
ČSR NA ROZCESTÍ 



OBNOVENÍ REPUBLIKY 

•  návrat prezidenta E. Beneše a nové čs. vlády 

• odtržení Podkarpatské Rusi 



ODSUN NĚMCŮ nepsat 
odsun německého 

obyvatelstva z území 

Československa deportace 

někdy 

označováno 

jako vyhnání 

masová 

nucená 

násilná 

Abschiebung der Deutschen 

aus der Tschechoslowakei 

1945-46 

cca 3 miliony Němců zůstat mohlo asi 250 000 omezená práva 

odplata 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=SvujKUgdIreCeM&tbnid=YQmjorKjSZI4mM:&ved=0CAgQjRwwADgP&url=http://www.historie-vrbno.estranky.cz/clanky/povalecny-odsun-nemeckeho-obyvatelstva.html&ei=rniDUevhGoqbtQaEpoHACA&psig=AFQjCNHgq41rME9V7GqjofXuo4kEApfBYA&ust=1367657006467775
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2V0v-HyLEWiaRM&tbnid=UopYz0pMXmQfbM:&ved=0CAgQjRwwADgP&url=http://kostelnibriza.cz/historie/odsun/&ei=t3iDUZm9Eoel4ATAg4GQBA&psig=AFQjCNGg72W5wjgUS3oYSeIrj_KjfMClGQ&ust=1367657015348102


Odsun 
divoký organizovaný 

- ihned po konci války 

- trvá několik týdnů 

- spontánní 

- reakce na válku a 

útlak ze strany 

Německa 

- kolektivní vina 

- násilný průběh 

např.: 

brněnský pochod smrti 

ústecký masakr 

hromadné hroby u Postoloprt 

- 1.transport v lednu 1946 

- trvá až do roku 1947 

- řízený vládou. pod 

mezinárodním 

dohledem 

- bez krutostí a násilností 
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PRINCIP KOLEKTIVNÍ VINY 

 

 

                              PŘEČTI SI             

                     UČEBNICE s. 85 

 



NÁVRAT ŽIDŮ A ROMŮ 

NEPSAT 

• Ze 120 000 čes. Židů přežilo 14 000 

• Češi na ně nahlíželi jako na Němce- odchod do 

ciziny 

• Romové- snaha o rozptýlení po republice, usait 

je (likvidace romských osad) 



ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ 

PODZIM 1945 

• 1. bez náhrady zabaven majetek Němců, Maďarů, 

kolaborantů a zrádců + zabavení čs. občanství 

• 2. znárodněny továrny, hutě, doly, banky, pojišťovny 

nad 500 zaměstnanců 

• 3. 1. etapa pozemkové reformy- půda zrádců + kol. 

rozdělena mezi rolníky a bezzemky (1/3 půdy) 

• 4. Měnová reforma- zavedena jednotná měna 

 





BENEŠOVY DEKRETY 

• Nebyl zvolen parlament (volby až 1946) 

• Zákony vydávány formou dekretů prezidenta 



POSLEDNÍ DEMOKRATICKÉ VOLBY 

5/1946 
V českých zemích Koalice Národní fronty 

•Uč.s. 86 

• vypsat 

Slovensko 

 



POSLEDNÍ DEMOKRATICKÉ VOLBY 

• 5/1946 parlamentní volby 

• V čes. zemích vítězí KSČ (40 %) 

• Na Slovensku DS (61 %) 

• V celé ČSR vítězí komunisté (38 %) 

• Ve vládě je 26 ministrů, z toho 12 
demokratických 

• Předseda vlády: Klement Gottwald 

 

 



ÚNOROVÝ STÁTNÍ PŘEVRAT 

• 20.2.1948 podalo 12 dem. ministrů demisi 
(odvolání nekomunist. policejních velitelů) 

• Spoléhali, že ji prezident nepřijme, ten ji 
ovšem (po naléhání Gottwalda a vedení KSČ) 
přijal 

• 25.2.= počátek totalitního režimu v ČSR 

• nová vláda složena jen z komunistů 



36.5 Procvičení a příklady 

Německo po válce 

vznik čtyř 

 okupačních zón 

západní východní 
Podle mapy urči. 

1. Které mocnosti si rozdělily 

správu nad německým 

územím? 

2. Které mocnosti měly pod 

správou západní a východní 

zóny? 

3. Jak to dopadlo s Berlínem? 

budoucí 

Spolková 

republika 

Německo 

(SRN) 

budoucí 

Německá 

demokratická 

republika 

(NDR) 

„železná 

opona“ – W. 

Churchill,  

5. března 1946 

ve Fultonu 
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36.8 Test znalostí 

 

 

Správné odpovědi: 

1. Podle odhadů historiků si 

druhá světová válka vyžádala? 
a/  20 mil. obětí 

b/  40 mil. obětí 

c/  60 mil. obětí 

d/  80 mil. obětí 

3. Pojem „železná opona“ poprvé 

užil?  
a/  J. Goebbels 

b/  W. Churchill 

c/  gen. Montgomery 

d/  J. V. Stalin 

 

2. Odsun něm. obyvatelstva byl? 
 

a/  krutý a zemřelo při něm mnoho civilistů 

b/  organizovaný západními mocnostmi 

c/  organizovaný armádou a policií 

d/  byl divoký i organizovaný 

 

4. Německo bylo těsně po válce 

rozděleno? 
a/  do spolkových republik 

b/  do dvou samostatných států 

c/  do čtyř okupačních zón 

d/  do trizonie a bizonie 

 

1. c 

2. d 

3. a 

4. c 

 

Test  na známku 

http://hubblesite.org/

