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MNICHOV
A ZÁNIK REPUBLIKY

Pracovní list pro žáky ZŠ

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

Ahoj holky a kluci,

právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „Mnichov a zánik republiky“.
Do tohoto listu si zapisujte odpovûdi, které najdete ve vitrínách expozice
„Armáda âeskoslovenské republiky 1918-1939“.

PLÁNY NA ZNIČENÍ ČSR
V průběhu let 1933-1935 se v Německu upevnil nacistický režim.
Hitlerovým záměrem bylo zničit Československo, které zůstávalo demokratickým státem a bylo spojencem Francie a Sovětského svazu. Chtěl
české země poněmčit a včlenit je přímo do své říše.

Jaká událost roku 1933 upevnila nacistický režim
v Německu?
..............................................................................................

MEZINÁRODNÍ OBRANA ČSR
Obrana naší republiky závisela na mezinárodní podpoře. Československá vláda stále věřila, že nás Francie
v případě německého útoku neopustí. Také vláda Sovětského svazu ujišťovala ČSR, že je ochotna proti
Hitlerovi zasáhnout.

V jakých letech byly uzavřeny spojenecké smlouvy s Francií a Sovětským svazem?
...........................................................................................................................................

NA CESTĚ K MNICHOVU
Postavení ČSR se zhoršilo poté, co Německo v roce 1938 obsadilo Rakousko. Tento čin vyvolal ve světě
jen slovní protesty. Nebylo pochyb, že po Rakousku je přímo ohrožena Československá republika, která
v té době budovala na ochranu svých hranic opevnění. I když měla dobře vycvičenou a vyzbrojenou
armádu, bylo jasné, že sama útoku Německa nemůže úspěšně čelit. Potřebovala pomoc spojenců, kteří by
v případě napadení Československa Německem vstoupili do války proti Hitlerovi.

MOBILIZACE 1938
V září 1938 Československo mobilizovalo. Začala mobilizovat i Francie a své bojové síly posilovala i Velká Británie. Oﬁciálně byl potvrzen
i spojenecký závazek Sovětského svazu k Československu. Velká Británie a Francie pokládaly tato vojenská opatření zejména jako prostředek
nátlaku na Hitlera, aby nerozpoutal válku a přistoupil na politickou
dohodu. Připravily plán na odstoupení pohraničí českých zemí Německu, který nutily československou vládu přijmout.

MNICHOVSKÁ DOHODA
Hitler souhlasil se svoláním konference čtyř velmocí (Německa, Itálie,
Velké Británie a Francie), která by
mu zajistila zisk rozsáhlého československého území. Konference v Mnichově se konala 29. září 1938. Sami
Němci připravili dohodu o oddělení
československého území ve prospěch
Německa. Dohoda dále stanovila, že
Československo musí změnit hranice s Polskem a Maďarskem. Československá vláda, poté co zjistila, že
selhala spojenecká smlouva s Francií,
kapitulovala a mnichovskou dohodu
přijala. Naše odhodlaná armáda dostala rozkaz svou vlast nebránit. Před 2. světovou válkou mnichovská
dohoda svět stejně nezachránila.

Velká Británie a Francie věřily, že uspokojením požadavků nacistického Německa odvrátí 2. světovou válku a zachovají mír.
Proto zástupci těchto velmocí mnichovskou dohodu podepsali. Jakým anglickým slovem se toto politické počínání nazývá?
Odpověď najdeš v tajence.

1. Proces přípravy na válku.
2. Stavby vybudované za účelem obrany
státu.
3. Území kolem hranic státu.
4. Vůdce Třetí říše.
5. Totalitní ideologie Německa
v letech 1933-1945.
6. Země, kterou Němci v roce 1938
obsadili.
7. Vojenské obsazení cizího území.
8. Město, kde se konala konference čtyř
velmocí.
9. Oﬁciální název nacistického Německa.
10. Náš západní spojenec.
11. Název českých zemí po připojení
k Německu.

Mnichovskou dohodu podepsali níže uvedení zástupci čtyř mocností. Tvým úkolem je přiřadit
ke každému z nich zemi, kterou zastupovali.
1) A. Hitler

a) Velká Británie

2) B. Mussolini

b) Německo

3) A. N. Chamberlain

c) Francie

4) E. Daladier

d) Itálie

Zapiš si jméno československého prezidenta, který byl donucen podmínky mnichovské dohody
přijmout.
........................................................................................................................................................

DRUHÁ REPUBLIKA
Druhá republika je označení pro Československou
republiku v období od 1. října 1938 do 14. března
1939, tedy od přijetí podmínek mnichovské dohody do rozbití Česko-Slovenska. Druhá republika byla
výrazně menší než její předchůdkyně a existovala
pouhých 166 dní.
Co se stalo 14. března 1939 se Slovenskem?
.............................................................
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