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Za celých 104 let historie 
Československa a později Čes-
ké republiky stálo v čele naší 
země 11 prezidentů, někteří 
opakovaně. 
� Lenka Kopčáková

Dnes otevíráme seriál, v němž naše 
prezidenty stručně představíme. 
Čerpáme z dostupných zdrojů.

„Tatíček Masaryček“
Vůbec prvním naším preziden-

tem byl Tomáš Garrigue Masaryk, 
rodák z jihomoravského Hodonína 
(1850–1937). Působil v úřadu 17 
let a 30 dní, přes čtyři volební obdo-
bí (od 14. 11. 1918 do 14. 12. 1935). 
Lidé mu říkali prezident osvoboditel 
nebo důvěrněji „tatíček Masaryček“. 
Stál u prvních demokratických záko-
nů, prosadil volební právo pro ženy.

Profesor filozofie se v roce 1878 
oženil s Američankou Charlottou 
Garrigueovou, z projevu úcty k ní 
si rozšířil své příjmení. Ještě coby 
poslanec Mladočeské strany a poz-
ději České strany pokrokové proslul 
ve dvou událostech. Tou první byl 
spor mezi zastánci a odpůrci pra-
vosti Rukopisu královédvorského a 
Rukopisu zelenohorského. Doku-
mentů pokládaných v době národní-
ho obrození za mimořádně význam-
né památky počátků české literatury 
z 9. až 14. století.

Masaryk a odborníci různých 
profesí označili rukopisy za falza z 
počátku 19. století a o nepravosti 
rukopisů snesli přesvědčivé důka-
zy. Nejednoznačné však byly závěry 
chemických expertíz. 

T.G.M. je spojen i s tzv. hilsneriá-
dou, která byla pro něho a jeho rodi-
nu těžkou životní zkouškou.

V procesu s Židem Leopoldem Hil-
snerem, který byl obžalován z rituál-
ní vraždy 19leté křesťanky Anežky 
Hrůzové z Polné, se Masaryk posta-
vil na Hilsnerovu obranu. 

Pozadí procesu označil za antise-
mitské. Za svoji kampaň proti raso-
vým předsudkům a zpochybňování 
rituální vraždy si vysloužil nenávist 
veřejnosti. Složila mu potupný verš: 
„Zasloužil bys, Masaryčku, jít s Hils-
nerem na houpačku! 

Hilsner byl odsouzen na základě 
nepřímých důkazů, později mu byl 
trest smrti změněn na doživotí. Po 
18 letech věznění byl s podlomeným 
zdravím propuštěn na základě milos-
ti udělené císařem Karlem I. Reha-
bilitován však nikdy nebyl. Hilsner 
pak žil jako obchodník s pozměně-
ným jménem Heller, také ve Velkém 
Meziříčí. 

Žďárskou zajímavostí je, že profe-
sor Masaryk v dobách svého posla-
neckého působení často přespával 
v hotelu Veliš na náměstí. Hostil jej 

starosta Žďáru Otokar Veliš. Nedáv-
no zrestaurovaná renesanční komna-
ta nese název Masarykův pokoj. 

Se Žďárem je spojena i čs. poštov-
ní známka s mottem Měj úctu k duši 
dítěte. Její předloha vznikla zcela 
náhodou.

Když 17. června 1928 do Žďáru 
přijel první prezident svobodné-
ho Československa, uvítalo jej plné 
náměstí. Mezi dětmi na tribuně pre-
zidenta upoutala maličká dívenka 
v kroji, tříletá Evička Neugebaue-
rová. Prezidentovi podala kytičku a 
on ji vzal do náručí a zeptal se: „Jak 
se jmenuješ? Pojedeš se mnou?“ Evič-
ka zakroutila hlavou, že ne... Tento 
okamžik zachytil neznámý fotograf 
a snímek se o deset let později stal 
námětem k vydání poštovní známky.

K radosti sokolů z Havlíčkovy župy 
prezident Masaryk a jeho dcera Alice 
poklepali základní kámen budoucí 
žďárské sokolovny. Ta dodnes slouží 
cvičencům  na Doležalově náměstí.

Dobrým přítelem prezidenta byl 
spisovatel Karel Čapek. Postupně 
publikoval Hovory s T. G. M., ve kte-
rých Masaryk formou dialogu s Čap-
kem vypráví svůj životní příběh.

K jeho osmdesátým narozeni-
nám byl roku 1930 přijat zákon o 
zásluhách T. G. M., obsahující větu 
„Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil 
se o stát“.

Poslední prvorepublikový 
prezident

V pořadí druhým prezidentem 
ČSR byl Edvard Beneš, rodák 
z Kožlan na Plzeňsku. (1884–1948). 

Absolvent pařížské Sorbonny se r. 
1906 zasnoubil s Annou Vlčkovou. 
Na Benešovu žádost si začala říkat 
Hana, on si změnil křestní jméno 
z Eduarda na Edvarda.

Doktor filozofie Beneš byl po boku 
Tomáše Garrigue Masaryka jedním 
z vůdců prvního čs. odboje a zakla-
datelů svobodné republiky. Než se 
stal prezidentem, působil v letech 
1918–1935 jako ministr zahraničí.

Ve svém úřadu čs. hlavy státu 
odsloužil dva roky a 291 dní, tedy 
dvě volební období (18. 12. 1935 - 
5. 10. 1938). Jím také skončila éra 

zvaná první republika. 
V sousedním Německu sílil fašis-

mus, tamní kancléř Adolf Hitler 
usiloval o rozbití demokratického 
Československa a dále o ovládnutí 
Evropy. 

V obavě z rozpoutání válečného 
konfliktu zástupci čtyř zemí – Velké 
Británie, Francie, Německa a Itálie 
přijali pozvání k jednání ve Führer-
bau. Zde 29. 9. 1938 podepsa-
li tzv. Mnichovskou dohodu. Byla 
o postoupení pohraničních území 
Československa Německu. 

Událost se v české paměti tradu-
je s mottem O nás bez nás. Zástup-
ci ČSR Hubert Masařík a Vojtěch 
Mastný byli na místě, ale k samotné-
mu jednání nebyli přizváni.

Do pár dní muselo Českosloven-
sko postoupit pohraniční Sudety 
Německu a vojsko předat své pohra-
niční opevnění, což bylo pro vojá-
ky odhodlané bránit vlast, potupné. 
Když se později němečtí generálo-
vé seznámili se systémem českoslo-
venského opevnění, byli rádi, že jej 
nemuseli dobývat. 

Kdyby však ČSR odmítnula Mni-
chovskou dohodu, mohlo to porušit 
mezinárodní vztahy a nahlíželo by se 
na nás jako na původce války. Pre-
zident Beneš pod tlakem situace po 
uzavření Mnichovské smlouvy abdi-
koval. Kapitulací ČSR začalo několik 
měsíců dlouhé období Druhé repub-
liky. Stát se nově nazýval Republika 
Česko-Slovenská. 

Věřil, že dohody
nacisté dodrží 

Prezidentem byl dne 30. 11. 1938 
zvolen Emil Hácha, rodák z Trho-
vých Svin (1872–1945) a byl jím do 
15. 3. 1939, tedy 105 dní.

Právník působil jako úředník zem-
ského výboru Království českého 
a rada Nejvyššího správního soud-
ního dvora ve Vídni, později byl pre-
zidentem senátu Nejvyššího správ-
ního soudu. Hácha byl expertem na 
anglosaské právo a jako uznávaný dr. 
práv byl soudcem haagského soud-
ního dvora.  Po abdikaci E. Beneše 
byl coby nezávislá osobnost zvolen 
hlavou usurpovaného státu. 

Československo přišlo o svá his-
torická pohraniční území, která 
náležela zemím Koruny české od 
středověku. Země ztratila třetinu 
svého území, přes milión lidí bylo 
bez domova, 40 % průmyslu již nám 
nepatřilo. V březnu 1939 Němci 
donutili Národní banku Českoslo-
venskou, aby převedla 14,5 tuny zlata 
ze státních zlatých rezerv na němec-
kou centrální banku (Reichsbank). 

V národě propuklo zoufalství. 
Začala se rozmáhat nenávist vůči 
cizincům, Židům a demokratům. 
Přívrženci Masaryka a Beneše byli 
vyhazování ze zaměstnání.

K obsazení zbytku našeho stá-
tu německou armádou došlo 15. 3. 
1939, o den později byl zřízen auto-
nomní Protektorát Čechy a Morava. 
Slovensko již 14. března vyhlásilo 
samostatnost.

Ještě coby prezident Republiky 
Česko-Slovenské byl Hácha 14. 3. 
1939 pozván do Berlína na jedná-
ní se špičkami Německé říše. Musel 
potupně čekat až do půl druhé ráno, 
než se Hitler dodívá na film. 

Bylo mu sděleno, že německá 
armáda je připravena napadnout na-
ši vlast. Hitler dal Háchovi na výběr 
mezi podrobením českých zemí 
německé branné moci formou pro-
tektorátu, nebo vojenskou invazí. 
Hácha opakovaně vzdoroval Hitlero-
vu nátlaku. Když ale Göring pohrozil 
bombardováním Prahy, čs. prezident 
utrpěl infarkt. Dokument pak pode-
psal v kritickém stavu. 

Jeho vlak do Prahy nacisté úmyslně 
zpozdili, aby Hitler dorazil do Prahy 
dříve. Večer Emil Hácha vstoupil do 
Pražského hradu poprvé jako státní 
prezident protektorátu, za asistence 
vojáků SS. 

Ve funkci vytrval šest let a 53 dní 
do 8. 5. 1945. Mnohými je pokládán 
za kontroverzní osobnost, ale čelil 
nepředstavitelnému psychickému 
tlaku. 

Po protiněmecké demonstraci a 
uzavření vysokých škol 17. 11. 1939 
skončili mnozí studenti v koncent-
račních táborech. 

 (Pokračování na str. 10)

„...Slibuji na svou čest a svědomí,
že budu dbáti blaha republiky...“

Seriál o našich
prezidentech, I. díl

MOMENTKA prezidenta Masary-
ka s krojovaným děvčátkem ve Žďáře 
vznikla 17. 6. 1928 náhodně. O deset 
let později byla předlohou poštovní 
známky.


