
Zdravím deváťáky a posílám další úkoly z dějepisu. 

Prostudujte si látku v učebnici – str. 93 – 65 , přepište následující 

poznámky a odpovězte na otázky. 

 

ÚNOR 1948 – vládní krize 

- rok 1948 znamenal zásadní zvrat v dějinách Československa – komunisté 

se chopili moci a udrželi si ji po následující čtyři desetiletí 

- komunistický státní převrat proběhl mezi 17. – 25. únorem 1948 

- 20. února –12 nekomunistických ministrů (národní socialisté, lidovci a 

demokraté), podalo demisi a očekávalo, že ji prezident Beneš nepřijme a 

rozpustí vládu 

- 21. února ve velkých městech proběhla řada stávek, největší na 

Staroměstském náměstí – komunisté vyzývali k vyřešení krize a doplnění 

vlády komunistickými ministry a začali vytvářet ozbrojené složky Lidové 

milice 

- 24. února ve 12 hodin začala generální stávka, které se zúčastnilo 2,5 

milionů dělníků (vyjádření souhlasu s demisí ministrů) 

- 24. února vznikly v továrnách ozbrojené Lidové milice (v odborech. 

továrnách) – jejich prostřednictvím přebírá KSČ moc- vše je podporováno 

SSSR) 

- 25. února –události vrcholí -  prezident Beneš vládu nerozpustil, ale na 

návrh K. Gottwalda na uvolněná místa jmenoval komunistické ministry, 

K. Gottwald po jednání s prezidentem odjel oznámit vítězství komunistů 

na Václavské náměstí („ Právě se vracím z Hradu…….) 

-  moci se tak ujala Gottwaldova vláda a komunisty ovládnutý parlament 

(70%) schválil 9. 5. novou ústavu, která potvrdila změnu poměrů 

- prezident Beneš odstoupil z funkce 

- v červnu 1948 zvolen novým prezidentem K. Gottwald, předsedou vlády 

se stal A. Zápotocký 

- KSČ –soustředila všechnu moc do svých rukou -  počátek totalitního 

režimu – odstraňováni všichni političtí odpůrci 

 

 

 



OTÁZKY K VYPRACOVÁNÍ (budou klasifikovány): 

1) Co bylo příčinou krize v únoru 1948? 

2) Čím vyvrcholila vládní krize? 

3) Čeho chtěli nekomunističtí ministři dosáhnout? 

4) Jak na demisi reagoval rezident Beneš? 

5) Co vznikalo v továrnách a odborech? Jaký byl jejich úkol? 

6) Jaká akce byla připravena na 24. února? 

7) Jak skončila vládní krize, kdo zvítězil? 

8) Co se dělo v Československu po únorovém převtatu? 

 


