VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV

OKUPACE A VZNIK
DOMÁCÍHO ODBOJE

Pracovní list pro žáky ZŠ

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

Ahoj holky a kluci,

právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „Okupace a domácí odboj“.
Do tohoto listu si zapisujte odpovûdi, které najdete ve vitrínách expozice
„2. svûtová válka 1939-1945“.

LIKVIDACE ČESKOSLOVENSKA
V lednu 1939 Hitler stanovil, že české země budou připojeny k Třetí říši.
Česko-Slovensko přestalo existovat ještě před tím, než prezident Emil Hácha
a ministr zahraničí František Chvalkovský odjeli do Berlína – Slovensko
vyhlásilo 14. března 1939 samostatnost, Karpatskou Ukrajinu připojilo Maďarsko. V Berlíně nacisté československým představitelům sdělili,
že české země budou 15. března 1939 obsazeny německou armádou. Zároveň
vyhrožovali, že v případě odporu bude zahájeno bombardování Prahy. Hácha
s Chvalkovským nátlaku podlehli a podepsali tzv. Berlínský protokol, v němž
s okupací souhlasili.

Na jakých strojích přijely německé jednotky, které do Čech a na Moravu dorazily
podstatně dříve, než další příslušníci říšské moci?
...........................................................................................................................................
K jaké změně silničního provozu došlo pouhých deset dní po vzniku protektorátu?
...........................................................................................................................................

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
Hitlerovým výnosem ze 16. března 1939 byl v českých zemích zřízen Protektorát Čechy a Morava. Měl vlastní orgány a úřady – státního prezidenta
(E. Hácha), protektorátní vládu, vládní vojsko, policii, četnictvo a soudnictví. Protektorátní vláda ale byla odsouzena k plnění německých příkazů.
Plány nacistů s českým národem byly jednoznačné: třetina obyvatel měla být
poněmčena, třetina odsunuta a třetina zavražděna.
Najdi v expozici tento znak a zapiš si, co symbolizoval?
................................................................................................

OKUPAČNÍ REŽIM V ČESKÝCH ZEMÍCH
Němci záhy po vzniku protektorátu vybudovali vlastní úřady a instituce, které byly nadřazeny české protektorátní správě s cílem prosadit německé záměry. Rozhodující pravomoc příslušela říšskému protektorovi, přímému zástupci Hitlera na tomto území, od roku 1943 pak německému státnímu ministrovi pro
Čechy a Moravu. Okupační režim se opíral zejména o bezpečnostní a policejní složky, zvlášť brutálně proti
českému národu postupovala německá tajná státní policie.

Víš, jaký měla název německá tajná státní policie? Odpověď najdeš v tajence.

1. Příslušník zahraničního vojenského
odboje.
2. Vůdce Třetí říše.
3. Totalitní režim v Německu v letech
1933-1945.
4. Název českých zemí po připojení
k Německu.
5. Český protektorátní prezident.
6. Vojenské obsazení cizího území.
7. Domácí či zahraniční organizovaný
odpor.

Zde jsou uvedena jména říšských protektorů nebo zastupujících říšských protektorů,
kteří tuto funkci na území protektorátu zastávali. Tvým úkolem je každé jméno spojit
se správným obdobím, ve kterém tuto funkci vykonávali.
1) Konstantin von Neurath
2) Wilhelm Frick
3) Reinhard Heydrich
4) Kurt Daluege

a) 1943 – 1945
b) 1939 – 1943
c) 1942 – 1943
d) 1941 – 1942

PRVNÍ PROJEVY ODPORU
První projevy nesouhlasu s okupací naší země měly podobu strhávání nacistických symbolů a vyhlášek,
veřejného zpěvu národních písní, malování protiněmeckých hesel a vydávání ilegálních tiskovin s protinacistickým zaměřením.

ČESKOSLOVENSKÝ PROTINACISTICKÝ ODBOJ
Československý protinacistický odboj, někdy také nazýván II. odboj,
se začal formovat již koncem března 1939. Představovala jej celá řada ilegálních organizací. K těm nejvýznamnějším patřila Obrana národa, do které
vstupovali bývalí příslušníci československé armády, legionáři, sokolové,
ale i učitelé a dělníci. Většina jejích vedoucích činitelů byla popravena.
Na počátku roku 1940 bylo vytvořeno Ústřední vedení odboje domácího,
které si vytyčilo za cíl sjednocení domácího odboje a koordinaci odbojových akcí.

Zjisti, co je na tomto obrázku zachyceno.
...................................................................................................................................................

Zapiš si alespoň 3 členy odbojové skupiny Obrana národa.
...................................................................................................................................................

FORMY PROTINACISTICKÉHO ODPORU
Již na jaře a v létě roku 1939 se vlastenci proti nepříteli činili různým způsobem. Rozšiřovali ilegální
tiskoviny, pomáhali pronásledovaným osobám a jejich rodinám, kterým poskytovali jídlo, šaty, peníze
a úkryty. Organizovali také odchody bývalých československých vojáků a ohrožených osob do zahraničí. Podávali rovněž důležité informace z vojenské, politické a hospodářské oblasti představitelům československé emigrace.
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