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TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK 

• filosof, pedagog a politik 

• 1. prezident Československa 

• v úřadu 1918 – 1935. 

• abdikoval 14. prosince pro 

nemoc a stáří ve svých 85 

letech  

• manželka byla Američanka  

Charlotte Garrigue 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tom%C3%A1%C5%A1_G_

Masaryk1918.jpg 



EDVARD BENEŠ 

• 2. Prezident 

Československa 

• v úřadu v letech 1935 – 

1938 a 1945 – 1948 

• v letech 1940 – 1945 byl 

Prezidentem ČSR v exilu a 

hlavním představitelem 

zahraničního odboje 

• vydal prezidentské 

dekrety, které upravovala 

konfiskaci majetku 

Němců, Maďarů, zrádců a 

kolaborantů, znárodnění 

většiny československého 

průmyslu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg 



EMIL HÁCHA 

• prezident  

tzv. 2. republiky 1938 – 

1939  

a Protektorátu Čechy a 

Morava 

• byl nucen souhlasit s 

Mnichovskou dohodou 

• po válce považován za 

zrádce a kolaboranta 

http://www.hrad.cz/img/u/prezident-cr/emil-hacha.jpg 



KLEMENT GOTTWALD 

• po převzetí moci 

komunisty v roce 1948 

zvolen prezidentem ČSR 

• v úřadu do své smrti v roce 

1953 

• prosadil koncepce těžkého 

průmyslu, kolektivizace 

zemědělství, byl zaveden 

monopol komunistické 

moci na školství, vědu a 

kulturu 

• za jeho úřadu probíhaly 

politické procesy 

(Horáková, Píka, Slánský..) http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-

vlad/rejstrik-predsedu-vlad/gottwald.jpg 



ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ 

• prezident ČSR v letech  

1953 – 1957 

• za jeho úřadu proběhla 

měnová reforma 

• autor románu Rudá záře nad 

Kladnem 

http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-

vlad/rejstrik-predsedu-vlad/zapotocky.jpg 



ANTONÍN NOVOTNÝ 

• tajemník ÚV KSČ 

• ve funkci prezidenta ČSR a 

ČSSR od 1957 do 1968 

• 1967 – 1968 nastalo 

uvolnění politického života 

(Pražské jaro) 

– prezident byl za to 

kritizován, donucen odejít 

z politického života 

 

http://www.hrad.cz/img/u/prezident-cr/antonin-novotny.jpg 



LUDVÍK SVOBODA 

• prezident ČSSR v letech 

1968 – 1975 

• odmítl intervenci vojsk 

Varšavské smlouvy v 

srpnu 1968 

• na normalizaci se však 

podílel 

http://www.hrad.cz/img/u/prezident-cr/ludvik-svoboda.jpg 



GUSTÁV HUSÁK 

• prezidentem ČSSR v letech 

1975 – 1989 

• 1950 odsouzen za 

velezradu k doživotnímu 

trestu odnětí svobody, 

1960 amnestován 

• generální tajemník KSČ 

• po událostech 1989 

abdikoval 

http://www.hrad.cz/img/u/prezident-cr/gustav-husak.jpg 



VÁCLAV HAVEL 

• dramatik, esejista, kritik 

komunistického režimu a 

později politik 

• mluvčí Charty 77, disident 

• prezidentem Československa a 

od r. 1990 České a Slovenské 

federativní republiky 

• prezident samostatné České 

republiky 

• autor her Zahradní slavnost, 

Audience, Vernisáž nebo básní 

Antikódy 

• několikrát navržen na Nobelovu 

cenu míru 
http://www.mujzpravodaj.cz/osoImages/Vaclav-Havel.jpg 



ZDROJE 
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den! 


