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PREZIDENTI ČSR
A STÁTNÍ SYMBOLIKA



PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ PREZIDENT  

Naším prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Měl jasnou 

představu o prezidentském systému v ČSR, který byl velmi podobný tomu 

americkému; mohl např. jmenovat  členy vlády a účastnit se mírových 

jednání. Nebyl pouhou loutkou v roli hlavy státu, a proto se často dostával 

do názorových střetů s jednotlivými ministry. Prezidentem se stal ve svých 

68 letech a byl jím pak zvolen ještě třikrát. 

Napiš alespoň 3 členy Národního československého výboru, kteří vytvořili zákon o vzniku 
ČSR ze  dne 28. října 1918. Tato skupina politiků se také někdy nazývá „muži 28. října“.

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Ahoj holky a kluci,
právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „Prezidenti âSR 

a státní symbolika“. Do tohoto listu si zapisujte odpovûdi, které najdete 
ve vitrínách expozice „Armáda âeskoslovenské republiky 1918-1939“.

PREZIDENT EDVARD BENEŠ   

V letech 1935-1938 se stal druhým československým prezidentem nej-

věrnější spolupracovník TGM, Edvard Beneš. V období druhé republi-

ky a okupace v letech 1938-1945 byl Beneš v exilu, v letech 1940-1945 

jako prezident v exilu. Po 2. světové válce zastával prezidentský úřad ještě 

3 roky. Byl jedním z vůdců tzv. I. odboje (odbojové hnutí během 1. svě-

tové války, jehož cílem bylo svrhnout Rakousko-Uhersko a vytvořit samo-

statný československý stát). Byl také představitelem československého 

protinacistického odboje, tzv. II. odboje.  



STÁTNÍ SYMBOLIKA  

Státní symboly jsou předměty, které si stát určil jako své ofi ciální označení. 

Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují.

Mezi státní symboly Československé republiky v letech 1918-1939 patřily 

vlajka Československa, malý státní znak, střední státní znak a velký státní 

znak,  dále prezidentská standarta a československá národní hymna. 

 

 Víš, jak se jmenoval státní úředník, který je autorem návrhu na československou státní 
vlajku? Jaroslav ……. (pokračování najdeš v tajence). 

 1. Státní zřízení naší země. 

 2.  Název první dobrovolnické jednotky

v Rusku, Česká ……

 3. Křestní jméno prezidenta Beneše.

 4. Příjmení prvního čs. prezidenta.

 5. Jeden ze státních symbolů.

ZNAK ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ  

Už v průběhu 1. světové války probíhaly úvahy nad podobou 

symboliky nového státu. Již v roce 1914 v Kyjevě přísahali pří-

slušníci první české dobrovolnické jednotky zvané Česká druži-

na na první československý vojenský prapor. Ve středu praporu 

se nacházela svatováclavská koruna. V roce 1915 byl líc pra-

poru doplněn čtyřmi štíty se zemskými znaky Čech, Moravy, 

Slezska a Slovenska. Tyto čtyři znaky se také staly základem 

znaku Československých legií.  

 

 Kde tento znak naši legionáři nosili?

  .........................................................................................................................................

 Najdi v první polovině expozice pohlednici pro rozpoznání vojenských hodností a odzna-
ků. Komu příslušel tento legionářský znak po 1. světové válce?

  .........................................................................................................................................



STŘEDNÍ STÁTNÍ ZNAK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Na středním znaku už vidíme jen symboly Slovenska, Podkarpatské Rusi, 

Čech, Moravy a Slezska.  

Kdo užíval střední státní znak Republiky československé? 

  .........................................................................................

VELKÝ STÁTNÍ ZNAK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Velký státní znak sdružoval znaky Slovenska, Podkarpat-

ské Rusi, Moravy, Čech (na čestném místě ve středu ští-

tu), Slezska, Hlučínska, Opavska a Těšínska. Pod štítem je 

umístěno heslo „PRAVDA VÍTĚZÍ“. 

MALÝ STÁTNÍ ZNAK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Malý státní znak zobrazuje českého lva, který nese „na prsou“ slovenský 

znak. Malý státní znak byl pro první Československou republiku nejty-

pičtějším vyjádřením nové státnosti.   

Jak se jmenuje státní vyznamenání, na kterém je tento stát-
ní znak vyobrazen? 

  .........................................................................................
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