
 
 
Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_NIK13.doc 
Vypracoval(a),  Dne Mgr. Alena Niklová, 5.11.2013 
Ověřeno (datum) 8.11.2013 
Předmět Dějepis 
Třída 4.A 
Téma hodiny  Druhá republika 
Druh materiálu Pracovní list 
Anotace 

 
Charakteristika ČSR po podpisu mnichovské dohody a úkoly směřující 

k procvičení dějin druhé republiky.   

 

 

 

OD MNICHOVA K OKUPACI 

Druhá republika =  Republika česko-slovenská 

1.říjen 1938 – 15.březen 1939 

 

územní ztráty 

Německu předáno české pohraničí a některé české obce 

Polsku  Těšínsko 

Maďarsku  jižní Slovensko a část Podkarpatské Rusi 

rozloha ČSR zmenšena o 30 %, úbytek obyvatel o 1/3 

příchod uprchlíků z pohraničí 

listopad 1938 křišťálová noc  - útěk Židů z pohraničí 

nové hranice zpřetrhaly dopravní tepny a znemožnily případný vojenský odpor 

pomnichovské změny protiústavní,  tzn.  neprojednány národním shromážděním 

vláda a prezident přijali diktát pod nátlakem a hrozbou války 

 

hospodářské ztráty 

finanční ztráty kvůli přerušení těžby uhlí, ztrátě lesů a  třetiny orné půdy 

odliv západního kapitálu, emigrace Židů 

 

morální úpadek 

diskriminace Židů (na obsazeném území platí Norimberské rasové zákony) 

české fašistické organizace  - Vlajka, ANO – Akce národní obrody, Národní liga 

kolaborace - Emanuel Moravec 

 

sudetská župa 

pohraniční oblasti začleněny do říše jako župa Sudety – všichni obyvatelé automaticky 

občany německé říše 

 

  



 
 

vedení státu 

rozpad vládní koalice 

abdikace E. Beneše a jeho následný odchod  z  republiky  

30. listopadu prezidentem dr. Emil Hácha 

nová vláda Rudolfa Berana vydává zmocňovací zákon  zákony bez schvalování 

parlamentem 

= likvidace parlamentní demokracie 

jediná vládní strana: Strana národní jednoty /hl. agrárníci/, heslo: Republika malá, ale naše 

opoziční Národní strana práce /soc.dem. a nár.soc./  

 

Slovensko a Podkarpatská Rus 

říjen 1938 autonomie Slovenska, předseda vlády dr. Jozef Tiso 

listopad 1938 autonomie Podkarpatské Rusi 

14. března 1939 vyhlášen samostatný slovenský stát 

poté obsazení Podkarpatské Rusi Maďary 

 

14. března cesta prezidenta a ministra zahraničí do Berlína, kde Hitler oznámil okupaci 

republiky 

 

 

15. března vpád německé armády do Čech a na Moravu 

16. března vyhlášen Protektorát Čechy a Morava 

 

 

 

 

 

1. Do mapy zakresli územní ztráty Československa po podpisu mnichovské dohody 
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2.   Doplň jména nebo pojmy 

1.předseda vlády do konce listopadu -  

2.pohraniční území připojené k říši -  

3.oběti norimberských zákonů -  

4.jediná vládní strana -  

5.území odstoupené Polsku -  

6.od října autonomní území -  

7.česká fašistická organizace -  

8.území okupované Maďary -  

9.důstojník čs. armády, kolaborant - 

 

 

3. Seřaď události 

A autonomie Podkarpatské Rusi 

B odjezd  E. Beneše z republiky 

C vyhlášení Slovenské republiky 

D odstoupení Sudet říši 

E jmenování Beranovy vlády 

F okupace Čech a Moravy 

G cesta E. Háchy do Berlína 

H křišťálová noc 

I autonomie Slovenska 

 

 

 

4. Doplň jména představitelů druhé republiky 

 

2         3           4  
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Zdroje fotografií dostupné pod licencí Creative commons, cit. 5.11.2013 
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