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Tisková zpráva 
Liberec si připomněl 96. výročí vzniku 

samostatného československého státu 
 

Nezlomná touha po svobodě a z ní vzešlá exilová aktivita vedená Tomášem Garrigue Masarykem 

stála za vznikem samostatného československého státu, který byl vyhlášen 28. října 1918 jako 

jeden z nástupců rozpadlého Rakouska-Uherska. Na prezidenta Osvoboditele a historický den, kdy 

byla korunována jeho dlouholetá snaha o samostatné Československo, vzpomenuli v úterý 28. října 

před budovou Severočeského muzea v Liberci také představitelé statutárního města Liberec. 

K pomníku zakladatele republiky a prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka položili věnec a 

poklonili se jeho památce náměstci primátorky Jiří Šolc a Kamil Jan Svoboda. „Přesně před 96 lety 

vznikl na troskách rakousko-uherské monarchie samostatný československý stát. Je velice důležité 

připomínat si tento den, protože musíme hledat pro naši současnost i pro naši budoucnost co největší 

poučení z minulosti. Je potřeba, abychom navazovali na principy, na nichž náš moderní demokratický 

stát vznikl,“ řekl Jiří Šolc. 

„Je třeba připomínat především mladé generaci nejen 28. říjen, ale význam všech důležitých státních 

svátků, které napomohly k současné demokratické podobě našeho státu. Mrzí mě, že spousta 

mladých lidí dneska neví, co tyto svátky znamenají. To ovšem není chyba jejich, ale zejména starší 

generace, která by jim informace měla předávat,“ zmínil Kamil Jan Svoboda. 

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. října 1918 jako jeden z nástupců rozpadlého 

Rakouska-Uherska. Československé území tehdy zahrnovalo Čechy, Moravu, takzvané České Slezsko, 

Slovensko a Podkarpatskou Rus. Tomáši Garrigue Masarykovi, který se 14. listopadu téhož roku stal 

hlavou republiky, bylo tehdy 67 let. 

Státník, politik, filozof a pedagog Tomáš Garrigue Masaryk byl československým prezidentem po čtyři 

období. Abdikoval až 14. prosince 1935, a to ze zdravotních důvodů. Krátce poté vážně onemocněl a 

14. září 1937 zemřel na následky zánětu plic. 

Oficiální označení Československá republika vydrželo s výjimkou válečných dob v různých obměnách 

podle stávajícího režimu vlády až do roku 1989. Po druhé světové válce se naše území skládalo z 

Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské Rusi. Další dělení státu pak nastalo v 

novodobých dějinách, a to na Českou republiku a Slovensko (v roce 1993). 
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