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NAŠI PREZIDENTI



TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1918 – 1935)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaryk_-_detail.png

• první československý 
prezident

• prezidentem zvolen 
celkem čtyřikrát 
(1918,1920, 1927, 1934)

• v roce 1935 abdikoval ze 
zdravotních důvodů

• filosof, sociolog



EDVARD BENEŠ (1935 – 1938)
• předseda vlády (1921 –

1922)
• ministr zahraničí (1918 –

1935)
• abdikoval 5. října 1938 po 

přijetí Mnichovské dohody 
a emigroval

• 1940 – 1945 prezident 
v exilu (Londýn)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Bene%C
5%A1.jpg



EMIL HÁCHA (1938 – 1939)
• prezident v době druhé

republiky
• 1939 – 1945 státní prezident 

Protektorátu Čechy a 
Morava

• kontroverzní osoba – na jedné
straně byl považován za 
kolaboranta, na straně druhé
za oběť doby

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emil_H%C3%A1
cha.jpg



EDVARD BENEŠ (1945 – 1948)

• po válce potvrzen ve funkci 
prezidenta a znovu zvolen 
roku1946

• „Benešovy dekrety“
• odmítl podepsat Ústavu 9. 

května z roku 1948
• v červnu1948 abdikoval

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Bene%C
5%A1.jpg



KLEMENT GOTTWALD (1948 – 1953)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottwald_f
rom_Bundesarchiv_Bild_183-

R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Fe
stumzug,_tschechische_Delegation.jpg

• první komunistický prezident
• předseda vlády (1946 – 1948)
• předseda ÚV KSČ (1929 -

1953)
• probíhají zkonstruované

politické procesy



ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ (1953 – 1957)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton%C3%ADn
_Z%C3%A1potock%C3%BD.JPG

• předseda vlády (1948 –
1953)

• 1953 proběhla měnová
reforma



ANTONÍN NOVOTNÝ (1957 – 1968)

• generální tajemník ÚV KSČ (1953 – 1968), 
byl odvolán a nástupcem zvolen Alexander 
Dubček

• přijata Ústava Československé socialistické
republiky (1960)

• uvolnění poměrů, nesouhlasil s umístěním 
vojsk Varšavské smlouvy na našem území

• 22. března 1968 byl donucen k rezignaci



LUDVÍK SVOBODA (1968 – 1975)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludv%C3%A
Dk_Svoboda_(Author_-
_Stanislav_Tereba).JPG

• zvolen prezidentem na podnět 
Dubčeka

• vstup vojsk Varšavské
smlouvy

• období normalizace
• podílel se na odstranění

Dubčeka a na prosazení
Gustava Husáka do funkce 
generálního tajemníka ÚV 
KSČ

• byl zbaven funkce prezidenta 
(přijat zákon, který to umožnil)



GUSTÁV HUSÁK (1975 – 1989)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Husak.jpg

• generální tajemník ÚV 
KSČ (1968- 1987), 
nástupce Miloš Jakeš

• normalizace
• poslední komunistický 

prezident
• po ,,sametové revoluci“

v prosinci 1989 abdikoval



VÁCLAV HAVEL (1989 – 2003)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1clav_
Havel_cut_out.jpg

• poslední československý 
prezident (1989 – 1992) a první
postkomunistický prezident

• první český prezident (1993 –
2003)

• vstup ČR do NATO
• disident, Charta 77
• dramatik, esejista
• umřel 18. prosince 2011



VÁCLAV KLAUS (2003 – 2013)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1clav_Klaus.jpg

• ministr financí (1989 – 1992)
• předseda Vlády (1992 –

1998)
• předseda PS (1998 – 2002)
• spolu s předsedou slovenské

vlády Vladimírem Mečiarem 
se významně podílel na 
rozdělení ČSFR 

• vliv na transformaci 
ekonomiky 

• vstup ČR do EU (2004)



MILOŠ ZEMAN (2013 - )

• první český prezident 
zvolený přímo občany 
ČR

• předseda PS (1996 –
1998)

• předseda vlády (1998 –
2002)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milo%C5%A1_Zem
an_2012-12-03_cropped.jpg
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 17-05-2013] .

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


