1918
První světová válka

Když došlo 28. června 1914 v Sarajevu k atentátu na arcivévodu
Františka Ferdinanda d'Este, přišlo to jako blesk z čistého nebe.
Válku nikdo nechtěl a nikdo nevěřil, že by mohla přijít. Proto nad
ultimátem, které dala Vídeň Srbsku, lidé nevěřícně kroutili hlavou.
Trvalo to jen pár týdnů a ve válce byl celý svět.
Zákopová válka, 1914

František Ferdinand d‘Este
s chotí Žofií v Sarajevu

Francouzský dobový plakát

Odjezd pochodového praporu č. 18 do pole
v dubnu 1915

11.11.1918
v 11.00 hod. byla
v Compiegne
podepsána
dohoda
o příměří
Bitva u Verdunu, 1916

Nová zbraň - tank

Frontová linie
v Dolomitech

1918
Vznik československých legií

Boj československého zahraničního vojska byl pádným
argumentem při rozhodování vítězných velmocí o tom, zda má
vzniknout samostatný československý stát, či zda má zůstat
zachováno Rakousko-Uhersko.

Obrněný vlak Orlík, který měli k dispozici českoslovenští
legionáři v Rusku

Stahování čs. vojáků do Jezerné
před bitvou u Zborova

39. pluk čs. legií v Itálii nad údolím Adize

Přísaha České družiny a svěcení jejího
praporu v Kyjevě 11.10.1914

Jednotky čs. zahraničních legií procházejí pod Vítězným
obloukem v Paříži při slavnosti Vítězství (14.7.1919)

Místa bojišť českých legionářů:
Francie - Remeš, Arras, Champagne, Somma, Terron, Vouzier
Rusko - Zborov a Bachmač
Itálie - Doss-Alto

1918
28. říjen 1918

České elity se rozhodly využít příznivé mezinárodně-politické
situace a 28. října 1918 vyhlásily samostatný československý stát.
To bylo osudové rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivnilo
další vývoj české společnosti a život každého jejího člena.
Základní dokument čs.
zahraničního odboje, který
požadoval samostatnost
českého a slovenského národa
a jejich spojení v jednom
nezávislém státě

6.1.1918 přijali čeští poslanci v Grégrově
sále Obecního domu Tříkrálovou deklaraci,
ve které poprvé na domácí půdě zazněl
požadavek na sebeurčení národů a státní
samostatnost

Praha, u Národního divadla

28. října 1918

Praha, Václavské náměstí

Pardubice
Dobříš

Horní Lukavice

Poruba

20.12.1918 - T.G. Masaryk
s dcerou při návratu z emigrace

1918
Československá republika

Československá republika měla daleko k ideálu, byla sociálně
nespravedlivá, rozdíly mezi bohatými a chudými byly příliš velké,
než aby každodenní život mohl naplnit uspokojením všechny její
obyvatele. Ale byla státem demokratickým, který svým občanům
zaručoval osobní svobodu a lidskou důstojnost.
Pamětní deska od L. Šalouna na
Obecním domě, kde Národní
výbor vyhlásil samostatnost
státu. (autor fotografie Luděk
Kovář)

Versailleská mírová smlouva v roce
1919. Jednání o hranicích
Československé republiky bylo
zahájeno 4. dubna 1919

Mapa Československa ve 20. letech 20. století

1938
Budování pohraničního opevnění

Naše nejbližší vztahy byly k Francii a ta tou dobou dobudovávala
Maginotovu linii. Českoslovenští odborníci se naučili něco tam.
Pokud jde o nedostatky, poučili se Češi z chyb Francouzů a sami
vybudovali opevnění, které bylo tehdy na světové špičce.
Lehký objekt
vzor 36

Průběh pohraničního opevnění podle
studie generála Husárka z listopadu 1937

Pěchotní srub Březinka

Dělostřelecká tvrz Bouda

Lehký objekt vzor 37 - ŘOP

Kulometný dřevo-zemní
polní objekt s čs. vojáky
za mobilizace na
slovensko-maďarské
hranici (archiv Roman
Kubeček)

1938
Mobilizace 23. září

Většina demokraticky smýšlejících Čechoslováků - bez ohledu na
to, jakým jazykem mluvili - se s nadšením rozhodla svoji republiku
bránit se zbraní v ruce. Odcházeli na hranice s vědomím, že mohou
v boji zemřít.
21. září čs. vláda s premiérem M. Hodžou pod nátlakem přijala britsko-francouzské ultimátum o odstoupení
pohraničních oblastí s více než 50 % německého obyvatelstva Německu

Odpor veřejnosti se projevil
demonstracemi a generální
stávkou

Vláda Milana Hodži rezignovala, na její místo
nastoupila úřednická vláda v čele
s generálem Janem Syrovým

20. května vyhlásila vláda ČSR částečnou
mobilizaci a 23. září všeobecnou mobilizaci

Po ukončení mobilizace měla armáda k dispozici:
 1 350 000 osob, z toho 48 000 důstojníků,
9 000 rotmistrů
 téměř 350 tanků, 5 000 děl, 950 bojových
letounů
 stavebně bylo dokončeno a z velké části
vyzbrojeno 263 objektů těžkých a 9632
lehkých

1938
Mnichovská konference 28.-29. září

Nadšení a étos však vystřídalo hluboké zklamání a deziluze.
Západní spojenci, především Francie, odmítly dostát svým
závazkům a rozhodly se, že Československu neposkytnou slíbenou
pomoc.

Mussolini, Hitler, Daladier, Chamberlain

David Low: „Pánové, nemáte pro mne
křeslo?“ (30. září 1938)

Propagační tisk Kolínské cikorky z roku 1938

1938
Konec 1. republiky

Historickou odpovědnost na sebe vzal prezident republiky Edvard
Beneš, který se nakonec rozhodl pro kapitulaci. Argumentoval tím,
že Čechy zachránil před vyhubením. Možná měl pravdu. Nemohl
však tušit, co s nimi kapitulace udělá po morální stránce. Po
Mnichovu zůstala Čechům na jazyku pachuť zklamání a v hlavách
vědomí selhání elit.

K 1.9.1939 se uvádí
193 277 přesídlenců
z odstoupených území,
z toho:
 163 743 Čechů, Slováků
a Rusínů
 6 953 Němců
 9 446 Židů

Sudetští Němci vítají v Broumově vojska Wehrmachtu
po Mnichovské dohodě. Zdroj: ČTK / Berliner Verlag

1948
Poválečná léta
Většina Čechů a Slováků chápala rok 1945 jako nový začátek.
Proto souhlasili se systémem Národní fronty, který neznamenal nic
jiného než okleštění svobody a demokracie. Proto tak nadšeně
vítali znárodňování, parcelaci půdy a glajchšaltováni veřejného
života. Všechny tyto skutečnosti sehrály rozhodující roli v
parlamentních volbách roku 1946.
Košický vládní program byl vyhlášen
v dubnu 1945

Benešovy dekrety

Ve volbách 26.5.1946 v českých zemích zvítězila
KSČ (40%), na Slovensku Demokratická strana
(62%)

Marshallův plán
(hospodářská pomoc USA
Evropě) vláda ČSR v roce
1947 na pokyn Moskvy
odmítla
V květnu 1945 měla KSČ 37 000 členů, v únoru 1948 už 1 410 000 členů

1948
Únor

Komunisté by se v Československu nikdy nedostali k moci a
nemohli by nastolit svůj totalitní systém, kdyby na jejich podporu
nevystoupila zdrcující většina československé veřejnosti. V únoru
1948 nám komunistickou moc nevnutily sovětské tanky – ty přijely
až o dvacet let později.

21.2. – demonstrace na podporu
KSČ na Staroměstském náměstí

20.2. - demise nekomunistických
ministrů

23.2. - komunisté začali ozbrojovat své
přívržence v řadách dělníků. Byly tak
zformovány Dělnické milice, podřízené
přímo vedení KSČ

25.2. - E. Beneš demisi
nekomunistických ministrů
přijal

22.2. – sjezd závodních rad
vyjádřil podporu KSČ

23.2. – studentská protikomunistická
demonstrace a pochod na Hrad,
organizátorem byl Josef Lesák

27.2. - „obrozená“ Gottwaldova vláda

1948
Březen - prosinec

V roce 1948 komunisté zvítězili díky tomu, jak se v kritických
okamžicích vládní krize rozhodovali naši předkové. A ti se vědomě
zúčastňovali komunistických demonstrací, tleskali Gottwaldovým
projevům, ochotně se zúčastnili generální stávky a zapojili se do
činnosti akčních výborů Národní fronty, které prováděly vlastní
státní převrat. Těch, kteří se rozhodli jinak, byla jen menšina.
10.3. - časně ráno
byl Jan Masaryk nalezen
mrtev pod okny svého bytu v
pražském Černínském paláci

30.5. - parlamentní volby, možnost nevolit
tzv. „jednotnou kandidátku Národní
fronty“ využilo pouze 9,32% voličů

14.6. - Klement
Gottwald zvolen
aklamací
prezidentem jako
jediný kandidát

E. Beneš odmítl
podepsat novou
ústavu, 2.6. abdikoval,
3.9. zemřel
19.-27.6. - XI. všesokolský slet

1948
Do roku 1953

Důvěrou ve stranu neotřásl masový teror proti nekomunistům,
násilná kolektivizace zemědělství, z níž vyplývaly těžkosti v
zásobování a nedostatek základních potravin, dokonce ani
zatýkání a skandalizace vysoce postavených komunistických
funkcionářů a soudní procesy s nimi.

"Právnická škola pracujících“ … aneb za pouhý rok
z dělníka prokurátorem

31.5.1950 - soudní proces
s Miladou Horákovou a
dalšími „spiklenci“

2.7.1951 - atentát na čtyři funkcionáře národního výboru v obci
Babice na Třebíčsku, následovaly politické procesy se sedláky a
kněžími z okolí

14.3.1953 - zemřel K. Gottwald
BILANCE KOMUNISTICKÉ JUSTICE
 v letech 1948-53 bylo vykonáno 237 rozsudků
smrti, téměř 90% z politických důvodů
 (1918-1938 = 24 poprav, kriminální činy)
5.3.1953 – zemřel J.V. Stalin

Každoroční oslava Vítězného února

1968
Pražské jaro

V průběhu 60. let začalo v Československu docházet k politickému
uvolňování a zlepšila se také životní úroveň obyvatelstva. Většina
veřejnosti to brala jako potvrzení správnosti své volby v únoru
1948 a stejně tak vnímala i reformní proces či „demokratizaci“
společnosti, k níž došlo v roce 1968. Nebyl to proces namířený
proti KSČ, ona byla naopak jeho iniciátorem.
Lednové plénum ÚV KSČ - došlo
k oddělení funkce 1. tajemníka ÚV
KSČ (stal se jím Alexander
Dubček) a prezidenta (zůstal jím
Antonín Novotný, v březnu
abdikoval). Prezidentem byl poté
zvolen Ludvík Svoboda

Byl přijat 5.4. - cílem byl demokratický socialismus

10.4. získal film
Ostře sledované
vlaky režiséra
Jiřího Menzela
cenu americké
filmové
akademie
Oscara
Publikování manifestu Ludvíkem Vaculíkem ještě více
radikalizovalo veřejné mínění

1968
Srpen

Okamžik rozhodnutí nadešel 21. srpna 1968 a ve dnech
následujících po sovětském vojenském vpádu a okupaci
Československa. Lidé si uvědomovali, že život pod sovětským
diktátem bude zcela jiný než ten dosavadní.
V noci z 20. na 21.8. začala operace Dunaj - vojenské
obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské
smlouvy

Signatáři „zvacího dopisu“. Nedatovaný dopis obsahoval výzvu
k pomoci všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci.
Stal se pro sovětské vedení záminkou pro invazi do
Československa 21.8.

27.8. byl podepsán moskevský protokol,
kterým byla legalizována okupace

František Kriegel (1908-1979) – jako jediný nepodepsal
moskevský protokol. Byl jedním ze čtyř poslanců, kteří
odmítli přijetí smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk

1968
Reakce veřejnosti

Ne všichni si samozřejmě mohli zvolit odchod za hranice. Jejich
rozhodování však nebylo o nic snazší - museli sami sobě poctivě
odpovědět na otázku, jak se v nadcházejícím období zachovají.

Karel Kryl
Rakouské hranice v srpnu 1968

Protiokupační demonstrace
v Helsinkách, srpen 1968
ZAČÁTEK NORMALIZACE

16.1.1969 se u Národního
muzea zapálil, ve snaze vyburcovat veřejnost
z rezignace po srpnové okupaci, Jan Palach. Na
následky popálenin 19.1. zemřel

Tzv. pendrekový zákon

Foto Bohdan Holomíček

1968
Okupační humor
Ukázky kreslených vtipů, které byly v roce 1968 publikovány v
denním tisku a časopisech. Autoři v nich reagují na reformní
proces, invazi vojsk Varšavské smlouvy a nastupující normalizaci.
Právě necenzurovaný humor v dramatických dnech srpna 1968
často pomáhal uvolňovat napětí z šoku, který ukončil pražské jaro.

