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Československo zavedlo v roce 1919 
vlastní měnu, k čemuž dočasně využilo 
okolkování stávajících rakousko-
uherských bankovek. Nekolkované 
bankovky ztratily hodnotu. Z Litovic, 
Břvů a Jenečka bylo ke kolkování 
předloženo v hotovosti celkem 107 960 K, 
z Hostivice není údaj k dispozici

Hluboké společenské proměny vyvolané koncem první světové války vyvolaly 
narušení dosavadních zavedených pořádků a státní moc musela přikročit k různým 
opatřením včetně omezení občanských práv, aby zajistila klid a pořádek. Hned 
začátkem listopadu 1918 ustavil dočasně kladenský okresní výbor občanskou stráž 
a v prosinci 1918 byly zavedeny státní podpory nezaměstnaným. V únoru 1919 
oznámilo kladenské okresní hejtmanství, že v zemědělských podnicích nemusí být za 
určitých podmínek zkrácena pracovní doba na 8 hodin. V červnu 1919 vyhlásilo 
ministerstvo národní obrany stanné právo proti veškerým osobám podléhajícím 
vojenské trestní pravomoci v případech vyjmenovaných zločinů. V květnu 1919 
zakázala kladenská okresní správa politická pobyt v polích mimo veřejné cesty, 
s určitými výjimkami pro hospodáře. 

K těmto opatřením patřilo i stanovení uzavírací policejní hodiny na 10. hodinu večerní 
v únoru 1919. Běžná policejní hodina byla v 11 hodin večer. Později byla policejní 
hodina pro hostince zkrácena dokonce na 9. hodinu večerní a po této hodině platil 
zákaz vycházení, aby se zabránilo shlukování a shromažďování lidí a případným 
výtržnostem. 

Vznik Československa v datech
28. – 31. 10. 1918 hlavním výsledkem jednání delegace Národního výboru 

se zástupci zahraničního odboje v Ženevě byla dohoda, 
že nový československý stát bude republikou

29. 10. 1918 v severním pohraničí Čech vyhlásili němečtí poslanci říšského
sněmu provincii Deutschböhmen, v dalších dnech vznikly další
německé provincie, které se měly stát součástí plánovaného
velkoněmeckého státu

30. 10. 1918 na sněmu Národní rady byla přijata tzv. Martinská deklarace,
která byla chápána jako podpora vytvořenému československému
státu

13. 11. 1918 Národní výbor vydal prozatímní ústavu

14. 11. 1918 v Praze se konala první schůze Národního shromáždění, které
podle prozatímní ústavy vzniklo rozšířením Národního výboru.
Československo se stalo republikou, prezidentem byl zvolen 
T. G. Masaryk a předsedou vlády Karel Kramář

20. 1. 1919 dokončeno obsazování Slovenska českým vojskem

29. 11. 1919 zahájeno obsazování německých provincií, dokončeno
během prosince

19. 12. 1918 vydán zákon o osmihodinové pracovní době

16. 4. 1919 vydán záborový zákon, který byl součástí pozemkové reformy

květen 1919 v Praze, v Kladně i jinde probíhaly živelné protidrahotní bouře

proběhly obecní volby

8. 7. 1919 na základě výsledků obecních voleb byla jmenována nová vláda
vedená sociálním demokratem V. Tusarem

8. 1. 1920 vznikla Československá církev husitská

29. 2. 1920 Národní shromáždění schválilo ústavu Československé republiky

18. 4. 1920 první volby do Národního shromáždění výrazně vyhrála sociální
demokracie

27. 5. 1920 prezidentem byl znovu zvolen T. G. Masaryk

14. 9. 1920 druhá Tusarova vláda podala demisi, o den později byla
jmenována úřednická vláda vedená J. Černým

14. – 16. 5. 1921 ustavena Komunistická strana Československa

26. 9. 1921 jmenována nová vláda v čele s E. Benešem

7. 10. 1922 prezident jmenoval novou vládu vedenou agrárníkem A. Švehlou


