
Krize Československa = zápis 

• hospodářská krize vyvrcholila v ČSR v letech 1932-1933 

• propouštění, nezaměstnanost, stávky, demonstrace 

•  zvýšení dovozních cel, sociální podpora osob bez zaměstnání = 

podpora státu 

• 1932 = největší stávka = mostecký uhelný revír 

• sociální důsledky krize, vyhrocovala se národnostní otázka (Maďaři, 

Němci, Poláci, Rusíni) = nacionalismus 

• páté kolony = politické strany či skupiny lidí, které rozvracejí stát 

zevnitř 

a) SdP = Sudetoněmecká strana-Konrád Henlein 

b) HSĹS = Hlinkova slovenská ľudová strana = požadavek na 

autonomii Slovenska (samostatnost uvnitř ČSR) 

• 1935 = vítězství SdP v parlamentních volbách, prezidentem zvolen 

Edvard Beneš, spojenecká smlouva uzavřena se SSSR 

 

Mnichov 1938 = zápis 
-12. září 1938 = pokus ozbrojených skupin sudetských Němců převzít v 

českém pohraničí moc (čs. vláda vyhlásila stanné právo a poslala do 

pohraničí vojsko a četnictvo) 

• 15. září osobní schůzka N. Chamberlaina s Hitlerem 

• 19. září francouzská a britská vláda doporučily čs. vládě územní 

požadavky Hitlera přijmout 

• čs. vláda zprvu ultimátum odmítla, ale pak 21. září pod nátlakem 

Hitlerovy požadavky přijala (demonstrace a protesty lidí v Praze) 

• 22. září odstoupila čs. vláda, jmenována nová vláda v čele s 

generálem Janem Syrovým 

• 23. září vyhlášena v ČSR všeobecná mobilizace 

• 29. 9. - 30. 9. Mnichovská konference = výsledkem podepsání 

Mnichovské dohody (Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain), ČSR 

musela odstoupit pohraniční území Německu, Polsku a Maďarsku 

• 30. září čs. vláda za přítomnosti prezidenta E. Beneše, ale bez 

souhlasu parlamentu Mnichovskou dohodu přijala 



Druhá republika = zápis 

 

• 5.10. 1938 vznik 2.republiky = odstupení z úřadu prezidenta 

ČSR,odchod E.Beneše do emigrace 

• prezident 2.republiky = JUDr. Emil Hácha   

• předseda vlády = Rudolf Beran 

• 19.11. 1938 = nový název státu = Česko – Slovenská republika 

• 6.10. 1938 Žilinská dohoda (protokol) = autonomie Slovenska 

• 11.10. 1938 ustavena automní vláda na Podkarpatské Rusi 

• fašistické síly představovala organizace Vlajka 

• nové politické strany = Strana národní jednoty a Národní strana 

práce 

• počátek března 1939 = prezident Hácha vyhlásil na Slovensku 

stanné právo, sesazen předseda autonomí vláda Josef Tiso 

• 13.3. 1939 = Hitler pozval do Berlína Josefa Tisa 

• 14.3. 1939 = vyhlášena nezávislá Slovenská republika 

• noc z 14.3. na 15.3. 1939 v Berlíně Hácha pod nátlakem Hitlera 

• 15.3. 1939 v Čechách a na Moravě = Frýdek Místek (kap.Pavlík) 

• 14.3.-16.3. 1939 na Podkarpatské Rusi (gen.Oleg Svátek) 
 


