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RAKOUSKO-UHERSKO PŘED 1. SV. VÁLKOU 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Austria-hungary.png


František Josef I.  - 28. 7.1914 



MAFFIE 

 Maffie byl hlavní orgán českého domácího odboje během první 
světové války. 

 

 Řídil zpravodajskou a konspirační činnost, předávání informací 
a udrţoval spojení se zahraničním odbojem. 

 

 Prosinec 1914 -  vzniká po odjezdu profesora T. G. Masaryka. 

 

 Březen 1915:  ustavilo se předsednictvo: Edvard Beneš, Karel 
Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner a Přemysl Šámal. 



PŘEDSTAVITELÉ MAFFIE 

Edvard Beneš 

 

 

 

 

 

Karel Kramář 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alois Rašín 

 

 

 

 

 

 

 

Přemysl Šámal 





ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA – REPREZENTATIVNÍ ORGÁN ČESKÉHO A 

SLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÍHO ODBOJE  - R. 1916 – PAŘÍŽ 

Pamětní deska na domě č. 18 v Rue Bonaparte  



        Tomáš Garrigue 

Masaryk 

(7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) 

 

 pedagog, politik, filosof 

 univerzitní profesor 

 poslanec rakouské říšské rady 

 

 leden 1915 – emigrace do 

                       Švýcarska 

Představitel zahraničního odboje 

   - Čsl. národní rada 

 

 



NÁZOR T. G. M. NA USPOŘÁDÁNÍ EVROPY 

 Skutečná federace národů nastane teprve, aţ 

národové budou volní a sami se spojí. K tomu směřuje 

vývoj Evropy…  

 Vzniknou-li federace menších států, budou to federace 

svobodně zaloţené, zaloţené z opravdové potřeby 

národů, nikoli z cílů dynastických a imperialistických. 

Masaryk T. G.: Nová Evropa: Stanovisko slovanské. Dubský, Praha 1920 





EDVARD BENEŠ  

(28. 5. 1884 – 3. 9. 1948)  
  

 organizátor domácího odboje, 

      tzv. Maffie 

 1. září 1915 – odchod do 

       emigrace za T.G.M. 

 

 Představitel zahraničního odboje 

   - Čsl. národní rada 

 



Edvard Beneš s manţelkou Hanou 



MILAN RASTISLAV  

ŠTEFÁNIK 
(21. 7. 1880 – 4. 5 . 1919) 

 astronom 

 slovenský politik 

 generál francouzské armády 

 vojenský pilot 

 

Světoběžník – od r. 1904 pobýval 

převážně ve Francii 

 

Představitel zahraničního odboje 

- Čsl. národní rada 

 



Milan Rastislav Štefánik 

socha v Praze na Petříně 

 před hvězdárnou  



CLEVELANDSKÁ DOHODA  

(25. 10. 1915) 

 první společný písemný dokument podepsaný představiteli Čechů 

a Slováků na počátku první světové války   

- zástupci Slovenské ligy 

    a Českého národního sdruţení v USA  

 

FEDERACE 

Cleveland je druhé největší město Ohia, státu USA  



M. R. Štefánik mezi vlastenci ve Washingtonu  



ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU 

 

 Byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území                

 v letech 1914 –1920. 

 

  Jejich základ tvořila Česká druţina, která byla 2. února 1916 přetvořená na 
1. československý střelecký pluk a následně (19. května 1916) na 
československou střeleckou brigádu. 

 

 Do konce roku 1918 vstoupilo do československých legií v Rusku kolem    
61 000 vojáků.  

 1. února 1919 byly legie reorganizovány za přítomnosti M. R. Štefánika. 
Došlo ke zrušení Odbočky Československé národní rady,  

     s ní i vojenské samosprávy. 

 V Rusku padlo 4112 českých legionářů. 



ČESKÁ DRUŽINA 



Čeští a slovenští legionáři v Rusku 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Legioninforest.jpg


2. 7. 1917 – BITVA U ZBOROVA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci_7_roty_ve_Zborovsk%C3%BDch_z%C3%A1kopech.gif


T. G. Masaryk při návštěvě čsl. legií v Rusku (1918) 



Památník „Hrdinům od Zborova“ 

 v Blansku 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Blansko_Zborovak.jpg


Pohřebiště čsl. legionářů ve Vladivostoku 



ČSL. LEGIE VE FRANCII 

 Byly dobrovolnické jednotky ve Francii v letech 1914–1919 (Vouziers). 

 

  V rámci cizinecké legie vznikla 31. srpna 1914 rota Nazdar! 

 

  V roce 1918 vznikla československá brigáda ve Francii, která se na jaře 
roku 1919 vrátila do Československa. Bylo v ní asi 9600 vojáků. 

 

 Ve Francii padlo 650 českých legionářů. 



PŘÍSAHA ROTY NAZDAR 12. ŘÍJNA 1914 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/P%C5%99%C3%ADsaha_Roty_Nazdar_12_%C5%99%C3%ADjna_1914.gif


ROTA NAZDAR 



18. – 22. 10. 1918 – BITVA U TERRONU 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/%C4%8Cs._legie_ve_Francii_-_vrha%C4%8Di_ohn%C4%9B.jpg


ČSL. LEGIE V ITÁLII 

 Byly dobrovolnické vojenské jednotky v Itálii v letech 1917–1918.  

 

 První se vytvářely v roce 1917 jako výzvědné oddíly, na jaře roku 1918 došlo 

k vytvoření československá divize, v prosinci 1918 vznikl armádní sbor. 

 

  Do jednotek bylo zařazeno asi 20 000 vojáků, po podepsání příměří  ze 

zajatců vytvořeny další, tzv. domobranecké prapory, o počtu asi 60 000 

vojáků. 

 

 Na italské frontě zemřelo 350 českých legionářů. 



ČSL. LEGIE V ITÁLII 



21. 9. 1918 – BITVA U DOSS ALTO 

   

  V této bitvě zemřelo 7 československých legionářů, 31 jich bylo 

raněno a 4 padli do rakouského zajetí a později byli v Arcu 

oběšeni. 

            Legionářský odznak 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Legionarsky_odznak_cepice.gif


VÝVOJ V ČESKÝCH ZEMÍCH ZA  1. SV 

Demografický obraz zemí Koruny české za první světové války v publikaci ČSÚ  



 

Rekvírování zvonů pro válečné účely 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Rekv%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD_zvon%C5%AF_2.jpg


Děti pracující v továrně na střelivo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Mladistv%C3%AD_d%C4%9Bln%C3%ADci_v_tov%C3%A1rn%C4%9B_na_st%C5%99elivo_1_WW.jpg


21. 11. 1916 – ZEMŘEL FRANTIŠEK JOSEF I. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Kaiser_Franz_Joseph_tomb_-_Vienna.jpg


KAREL I.(1887 – 1916 – 1918 – 1922) 

Poslední rakouský císař, 

 český a uherský král 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Karl_of_Austria.jpg


Císař Karel I. 

s manţelkou  

Zitou 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Karel_Zita.jpg


Sixtova 

aféra (1917) 

                                                                   Sixtus Ferdinand Bourbonsko-Parmský, bratr císařovny Zity  

- tajná jednání rakouské  

  diplomacie s Dohodou 

  o separátním míru  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Prince_Sixtus_of_Bourbon-Parma.jpg


OBNOVENÍ PARLAMENTNÍHO SYSTÉMU (LEDEN 1917) 

 Český svaz (Vídeň)  

   – „národ český jako vždycky v minulosti, tak také  

       v přítomnosti i v době příští jen pod žezlem  

       habsburským vidí svou budoucnost.“ (24. 1. 1917) 

 

 Národní výbor (Praha) 



MANIFEST ČESKÝCH SPISOVATELŮ (17. 5. 1917) 

 

 první veřejné prohlášení, které poţadovalo sebeurčení českého 

národa  

 adresováno českým poslancům říšské rady ve Vídni 

 220 spisovatelů, vědců a ţurnalistů 

 

Jaroslav Kvapil, dramaturg Národního divadla, básník, 

autor Manifestu 

../eučebnice literatury/eul/divadlo_ceske/divadlo_kvapil.jpg


Manifest českých spisovatelů (1917) 



TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE 

 - 6. 1. 1918 

 - prohlášení českých poslanců říšské rady, zemských sněmů 

historických českých zemí a představitelů české kultury  

  

- poţadavek autonomie pro Čechy a Slováky a jejich spojení v 

jeden státní celek v rámci Rakousko-Uherska 



"MÍR, SVOBODA, CHLÉB."  

  - generální stávka dělnictva v celé monarchii – konec ledna 1918 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Demonstrace_%C5%BEen.jpg


Fronta hladovějících dětí čekajících na polévku 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Fronta_hladov%C3%BDch_d%C4%9Bt%C3%AD_%C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD_na_pol%C3%A9vku_1_WW.jpg


Leták proti bídě, hladu 

a válce (1918) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Trp%C3%ADc%C3%ADmu_lidu.jpg


NÁRODNÍ PŘÍSAHA Z 13. DUBNA 1918 

Alois Jirásek (1851 – 1930), 

český prozaik, dramatik 

a politik 

 

Obecní dům v Praze 

místo národní 

přísahy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Alois_Jir%C3%A1sek.jpg


PITTSBURSKÁ DOHODA 

(30. 5. 1918) 

REPUBLIKA 

Pamětní deska u pomníku 

M. R. Štefánika v Bratislavě 

s vyobrazením originálu 

Pittsburské dohody 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Bratislava_tabula_Cesko-Slovenska_dohoda.jpg


NÁRODNÍ VÝBOR ČESKOSLOVENSKÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamětní deska od L. Šalouna na  

Obecním domě v Praze 

- ustaven 13. 7. 1918 

 v Obecním domě v Praze 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Obecn%C3%AD_d%C5%AFm_-_%C5%A0alounova_deska.jpg


NÁRODNÍ  VÝBOR 

 Předseda Národního výboru: Karel Kramář 

 Místopředseda: Antonín Švehla 

 Jednatel: František Soukup 

Karel Kramář                                   Antonín Švehla                                  František Soukup  

Česká strana národně sociální         Česká strana agrární                           ČSSD 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla.jpg


SLOŽENÍ NÁRODNÍHO VÝBORU (ODPOVÍDALO VÝSLEDKŮM 

VOLEB DO ŘÍŠSKÉ RADY V ROCE 1911) 

 

 Československá sociálně demokratická strana dělnická – 
10 míst  

 Česká strana agrární – 9 míst  

 Česká státoprávní demokracie – 9 míst  

 Česká strana národně sociální – 4 místa  

 katolické strany – 4 místa  

 Národní strana (Staročeši) – 1 místo  

 Česká strana pokroková – 1 místo  



ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA 

    Koncem války v červnu aţ září 1918 byla rada postupně 

uznána vládami Francie, Velké Británie, USA a Japonska za 

oficiální představitelku budoucího československého státu. 

 

   Dne 14.10.1918 byla Československá národní rada přetvořena v 

tzv. prozatímní československou vládu  v Paříţi.  



14. 10. 1918 

generální stávka 

v českých zemích 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/St%C3%A1vka_14.10.1918.jpg


WASHINGTONSKÁ DEKLARACE Z 18. ŘÍJNA 1918 

 Washingtonská deklarace z 18. října 1918 V této váţné chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zastavili 
vítězný postup spojeneckých armád a zabránili rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové 
slibují federalizaci říše a autonomii nespokojeným národům, podrobeným jejich vládě, my, československá 
Národní rada, uznaná vládami spojeneckými a vládou americkou za prozatímní vládu československého 
státu a národa, v plném souhlasu s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze dne 6.ledna 1918, a 
vědomi si toho, ţe federalizace a tím více autonomie neznamenají ničeho pod habsburskou dynastií, činíme a 
prohlašujeme toto naše prohlášení nezávislosti.   

 Činíme tak, poněvadţ věříme, ţe ţádný národ nemůţe být nucen ţít pod svrchovaností, které neuznává, a 
poněvadţ máme vědomí a pevné přesvědčení, ţe náš národ nemůţe se volně vyvíjet v habsburské lţi-
federaci, která není neţ novou formou odnárodňujícího se útisku, pod nímţ jsme trpěli minulá tři století. 
Máme za to, ţe svoboda jest prvním poţadavkem federalizace, a jsme přesvědčeni, ţe svobodní národové 
střední a východní Evropy snadno utvoří federaci, jestliţe to shledají nutným . 

 Činíme toto prohlášení na základě našeho historického a přirozeného práva. Byli jsme samostatným státem 
jiţ od sedmého století a r.1526 jako samostatný stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezska, spojili jsme se s 
Rakouskem a Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému nebezpečí. Nikdy jsme se v této konfederaci 
nevzdali dobrovolně svých práv jako samostatný stát. Habsburkové porušili svou smlouvu s naším národem, 
nezákonně překročujíce naše práva a znásilňujíce ústavu našeho státu, kterou sami přísahali zachovávat, a 
my proto odpíráme zůstat déle součástkou Rakousko-Uherska v jakékoli formě. 

http://www.blisty.cz/ad/ad-ref.rb?pos=1


 Poţadujeme pro Čechy právo, aby byli spojeni se svými slovenskými bratry ze Slovenska, kdysi součástky 
našeho národního státu, odtrţené později od našeho národního těla a před 50 lety vtělené v uherský stát 
Maďarů, kteří nevylíčitelným násilím a krutým útiskem podrobených plemen pozbyli veškerého mravního a 
lidského práva vládnout komukoliv, kromě sobě samým. 

 Svět zná dějiny našeho zápasu proti habsburskému útisku, zesílenému a v systém uvedenému dualistickým 
vyrovnáním rakousko-uherským z r.1867. Tento dualismus je toliko nestoudnou organizací hrubé síly a 
vykořisťování většiny menšinou; je to politický úklad Němců a Maďarů proti našemu vlastnímu národu, stejně 
jako proti jiným slovanským a latinským národům monarchie. Svět zná historii našich práv, kterých 
Habsburkové sami neodváţili se popírat. František Josef uznal opětovně nejslavnostnějším způsobem 
svrchovaná práva našeho národa. Němci a Madaři postavili se na odpor tomuto uznání a Rakousko-Uhersko, 
sklánějíc se před Pangermány, stalo se kolonií Německa a jako jeho předvoj na východě vyvolalo poslední 
balkánský konflikt stejně jako nynější světovou válku, kterou Habsburkové počali sami, bez souhlasu 
zástupců lidu. 

 Nemůţeme a nechceme nadále ţit pod přímou nebo nepřímou vládou těch, kdo znásilnili Belgii, Francii a 
Srbsko, chtěli být vrahy Ruska a Rumunska, jsou vrahy desetitisíců občanů a vojínů naší krve a spoluviníky 
bezpočetných nevýslovných zločinů, spáchaných v této válce proti lidskosti těmito dvěma degenerovanými a 
neodpovědnými dynastiemi. Nechceme zůstat součástkou státu, který nemá existenčního oprávnění a který 
odpíraje přijmout základní zásady moderní světové organizace, zůstává toliko umělým, nemorálním 
politickým útvarem, který překáţí kaţdému hnutí, směřujícímu k demokratickému a sociálnímu pokroku. 
Habsburská dynastie, zatíţená nesmírným dědictvím chyb a zločinů, je stálou hrozbou světovému míru a my 
povaţujeme za svoji povinnost k lidstvu a civilizaci přispět k jejímu pádu a zničeni. 



 Odmitáme svatokrádežné tvrzeni, že moc dynastie habsburské a hohenzollernské je původu božského; 
odpíráme uznati božské právo králů. Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své svobodné vůle a 
tímtéž právem je sesazuje. Prohlašujeme tímto habsburskou dynastii za nehodnou, aby vedla náš národ, a 
upíráme jí veškerá práva vládnout československé zemi, která, to zde nyní prohlašujeme, bude od nynějška 
svobodným a nezávislým lidem a národem. 

 Přijímáme ideály moderní demokracie a budeme k nim lnout, poněvadž to byly ideály našeho národa po 
staleti. Přijímáme americké zásady, jak byly stanoveny prezidentem Wilsonem: zásady o osvobozeném 
lidstvu, skutečné rovnosti národů a vládách, odvozujících všecku svou spravedlivou moc ze souhlasu 
ovládaných. My, národ Komenského, nemůžeme než přijmout tyto zásady, vyjádřené v americké deklaraci 
nezávislosti, v zásadách Lincolnových a v prohlášení lidských a občanských práv. Za tyto zásady prolévá náš 
národ krev dnes po boku svých spojenců v Rusku, v Itálii a ve Francii. 

 Načrtneme jen hlavni zásady ústavy československého národa: konečné rozhodnutí o ústavě samé náleží 
zákonitě zvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného národa. 

 Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a 
vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev bude odloučena od státu. 
Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím: ženy budou postaveny politicky, sociálně 
a kulturně na roveň mužům. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením; národní menšiny 
budou požívat rovných práv. Vláda bude mít formu parlamentární a bude uznávat zásady iniciativy a 
referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. 

 Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy; velkostatky budou vyvlastněny 
pro domácí kolonizaci; výsady šlechtické budou zrušeny. Národ náš převezme svou část předválečného 
státního dluhu rakousko-uherského; válečné dluhy ponecháme těm, kdo do nich zabředli. 



 Ve své zahraniční politice přijme československý národ plnou část odpovědnosti za reorganizaci východní 
Evropy. Přijímá cele demokratický a sociální princip národnostní a souhlasí s naukou, ţe veškeré úmluvy a 
smlouvy mají být sjednány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie. Naše ústava postará se o účinnou, 
rozumnou a spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a znemoţní třídní zákonodárství. 

 Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je zničen - demokracie je vítězná - na základech 
demokracie lidstvo bude reorganizováno. Mocnosti temnoty slouţily vítězství světla - vytouţený věk lidstva 
vzchází. 

 Věříme v demokracii - věřme ve svobodu - a ve svobodu vţdy větší a větší. 

 

 

       Dáno v Pařiţi, dne 18.října 1918. 

       profesor T. G. Masaryk, předseda ministerské rady a ministr financí, 
generál, Dr. Milan Štefánik, ministr národní obrany, 
Dr. Edvard Beneš, ministr zahraničních věci a ministr vnitra 

 



JEDNÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ DOMÁCÍHO A ZAHRANIČNÍHO 

ODBOJE V ŽENEVĚ (ŘÍJEN 1918) 

  

   Účastníci jednání v Ţenevě (uprostřed sedící K. Kramář, E. Beneš) 

mailto:drocar@seznam.cz


27. 10. 1918 – ANDRÁSSYHO NÓTA 

PREZIDENTU USA W. WILSONOVI 

Rakousko-Uhersko přijímá 

podmínky stanovené v mírové  

dohodě amerického prezidenta 

W. Wilsona (včetně práva 

národů Rakousko-Uherska na  

sebeurčení) a ţádá  

o zprostředkování příměří. 

Gyula Andrássy, ministr zahraničí Rakousko-Uherska 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Andrassy2.jpg


28.ŘÍJEN 1918 – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg


OBECNÍ DŮM V PRAZE 



MUŽI 28. ŘÍJNA 

Antonín Švehla Jiří Stříbrný Vavro Šrobár 
Alois Rašín 

 

František Soukup 





   Lidové noviny, Brno 29. 10. 1918 



PROHLÁŠENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 

       Lide československý!Tvůj odvěký sen stal se skutkem. 
Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa. 
Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako oprávněný a 
zodpovědný činitel do svých rukou správu Tvého státu.Lide československý!Vše, co podnikáš, 
podnikáš jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů. Novým 
činem v této chvíli zahajují se nové a bohaté a slavné dějiny Tvé. Nezklameš očekávání celého 
kulturního světa, který s ţehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jeţ vyvrcholily v 
nesmrtelných výkonech československých legií na západním bojišti a v Sibiři. 
Celý svět sleduje Tvůj krok do nového ţivota, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachováš štít čistý, 
jako jej zachovalo Tvé národní vojsko - československé legie. 
Nezapomínej národní kázně a bud si stále vědom, ţe jsi občanem nového státu nejen se všemi 
právy, nýbrţ i povinnostmi. 
Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá 
radost byly důstojné velké uţ chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí být 
zklamání ve svém přesvědčení, ţe dobyli svobodu národu, který dovede sám sobě vládnout. 
Ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny velké okamţiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti 
ničeho, co by mohlo vrhnout stín na čisté jméno národa, kaţdý z Vás musí bezvýhradně šetřiti 
všeho, co jiným je svato. 
Svobody osobní a majetku soukromého nesmí býti dotčeno.Dbejte bezvýhradně rozkazů 
Národního výboru!V Praze, 28. října 1918 
Za Národní výbor československý: 
Dr. Fr. Soukup, 
Jiří Stříbrný, 
Ant. Švehla, 
Dr. Vavro Šrobár, 
Dr. Alois Rašín 



PRVNÍ ZÁKON 

       Národní výbor vydal dnes 28. října první zákon: 

      Samostatný stát československý vstoupil v ţivot. Zachována souvislost dosavadního právního 
řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven nerušený přechod k novému státnímu 
ţivotu.Národní výbor jménem československého národa jako výkonný státní svrchovaný orgán 
nařizuje: 
I. článek: Státní formu československého státu určí národní shromáţdění ve srozumění s 
československou národní radou v Paříţi jako orgán jednomyslné vůle národa. Neţ se tak stane, 
vykonává státní svrchovanost národní výbor. 
II. článek: Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. 
III. článek: Všechny úřady státní, zemské, ţupní, okresní a obecní jsou podřízeny národnímu 
výboru a prozatím úřadují a jednají dle stávajících platných zákonů a nařízení. 
IV. článek: Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem. 
V. článek: Předsednictvu národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo. 

      Dáno v Praze, 28. října 1918 
Antonín Švehla, 
Jiří Stříbrný, 
Dr. Alois Rašín, 
Dr. František Soukup, 
Dr. Vavro Šrobár v.r 

 



MARTINSKÁ DEKLARÁCIA (30. ŘÍJNA 1918 – TURČIANSKÝ SV. MARTIN) 

 Martinská deklaráciaZastupitelia všetkých slovenských politických strán, shromaţdení dňa 30. 
oktobra 1918 v Turčianskom Sv. Martine a organizovaní v Národnú Radu slovenskej vetvy 
jednotného československého národa, trvajú na zásade samourčovacieho práva národov 
prijatej celým svetom. Národná Rada vyhlasuje, ţe v meně česko-slovenského národa 
bývajúceho v hranicicach Uhorska, je jedine ona oprávnená hovoriť a konat.Nie je na to 
oprávnená uhorská vláda, ktorá za celé desatročia nepoznala váţnejšej úlohy, jako potlačovat 
všetko, čo je slovenské, nepostavila a nedovolila nášmu národu ani jedinej školy, nedovolila, 
aby sa slovenskí ľudia dostali do verejnej správy a úradov, náš ľud majetkove ničila a 
vykoristovala svojou stredovekou feudálnou sústavou a politikou.Nie sú oprávnené na to, aby v 
meně slovenského ľudu hovorily, ani tie tak zvané zastupiteľské sbory, ktoré sú sostavené na 
základe úzkeho volebného práva nedopúštajúceho prejavit vôľu národa, a ozostáuajúce z ľudí, 
ktorí vzdor nariadeniu zákona nedopustili na výboroch čisto slovenských stolíc ani len 
slovenského slova.Nie sú na to oprávnené ani také ľudové shromaţdenia, ktoré vynášajú 
uzavretie pod tlakom cudzieho násilia.V meně slovenského národa na Slovensku oprávnená je 
leda hovoriť jedine Slovenská Národná Rada.Národná Rada česko-slovenského národa v 
Uhorsku obydleného osvedčuje: 

 Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa. 
Na všetkých kultúrnych bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré ho urobily známym na celom 
svete, mala účast i slovenská vetev.  



 Pre tento česko-slovenský národ ţiadame i my neobmedzené samourčovacie právo na základe 
úplnej neodvislosti. Na základe tejto zásady prejavujeme svoj súhlas s tým novo utuoreným 
medzinárodným právnym poloţením, ktoré dňa 18. oktobra 1918 formuloval predseda Wilson a 
ktoré dňa 27. oktobra 1918 uznal rakúsko-uhorský minister zahraničia.  

 Ţiadame okamţité uzavretie pokoja a sice na všeľudských kresťanských zásadách, aby pokoj 
bol taký, ţe by medzinárodno-právnymi zárukami znemoţňoval ďalšiu vojnu a ďalšie zbrojenie.  

 Sme presvedčení, ţe náš snaţivý a nadaný slovenský národ, ktorý vzdor neslýchanému útisku 
dospel na taký stupeň národnej kultúry, nebude vylúčený z poţehnania pokoja a zo spolku 
národov, ale i jemu bude popriate, aby sa dľa svojho rázu mohol vyviňovat a dľa svojich sít 
prispel ku všeobecnému pokroku človečenstva. 

 Zo zasadnutia Slovenskej Národnej Rady 
 

 V Turčianskom Sv. Martine, 30. októbra 1918.  

Karol A. Medvecký, v.r., 

Tajomník Slovenskej Národnej Rady.  

 

      Matúš Dula, v.r., 
Predseda Slovenskej Národnej Rady 

 



Pamětní deska v Martině 
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České země za 1. světové války 

První československý odboj 

Maffie 

Vznik Československa 

Národní výbor československý 

Československé legie 

Pohřebiště československých legionářů 

Československá národní rada 

Tomáš Garrigue Masaryk 

Edvard Beneš 

Milan Rastislav Štefánik 
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