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ODCHOD TGM DO ZAHRANIČÍ,

VZNIK ZAHRANIČNÍHO ODBOJE,

VZNIK ČSR



POČÁTKY ČS. ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
 První kroky odbojářů byly velmi obtížné. O českém národě, jeho historii i budoucích požadavcích se  ve 

světě vědělo velmi málo, o slovenském prakticky nic. Mocnosti Dohody navíc zpočátku války nepočítaly 

s rozbitím Rakousko-Uherska. Nejprve bylo zapotřebí usilovné propagační práce, navazování kontaktů 

s dohodovými představiteli a jejich přesvědčování o cílech československého odboje. 

Ahoj holky a kluci,
právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „Odchod TGM do zahraniãí, 

vznik zahraniãního odboje a vznik âSR“. Do tohoto listu si zapisujte odpovûdi, 
které najdete ve vitrínách expozice „1. svûtová válka 1914 - 1918“.

ODCHOD MASARYKA DO ZAHRANIČÍ 

Naši politici předpokládali, že o budoucím uspořádání Evropy, tedy i čes-

kých zemí, se bude rozhodovat v zahraničí. Proto již na podzim roku 1914 

profesor Masaryk kontaktoval americké krajany, kteří mu přislíbili pod-

poru v případě jeho emigrace. V zahraničí Masaryk zahájil boj za samo-

statný československý stát. Neměl to ale jednoduché. Jelikož se za ním do 

emigrace nemohli nebo nechtěli vypravit další významní politici, opíral se 

o spolupráci s Edvardem Benešem. 

 Jak se jmenoval odbojový časopis, založený TGM, jehož 
první číslo vyšlo v srpnu 1915?

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

EDVARD BENEŠ A DOMÁCÍ ODBOJ  

Na našem území se činil domácí odboj. Na jaře roku 1915 byla vytvořena domácí odbojová  organizace. 

Mezi její hlavní úkoly patřilo udržovat kontakt s Masarykem a intenzivně působit na české politiky v tom 

duchu, aby nepodporovali Rakousko-Uhersko. Tím by totiž velmi zkomplikovali Masarykova zahraniční 

jednání.  



Víš, jak se nazývala výše zmíněná domácí odbojová organizace? 
Odpověď najdeš v tajence. 

 1. Předseda první čs. vlády.

 2. Státní zřízení Rakousko-Uherska.

 3. Oblast, kde probíhají bojové operace.  

 4.  Představitel zahraničního odboje 
a důstojník francouzské armády.

 5. Hlava republiky.

 6.  Příslušník zahraničního vojenského 
odboje. 

Zjisti název nejvýznamnější české organizace, která od roku 1862 bojovala za českou 
myšlenku. Kdo tuto organizaci založil?
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MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 

Velmi významnou roli v tehdejším zahraničním odboji sehrál Milan Rasti-

slav Štefánik, který byl vysoce postaveným důstojníkem francouzské armá-

dy. Štefánik, díky svým rozsáhlým společenským stykům, pomohl Masa-

rykovi a Benešovi dostat se do jinak uzavřených francouzských politických 

kruhů, kde mohli dále šířit myšlenky samostatného Československa. 

Jaký byl Štefánikův nejvýznamnější vojensko-politický čin?

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

ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA 

V únoru 1916 byla vytvořena Československá národní rada, která se stala hlavním orgánem zahraniční-

ho odboje. V jejím čele stáli Masaryk, Beneš a Štefánik. Radě se podařilo přesvědčit státy Dohody, aby 

ke svým vojenským cílům přidaly také vytvoření samostatného československého státu. Velkou pomocí 

v boji za samostatnost našeho státu byly postupně vznikající legie. 



ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 
Z řad Čechů a Slováků, kteří žili v zahraničí, se během 

1. světové války tvořily samostatné jednotky, bojující na 

straně Dohody proti Rakousko-Uhersku. K nim se přidá-

vali čeští a slovenští vojáci, kteří v průběhu války přeběhli 

na druhou stranu fronty. Tak se utvářely legie – jednotky 

zahraničního vojenského odboje. Vznikly na západní, jižní 

a východní frontě. K slavným činům našich legionářů patří 

zejména bitva u Zborova, dále bitvy u Terronu a Arrasu 

ve Francii či  Doss Alta v Itálii. 

  Napiš  název železniční tratě, hlavní dopravní tepny Ruska, kterou naši legionáři ovládli.
 Přestože měli bolševici ohromnou přesilu, dokázali českoslovenští legionáři držet pod 

kontrolou celou tuto trať, což mělo velký mezinárodní ohlas.
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VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 
Dne 18. října 1918 byla vydána Washingtonská deklarace 

– prohlášení československé nezávislosti exilovou vládou, 

podepsané Masarykem, Štefánikem a Benešem. Rakousko-

Uhersko se 27. října 1918 rozhodlo přistoupit na mírové 

podmínky USA. To znamenalo konec staré monarchie. Dne 

28. října 1918 byla československá samostatnost vyhlášena 

veřejně na Václavském náměstí. Prezidentem byl zvolen 

Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou vlády Karel Kramář a 

byla přijata také provizorní ústava.

Kdo je podepsán pod prvním zákonem Československé republiky, vydaným Národním 
výborem ze dne 28. října 1918? Jak se této skupině  československých politiků přezdívá?

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