
DRUHÁ REPUBLIKA 

1. října 1938 –14. března 1939 (167 dní)  
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„JE KONEC. TICHÉ, TRUCHLÍCÍ, 

OPUŠTĚNÉ 

ČESKOSLOVENSKO USTUPUJE 

DO TEMNOTY …STALA SE TU 

TRAGÉDIE…AŤ TOMU BUDE 

JAKKOLIV, HISTORIE JE 

SKONČENA.“ 

WINSTON CHURCHILL 



 

1. 10. 1938 – 14. 3. 1939 

   ZTRÁTA  

 1/3 území i obyvatel 

 hájitelných hranic – většina vybudovaných pevností 

 TO VŠE NA MILOST NĚMECKU 

 HOSPODÁŘSTVÍ 

 hnědouhelný revír v Krušných horách 

 ostravsko-karvinská těžba černého uhlí – velká část 

 přerušení dopravních spojů 

 



SOCIÁLNÍ DOPAD 

 DESETITISÍCE ČECHŮ DO VNITROZEMÍ 

 AUTONOMIZACE SLOVENSKA A PODKARPATSKÉ 

RUSI 

    

  

ČESKO-SLOVENSKO 
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POLITICKÝ SYSTÉM 

 SNAHA O SJEDNOCENÍ – ZJEDNODUŠENÍ 

 většina stran spojena ve stranu 

 NÁRODNÍ JEDNOTY a loajální NÁRODNÍ 

STRANU PRÁCE 

11/1938 – PREZIDENT  

EMIL HÁCHA 

V čele vlády 

RUDOLF BERAN 
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POLITICKÝ SYSTÉM 

 kritický postoj k Benešovi a První republice 

 vypjatý český nacionalismus 

 důraz na křesťanské tradice a mravní řád 

 i antisemitismus 

 

    nepřátelství vůči židům jako  

                                          představitelům židovského 

                                          náboženství judaismu, etnické  

                                          skupině nebo rase  

    forma xenofobie 

 



Dr. EMIL HÁCHA (1872 – 1945) 

 13 let předseda Nejvyššího správního soudu 

 1918 – 1938  

 vědecký pracovník 

 publikuje (mezinárodní právo) 

 odborník na anglosaské právo 

 s bratrem překládá román Tři muži  

   ve člunu Jeroma Klapky Jeroma 

 30. 11. 1938 PREZIDENTEM 
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POLITICKÝ SYSTÉM 

 ZAHRANIČNÍ POLITIKA 

 snaha zalíbit se Německu 

 vystoupení ze Společnosti národů 

 vypovězení staré spojenecké smlouvy 

 snížení stavu armády 

 protižidovské zákony 



14. BŘEZEN 1939 

 Hácha               Berlín, jednání s Hitlerem 

 jako prezident Česko-Slovenska  

 Česko-Slovensko ale již neexistuje 

  sněm v Bratislavě             v poledne 14. března 1939 
slovenská nezávislost 

 v čele Slovenského štátu - Jozef Tiso  

 brutální a vyčerpávající Hitlerův nátlak 

  (v noci ze 14. na 15. března) 

  zcela vyčerpaný Hácha svěřuje Čechy a Moravu „pod 
ochranu Říše“…  

   

   PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 



KONEC DRUHÉ REPUBLIKY 

 následuje okupace zbylých  

   českých zemí vojsky 

   wehrmachtu. 

 16. března se pak Emil Hácha 

   stává státním prezidentem  

   protektorátu. 
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PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 

 


