
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Garrigue Masaryk 

 

 

Ročníková práce  

 

 

Školní rok: 2017/2018 

 

 

Autor: Adam Přibyl 

Konzultant: Martin Janák 

  



2 
 

 

Poděkování 
Chtěl bych poděkovat Martinu Janákovy za jeho pomoc při mé ročníkové práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci vypracoval sám a použil jsem literaturu, která je 

vypsaná v seznamu literatury na konci práce. 

                                                                                                        Adam Přibyl 

Ve Sloupě dne 28. 5. 2018                    



3 
 

 

Obsah 
Prohlášení ................................................................................................................................................ 2 

Poděkování .............................................................................................................................................. 2 

Úvod ........................................................................................................................................................ 4 

1. Dětství Tomáše Masaryka ............................................................................................................... 5 

1.1 Rodina T. Masaryka ................................................................................................................. 5 

2. Dospívání ....................................................................................................................................... 5 

2.1 Studium ........................................................................................................................................ 5 

2.2 Problémy  ve škole..................................................................................................................... 5 

2.3 Zbytek dospívání T. Masaryka ....................................................................................................... 6 

3. Dospělost T. G. Masaryka ................................................................................................................ 6 

3.1 Profesorský čas..................................................................................................................... 7 

3.2 Boje o Rukopisy ......................................................................................................................... 8 

3.3 Děti T. G. Masaryka .......................................................................................................................... 9 

4. T. G. Masaryk politikem ..................................................................................................................... 9 

4.1 První světová válka .................................................................................................................... 10 

5. T.G. Masaryk prezidentem .............................................................................................................. 12 

5.1. Vznik Československé republiky ............................................................................................. 12 

5. 2 T. G. Masaryk zvolen prezidentem .......................................................................................... 13 

5. 3 T. G. Masaryk v Lánech ............................................................................................................. 13 

6. Abdikace a úmrtí T. G. Masaryka .................................................................................................... 14 

Závěr ...................................................................................................................................................... 16 

 

  



4 
 

Úvod 
 

Pro moji ročníkovou práci jsem si vybral život Tomáše Garrigua Masaryka. Mam tu 

popsaný veškeré události co se za jeho život staly. Toto téma jsem si vybral proto že 

byl významnou osobností jak pro lid tak i pro stát. 
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1. Dětství Tomáše Masaryka 
 

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. Března 1850 
v Hodoníně 

1.1 Rodina T. Masaryka 
 

Jeho otec byl Josef Masaryk, původem Slovák, 
pracoval jako kočí na pánském statku v Hodoníně, 
narodil se 25. února 1823 a zemřel 25. září 1907. 
Jeho matka Terezie Masarykova dříve Kropáčková, 
původně Němka, pracovala jako pánská kuchařka 
v Hodoníně, narodila se 4. srpna 1813 a zemřela 22. 
dubna 1887. Měla na malého Tomáše velký vliv, 
díky tomu že ji Tomáš velmi miloval a ona jeho, 
třeba v náboženství ho ovlivnila že ho vychovávala 
v katolicismu byl pokřtěn a biřmován, a do dospívání 
byl ministrantem. Dále Tomáše ovlivňovala jazykově, přestože byla Moravanka tak 
byla přesvědčena o nadřazenosti němčiny, zejména v oblasti vzdělání. Měl dva 
bratry Martina, který se narodil 10. listopadu 1852 v Mutěnicích a zemřel 1873 ve 
Vídni, a bratra Ludvíka, který se narodil 17. srpna 1854 v Hodoníně a zemřel 15 
února 1914 v Terstu. Dále měl bratříčka, který se narodil v roce 1851 a sestřička 
která zemřela 1858, ale vzhledem k vysoké dětské úmrtnosti tehdy bývalo běžné. 
Kvůli otcově povolání se Masarykovi často stěhovali po různých místech jižní 
Moravy. 

2. Dospívání 

2.1 Studium 

Kvůli cestování navštěvovali Masarykovi obecné školy v Hodoníně, v Čejkovicích a 
v Čejči kde bydleli. Ve 14 letech, jel do Vídně, aby se vyučil zámečníkem, ale v učení 
se mu nelíbilo, neměl rád jednotvárnou výrobní práci a nerozuměl si s ostatními 
dětmi. Po 6 týdnech se vrátil k rodičům do Čejče, kde nastoupil do učení ke kováři. 
Práce, která vyžadovala sílu a zručnost se mu líbila a byl rozhodnutý, stát se 
kovářem doživotně. U kovářské dílny se setkal se svým bývalým profesorem 
Francem Ludwigem, který přemluvil Masarykovy rodiče, aby ho poslali jako 
podučitele do Čejkovické školy. V roce 1865 se přihlásil do německého gymnázia, 
podařilo se mu složit zkoušky do sekundy a díky výbornému prospěchu se mu 
postupně podařilo získat stipendium. Ve druhém semestru byl navíc přijat jako 
vychovatel v bohaté rodině policejního ředitele Antona Le Monniera. Ve třídě 
brněnského gymnázia byl nejstarší a největší ze třídy. 

2.2 Problémy  ve škole 
Považoval sám sebe již za dospělého a často se dostával do konfliktů s profesory. 
Předmětem jednoho z mnoha sporů se stala také Masarykova zkrachovalá láska 
k jedné dívce, která byla profesory vnímaná jako studentka mravní poklesek a také 
neustále odmítal chodit k povinné zpovědi. 
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2.2.1Incident na ředitele 
Jednou si nechal zavolat mladého Masaryka sám ředitel školy. Snažil se mu domluvit 
a přimět ho k plnění církevní povinnosti, jde přece jen o formalitu a ani on sám těm 
„kněžským nesmyslům nevěří“. Na to Masaryk ostře zareagoval: „Kdo jedná proti 
svému přesvědčení, je darebák!“. Rozzlobený 
ředitel chtěl studenta udeřit, ale ten na něj vzal 
pohrabáč. Incident málem skončil 
Masarykovým vyloučením ze všech rakouských 
ústavů. Naštěstí za ním stál policejní ředitel 
Anton Le Monnier. Případ zůstal mezi 
studentem a ředitelem a mladý Masaryk 
dokončil ročník. 

2.3 Zbytek dospívání T. Masaryka 
 

Další rok ho Le Monnier vzal s sebou do Vídně, 
kam se s celou rodinou přestěhoval a kde pak 
Tomáš Masaryk v roce 1872 úspěšně 
odmaturoval na akademickém gymnáziu. 

Po gymnaziálních studiích se Masaryk nejprve 
rozhodl pro studium klasické filologie, ale 
později u něho zvítězil zájem o filozofii. Na 
filozofické fakultě ho velmi ovlivnil profesor 
filozofie Franz Brentano.Franz Brentano 
pocházel z proslulé katolické rodiny z jižního 
Německa. Původně si zvolil dráhu katolického duchovního. Svým neortodoxním 
přístupem se ale dostal do konfliktu s církví a roku 1873 z ní vystoupil. Věnoval se 
pak především filozofii a psychologii. Na vídeňské univerzitě přednášel od roku 1874. 
Svým pojetím moderní filozofie, klidným a věcným vystupováním na přednáškách si 
dokázal získat oblibu většiny studentů. Tomáš Masaryk v něm nalezl výborného 
učitele a později také přítele. Za studií ve Vídni se Tomáš Masaryk setkával s mnoha 
významnými vědci a mysliteli. Pravidelně se stýkal s rodinou profesora češtiny A. V. 
Šembery a v roce 1875 se stal předsedou Českého akademického spolku. Po smrti 
policejního ředitele Le Monniera, u kterého působil jako vychovatel, a díky tomu měl 
zajištěný pravidelný finanční přísun, získal ještě výnosnější místo domácího učitele v 
rodině Rudolfa Schlesingera, generální rady Anglo rakouské banky. V roce 1876 
Tomáš úspěšně obhájil svoji disertační práci „Podstata duše u Platóna“ a díky 
finanční podpoře Rudolfa Schlesingera mohl doprovázet jeho syna na studijní cestě 
po severní a střední Itálii a do Lipska. 

 

3. Dospělost T. G. Masaryka 
Při studium v Lipsku na univerzitě v letech 1876-1877 bydlel Masaryk v penzionátu 
rodiny  Göringových. Zde velmi často slýchával o americké rodině Garriguových a 
jejich dceři Garlottě, která před pár lety v Lipskupřed lety navštěvovala konzervatoř. 
Už když o ní slyšel vyprávět tak ho tato žena velmi imponovala, a proto ho velmi 
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potěšilo, když se dozvěděl, že Charlotta přijede za Göringovými na návštěvu 13. 
června 1877. Už od prvního setkání se Charlotta Tomáše velmi zaujala. Vždy ji 
doprovázel s ostatními dámami Göringovými do 
divadla a na výlety. Díky tomu společně trávili 
spousty času debatováním a hlavně četbou 
Millova spisu „Poddanství žen“ a Buckleových 
„Dějin civilizace v Anglii“. Tomáš obdivoval 
Charllotinu vzdělanost, vážnost, zájem o dění 
kolem sebe i umění posadit si svůj názor a stále 
více v něm dozrávalo rozhodnutí požádat ji o 
ruku. Odvážil se toho až později. 24. července 
1877 se vydal Tomáš s Göringovými a 
Charlottou na výlet v loďce na řece. Při 
vystupování z loďky ujela paní Göringové noha, 
spadla do vody a začala se topit.  Tomáš pro ni 
okamžitě skočil, ale paní Göringová byla 
robustní postavy a dostat ji z vody nebylo ani 
trochu jednoduché. Masaryk popsal tento 
zážitek v jednom ze svých spisů: „okamžik již 
byli jsme pod vodou oba jako ztraceni, a tehdy 
rozloučil jsem se se světem – jako střela projely 
mne vzpomínky na všecko, na drahé osoby – neočekávanou silou jsem se k žití 
vymanul z objetí chladné paní vodní.“. Následkem vyčerpání a prochladnutí zůstal 
Tomáš upoután na lůžku. Při tom napsal vášnivý dopis Charlottě, kde se přiznal 
k jeho lásce k ní a nabídl jí sňatek. Charlotta nejdříve byla k návrhu ke sňatku 
odmítavá, ale již 10. srpna 1877 se s Tomášem zasnoubila. A už po několika dnech 
se museli rozloučit.  Charlotta Garrigue se musela vrátit do Ameriky a Tomáš 
Masaryk musel pracovat na dokončení své habilitační práce.  Po několika týdnech 
zastihl Masaryka telegram se zprávou, že Charlotta spadla z vozu a poranila se. 
Tomáš Masaryk se ihned vydal na cestu. Plavba do Ameriky nebyla vůbec 
bezpečná, loď Herder, na které se Masaryk plavil, byla ve velmi špatném stavu a při 
následující plavbě se dokonce potopila. Tomáš Masaryk ale dorazil šťastně ke 
Garrigueovým a setkal se s již uzdravenou Charlottou. 15. března 1878 byli Tomáš 
Masaryk a Charlotta Garrigue oddáni. Tomáš Masaryk ke svému jménu připojil 
Charlottino dívčí příjmení Garrigue jako výraz rovnoprávnosti mezi mužem a ženou a 
jako výraz obdivu a vážnosti ke své ženě. 

 

3.1 Profesorský čas 
 

Masarykovi se po svatbě usídlili ve Vídni. Mladí manželé museli řešit zpočátku 
finanční krizi. Tomáš neměl trvalý příjem, vydělával si pouze kondicemi, suplováním 
literatury a přednáškami. V roce 1879 se Tomáš úspěšně habilitoval se svojí 
prací  „Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty“. Ve stejném 
roce se jim také narodila dcera Alice a o rok později syn Herbert. Tíživá finanční krize 
rodiny rychle vzrůstala. Naštěstí v roce 1882 Tomáš dostal nabídku, která by 
pomohla Masarykovým od potíží, dostal ji od profesora Jana Kvíčaly na místo 
profesora na pražské univerzitě, a tak se rodina přestěhovala z Vídně do Prahy. Po 
svém příjezdu do Prahy si museli Masarykovy zvykat na nové prostředí které bylo 
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úplně odlišné od Vídně. Postupně se, ale seznamovali se zástupci české inteligence 
a s českými vlastenci. Masarykovi žili bohatým společenským životem a 
společenských setkání se s manžely Masarykovými účastnily i jejich dvě děti. V 
Masarykově domácnosti se často setkávali s předními osobnostmi tehdejší vědy i 
kultury. Také velmi často navštěvovali Náprstkův dům, který byl v té době pokládán 
za centrum významného českého kulturního i společenského života. Od začátku 
svého působení v Praze se začal Tomáš na plný úvazek věnovat přednáškám na 
univerzitě a vědecké práci. Od roku 1883 redigoval a přispíval do vědeckého 
časopisu Atheneum velmi aktivně. Také upozorňoval o založení české akademie 
věd. V roce 1884 vystoupil s přednáškou „O studiu děl básnických“ a v roce 1885 
pokusil se o novou klasifikační vědu v jeho spisech „Základové konkrétní logiky“. V 
roce 1886 se Masaryk jakožto profesor zapojil a to aktivně do bojů o tzv. Rukopisy. V 
letech 1887 – 1888 Masaryk navštívil Rusko. Studoval zdejší poměry a své poznatky 
o Rusku prezentoval v roce 1913 doposud ve svém největším dvousvazkovém díle 
„Rusko a Evropa“. Při svém pobytu v Rusku navštívil Tomáš také spisovatele a 
filosofa Lva Nikolajeviče Tolstého. Literárně nejbohatším obdobím pro Tomáše se 
stala 90. léta 19. století. V té době zveřejnil, především v periodikách Naše doba a 
Čas a zároveň zpracoval velké množství významných studií. V roce 1895 jeho studie 
vyšli s názvem „Česká otázka“ a „Naší nynější krizí“, kde zkoušel formulovat český 
národní program. V letech 1895 – 1896 vydal své další práce „Jan Hus“ a „Karel 
Havlíček“. V roce 1896 následovala studie „Moderní člověk a náboženství“ a zas v 
letech 1898 „Otázka sociální“. V letech 1902 a 1907 profesor Masaryk podnikl turné v 
přednáškách po Americe, kde se seznamoval především s poměry přistěhovalců v 
Česku. 

 

3.2 Boje o Rukopisy 
 

Na začátku roku 1886 zveřejnil Tomáš v časopise Atheneum filologický příspěvek 
Jana Gebauera o potřebě zkoumání dalších důkazů pravosti Rukopisů 
královédvorského a zelenohorského. Rukopisy královédvorský a zelenohorský 
vznikly v počátku 19. století jakožto padělky. Jejich autoři se s pomocí takzvaných 
náhodných nalezených Rukopisů se snažili dokázat, že česká literární tvorba má 
mnohem starší historii, než bylo do té doby známo. Ve společnosti vyvolával objev 
Rukopisů obrovskou senzaci. Tato existence podpořila národní sebevědomí a 
Rukopisy se staly zdrojem inspirace mnoha umělců. Bohužel, i když šlo o falza, 
obhajovalo jejich pravost i mnoho dalších vědců. Kritický článek o Rukopisech v 
Atheneu vyvolal reakce, které byly velmi negativní a zapříčinil tak ostrý spor mezi 
zarytými obhájci pravosti Rukopisů a vědci, kteří se snažili na základě vědeckých 
podkladů dokázat, že se jedná o padělky a přesvědčit tak celou společnost o české 
historii a kultury by se neměla opírat o spisy, které jsou falešné. Na stranu T. G. 
Masaryka a Jana Gebauera se přidal Jaroslav Goll, estetik Otakar Hostinský a fyzik i 
astronom August Seydler. Do celé potyčky se vzpíral tisk, který velmi ostře útočil na 
Tomáše i jeho kolegy a poštvával tak proti nim celou společnost. Proti Masarykovi, 
který byl nejhlavnějším organizátorem rukopisného boje, se zvedla velká vlna 
odporu. Vznikaly proti němu i velká spousta různých velmi hanlivých básní, 
například: “Vás věru nezrodila matka česká, spíš netvorná, zlo sálající saň, jež nad 
hlavou nám perutěmi pleská a stále žádá krve naň.“ Národní listy dokonce otiskly 
nad profesorem Masarykem veřejnou klatbu: „Jdi k čertu, ohavný zrádče, přimkni se 
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se svou pochybnou duševní troškou a se svou mravní mizerií, ke komu chceš. Jen 
neopovažuj se už ani užívati našeho posvátného jazyka a pokáleti jej svým podlým 
duchem a otravným dechem. Jdi, přimkni se k nepříteli, jemuž sloužíš. Zapomeň, že 
jsi kráčel po české půdě. My tě z našeho národního těla vylučujeme jako šerednou 
hlízu. Jdi, utec z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě 
pohltila.“ Rukopisné boje měly ohromný negativní vliv i na Masarykovu kariéru a o pár 
let odsunuly jeho jmenování na řádného profesora na pražské univerzitě. Tomáš se 
také musel se na nějaký čas vzdát redigování Ottova slovníku naučného, aby svým 
jménem projekt nepoškozoval, který si sám vytvářel. Rukopisný boj se odehrával 
nejčastěji na stránkách časopisu Atheneum. Negativní vlně ve společnosti zaměřené 
proti odpůrcům pravosti Rukopisů v čele s T. G. Masarykem ustoupil nakonec i 
nakladatel Athenea J. Otto, který dál odmítl časopis vydávat. T. G. Masaryk proto 
začal Atheneum vydávat sám vlastním nákladem. Přes všechna úskalí se nakonec 
přece jen podařilo přesvědčit společnost o pravdě a na základě mnoha vědeckých 
disciplin byly rukopisy prohlášeny za falešné. To však zdaleka nebyl poslední 
Masarykův boj. 

 

 

3.3 Děti T. G. Masaryka  
 

Nejstarším dítětem v Masarykově rodině byla 
dcera Alice, která se narodila 3. května 1879, 
rok po Alici přišel na svět 1. května 1880 syn 
Herbert, 14. září 1886 se narodil syn Jan, 2. 
března 1890 se narodila dcera Eleanor, která 
ale zemřela 18. července 1890 a 26. května 
1891 přišla na svět nejmladší dcera Olga.  

 

4. T. G. Masaryk politikem  
 

Tomáš aktivně vstoupil do politiky na přelomu osmdesátých a devadesátých let. 
Zpočátku se snažil reagovat na politickou situaci v zemi především vypracováním 
nového tzv. „realistického“ programu, jehož cílem bylo přesné vědecké poznávání.  
Spolu se dalšími podobně smýšlejícími kolegy – ekonomem a profesorem Josefem 
Kaizlem a historikem Karlem Kramářem začal Tomáš tento program prezentovat na 
stránkách nového týdeníku Čas, který vycházel už od roku 1886 pod redakcí Jana 
Herbena. Společným cílem „Realistů“, jak se skupina začala nazývat, bylo hledat 
„poctivou a rozumnou aktivní politiku“. Zásluhou týdeníku Čas si získali v krátké době 
sympatie především u mladé inteligence. Bohužel, k tomu, aby se dostali do 
parlamentu, potřebovali podporu některé z tehdejších velkých českých stran.  
Po předchozích neúspěšných jednáních s konzervativní stranou – staročechy byla 
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nakonec v prosinci 1890 uzavřena dohoda s 
vedením mladočeské strany. Tomáš se dostal do 
čela jejího vedení a v březnu 1891 byl ve volbách 
do vídeňského parlamentu zvolen za mladočechy 
poslancem ve volebním obvodu měst Písek-
Volyně-Horažďovice-Sušice-Klatovy-Domažlice. 
Masarykovo působení v mladočeské straně bylo 
však krátké. Tomáš se sice hned na začátku 
poslaneckého působení podařilo proniknout do 
složité politické práce parlamentu a s úspěchem 
přednesl mnoho podnětných projevů v Říšské 
radě, ale postupně se dostával do diskuzí s 
radikálními členy strany. Zároveň si uvědomoval, 
že zatím není na politickou dráhu dost připraven. 
V září 1893 se proto mandátu vzdal. V dalších letech se Tomáš věnoval především 
profesorské a literární práci. O politickou situaci však zájem neztratil. Čím dál více se 
ve svých názorech rozcházel s programem mladočechů a postupně se také rozešel 
se svými realistickými kolegy Josefem Kaizlem a Karlem Kramářem. Realistické hnutí 
začali zastupovat mladí Masarykovi stoupenci: Jan Herben, Josef Gruber a František 
Drtina. Pod vlivem této skupiny byla v roce 1900 založena nová politická strana: 
Česká strana lidová. Tomáš se stal jejím předsedou a byl také hlavním autorem 
jejího politického programu. V roce 1906 přijala strana název: Česká strana 
pokroková. Za tuto stranu byl také v letech 1907 a 1911 zvolen poslancem ve 
volebním obvodu měst Rožnov – Vsetín - Valašské Klobouky - Bystřice pod 
Hostýnem – Bojkovice – Příbor – Kopřivnice - Nový Jičín – Štramberk – Zlín - 
Valašské Meziříčí – Krásno - Vizovice. Tomáš působil jako jediný poslanec této 
strany až do první světové války.  

4.1 První světová válka  
 

28. července 1914 byl v bosenském 
Sarajevu spáchán atentát na 
následníka Rakousko-Uherského trůnu 
Ferdinanda d´Este. Tragická událost se 
stala záminkou k rozpoutání první 
světové války. Ve válce došlo ke střetu 
dvou sil, z nichž jednu představovaly 
státy Dohody, což byly Rusko, Francie, 
Velká Británie, USA a další, druhou 
Ústřední mocnosti, které obsahovaly 
státy Německo, Rakousko-Uhersko, 
Bulharsko a Turecko. Tomáš se na 
počátku války zabýval otázkou budoucí 
existenci mnohonárodnostního Rakousko – Uherského státu.  
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4.3 T. G. Masaryk odjíždí do Evropy 
 

Zkušenosti z působení v politice i konzultace s významnými politiky a zahraničními 
osobnostmi ho nakonec utvrdili v rozhodnutí, že je zapotřebí „světovou revoluci“, jak 
válečný konflikt nazýval, využít a pracovat pro rozbití habsburské říše. 18. prosince 
1914 odjel Tomáš ještě se svoji dcerou Olgou do Itálie, aby zde kontaktoval velmi 
důležité osoby, s kterými mohl konzultovat tehdejší válečnou situaci. Nejdřív si 
myslel, že se zpět do Prahy vrátí už za čtyři měsíce, ale jeho cesta se prodloužila na 
čtyři roky. Z Itálie odjel Tomáš do Ženevy. Zde 6. července 1915 při oslavách pětisté 
upálení Mistra Jana Husa poprvé otevřeně vyhlásil proti habsburské říši boj, ve svém 
památném projevu, kde mimo jiné uvedl: „Odsuzujeme násilí, nechceme a 
nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se hájiti třeba železem.“ Tomáš se 
tak postavil do čela zahraničního odboje. Jeho nejvýznamnějšími spolupracovníky se 
mu zde stali Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Počátkem září 1915 se Tomáš 
přesídlil do Francie, kde byl exilovými a krajanskými organizacemi založen „Comité 
d'action tchèque à l'étranger“ neboli Český komitét zahraniční, který se později 
přejmenoval na „Česko – slovenskou národní radu“. Tomáš byl zvolen jejím 
předsedou. V roce 1915 se Tomáš přesídlil do Londýna, kde také dostal místo 
profesora pro slovanská studia na King´s College. Díky svým přednáškám, článkům, 
veřejným vystoupením a kontaktům s významnými politiky se mu podařilo v Británii 
získat důležité postavení. Podařilo se mu kontaktovat české a slovenské krajany, 
kteří žili v zahraničí, organizovat zpravodajskou agendu, a také získávat důležité 
informace o situaci v Rakousku-Uhersku. Pro svoji činnost využíval Tomáš po celou 
dobu světové války dokonce i tisk a žurnalistiku. Důležité zároveň bylo i spojení s 
domácím odbojem, který v té době v Čechách zastupovali především členové tajné 
organizace „Maffie“ Přemysl Šámal, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner, 
Antonín Hajn a další. Důležitou roli ve formování samostatného československého 
státu sehrály hlavně československé legie. V dohodových státech především v 
Rusku a ve Francii se už krátce po vyhlášení války začaly formovat jednotky z 
krajanů českých i slovenských, kteří požadovali zařazení do armád, které by byly 
společné. Ve Francii v srpnu 1914 vznikla rota Nazdar, v Rusku v září 1914 Česká 
družina. Jak rostl počet českých a slovenských zajatců, kteří často ve velkém počtu 
dobrovolně dezertovali na stranu Dohody, vznikala také myšlenka vytvořit z těchto 
zajatců samostatnou československou armádu. K tomu bylo zapotřebí povolení 
dohodových států. Nejpočetnější základna československého vojska vznikala v 
Rusku. Tomáš se sem přijel v roce 1917 s myšlenkou zmobilizovat československé 
zajatce a vytvořit z nich samostatnou jednotku z vojáků, která by mohla podpořit 
francouzské vojsko na západní frontě. Jeho pobyt v Rusku ale znamenal dlouhý 
zápas s úřady v Rusku o povolení možnosti náboru v táborech pro zajatce. Ruská 
prozatímní vláda povolila volný nábor zajatců do československých jednotek 
především díky úspěšnému vystoupení československé brigády v bitvě u Zborova 2. 
července 1917. Rozsáhlým náborem Československých dobrovolníků v zajateckých 
táborech bylo do konce roku 1917 shromážděno asi 30 000 mužů. Rozkazem ze dne 
9. října roku 1917 byl zřízen československý armádní sbor. Bohužel Tomášovy 
snahy o přesun československého vojska do Francie nakonec přerušila listopadová 
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revoluce v Rusku a odřízla cestu ruským legionářům na západ. Jedinou možností 
byla cesta na východ přes Vladivostok. Tou cestou se T. G. Masaryk vydal z Moskvy 
7. března 1918, aby připravil transport legionářů přes několik kontinentů. Přes 40 000 
dobře ozbrojených československých vojáků pak odjíždělo v 60 vlacích ve směru 
Kursk a Penza a dále přes Vladivostok do Francie. Docházelo však ke srážkám se 
sovětskými orgány, které vyústily dne 25. května roku 1918 v protisovětské povstání. 
Tohoto povstání mělo heslo: „Vlastní silou do Vladivostoku.“ Vojensky dokonale 
připravené povstání legiím umožnilo v krátké době obsadit celou sibiřskou 
magistrálu. Přeprava byla zahájena v červnu roku 1918 a postupně ukončena v době 
od prosince roku 1919 do září roku 1920. 

 

5. T.G. Masaryk prezidentem 

5.1. Vznik Československé republiky 

Do exilu odjíždí T. G. Masaryk v 
prosinci 1914. Ze švýcarské Ženevy 
se přesouvá do Paříže a následně do 
Londýna, kde přijímá profesuru pro 
slovanské otázky. V exilu se k němu 
připojují Edvard Beneš a Milan 
Rastislav Štefánik, společně v roce 
1916 zakládají v Paříži 
československou národní radu, která 
stojí v čele zahraničního odboje. Kudy 
se bude ubírat představa T. G. 
Masaryka a jeho spolupracovníků, již 
v květnu 1915 ukazuje memorandum 
Independent Bohemia, kde Masaryk 
deklaruje vznik samostatného československého státu. A pro svůj plán získává 
podporu ze strany exilových organizací. Už v říjnu 1915 je podepsána tzv. 
Clevelandská dohoda a o tři roky později, v květnu 1918, tzv. Pittsburská dohoda. 
Oba dokumenty deklarují přihlášení se Čechů a Slováků ke společnému státu a řeší 
postavení Slováků ve společném státu. Masaryk oba dokumenty spolupodepisuje. 
Podobný význam má i dohoda uzavřená mezi Čechy a Slováky v Rusku – tzv. 
Kyjevská dohoda ze srpna 1916. Zásadní vliv na uznání československého 
zahraničního odboje má zřízení československých legií ve Francii, Itálii, na Balkánu a 
v Rusku. V posledních měsících před vznikem Československa soustřeďuje Masaryk 
svoji pozornost na USA. V červnu 1918 se setkává s americkým prezidentem W. 
Wilsonem, seznamuje ho se situací ve střední Evropě a s československým 
programem. V září 1918 USA uznávají Československou národní radu v Paříži jako 
budoucí československou vládu, už v červnu ji podobně uznala Francie a Velká 
Británie. Dne 18. října v americkém tisku vychází prohlášení o československé 
nezávislosti známé jako Washingtonská deklarace, pod kterým jsou podepsáni T. G. 
Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik. Ještě před vznikem Československa je ve 
Filadelfii dne 26. 10. 1918 založena tzv. Demokratická unie střední Evropy, která 
sdružuje představitele 12 malých evropských národů. Masaryk je zvolen do čela, ale 
ani přes svoje silné postavení nedokáže zabránit tomu, že se unie do měsíce 
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rozpadá.To už ale vzniká dne 28. 10. 1918 Československo a Masaryk je 14. 11. 
1918 zvolen jednomyslně prezidentem. 

5. 2 T. G. Masaryk zvolen prezidentem 

Po dlouhých čtyřech letech se T. G. 
Masaryk 20. prosince 1918 již jako 
prezident vrátil do osvobozené 
Československé republiky. 21. prosince 
1918 byl slavnostně uvítán v Praze. Tomáš 
Garrigue Masaryk se stal prezidentem ve 
svých šedesáti osmi letech a záhy se 
aktivně zapojil do státní politiky. Hned 
zpočátku trval na rozšíření prezidentských 
pravomocí, aby tak nezůstal pouhou 
figurkou v rukou nezkušených ministrů. 
Hlavním Masarykovým cílem bylo vytvořit 
fungující demokratický stát. K tomu bylo potřeba obklopit se schopnými politiky. K 
jeho nejbližším spolupracovníkům patřil Edvard Beneš, v novém státě se stal 
ministrem zahraničí; Přemysl Šámal, jehož zásluhou byla zformována prezidentská 
kancelář, a agrární politik Antonín Švehla. Práce v mladé republice nebyla 
jednoduchá a Masaryk pro ni spotřeboval mnoho své energie. Zdraví nalomené za 
první světové války si vybralo svou daň v roce 1921, kdy Masaryk onemocněl 
trombózou. Nemoc se mu naštěstí podařilo překonat. Bohužel o dva roky později ho 
zasáhla jiná tragická událost – smrt milované ženy Charlotty. Přes všechny tyto 
události zůstával prezident Masaryk bravurním politikem. Československá republika 
se už za pět let od svého vzniku stala prosperujícím demokratickým státem se silnou 
měnou a fungujícím hospodářstvím. T. G. Masaryk si také získal renomé u mnoha 
zahraničních států a Československo bylo díky němu vnímáno jako „nejspořádanější 
stát ve střední Evropě“. Sám T. G. Masaryk pak o sobě jako o prezidentovi mluvil 
takto: „Mám-li říci, v čem můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal 
prezidentem a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má 
osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší: že jsem ani jako hlava státu nic 
podstatného nevyškrtl z toho, več jsem věřil a co jsem miloval jako chudý student, 
jako reformní učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, jako reformní politik; že, stoje v 
moci, nenacházím pro sebe nižádného jiného mravního zákona ani jiného vztahu k 
bližním, k národu a k světu, než jaké mne řídily před tím.“ V roce 1930 přijalo 
Národní shromáždění zákon znějící: T. G. Masaryk zasloužil se o stát. 

5. 3 T. G. Masaryk v Lánech  
Poté, co se stal Tomáš prezidentem, 
začal se pro něho v roce 1919 upravovat 
byt na Pražském hradě. V listopadu 1919 
napsala prezidentova dcera Alice kancléři 
Šámalovi dopis, kde žádala, aby konečně 
bylo určeno prezidentské letní sídlo. 
Obavy o zdravotní stav prezidenta 
nakonec urychlily schválení zvláštního 
zákona o letním prezidentském sídle v 
dubnu 1920. Do té doby měl první 
československý prezident také k dispozici 
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vedlejší vládní sídla, a to v Topolčiankách na Slovensku a v Židlochovicích na 
Moravě. V roce 1920 pobýval Tomáš také na zámku Hluboš u Příbrami. Letní sídlo 
bylo vybíráno velmi pečlivě – rozhodujícími faktory ve výběru byla především dobrá 
dostupnost a malá vzdálenost z Prahy, technický stav budovy, dispoziční řešení a 
samozřejmě finanční náklady. Do užšího výběru se dostal zámek v Průhonicích, ve 
Smečně, v Brandýse nad Labem a v Lánech. Výběr nakonec vyhrály Lány, 
především pro svůj dobrý ekonomický a technický stav a také kvůli výhodnosti práva 
na majetek vyrovnání s původním majitelem panství – rodem Fürstenberků. 
Meziministerská konference označila zámek Lány za nejvhodnější sídlo 9. října 1919 
a Tomáš se pro něj rozhodl v listopadu 1919. Zámek Lány se zámeckým parkem, 
oborou a přilehlými polnostmi a lesy zakoupil stát v roce 1921 za 25 miliónů korun. 
Peněžní obnos byl Fürstenberkům odečten od převratové dávky z majetku. Tomáš 
navštívil Lány poprvé 1. května 1920 a hned si je velmi oblíbil. Na Lánech pak od 
roku 1921 trávil více času než na Pražském hradě, na Pražském hradě pobýval 
pouze 2 až 3 dny v týdnu, všechnu potřebnou státnickou činnost včetně audiencí 
vykonával převážně v Lánech. Podrobné vzpomínky na „lánskou domácnost“ se 
zachovaly převážně díky Masarykovu sekretáři Dr. Antonínu Schenkovi. Díky němu 
také víme, jak přesně probíhal Tomášův pracovní den: Úřední den v Lánech začínal 
v 9 hodin. To už měl přečtené noviny měl už prostudované informace o dění ve státě 
a ve světě a obvykle přecházel z bytu do své pracovny. Tam mu sekretář přednesl 
referáty a zprávy z prezidentské kanceláře. Pak byly na řadě návštěvy - většinou 
politici, literáti, národohospodáři, ale i umělci a známé osobnosti. Jakmile byly 
návštěvy hotové, dával se prezident obvykle do své literární práce. Přesně v jednu 
ohlásil stolník oběd. Většinou se oběda kromě Masarykovy rodiny účastnil ještě 
nějaký host. Po obědě pak při Masarykově oblíbené černé kávě bylo dost času k 
debatě. Po obědě většinou tak do tří hodin prezident odpočíval, ale hned ve tři opět 
usedal ve své pracovně. Mezi pátou a šestou si pravidelně vyjížděl na koni. Od šesti 
do osmi pak opět trávil čas v pracovně. Ve 
volném čase Masaryk většinou poslouchal 
rozhlas a dvakrát týdně většinou ve středu a v 
sobotu se promítal v zámku film. Lány si 
oblíbila celá Masarykova rodina. Často zde 
pobývala Alice Masaryková, která po smrti své 
matky Charlotty G. Masarykové zastávala roli 
první dámy státu, jezdíval sem Jan Masaryk a 
pravidelně dojížděla i Olga s manželem Dr. 
Revilliodem a se syny Herbertem a 
Leonardem. 

 

6. Abdikace a úmrtí T. G. Masaryka 
 

T. G. Masaryk byl zvolen do čela Československé republiky celkem čtyřikrát. I přes 
vysoký věk se mu dařilo překonávat časté nemoci. Bohužel od května 1934 se jeho 
zdravotní stav prudce zhoršil. 14. prosince 1935 se rozhodl abdikovat. Za svého 
nástupce v prezidentském úřadě doporučil Edvarda Beneše. Po své abdikaci pobýval 
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T. G. Masaryk na zámku v Lánech, 
který obdržel k doživotnímu užívání. 
Zemřel 14. září 1937. Po své smrti byl 
pohřben na lánském hřbitově, kde již 
čtrnáct let odpočívala jeho milovaná 
manželka Charlotta. 14. září 1937 
napsal Karel Čapek v Lidových 
novinách: „Dnes vydechl naposled 
Tomáš Garrigue Masaryk, 
Osvoboditel, duchovní tvůrce a první 
prezident Republiky československé. 
Tím se uzavírá věčným mírem jeho 
tříletý boj se smrtí, boj, ve kterém tělo lidské není nikdy konečným vítězem. I tuto 
smrt musíme přijmout s odevzdaností a pokorou. Zemřel stařec v plnosti života, muž 
v plnosti cti a vladař v plnosti lásky. Taková smrt není než naplněním. I v tuto chvíli 
smutku věřme a doufejme, občané Republiky československé, celou Masarykovou 
vírou v nesmrtelnost lidské duše a božský řád věcí, že T. G. Masaryk se dívá na nás 
dál.“ 

 

. 
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Závěr 
 

Ve vypracovávání této ročníkové práce jsem se velmi obohatil vědomostmi o T. G. 

Masarykovy, které jsem o něm absolutně nevěděl a doufám, že i další lidé co si tuto 

ročníkovou práci čtou se také něco nového dozvěděli. Jsem rád, že mám více 

znalostí o muži, který byl prvním Československým  prezidentem.       

Resumé 
When I was writing my final work I found out a lot of new information about T. G. 

Masaryk I did not know so far. I also hope that other people who are reading this 

work will learn something new. I am glad to have more information about the man 

who was the first Czechoslovakian president.  

  



17 
 

 

Seznam použité literatury 
 

Internet: 

http://www.svobodny-svet.cz/1770/manzelky-presidentu-1-3-charlotte-garrigue-
masarykova.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk#Prvn%C3%
AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka 

http://www.muzeumrakovnik.cz/cz/osobnosti/Podrobny-zivotopis 

http://muzeum3000.nm.cz/aktualne/masaryk-a-vznik-ceskoslovenska 

http://masarykovaspolecnost.cz/zivotopis/detstvi-a-mladi 

 

 

 

Obrázky: 

1. https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+

mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXtq6X5ZnbAh

UF3qQKHdbbB_cQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=ChyV5SCpmrkk6M: 

 

2. https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=_UwE

W5i6DNC8kwXMuoroAw&q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodin

a&oq=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&gs_l=img.3..0.1856

2.25487.0.26305.7.7.0.0.0.0.148.698.5j2.7.0....0...1c.1.64.img..0.7.692...0i67k

1j0i8i30k1j0i24k1.0.e06i6S8DdMs#imgrc=GnHePx4HCdDSmM: 

 

 

3. https://www.google.cz/search?q=charlotta+garrigue&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwji3r7g5pnbAhXBCewKHQN0BIgQ_AUICigB&biw=1366&

bih=613#imgrc=UYr_aOjKx8SA7M: 

 

4. https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0E

W_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+ma

sarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masary

kuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.3

3j8j6-

1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30

http://www.svobodny-svet.cz/1770/manzelky-presidentu-1-3-charlotte-garrigue-masarykova.html
http://www.svobodny-svet.cz/1770/manzelky-presidentu-1-3-charlotte-garrigue-masarykova.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk#Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk#Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://www.muzeumrakovnik.cz/cz/osobnosti/Podrobny-zivotopis
http://muzeum3000.nm.cz/aktualne/masaryk-a-vznik-ceskoslovenska
http://masarykovaspolecnost.cz/zivotopis/detstvi-a-mladi
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXtq6X5ZnbAhUF3qQKHdbbB_cQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=ChyV5SCpmrkk6M
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXtq6X5ZnbAhUF3qQKHdbbB_cQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=ChyV5SCpmrkk6M
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXtq6X5ZnbAhUF3qQKHdbbB_cQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=ChyV5SCpmrkk6M
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=_UwEW5i6DNC8kwXMuoroAw&q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&oq=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&gs_l=img.3..0.18562.25487.0.26305.7.7.0.0.0.0.148.698.5j2.7.0....0...1c.1.64.img..0.7.692...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.e06i6S8DdMs#imgrc=GnHePx4HCdDSmM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=_UwEW5i6DNC8kwXMuoroAw&q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&oq=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&gs_l=img.3..0.18562.25487.0.26305.7.7.0.0.0.0.148.698.5j2.7.0....0...1c.1.64.img..0.7.692...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.e06i6S8DdMs#imgrc=GnHePx4HCdDSmM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=_UwEW5i6DNC8kwXMuoroAw&q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&oq=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&gs_l=img.3..0.18562.25487.0.26305.7.7.0.0.0.0.148.698.5j2.7.0....0...1c.1.64.img..0.7.692...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.e06i6S8DdMs#imgrc=GnHePx4HCdDSmM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=_UwEW5i6DNC8kwXMuoroAw&q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&oq=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&gs_l=img.3..0.18562.25487.0.26305.7.7.0.0.0.0.148.698.5j2.7.0....0...1c.1.64.img..0.7.692...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.e06i6S8DdMs#imgrc=GnHePx4HCdDSmM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=_UwEW5i6DNC8kwXMuoroAw&q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&oq=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+rodina&gs_l=img.3..0.18562.25487.0.26305.7.7.0.0.0.0.148.698.5j2.7.0....0...1c.1.64.img..0.7.692...0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.e06i6S8DdMs#imgrc=GnHePx4HCdDSmM
https://www.google.cz/search?q=charlotta+garrigue&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji3r7g5pnbAhXBCewKHQN0BIgQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=UYr_aOjKx8SA7M
https://www.google.cz/search?q=charlotta+garrigue&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji3r7g5pnbAhXBCewKHQN0BIgQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=UYr_aOjKx8SA7M
https://www.google.cz/search?q=charlotta+garrigue&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji3r7g5pnbAhXBCewKHQN0BIgQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=UYr_aOjKx8SA7M
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0EW_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.33j8j6-1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-RHIdM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0EW_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.33j8j6-1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-RHIdM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0EW_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.33j8j6-1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-RHIdM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0EW_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.33j8j6-1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-RHIdM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0EW_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.33j8j6-1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-RHIdM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0EW_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.33j8j6-1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-RHIdM


18 
 

k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-

RHIdM: 

 

5. https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+

mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_7Laa65nbAh

UkMewKHQxPBiAQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=5CXESuW9DSfJ9

M: 

 

6. https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v

%C3%A1lka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFu_b665nbAhW

B-qQKHVdyDuIQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=_cTBakyzEYZgmM: 

 

7. https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v

+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUC

AAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7

FOuM5pS6tL8ktxjr-

IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2

CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHR

mRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM: 

 

8. https://www.google.cz/search?q=z%C3%A1mek+l%C3%A1ny&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieh8-

E8J7bAhVHIlAKHWrrAGwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=DkX7d2ov

qM020M: 

 

9. https://www.google.cz/search?tbm=isch&sa=1&ei=CdgKW47THYyjwALl9bWI

DA&q=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&oq=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&

gs_l=img.3...26366.37295.0.37690.22.15.1.6.6.0.192.1675.5j9.14.0....0...1c.1.

64.img..1.12.915...0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1j0i24k

1.0.8_9w7wzdJKY#imgrc=1kH0dg65ukOXzM: 

 

10. https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+p

oh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQ

aBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7Y

LJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-

aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM

3JviAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRyg

DWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM: 

https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0EW_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.33j8j6-1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-RHIdM
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=zk0EW_q5FYn8kwW96oe4Bg&q=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&oq=rodina+tom%C3%A1%C5%A1e+a+charloty+masarykuv%C3%BDch&gs_l=img.3...52421.78185.0.78525.60.47.2.2.3.0.704.4357.33j8j6-1.42.0....0...1c.1.64.img..20.19.1445.0..0j0i67k1j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i30k1j0i8i30k1.0.IFT_Hz9aCFM#imgdii=pBG46YUTTf_VFM:&imgrc=rKM-L6Lo-RHIdM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_7Laa65nbAhUkMewKHQxPBiAQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=5CXESuW9DSfJ9M
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_7Laa65nbAhUkMewKHQxPBiAQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=5CXESuW9DSfJ9M
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_7Laa65nbAhUkMewKHQxPBiAQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=5CXESuW9DSfJ9M
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+mlad%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_7Laa65nbAhUkMewKHQxPBiAQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=5CXESuW9DSfJ9M
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v%C3%A1lka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFu_b665nbAhWB-qQKHVdyDuIQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=_cTBakyzEYZgmM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v%C3%A1lka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFu_b665nbAhWB-qQKHVdyDuIQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=_cTBakyzEYZgmM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v%C3%A1lka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFu_b665nbAhWB-qQKHVdyDuIQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=_cTBakyzEYZgmM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7FOuM5pS6tL8ktxjr-IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHRmRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7FOuM5pS6tL8ktxjr-IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHRmRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7FOuM5pS6tL8ktxjr-IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHRmRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7FOuM5pS6tL8ktxjr-IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHRmRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7FOuM5pS6tL8ktxjr-IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHRmRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7FOuM5pS6tL8ktxjr-IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHRmRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7FOuM5pS6tL8ktxjr-IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHRmRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+v+usa&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJcK01LTq23j4ajQELEKjU2AQaBggUCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKLoQuRCcBM0OzA7gDqAFuhmcDd4OqC7FOuM5pS6tL8ktxjr-IsM64jkaMP978afkbtH47rJg8wR8T0Yfona_1hI3q0iPLOyVyDc4dVqam6Uwq2CCOU3ZnFH1BmCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEQVirBAw&sa=X&ved=0ahUKEwimpeDD7pnbAhUDKuwKHRmRCdkQwg4IJSgA&biw=1366&bih=613#imgrc=0aOIkjB8ZfcNuM
https://www.google.cz/search?q=z%C3%A1mek+l%C3%A1ny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieh8-E8J7bAhVHIlAKHWrrAGwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=DkX7d2ovqM020M
https://www.google.cz/search?q=z%C3%A1mek+l%C3%A1ny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieh8-E8J7bAhVHIlAKHWrrAGwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=DkX7d2ovqM020M
https://www.google.cz/search?q=z%C3%A1mek+l%C3%A1ny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieh8-E8J7bAhVHIlAKHWrrAGwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=DkX7d2ovqM020M
https://www.google.cz/search?q=z%C3%A1mek+l%C3%A1ny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieh8-E8J7bAhVHIlAKHWrrAGwQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=DkX7d2ovqM020M
https://www.google.cz/search?tbm=isch&sa=1&ei=CdgKW47THYyjwALl9bWIDA&q=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&oq=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&gs_l=img.3...26366.37295.0.37690.22.15.1.6.6.0.192.1675.5j9.14.0....0...1c.1.64.img..1.12.915...0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1j0i24k1.0.8_9w7wzdJKY#imgrc=1kH0dg65ukOXzM
https://www.google.cz/search?tbm=isch&sa=1&ei=CdgKW47THYyjwALl9bWIDA&q=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&oq=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&gs_l=img.3...26366.37295.0.37690.22.15.1.6.6.0.192.1675.5j9.14.0....0...1c.1.64.img..1.12.915...0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1j0i24k1.0.8_9w7wzdJKY#imgrc=1kH0dg65ukOXzM
https://www.google.cz/search?tbm=isch&sa=1&ei=CdgKW47THYyjwALl9bWIDA&q=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&oq=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&gs_l=img.3...26366.37295.0.37690.22.15.1.6.6.0.192.1675.5j9.14.0....0...1c.1.64.img..1.12.915...0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1j0i24k1.0.8_9w7wzdJKY#imgrc=1kH0dg65ukOXzM
https://www.google.cz/search?tbm=isch&sa=1&ei=CdgKW47THYyjwALl9bWIDA&q=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&oq=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&gs_l=img.3...26366.37295.0.37690.22.15.1.6.6.0.192.1675.5j9.14.0....0...1c.1.64.img..1.12.915...0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1j0i24k1.0.8_9w7wzdJKY#imgrc=1kH0dg65ukOXzM
https://www.google.cz/search?tbm=isch&sa=1&ei=CdgKW47THYyjwALl9bWIDA&q=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&oq=tgm+v+l%C3%A1nech+na+koni&gs_l=img.3...26366.37295.0.37690.22.15.1.6.6.0.192.1675.5j9.14.0....0...1c.1.64.img..1.12.915...0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1j0i24k1.0.8_9w7wzdJKY#imgrc=1kH0dg65ukOXzM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+poh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQaBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7YLJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM3JviAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRygDWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+poh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQaBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7YLJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM3JviAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRygDWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+poh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQaBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7YLJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM3JviAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRygDWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+poh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQaBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7YLJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM3JviAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRygDWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+poh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQaBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7YLJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM3JviAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRygDWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+poh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQaBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7YLJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM3JviAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRygDWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+poh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQaBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7YLJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM3JviAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRygDWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM
https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%A1+garrigue+masaryk+poh%C5%99eb&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJ8B52nEL4m4UaigELEKjU2AQaBAgVCAoMCxCwjKcIGmEKXwgDEielHdkZjAbbB94H7RLfAosGWcUCoS7YLJwuwSD-N_1Ukny78N_1UtxDoaMB4-aFZg94b0G0AgJlRUGST3ut_1MR0AaKusxgsiIOj1IvjsUX4SGVPRwj3C_1UM3JviAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4dBfGgw&sa=X&ved=0ahUKEwjyo52koabbAhWHLlAKHRygDWwQwg4IJSgA&biw=1366&bih=662#imgrc=0T1kCWXoc86iEM


19 
 

 

 

 


