
ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945 - 1948 

 

- Košický vládní program – první program vlády obnoveného Československa 

 - Češi a Slováci – dva rovnoprávné národy v jednom státě 

 - odtržena Podkarpatská Rus 

 - potrestání Němců, zrádců a kolaborantů 

- „lidově-demokratický režim“ – politické a sociálně ekonomické reformy 

- politické strany: Československá strana sociálně-demokratická, Československá strana národně-

socialistická, Československá strana lidová, KSČ 

- dvě vyloženě slovenské strany: KSS, Demokratická strana  

- strany levicově zaměřené (až na lidovce a demokraty) 

- první vláda - Národní fronta = _______________________________________________________ 

- v čele: předseda vlády 

 

- dekrety prezidenta republiky - vydávány již od roku 1944, bylo jich vydáno přes 100ks 

- cíl: obnovit existenci republiky, změnit podobu státu 

- tresty za skutky spáchané během WWII, potrestání zločinů okupantů, kolaborantů 

- mimořádné lidové soudy, národní soudy - do konce roku 38 000 osob obžalováno,                    

trest †: K.H.Frank, J.Tiso 

- znárodňování – 24.10.45 dekrety => do státního vlastnictví: banky, pojišťovny, doly, klíčový 

průmysl (náhrada), znárodněn majetek zrádců, Němců, kolaborantů – bez náhrady 

 

- odsun - po Mnichovu a po okupaci odsun Čechů z pohraničí 

- po WWII – divoký odsun: ______________________________________________ 

- Postupim => organizovaný odsun 

 

 

- V/46 poslední demokratické volby (do r. 89) 

- růst vlivu komunistické strany (v čele Klement Gottwald) 

- výsledek voleb: ____________________________________________________________________ 

- odmítnutí Marshallova plánu (Moskva zhoršuje již tak špatnou ekonomiku, zásobování potravinami), 

Stalin účast na plánu zakázal 

- reakce SSSR na Marshallův plán: vytvoření RVHP = ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(později – reakcí na NATO byla Varšavská smlouva) 

- mezi komunisty a antikomunisty - zápas o zachování demokracie 

 



ÚNOR 1948 
 
- nárůst politických rozporů 

- komunisté – snaha očernit národní socialisty a slovenské demokraty 

- špatná hospodářská situace, velké sucho v létě 1947 

- spor o milionářskou daň 

- komunisté – mimoparlamentní forma boje: organizace masového hnutí, mobilizace mas 

- záminka: ministr vnitra Václav Nosek odvolal nekomunistické velitele SnB a nahradil je komunisty, 

poslanci žádají vysvětlení, jinak hrozí podáním demise => vládní krize 

- Nosek své rozhodnutí nezměnil, rozhodnutí neodvolal => 20.2. podány demise 

- po nátlaku komunistů 25.2. prezident E.Beneš přijal demisi 

- demokratičtí politici chtěli vést boj parlamentní cestou, měli pouze plán, ale neměli výraznou 

osobnost, navíc neměli masovou podporu 

- zahraničí považovalo ČSR za součást východního bloku a nemělo potřebu situaci řešit 

 

- mezinárodní kontext: 

 15.3.1946 - Churchillův projev: světem se spustila „železná opona“ (Štětín  Terst)  

- 1945 Truman odhalil Stalina-předstírá spolupráci se Z, chce rozšířit svou moc 

12.3.1947 - Trumanova doktrína - čelit komunistické agresi, politika zadržování 

komunismu 

  - státy: demokratické + o demokracii usilující   X   totalitní  

- USA poskytne podporu pouze demokratickým státům 

5.6.1947 - Marshallův plán: nabídka USA všem evropským zemím usilujícím o 

obnovu hospodářství (nabídnuto i SSSR – odmítl) 

  - Polsko, Jugoslávie, Čsl. – zájem, ale musely ho odmítnout (po vzoru Moskvy) 

  - účast ČSR na plánu by SSSR klasifikoval jako čin proti SSSR 

 

=> připojení Československa do bloku totalitních států 

 

 
 


