří se chtěli od Československa odtrhnout, a stejně tak
Slováků volajících po samostatnosti. Neodvratitelně se blíží katastrofa.

V Československu žili vedle Čechů,
Moravanů, Slezanů a Slováků také
Němci, Maďaři, Rusíni a Poláci.
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1935
Sedmnáct let provází Československo dobami dobrými i zlými prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Odchází z funkce hlavy státu jako pětaosmdesátiletý až v roce 1935
a nahrazuje ho Edvard Beneš, další významný politik, který se také zasloužil o vznik Československa. Čekají ho však velké životní zkoušky, ve kterých podle mnohých názorů
neobstojí.

1938
Po Hitlerově nástupu k moci v Německu v roce 1933 začalo růst sebevědomí i Němcům žijícím v Česku. A rozhodně jich nebylo málo. Na území českých zemí žily 3 miliony
Němců, kteří začali stále silněji volat po samostatnosti a žádali připojení k Německu,
které si v tu dobu začalo říkat Německá říše. Čeští Němci v čele s nacistou Konradem
Henleinem s Hitlerem a jeho nohsledy spolupracovali a snažili se v Československu vyvolávat napětí, což se jim dařilo.
Situace se vyhrotila v roce 1938, když Henleinovci v pohraničí zaútočili na československé policejní stanice, úřady a pošty. Mnoho úředníků a policistů zavraždili nebo
zavlekli do Německa, zabíjeli i civilisty. Vláda reagovala povoláním armády, ale veškeré
snahy o uklidnění zhatila mnichovská dohoda. Francie, Velká Británie a Itálie se s Německem bez Čechoslováků dohodly, že Československo vydá Německu pohraniční oblasti. Stát tak přichází o třetinu území, ze kterého se musejí Češi vystěhovat. Navíc se
osamostatňuje Podkarpatská Rus a také Slovensko. Z hrdého československého státu
tak zůstává jen torzo, a ani to nevydrží dlouho.
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ČASOVÁ OSA
14. listopadu 1918
Prezidentem Československa
se stává dva týdny po jeho vzniku
muž, který právě pro vznik samostatného státu udělal ze všech nejvíc.
Tomáš Garrigue Masaryk. Ten se ale vrací
do země až na konci prosince, kdy jeho vlak
překročí státní hranice v jihočeském Dolním
Dvořišti. Všude, kde se Masaryk objeví, ho
vítají davy jásajících lidí. Často ho pak lidé
mohli vidět tak, jak je i dnes nejvíc známý,
v sedle jeho koně Hektora.

Podzim 1919
V Česku otevřela své brány první zoologická zahrada. Stalo se
tak v Liberci, a přestože ji po roce
1931 zastínila později mnohem
slavnější pražská zoologická zahrada, liberecká zahrada existuje
dodnes a proslavila se po celém světě chovem bílých tygrů.

1920–1921
Československo potřebovalo v nejisté době
spojence v zahraničí. Od vzniku samostatného
státu naší zemi pojilo přátelství s Francií, nicméně velké spojenectví bylo uzavřeno v roce
1920 a 1921 také s Jugoslávií a Rumunskem
pod názvem Malá dohoda. Vojenskou dohodu měli Čechoslováci i se Sovětským svazem.
Ani jeden z těchto států nám ale v době největší krize nepomohl.

5. ledna 1923
Alois Rašín byl prvním československým ministrem financí, také stál u zrodu československé měny – koruny. Rašínovi se podařilo
rozjet i české hospodářství rozhozené válkou.
5. ledna 1923 ho však před jeho domem
v pražské Žitné ulici do zad střelil
devatenáctiletý Josef Šoupal. Ten
si za atentát odpykal 18 let ve
vězení. Rašín 18. února 1923
zranění podlehl.
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25. února 1919
Koruna československá se stává měnou
nového státu, dále se dělila na 100 haléřů.
Zatímco dnes už žádné haléřové mince nemáme, protože dnes by si za ně už
nikdo nic nekoupil, tehdy měli lidé v peněženkách dokonce i pouhé
dvouhaléřové mince.

10. září 1919

Morava
Podkarpatská Rus

K Československu, které se
skládá ze země České, zeČechy
Slovensko
mě Moravskoslezské a Slovenska se připojuje Podkarpatská Rus.. Jedná se
o oblast dnešní západní Ukrajiny,
kde v té době žilo asi 600 tisíc obyvatel, převážně Rusínů. Region se pokusil osamostatnit na začátku druhé světové války, ale
obsadili ho spojenci německého vůdce Adolfa Hitlera, Maďaři, a po válce se stal součástí
Sovětského svazu.

1. ledna 1922
Praha nebyla ještě
první roky po vzniku Československa
ani zdaleka tak velká
jako dnes. Šlo vlastně
o skupinu několika samostatných sousedících
měst, vedle Prahy tak existoval třeba Smíchov, Královské Vinohrady, Žižkov nebo Karlín. Sedmdesát let se úředníci a politici snažili města spojit v jednu velkou metropoli, ale podařilo se
jim to až v roce 1922. Městu se proto začalo
říkat Velká Praha. Dalšího velkého rozšíření
se město dočkalo v letech 1968 a 1974.

rpatská Rus

ko

13. července 1925
Archeolog Karel Absolon se svým
týmem objevil sošku Věstonické
Venuše. Keramická soška nahé ženy
Venuše
vyrobená z pálené hlíny je nejstarší
známá keramická soška na světě.
Její stáří je odhadováno až na 31 tisíc let. Byla nalezena u Dolních Věstonic, odtud její název.

11. února 1929
V Litvínovicích u Českých Budějovic
byla naměřena dosud nejnižší teplota
na území Česka. Šlo o velmi drsný
mráz: – 42,2 stupňů Celsia.

28. září 1929
Zdá se to být až neuvěřitelné, ale katedrála sv. Víta se stavěla skoro 600 let.
Základní kámen položil už 21. listopadu 1344 český král Jan Lucemburský.
Dlouhá staletí poté stála jen masivní
věž. Katedrála je zasvěcena třem světcům: sv. Vítu, sv. Václavu a sv. Vojtěchovi, ale používá se zkrácené označení katedrála sv. Víta nebo Svatovítská
katedrála.

3. ledna 1934
Obrovská tragédie potkala
severočeský Osek u Duchcova. Vybuchl tam podzemní uhelný důl Nelson III
III. V šachtách našlo
smrt 142 horníků.

18. prosince 1935
Druhým československým prezidentem se stal po Masarykově abdikaci
Edvard Beneš.. Muž, který se spolu
s Masarykem a Milanem Rastislavem
Štefánikem nejvíc zasloužil o vznik Československa. Právě on jako dlouholetý ministr zahraničí navazoval diplomatické styky s jinými
státy. On také rozhodl o tom, že Čechoslováci
nebudou bojovat s Němci po podepsání mnichovské dohody, kdy nás spojenci nechali na
holičkách. Zůstává věčným tématem českých
dějin, zda by tehdy byl lepší boj v mezinárodní
izolaci nežli kapitulace. Beneš
po podepsání mnichovské dohody abdikoval
a odjel ze země, prezidentem se stal znovu po konci války. Ve
funkci poté skončil
po nástupu komunistů v roce 1948.

23. září 1938
Československo je odhodláno se bránit německé přesile, která se očividně chystá malou zemi
uprostřed Evropy napadnout. Prezident Beneš
vyhlašuje na začátku podzimu všeobecnou mobilizaci, což znamená, že jsou do armády povoláni i muži z civilu. V době míru měla armáda
200 tisíc vojáků, při mobilizaci bylo do zbraně
povoláno 1,25 milionu mužů. Země také budovala už od počátku 30. let na svou obranu pohraniční opevnění. V roce 1938 bylo dokončeno
podél hranic přes 10 tisíc betonových bunkrů,
které byly ale nakonec k ničemu. Do rukou německých vojáků padly bez boje.
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11. Čeští legionáři
Vojáci se hrnou ze zákopů a řítí se na nepřítele. U ukrajinského města Zborov vypuká
ohlušující válečná vřava. Do práskání výstřelů a výbuchů granátů se ozývá bojový pokřik
i sténání raněných, kteří zasaženi padají k zemi. Mezi ostnatými dráty umírá i František,
starší z bratrů Kutlvašrových. Mladší Karel běží o kus dál, bratra ale s jistotou nepozná,
jen otáčí hlavu za padající postavou s neblahou obavou. Jistý
si je až po skončení bitvy, ve které se utkali Rakušané
s Rusy v předposledním roce první světové války. Češi i Slováci přitom bojovali na obou stranách fronty. Zatímco jednoho ze sourozenců čekala v ruské
uniformě u Zborova smrt, druhý na zborovských
pláních nalezl slávu. Karel byl po válce vyznamenán
a postupně stoupal na žebříčku hodností až na generála. O téměř třicet let později velel pražskému povstání proti německým okupantům.
Ale zpět do zborovských zákopů – právě tam
totiž Čechoslováci vybojovali jednu z nejdůležitějších bitev naší historie. Nejenže prolomili
rakouskou obranu a zajali velké množství nepřátel, také se zapsali do povědomí světových
mocností jako odvážní bojovníci, jejichž zásluhou
v roce 1918 vznikla Československá republika.

Návrat domů přes oceán
Vojákům bojujícím pod cizím velením v cizí zemi se začalo říkat legionáři. Byli to dobrovolníci hlásící se k boji proti rakouskému císaři, nebo vojáci, kteří byli jako občané Rakouska-Uherska naverbováni, ale zběhli. Legie vznikly ve Francii, v Itálii a v Rusku a čítaly
na konci války dohromady více než 100 tisíc dobrovolníků. Nejvíc legionářů bojovalo
právě v Rusku, kde se ale situace také nejvíce zkomplikovala. Země se totiž propadla do
vlastního chaosu boje o moc, a tak Češi a Slováci museli bojovat i s armádou komunistů,
takzvaných bolševiků, kteří v Rusku převzali vládu. Vojenské jednotky se chtěly dostat
z Ruska domů, ale směrem na západ cestovat nešlo. Tak vyrazily po kolejích na východ.
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