
29.dubna 2020, 9.A a 9.B.     
Počínaje dnešním dnem se budeme zastavovat u vybraných témat československé historie od roku 
1945. Pokaždé k nim připravím i odkazy na videa, která doporučuji zhlédnout. 
Tématem prvního zastavení je obnova politického života po osvobození Československa. Období 
od května 1945 do února 1948 bývá nazýváno také „třetí republika“ a byl to takový speciální 
československý model. Narozdíl od jiných států sovětského bloku zde relativně nejdéle vydržela 
demokracie, ačkoliv byla „omezená“ jen pro některé strany. Klíčovou událostí byly volby v roce 1946 – 
sice je vyhráli komunisté, ale v roce 1946 to ještě nebylo proto, že by nutili lidi. Takticky využili 
úspěchy celé vlády a oslovili voliče. O tom, že volby byly ještě demokratické (i když s omezeným 
počtem stran) svědčí výsledek v řadě moravských okresů včetně našeho regionu, kde vyhráli lidovci. 
 
Zápis:         (co je červeně, neopisuj) 
 

K doplnění lze využít učebnici na stranách 121, 124–125.  
 

Československo 1945-1948 – obnova politického života                 
 

- systém „Národní fronty“ => tvoří ji 8 politických stran:   
- v českých zemích: ČSSD, ČSL, ČSNS, KSČ   a 4 na Slovensku 

(rozepiš jednotlivé zkratky) 
- prezidentem _________, premiér Z.Fierlinger (od 1946 K.Gottwald) 
- ztráta Podkarpatské Rusi (předána  komu?_________) 

Zákonodárství 
- v říjnu 1945 obnoveno Národní shromáždění, do té doby dekrety prezidenta,  

např: o potrestání  (koho ? ____________ zločinců, _______ a __________)  
Volby 1946 
- účast povinná, kdo nechtěl volit žádnou ze stran, odevzdal tzv. prázdný (bílý) lístek 
Doplň výsledky voleb:              
volby v květnu 1946 celkově v čes.zemích náš region 

vítěz voleb  ČSL 
2.místo  KSČ 
3.místo  ČSNS 
4.místo  ČSD 

 
Mimochodem, povinná byla účast ve volbách i za první republiky. Paradoxem je, že po roce 1948 
komunisté povinnou účast zrušili, ale vytvořili nátlak, aby se k volbám chodilo. 
 
Videa:  
http://www.youtube.com/watch?v=tDyWFpakVuM – parl.volby 1946  (2:50, začíná až od 0:30 !!!) 
http://www.youtube.com/watch?v=nngTlGQEJRs – volba Beneše  (8:25) 
http://www.youtube.com/watch?v=M1oJROMdrsk&feature=relmfu – vánoční projev Beneše (2:38) 
http://www.youtube.com/watch?v=CY5uD8FkoG0 – Beneš jede na slovensko (1:11) 
 


