
Československo  

po válce 1945 - 1948 
9. ročník 



- o budoucím Československu bylo 

rozhodnuto ještě během války…bude 

pod vlivem SSSR          ¾ území musí 

osvobodit Rudá armáda 

- navíc od Mnichova 1938 panovala 

nedůvěra k záp. mocnostem (Fr. a VB), 

protože nás (Sudety) nechaly Hitlerovi 



- proto jsme potřebovali silného 

spojence na východě a tím byli 

Rusové… lidé je jako osvoboditele 

vítali s upřímným obdivem a úctou 



- o uspořádání poválečného 

Československa se jednalo už v 

březnu 1945 a v dubnu 5. 4. 1945 

vyšel  v již osvobozených Košicích 

„Košický vládní program“ 



- program obsahoval např. : 

 orientace na SSSR 

 rovnoprávnost Čechů a Slováků 

 vysídlení Němců a Maďarů 

 konfiskace jejich majetku 

 potrestání zrádců a kolaborantů 

 pozemková reforma (kolektivizace) 

 



 zestátnění průmyslu 

 vznik NV = národní výbory (– místo 

obecních úřadů) správní orgány do roku 

1990, staraly se o všechno - sňatky, 

matrika, výdej občanských průkazů, 

stížnosti sousedů, brigády….. 

- byly místní a městské - MNV 

          okresní - ONV 

          krajské - KNV 

 



- prezidentem byl stále Edvard Beneš, 

vrátil se v květnu z Londýna a 

předsedou KSČ se stal Klement 

Gottwald 



NÁRODNÍ FRONTA 

= Koalice (spojenectví stran za účelem 

vytvoření vlády) 

 

- byly zakázány fašistické a 

kolaborační strany a ostatní musely 

vstoupit do NF = vládní koalice 

poválečných stran 

 

         



Politické strany sdružené v 

Národní frontě 
• Československá strana sociálně 

demokratická (ČSSD) 

• Komunistická strana Československa 

(KSČ) 

• Československá národně socialistická 

strana (ČNS) 

• Československá strana lidová (ČSL) 

• (slovenská) Demokratická strana (DS) 



- Podkarpatská Rus na nátlak připadla 

k SSSR              ztráta rusínské, 

ukrajinské a ruské menšiny obyvatel 

po 1. sv. válce 

po 2. sv. válce 



Odsun Němců z ČSR 

-  už v srpnu rozhodla Postupimská 

konference o odsunu Němců ze všech 

států zpět do Německa (představa 

soužití byla šílená) 

-  u nás šlo asi o 3 mil Němců, odsun byl 

nařízen i za cenu hospodářských ztrát 

(bude opuštěna spousta pracovních 

míst)  

 



1. divoký odsun - 660 tisíc 

(květen/červen 1945) = živelné 

vyhánění něm. mluvících lidí + násilné 

průvodní akce (osobní msta, odveta, 

pomsta, touha krást…) 



 

Brněnský pochod smrti  18.6. 

1945 

 • Při vysídlení Němců z 

Brna tzv. „Brněnském 

pochodu smrti“ od 30. 

– 31. května 1945 

bylo „vyvedeno“ 20 

000 až 35 000 

brněnských Němců. 

Dle historicky 

doložených údajů 

přišlo do 20. 8. 1945 

o život 1 691 osob 



Masakr na Švédských šancích 

 
• Masakr prováděli 

příslušníci 17. pěšího 

pluku z Petržalky 

(bývalí příslušníci 1. 

československého 

armádního sboru)  

• Zmasakrovali zde 265 

obyvatel  

• Naprostou většinu 

povražděných tvořily 

ženy a děti 



Ústecký masakr 30.6.1945 

•  Oběti byly tlučeny, 

stříleny, topeny v 

požární nádrži nebo 

shozeny z mostu E. 

Beneše do Labe a 

stříleny ve vodě. 

Počet mrtvých se 

odhaduje na 80-100, 

konkrétně doloženo je 

43 



2. organizovaný odsun - 2 250 000  

 (do konce roku 1946) - bez násilí, museli 

tu nechat majetek - vzít si jen 30 - 50 kg 



3.  dodatečný odsun - 1947- 48 

- příslušníci rodin, které v předešlých 

fázích byly roztrženy 



- směli zůstat :  

 antifašisté 

 různí odborníci 

 osoby ze smíšených manželství 

 



- od roku 1940 (uznání prozatímní čs. 

vlády v Londýně) - do podzimu 1945 

byly vydávány dekrety 

prezidenta republiky 

 - měly platnost jako zákony 

 



- bylo jich skoro 150 a řešila se tím 

situace, kdy nemohly být schvalovány 

zákony Národním shromážděním, 

protože neexistovalo 



- dekrety např. : 

 o potrestání nacistických 

zločinců a kolaborantů (jaro 1946 

proces s K. H. Frankem - 

nesoudil ho Norimberský tribunál, 

ale byl vydán k trestu do 

Československa - zadržen při 

pokusu o uprchnutí do am. zajetí  - 

autokolona zastavena u Rokycan a 

nejprve předána americké straně, 

pak do Čech) 

 



- byl obviněn z 15 paragrafů a veřejně 

oběšen v pankrácké věznici 



 
 o konfiskaci majetku kolaborantů 

 o zrušení německých VŠ 

 o zavedení koruny československé 

 



 o úpravě čs. státního 

občanství (Němci i Maďaři 

si mohli požádat o 

zachování čs. občanství, 

pokud prokázali odboj, 

antifašismus a nebyli v 

Sudetoněmecké straně) 

 o znárodnění bank, 

pojišťoven, dolů, 

průmyslu a závodů nad 

500 dělníků 



- v říjnu 1945 vzniklo Prozatímní 

národní shromáždění, odsouhlasilo 

platnost dekretů…následuje 

příprava 1. řádných voleb na 

jaro 1946 



Volby 1946 v českých zemích 



Volby 1946 na Slovensku 



Nová vláda 



2) Demise 12-ti nekomunistických ministrů: 

- 20.2.1948 

- demisi nepodali komunisté a  

      někteří bezpartijní ministři  

      (J. Masaryk, L. Svoboda) 

- demisi tedy nepodal nadpoloviční počet  

      ministrů - ti věřili, že prezident demisi nepřijme 

- prezident Beneš demisi nechtěl přijmout, ale 

byl na něho vyvíjen velký tlak ze strany KSČ 

Dne 20. února 1948 se sešla mimořádná schůze vlády.. 

Masaryk 
L. Svoboda 



3) Tlak na prezidenta Beneše: 

- KSČ - shromáždění na Staroměstském náměstí 

v Praze 

- sjezd závodních rad požadoval další znárodnění 

a přijetí demise 

- v továrnách byly vytvořeny lidové milice 

(ozbrojené oddíly KSČ) 

- jednohodinová generální stávka 25.2. taktéž 

požadovala přijetí demise 

 

 

shromáždění na Staroměstském náměstí 

lidové milice 



4) Tomuto obrovskému tlaku Beneš 

neodolal a demisi 12-ministrů přijal: 

- 25.2.1948 

 

 

5) Premiér Gottwald doplnil vládu o své 

příznivce: 

- nastala diktatura jedné strany (KSČ) 

- proto únor 1948 označujeme jako  

      komunistický puč 

- toto období skončilo až po sametové revoluci 

17.11.1989 

 

 

 


