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Metodický list/anotace

Prezentace podává základní fakta k období existence Protektorátu Čechy a Morava
v kontextu druhé světové války v Evropě, která společně s obrazovým materiálem a 
průvodními úkoly vedou žáka k pochopení postavení našeho státu v době nacistické 
okupace a zhodnocení domácího a zahraničního odboje.

Datum vytvoření: 30.4. 2013



PROTEKTORÁT 
ČECHY A 
MORAVA



Československo a 2. světová válka 

 Sudety – anexe nacistickým Německem
(1938 - 45) 

 Protektorát Čechy a Morava
(1939 – 45)

 Slovenský štát 
(1939 - 45)

 Jižní Slovensko a Podkarpatská Rus 
(1939 - 45) – připojeny k Maďarskému království



Protektorát Čechy a Morava
v rámci Německé říše

Obrázek  č. 1



Protektorát Čechy a Morava

• 15.(16.) března 1939 – 8.(9.) května 1945
 součást Německé říše
 nelegální anexe po vynuceném 

odstoupení Sudet
 prezidentem Emil Hácha 
 exilová vláda v Londýně 

v čele s Edvardem Benešem
Úkol: Víte, jak se členilo území protektorátu?



Mapa Protektorátu
v letech 1942 - 1945

Obrázek  č. 2

Řešení: Území Protektorátu se členilo na dvě země – zemi Českou 
a Moravskoslezskou a dále na okresy – tzv. „Oberlandráty“



Moravští Němci vítají příjezd německého vojska
Brno, 15. březen 1939

Obrázek  č. 3



Protektorát Čechy a Morava

Hospodářské důsledky:
 průmyslové podniky - pod nucenou správou
 zemědělství – povinné dodávky živočišné 

a rostlinné produkce
 válečná daň (Německo připravilo náš stát během 

okupace o 43 tun ryzího měnového zlata)
 potravinové lístky a šatenky
 černý trh



Potravinové lístky
na maso, chléb, brambory a mléko z období Protektorátu

Obrázek  č. 4



Protektorát Čechy a Morava

Odpor obyvatelstva:
 několik tisíc českých vlastenců uvězněno
 bojkot všeho německého
 protiněmecká vystoupení (v chrámu sv. Víta, 

u hrobu F. Palackého, pouť na horu Říp)
 demonstrace 28. října 1939 

(student Jan Opletal umírá na následky zranění)
 17. listopadu 1939 – zavřeny VŠ
→ilegální organizovaný odboj 

(šíření letáků a ilegálních časopisů)
Úkol: Jaký svátek se pojí k událostem 17. listopadu 1939?



Pohřeb Jana Opletala
Náklo, 16.11. 1939

Obrázek  č. 5
Jeho pohřeb, 
kterého se 
účastnily tisíce 
studentů, 
přerostl v další 
protinacistickou 
demonstraci. 
Jejím důsledkem 
bylo zavření VŠ. 
(Přes tisíc 
studentů bylo 
posláno do 
koncentračního 
tábora 
Sachsenhausen 
a 9 studentů 
bylo 
popraveno.)

Jan Opletal, 
student medicíny 
na Karlově 
univerzitě, byl 
zabit při 
protinacistické 
demonstraci. 
(Navštěvoval 
obecnou školu v 
Nákle u 
Olomouce a 
gymnázium v 
Litovli.)

17. listopad byl stanoven jako „mezinárodní den studenstva“.



Protektorát Čechy a Morava

Teror na českém obyvatelstvu
 po Mnichovu – vyhnána část Čechů z pohraničí, 

většina Němců – na straně okupační moci
 od r. 1939 - politika „cukru a biče“ (popravy, 

koncentrační tábory, nucené práce), norimberské 
zákony (arizace židovského majetku)

 1940 – vydal K.H. Frank tajné memorandum o 
konečném řešení české otázky

 27.5. 1942 – po atentátu na říšského protektora 
Heydricha vypáleny obce Lidice a Ležáky



R. Heydrich a K.H. Frank na Pražském hradě
1941, Bundesarchiv

Obrázek  č. 6



České znění vyhlášky
1942

Česká polovina 
vyhlášky, kterou 
německá 
okupační správa 
nařídila vyklidit 
33 obcí na 
Drahanské 
vrchovině

Obrázek  č. 7



Sousoší zavražděných lidických dětí

Obrázek  č. 8

Každé z 
lidických 
dětí má 
zde svou 
podobiznu.



Šibenice v Terezíně

Oběti nacismu
se měly stát pro 
ostatní občany 
odstrašujícím 
příkladem, aby se  
nikdo nestavěl proti 
okupační moci.
Je uváděno, že 
za okupace Čech
a Moravy a za 
samostatného
Slovenského státu 
zahynulo asi 
343–360 tisíc 
československých 
občanů, z toho asi 
265–270 tisíc Židů .

Obrázek  č. 9



„Váš československý spojenec“
britský plakát

Obrázek  č. 10

Plakát přibližující 
československé 
exilové vojsko. 
Na plakátu četař 
J. Hrubý, jeden 
z atentátníků na 
Heydricha.



Protektorát Čechy a Morava

• 1943 – aktivace odboje po b. u Stalingradu 
(sabotáže, partyzánský boj)

• 1944 – rozmach partyzánského odboje, 
příděly se snížily na polovinu, v důsledku „totální 
mobilizace“ - omezení ve všech oblastech života

• 1945 – přes Protektorát a Sudety procházely 
statisíce Němců a zajatci z koncentr. táborů při 
pochodech smrti
- v čes. zemích operovala skupina armád „Mitte“ 
a domobrana „Volkssturm“



Partyzánská odpověď na německé vyhlášce
ze 17. dubna 1945

Obrázek  č. 11



Protektorát Čechy a Morava

• duben 1945 – osvobozena vých. Morava
• 1. května – v Přerově vypuklo celonárodní 

povstání, obsazeny dopravní uzly → stížen ústup 
Wehrmachtu a jednotek Waffen SS

• 5. května – začátek pražského povstání 
(prohlášení České národní rady o konci 
Protektorátu, boje na barikádách, volání 
pražského rozhlasu o pomoc, Američani u Plzně)

• 8. května podepsán protokol o volném průchodu 
Němců Prahou



Protektorát Čechy a Morava

• 9. května 1945 – Praha osvobozena 
Rudou armádou
- v ranních hodinách sovětské tanky 
1. ukrajinského frontu maršála Koněva 
vjely do Prahy, sovětští vojáci se utkali 
se zbytky německých vojsk, kterým se 
nepodařilo opustit Prahu



Tank č. 23 – sovětský tank IS-2
Obrázek  č. 12

Původně 
památník 
osvobození 
v Praze, v 
roce 1991 
přebarven 
na růžovo 
a umístěn 
v Muzeu v 
Lešanech

Úkol: Jak hodnotíte význam celonárodního 
povstání? 



Řešení:

Význam pražského a celonárodního povstání:
zhroucení týlu německé armádní skupiny Střed
největší bitva 2. světové války svedená 

Čechoslováky
při bojích zahynulo přes 1500 Čechů, asi 

300 Vlasovců a kolem 1000 Němců

(Bez pomoci „kontroverzních“ Vlasovců by bylo povstání 
hned na začátku poraženo. Vlasovci byli po válce vydáni 
SSSR, následovaly popravy nebo smrt v Gulagu)
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