VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV

20 LET ČSR A BOJE
ZA ZACHOVÁNÍ REPUBLIKY

Pracovní list pro žáky ZŠ

...........................................................................
jméno žáka

Ahoj holky a kluci,

právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „20 let âSR a boje
za zachování republiky“. Do tohoto listu si zapisujte odpovûdi, které najdete
ve vitrínách expozice „Armáda âeskoslovenské republiky 1918-1939“.

MALÁ DOHODA
Naši politici si brzy po vzniku ČSR uvědomovali nutnost mezinárodních spojenectví v rámci Evropy.
Došlo k uzavření tzv. Malé dohody, vojensko-politického spojenectví v letech 1921-1939 složené z Československa, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a Rumunska. Tato dohoda, výrazně podporovaná
Francií, zaručovala vzájemnou pomoc těchto států v případě útoku Maďarska.
Kdo inicioval v roce 1919 jednání Československa s Královstvím Srbů, Chorvatů
a Slovinců o vzájemné pomoci v případě útoku Maďarska?
...........................................................................................................................................

MOBILIZACE 1921
Na počátku 20. let političtí i vojenští představitelé Československa považovali za hlavního nepřítele státu Maďarsko. Zejména trvali na tom, aby
se žádný příslušník z rodiny Habsburků nevrátil na uherský trůn. Ze strany Maďarska hrozilo
vojenské nebezpečí, proto bylo třeba zajistit bezpečnost Československa. V roce 1921 byla vyhlášena mobilizace. Její průběh sice trpěl vážnými
nedostatky, které odpovídaly malým zkušenostem
a krátké době existence naší armády, ale výsledek
byl přesto úspěšný.

SPOJENECTVÍ S FRANCIÍ
V lednu 1924 byla uzavřena československo-francouzská spojenecká smlouva, která byla odrazem profrancouzské československé zahraniční politiky. Tato dohoda zajišťovala bezpečnost republiky především
proti případnému útoku ze strany Německa či Maďarska.

NÁSTUP ADOLFA HITLERA
Velmi vážným zásahem do vývoje situace v ČSR byl nástup Adolfa Hitlera k moci. V roce 1935 vznikla Sudetoněmecká strana, která v září 1938
vyvolávala v českém pohraničí osídleném německou menšinou problémy.
Čs. armáda musela na Hitlerovu sílící moc rychle zareagovat zásadními
opatřeními, zrychlit modernizaci armády a doplnit výzbroj. Byla provedena
reorganizace armády, zavedena dvouletá základní vojenská služba, začalo
se stavět pohraniční opevnění. Vojenské výdaje na obranu státu neustále
rostly.

Zjisti jméno zakladatele Sudetoněmecké strany, který byl původní profesí učitel tělocviku.
..........................................................................................................................................
Kdo byl šéfem Bezpečnostní policie a Bezpečnostní služby SS?
..........................................................................................................................................

FRANCOUZSKO-SOVĚTSKÉ SPOJENECTVÍ
Poté, co se v Německu dostali k moci nacisté, začala československá diplomacie hledat nové spojence.
Beneš se obrátil k Sovětskému svazu a v roce 1935 uzavřel nové spojenectví, které obsahovalo doložku,
že pomoc Rudé armády přijde jen tehdy, pokud oběti agrese poskytne pomoc Francie.

BUDOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ
V letech 1935-1938 se na našem území v pohraničních oblastech začalo budovat opevnění. Opevnění
bylo budováno proti nepřátelsky naladěným sousedním státům – Německu, Maďarsku a Rakousku.
Od začátku se počítalo s tím, že opevnění útočící
nepřátele nezadrží, ale zbrzdí je na dostatečně dlouhou dobu, než západní spojenci zmobilizují své síly.
Stavba pohraničního opevnění byla velmi technicky
i ekonomicky náročná.

Jak se nazývala speciálně vybudovaná složka československé armády, která řídila výstavbu pohraničního opevnění?
..........................................................................................................................................................

Jak se lidově nazýval železobetonový objekt lehkého opevnění vzor 37 budovaný v rámci výstavby
československého opevnění? Odpověď najdeš v tajence.

1.
2.
3.
4.

Oﬁciální název nacistického Německa.
Proces přípravy na válku.
Území kolem hranic státu.
Stavby vybudované za účelem
obrany státu.
5. Země, kvůli které ČSR v roce 1921
mobilizovala.

MOBILIZACE 1938
Reorganizace čs. armády byla ze značné části uskutečněna v roce 1938. Hitlerova moc stále sílila. Bezprostředně po připojení Rakouska k Třetí říši se napjaté
československo-německé vztahy ještě přiostřily. V září
roku 1938 byla na našem území vyhlášena mobilizace, která prokázala vynikající připravenost čs. vojáků.
Naše dobře vycvičená a vyzbrojená armáda patřila
v roce 1938 k nejlepším v Evropě. Československé
armádní velení považovalo za nejhorší možnou variantu náhlé napadení nepřítelem, proto byla obsazena především dokončená opevnění. Situace se ale po
kapitulaci československé vlády a přijetí podmínek
mnichovské dohody změnila. Naše odhodlaná armáda dostala rozkaz svou vlast nebránit a pohraniční
oblasti byly opuštěny.

Jaký byl početní stav naší armády po mobilizaci roku 1938?
.........................................................................................................................................
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