
13. červenec 1918
Znovu obnoven Národní výbor československý, vrcholný orgán 
domácího odboje. 

14. říjen 1918 
V zahraničí ustavena prozatímní československá vláda z Ná-
rodní rady československé.

16. říjen 1918
Rakousko-uherský císař Karel I. vydal manifest proklamující fe-
deralizaci Rakouska.

21. říjen 1918
Vznikl nový stát Německé Rakousko (Deutsch-Österreich), 
které si nárokovalo „německá území“ bývalého Rakousko-Uherska.

28. říjen 1918
Vyhlášení samostatného československého státu. Pražský Ná-
rodní výbor převzal moc a vydal první, tzv. recepční zákon česko-
slovenského státu. 

29. říjen 1918
Němečtí poslanci z Čech vyhlásili ve Vídni vznik německé pro-
vincie Deutschböhmen. V pohraničí vznikly ještě tři provincie: 
Sudetenland, Böhmerwaldgau a Deutschsüdmähren.  

30. říjen 1918
Přijetí Deklarace slovenského národa a vznik Slovenské ná-
rodní rady.

31. říjen 1918 – 3. únor 1919
Diplomatický a vojenský konflikt s Polskem o Těšínsko, Oravsko  
a Spišsko. Po mírových dohodách byly hranice posunuty ve pro-
spěch Polska.

11. listopad 1918
Podepsání kapitulace Německa, konec první světové války.

13. listopad 1918 – 20. leden 1919
První diplomatický a vojenský konflikt s Maďarskem o Sloven-
sko. 

14. listopad 1918
Tomáš Garrigue Masaryk zvolen prezidentem, ustavena první 
vláda v čele s Karlem Kramářem. 

29. listopad – konec prosince 1918
Obsazování německých provincií československým vojskem. 

4. prosinec 1918
Rozhodnutí vlády o zrušení národních výborů. 

10. prosinec 1918
Zrušení šlechtických titulů a řádů.

19. prosinec 1918
Vydán zákon o osmihodinové pracovní době. 

21. prosinec 1918
Návrat prezidenta T. G. Masaryka do vlasti.

3. – 10. březen 1919
Kolkování starých rakouskouherských bankovek, zahájena Raší-
nova měnová reforma. 

4. březen 1919
Generální stávka v pohraničí organizovaná německými politiky.

16. duben 1919
Vydán zákon o pozemkové reformě (tzv. záborový), zabírání 
velkostatkových a církevních pozemků. Celkem se jednalo o 28 % 
veškeré půdy v ČSR.

27. duben – 13. červen 1919
Druhý vojenský konflikt s Maďarskem, který stál život 1 018 čes-
koslovenských vojáků.

červen 1919
Volby do obecních zastupitelstev v českých zemích, poprvé 
uplatněno všeobecné, rovné, přímé a tajné hlasovací právo pro muže  
i ženy od 21 let.

leden – září 1919
Mírová jednání a podepsání mírových smluv v červnu ve Ver-
sailles a v září v Saint-Germain en Laye. Mírové dohody zanechaly  
u vítězů pachuť nenaplněných mocenských představ a u poraže-
ných vyvolávaly nenávist, neboť diktovaly anexe a tvrdé reparace. 
Nastalé poválečné hospodářské krize i jejich závěrů zneužila extré-
mistická hnutí (komunismus či militantní nacionalismus) k propa-
gandě a posílení pozic na úkor demokratických hnutí.

Realizace:
Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou

Jan Kašpar (text, výběr archiválií, fotografií a ilustrací)
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Materiály a dobové dokumenty poskytli:
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou, Městské muzeum v Železném Brodě

Výstava probíhá jako doprovodný projekt ke konferenci Vznik Československa a provincie Deutschböhmen 
konané ve dnech 14. a 15. června 2018 na půdě katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické 

Technické univerzity Liberec u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

Podpořeno Usnesením vlády č. 353 ze dne 10. května 2017 o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky 
a oslavy významných výročí roku 2018 spojených se státností Československa a České republiky.


