
MEZIVÁLEČNÍ ČESKOSLOVENSKO 
 
Situace během WWI 
- zahraniční odboj: - Tomáš Garrique Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik 

- legie: zahraniční jednotky vojáků – legionářů 
- domácí odboj:  - Maffie – předává informace do zahraničí 
 
Vyhlášení Československa 
- 28.10.1918 – „muži 28.října“ vyhlašují samostatný stát: Antonín Švehla, Alois Rašín, František 
Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár 
- prvním prezidentem: _____________________, min.zahraničí: _______________________ 
- politické strany: Československá strana agrární - Antonín Švehla, František Udržal 

Národní demokracie - Karel Kramář, Alois Rašín 
Sociální demokracie - František Soukup, Vlastimil Tusar, Ivan Dérer 
Československá strana národně socialistická - Václav Klofáč 

- pohraničí vojensky obsazeno, spory o hranice s ____________________________________ 
- národnostní problémy (Češi, Slováci, Němci, Maďaři, Rusíni, Židé, ... ) 
- průmyslově rozvinutá země - __________________________________________________ 
- měnová reforma Aloise Rašína: odluka čsl. koruny od R-U měny, okolkování bankovek 
 
Vývoj ve 20.letech 
- v zahraniční politice orientace na ______________ 
- zákony: zrušeny šlechtické tituly, uzákoněna osmihodinová pracovní doba 
- všeobecné rovné přímé tajné hlasovací právo 
 
Vývoj ve 30.letech 
- hospodářská krize vleklá, oživení - _____________________________________________ 
- roste vliv fašistů – v pohraničí SdP (Konrád Henlein) 
 
Zánik Československa 
- Hitler – snaha o obsazení Československa – záminkou ______________________________ 
- v pohraničí - Freikorps (= _______________________) útočí na úřady s cílem převzít moc 
=> čsl. vláda vyhlašuje v pohraničí stanné právo - __________________________________ 
- anglická diplomacie se ujala řešení německo-československého problému 
- 15.9.1938 Berchtesgaden – schůzka Hitlera a Chamberleina - ________________________ 
- 22.9.1938 Godesberg – jednání Hitler a Chamberlein 
-situace hrozila válka => Benitto  Mussolini navrhl konferenci => 29.9.1938 konference 
v Mnichově (VB: Neville Chamberlain, It: B.Mussolini, N: A.Hitler, Fr: Édouard Daladier) 
- Mnichovská konference: ___________________________________________________ 
- 30.9.1938 Beneš přijal mnichovský diktát => konec první republiky, počátek druhé 
republiky (30.9.38 – 15.3.39) = „okleštěné Československo“ 
 
Druhá republika (Česko-Slovensko) 
- Čsl. závislé na fašistickém Německu, zaniká demokratický charakter republiky 
- rozvrácen obranný systém, rozrušena dopravní síť, Čsl. přišlo o průmyslové regiony 
- abdikace E. Beneše => prezidentem dr. Emil Hácha 
- 14.3.1939  vyhlášen Slovenský štát, prezidentem Jozef Tiso, premiérem Vojtěch Tuka 
- 15.3.1939 obsazení zbytku českých zemí německou armádou 
- 16.3.1939 vyhlášen Protektorát Čechy a Morava 
 
Protektorát (Protektorat Böhmen und Mähren) 
- formálně autonomie – prezidentem E. Hácha 
- podléhaly pravomoci říšského protektora: Konstantin von Neurath 
- říšský tajemník protektora: Karel Hermann Frank  


