
11.května 2020, 9.A a 9.B  
Minule jsme vzpomněli klíčový rok našich poválečných dějin a pokud jste pozorně četli moji 
předmluvu, pak zápis a  zhlédli videosekvenci „slavné dny“, tak by neměl být problém doplnění.  
Dnes se zaměříme na bezprostřední vývoj po únoru 1948, tedy nejtvrdší období. Ještě během únorové 
vládní krize 1948 KSČ zakládala tzv. akční výbory Národní fronty, což byly komunisty jmenované 
orgány rozhodující o tom, kdo může zůstat ve vedení měst, vesnic atd. a kdo není tak zvaně spolehlivý 
a musí svoji funkci nebo zaměstnání opustit. Proběhly také první nesvobodné volby. Volič mohl vybírat 
jen mezi tzv. společnou kandidátní listinou takticky nazvanou „Národní fronty“ (ale s převahou 
kandidátů KSČ) a prázdným lístkem. Ovšem kampaň vytvořila psychologický tlak, že kdo odevzdá 
prázdný lístek, je nepřítelem republiky. Bylo ještě umožněno konání všesokolského sletu.  
Ale již od roku 1949 komunisté získanou moc začali upevňovat s pomocí sovětských poradců a to 
znamenalo mj. pronásledování odpůrců režimu ale i hledání nepřátel ve vlastních řadách. Cílem pak 
bylo vytvořit poslušnou společnost a navodit atmosféru strachu a nejistoty, což mělo odradit kritiky 
z jakékoliv části společnosti..... Zkrátka bylo by toho na povídání mnoho. Proto zápisový úkol bude 
pouze heslovitý a jeho součástí budou také některá letos smutná kulatá  výročí (po 70 letech) 
Mimochodem, český komediální film „Černí baroni“ natočený podle románu Miroslava Švadrlíka je 
právě o tzv. pétépácích (PTP), ale ve skutečnosti to samozřejmě tak úsměvné nebylo. 
 
Zápis:         (co je červeně, nemusíš opisovat) 
 

K doplnění lze využít učebnici na str. 128–131  a doporučuji podívat se na  videa 
 
Upevňování moci KSČ a politické procesy 

 
- květen 1948 – nová ústava , 1. ____________ volby 
- ____________  abdikoval a od června 1948 prezidentem ________________ 
- poslední demonstrace proti KSČ v roce 1948 při ____________ sletu a při pohřbu Beneše  
- pak nástup politiky ostrého kurzu a pronásledování odpůrců: 
 StB (co to je ? ) 
 hledání tzv. třídních _________ 
 TNP, PTP  (vysvětli zkratky – do jednoho posíláni odpůrci režimu, druhé pro nespolehlivé 

vojáky, tzv. „černí baroni“) 
 Vykonstruované __________ procesy (cílem odstranit kritiky, nepohodlné a zastrašit) – 

např. s  generálem ________, M.Horákovou (27.6.1950 popravena), s hokejisty 
 hledání nepřátel ve vlastních řadách =proces s tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským 

(1952) 
 1950: snaha očernit církev (umučen farář _____________) a  rušení klášterů 

 
Videa:  
 

Pro srovnání podobné atmosféry totalitních soudců doporučuji zhlédnout ukázku z nacistického soudu z války a 
pak z procesu s generálním tajemníkem KSČ Slánským (jsou to autentické záběry, to není nic zfilmovaného. 
Propaganda samozřejmě soudy přenášela rozhlasem a také natáčela, aby byli odrazeni případní krtici režimu a 
vznikla atmosféra strachu) 
https://www.youtube.com/watch?v=Fgpbq2hd0yY – nacistický soud, fanatický soudce Roland Freisler   (4:43) 
http://www.youtube.com/watch?v=nCXVAKvwnKM – komunistický soud začátku 50.let, prokurátor (tj. žalobce)  Josef Urválek  (2:28) 
 
http://www.stream.cz/slavnedny/593808-den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven - poprava M.Horákové  (6:28) 
http://www.youtube.com/watch?v=0cJZerPi4I0&feature=related – M.Horáková   (1:12) 
http://www.youtube.com/watch?v=k7E0I937g6c – TNP-jáchymov  (11:48) 
https://www.youtube.com/watch?v=77rxn8iM43Y – proces s hokejisty (prezentace) 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-cihostskeho-zazraku-11-prosinec-1949-152807    - proti církvi  (7:04) 

 


