
ČESKOSLOVENSKO ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
 

- vyhlášen Protektorát Čechy a Morava 
- prezidentem ___________________ 
 

 ZAHRANIČNÍ ODBOJ 
- * československých jednotek v zahraničí, zpoč. Polsko (pplk. Ludvík Svoboda), Francie 
- československý prapor 11, východní ____________________________________________ 
- po kapitulaci Francie evakuace asi 4 tisíc českých vojáků do VB 
- letci: Alois Vašátko (boj o La Manche), František Peřina (bitva o Francii) 
- VB: 1. čsl. smíšená brigáda, letecké jednotky (310. a 312. stíhací, 311. bombardovací peruť) 
- exilová vláda: _____________________ – Eduard Beneš 
   _____________ – monsignore Jan Šrámek 
   _______________________ – Jan Masaryk 
- napaden SSSR => * jednotek (díky plk. Heliodor Píka; velitelem pplk. L. Svoboda) 
 

 DOMÁCÍ ODBOJ 
- 2. republika: _______________________________________________________________ 
- 28.10.1939 demonstrace, zastřelen dělník Václav Sedláček, zraněn medik Jan Opletal, ten 
† 11.11.39, pohřeb se koná 15.11. => demonstrace => teror proti studentům, 17.11.39 
uzavřeny VŠ,  popraveno 9 studentských funkcionářů, na 1 200 studentů odvlečeno do KZ 
 
Odbojové skupiny 
Politické ústředí (PÚ) - * na základě politického smýšlení; Přemysl Šámal, Ladislav Rašín 
Obrana národa (ON) - bývalí generálové a důstojníci čsl. Armády (gen. Alois Eliáš) 
Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) - levicový charakter 
     - spojení těchto organizací => Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) 
komunisté - samostatná skupina, za 2.republiky v ilegalitě 
- cíle odboje: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
- zastupující říšský protektor přijíždí do Čech: Reinhard Heydrich 
- __________________________________________________________________________ 
- parašutistické výsadky z VB - cíl: organizace decimovaného hnutí odporu => SILVER A 
- OPERACE ANTROPOID (27.5.1942) -  atentát na Heydricha: Josef Valčík (Silver A), Jan 
Kubiš, Jozef Gabčík; Praha Libeň 
=> rozsáhlé německé represe (= heydrichiáda) – pověřen K.H.Frank (tajemník říšského 
protektora), 27.5.-3.7.1942 stanné právo, rozhlas hlásil jména popravených  († 1600 lidí) 
- 10.6.1942 - Lidice u Kladna – † 339 mužů, ženy – KZ, vytypované děti – převýchova 
- 24.6.1942 - Ležáky u Chrudimě - † 44 mužů a žen, děti KZ 

- Němci – snaha dopadnout atentátníky, odměna 2 mil. říšských marek => zradil jeden 
z parašutistů (výsadek Out Distance) Karel Čurda  
 
- na konci války – partyzánské jednotky, výsadky (vysílačky); odboj spíše lokální 
- 5.8.1942 ministr zahraničí Eden v dopise Janu Masarykovi odvolal Mnichov 
- Slovenské národní povstání (29.8.-27.10.1944) - poraženi 
- Pražské květnové povstání (5.-9.5.1945) - Albert Pražák, gen. Karel Kutlvašr 
 


