
Hra velmocí – září 1938

zasíláme vám nótu!

Čekáme na vaši odpověď

Halóóó!



Úkolem celé třídy je zjistit, jak probíhala jednání mezi evropskými zeměmi v otázce 
odstoupení pohraničního území Československa Německu. Společně zjistěte, jaký byl 
výsledek těchto jednání.

Rozdělte se do 4 skupin. Každá skupina představuje jednu zemi – Československo, Francii, 
Velkou Británii a Německo.

Každá skupina dostane svou specifickou sadu materiálů.

Pečlivě si prostudujte materiály z období 19. – 30. září 1938.

Jak vaše země přistupovala k vyjednávání ohledně možného odstoupení pohraničního 
území Československa ve prospěch Německa?

Zaměřte se na následující otázky:
1. Jaký postoj zastávala daná země k otázce odstoupení území?
2. Měnil se názor v průběhu času?
3. Byl názor jednotný?

K dispozici máte také pracovní list, do kterého si můžete zapsat poznámky.

Na prostudování materiálů máte 20 min.

Následně představíte postoj své země ostatním skupinám.2 | 25 
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Hra velmocí – září 1938Československo (1/6)

Odpověď československé vlády na anglo-francouzský plán, 20. září 1938, Praha

Vláda československá děkuje vládám britské a francouzské za zprávy, které jí daly, formulujíce svůj názor na řešení nynějších 
mezinárodních potíží týkajících se Československa. (…)
Návrhy ty byly učiněny bez dotázání zástupců Československa a bylo jednáno proti němu, aniž bylo slyšeno, ač československá 
vláda upozornila, že nemůže přijmout odpovědnost za prohlášení učiněné bez něho. Je proto také pochopitelné, že zmíněné návr-
hy nemohly být takové, aby vyhovovaly možnostem Československa. (…)
Podle názoru vlády přijetí návrhu takového druhu rovnalo by se dobrovolnému a úplnému zmrzačení státu ve všech směrech. 
Z hlediska hospodářského a dopravního bylo by Československo zcela ochromeno a z hlediska strategického dostalo by se do po-
stavení svrchovaně těžkého, dříve nebo později upadlo by po úplný vliv Německa.
I kdyby se Československo odhodlalo k navrhovaným obětem, otázka míru nebyla by nikterak rozřešena. Mnoho sudetských 
Němců dalo by přednost, z důvodu dobře známých, vystěhování z říše a usadili by se v demokratickém ovzduší československého 
státu. Důsledkem toho by byly nové potíže a spory národnostní. 
(…) Na naléhání svých přátel vláda československá šla při jednání o otázce sudetoněmecké tak daleko, že to bylo uznáno a kvito-
váno celým světem – také jedno zprohlášení vlády britské zdůraznilo, že je třeba, aby se nevybočilo z mezí československé ústavy 
– a dokonce sama strana sudetských Němců, když jí byly podány poslední vládní návrhy, neodmítla je a veřejně projevila pře-
svědčení, že úmysly vlády byly vážné a upřímné.
(…) Československo bylo vždy poutáno k Francii úctou a přátelstvím nejoddanějším a spojenectvím, které nikdy žádná vláda čes-
koslovenská a žádný Čechoslovák neporuší. (…) 
K Velké Británii je poutá oddanost a tradiční přátelství, úcta a respekt, jimiž bude vždycky Československo prodchnuto v neroz-
lučné spolupráci mezi oběma zeměmi. (…)
Vláda československá je si vědoma, že úsilí, které vlády britská a francouzská vynakládají, pramení z opravdového zájmu, děkuje 
jim za ně upřímně. Nicméně z důvodů již uvedených obrací se k nim znovu s poslední výzvou a žádá je, aby svůj názor přezkou-
šely. (…)
V této rozhodující chvíli nejde jen o osud Československa, nýbrž také o osud jiných zemí, zvláště pak Francie.
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Manifestace, 22. září 1938
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Hra velmocí – září 1938Československo (3/6)

Z tisku

22. 9. 1938

V pátek večer (23. 9. 1938) za nejvyššího napětí přišel od prezidenta Beneše 
rozkaz: Mobilisace! Celý národ zhluboka a osvobozeně vydechl.
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Hra velmocí – září 1938Československo (4/6)

Československé odmítnutí Hitlerových godesberských požadavků, 25. září 1938

Včera, po návratu pana Chamberlaina z Godesbergu, vyslanec Jeho Veličenstva v Praze odevzdal mé vládě nový návrh s dodateč-
nou informací, že vláda Jeho Veličenstva jedná pouze jako prostředník a nikterak mé vládě neradí, ani na ni nečiní nátlak.

Má vláda prozkoumala nyní tento dokument a mapu. Je to ve skutečnosti takové ultimátum, jaké se dává poraženému národu, 
a nikoli suverénnímu státu, který projevil největší možnou ochotu přinést oběti v zájmu evropského míru. Ani nejmenší stopy 
takové ochoty k obětem neprokázala dosud vláda pana Hitlera. Má vláda užasla nad obsahem tohoto memoranda. Jeho návrhy 
přesahují daleko to, k čemu jsme dali souhlas při takzvaném anglo-francouzském plánu. Zbavují nás všech záruk národní exis-
tence.

(…) Celý proces přemístění obyvatelstva se má změnit v panický útěk těch, kdož se nehodlají smířit s německým nacistickým 
režimem. Budou muset opustit své domovy, nemajíce dokonce ani práva vzít si s sebou i jen svůj osobní majetek, nebo pokud jde 
o rolníky, svůj dobytek. (…)
Proti těmto novým krutým požadavkům pokládá má vláda za svou povinnost postavit se na svrchovaný odpor a my tak s boží 
pomocí učiníme. (…)
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Hra velmocí – září 1938Československo (5/6)

Praha je připravena, září 1938

V parcích a na volných místech v Praze byly rychle vykopány 
zákopy a pouliční kryty proti leteckým bombám.

Fronta na plynové masky.
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Z tisku, konec září 1938



10 | 25 

Hra velmocí – září 1938Velká Británie (1/3)

Protesty na Trafalgarském náměstí, 18. září 1938
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Hra velmocí – září 1938Velká Británie (2/3)

Anglo-francouzský plán, 19. září 1939, Nóta britského a francouzského vyslance v ČSR, navrhující prezidentovi a československé 
vládě plán odstoupení většiny pohraničních oblastí republiky Německu

Zástupci francouzské a anglické vlády sešli se dnes k poradě o všeobecné situaci a prostudovali zprávu ministerského předsedy 
Velké Británie o jeho hovoru s Hitlerem. Britští ministři předložili svým francouzským kolegům také závěry vyplývající ze sprá-
vy, jež jim byla poskytnuta o činnosti mise lorda Runcimana. Obě vlády jsou přesvědčeny, že po posledních událostech bylo dosa-
ženo bodu, kde další setrvání oblastí převážně obývaných sudetskými Němci v rámci hranic Československého státu nemůže být 
od nynějška fakticky prodlužováno, aniž by tím byly ohroženy zájmy samého Československa a zájmy evropského míru. Vzhle-
dem k těmto úvahám byly obě vlády nuceny vyvodit závěr, že zachování míru a ochrana životních zájmů Československa mohou 
být účinně zajištěny jen tehdy, jestliže tyto okresy budou nyní odstoupeny říši.
(…) Území, jež by mělo být odstoupeno, by zahrnovalo oblasti, které mají více než 50 % německých obyvatel, ale doufáme, že na 
základě jednání mezinárodního orgánu, v němž by byl i zástupce Československa, zajistíme úpravu hranic tam, kde by bylo nut-
né. Jsme přesvědčeni, že odstoupení menších oblastí na základě vyššího procenta by nepřineslo řešení.
(…) Uznáváme, že je-li vláda ochotna přijmout navržená opatření, znamenající závažné změny v podmínkách státu, je oprávně-
na žádat zajištění své budoucí bezpečnosti. (…) Vlády francouzská a britská uznávají, jak velká je oběť, požadována na českoslo-
venské vládě v zájmu míru, ale právě proto, že je to společný zájem Evropy vůbec a Československa zvlášť, usoudily, že je jejich 
společnou povinností vyjádřit otevřené hlavní podmínky pro zajištění míru.
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Hra velmocí – září 1938Velká Británie (3/3)

Londýnské demonstrace, 28. září 1938
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Hra velmocí – září 1938Francie (1/5)

Z novin, 9. září 1938
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Přílet Daladiera na jednání, 18. září 1938
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Hra velmocí – září 1938Francie (3/5)

Anglo-francouzský plán, 19. září 1939, Nóta britského a francouzského vyslance v ČSR, navrhující prezidentovi a československé 
vládě plán odstoupení většiny pohraničních oblastí republiky Německu

Zástupci francouzské a anglické vlády sešli se dnes k poradě o všeobecné situaci a prostudovali zprávu ministerského předsedy 
Velké Británie o jeho hovoru s Hitlerem. Britští ministři předložili svým francouzským kolegům také závěry vyplývající ze sprá-
vy, jež jim byla poskytnuta o činnosti mise lorda Runcimana. Obě vlády jsou přesvědčeny, že po posledních událostech bylo dosa-
ženo bodu, kde další setrvání oblastí převážně obývaných sudetskými Němci v rámci hranic Československého státu nemůže být 
od nynějška fakticky prodlužováno, aniž by tím byly ohroženy zájmy samého Československa a zájmy evropského míru. Vzhle-
dem k těmto úvahám byly obě vlády nuceny vyvodit závěr, že zachování míru a ochrana životních zájmů Československa mohou 
být účinně zajištěny jen tehdy, jestliže tyto okresy budou nyní odstoupeny říši.
(…) Území, jež by mělo být odstoupeno, by zahrnovalo oblasti, které mají více než 50 % německých obyvatel, ale doufáme, že na 
základě jednání mezinárodního orgánu, v němž by byl i zástupce Československa, zajistíme úpravu hranic tam, kde by bylo nut-
né. Jsme přesvědčeni, že odstoupení menších oblastí na základě vyššího procenta by nepřineslo řešení.
(…) Uznáváme, že je-li vláda ochotna přijmout navržená opatření, znamenající závažné změny v podmínkách státu, je oprávně-
na žádat zajištění své budoucí bezpečnosti. (…) Vlády francouzská a britská uznávají, jak velká je oběť, požadována na českoslo-
venské vládě v zájmu míru, ale právě proto, že je to společný zájem Evropy vůbec a Československa zvlášť, usoudily, že je jejich 
společnou povinností vyjádřit otevřené hlavní podmínky pro zajištění míru.
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Z tisku, 21. září 1938
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Z tisku , 22. září 1938
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Hra velmocí – září 1938Německo (1/4)

Z německého tisku. Šokující dokumenty z útěku sudetských Němců. 19. 9. 1938

Číslo mužů a žen přecházejících hranice, aby našli bezpečné útočiště na území Říše, znepokojivě narůstá. Znovu a znovu se obje-
vují znepokojivé fotografie či osobní svědectví, které dokládají nezměrný teror, kterému ze strany Čechů čelí sudetští Němci, kteří 
často při útěku vzali jen to nejnutnější zařízení domácnosti či domácí zvířata.

Sudetoněmečtí uprchlíci při příjezdu na vídeňské nádraží. Již 27 000 sudetských Němců muselo uprchnout. Od so-
botního poledne se číslo sudetských Němců, kteří museli 
prchnout před českým terorem a najít bezpečné útočiště 
na území Říše, zvýšilo na 27 000.
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Z českého tisku, 21. 9. 1938
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Hra velmocí – září 1938Německo (3/4)

Memorandum kancléře A. Hitlera pro premiéra N. Chamberlaina, 23. září 1938

Zprávy o incidentech v sudetském území, množící se od hodiny k hodině, dokazují, že situace se stala pro sudetské Němce zcela 
nesnesitelnou a je tedy nebezpečím pro evropský mír. Proto je nezbytné, aby oddělení sudetského území, k němuž Českosloven-
sko dalo souhlas, bylo nyní uskutečněno bez jakýchkoliv dalších průtahů. Sudetoněmecké území, jež má být odstoupeno, je na 
přiložené mapě vyznačeno červeně. Oblasti, v nichž – kromě území, jež mají být obsazena – musí být ještě proveden plebiscit, 
jsou zakresleny zeleně. (…)

Aby byl sudetoněmecký problém ihned a konečně vyjasněn, podává tedy nyní německá vlády tyto návrhy:

• Stažení veškeré české branné moci, policie, četnictva, celního úřednictva a pohraniční stráže z území, jež je vyznačeno na při-
pojené mapě a má být vyklizeno, toto území bude dne 1. října odevzdáno Německu. (…)

O přání obyvatelstva, zda chce patřit k německé říši nebo k českému státu, rozhodne prostá většina mužů a žen, oprávněných 
k hlasování. Po dobu plebiscitu stáhnou obě strany vojsko z území, jež bude přesněji určeno. 

Dodatek: Vyklizené sudetoněmecké území musí být odevzdáno, aniž na něm budou zničena nebo jakkoliv znehodnocena vo-
jenská, hospodářská nebo dopravní zařízení. To zahrnuje také pozemní zařízení letecké dopravy a všechny rozhlasové stanice. 
Všechen hospodářský a dopravní materiál, zvláště vozový park železniční soustavy v označených územích, musí být odevzdán 
nepoškozený. Totéž platí o všech veřejně prospěšných podnicích. Konečně nesmějí být odváženy žádné potraviny, zboží, dobytek, 
suroviny atd.



21 | 25 
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Z německého tisku, 25. 9. 1938

Nejčerstvější německé memorandum předáno Praze

Rozhodnutí leží na českém národě: s Godesbergem k míru, nebo s Moskvou k válce – Podle Mussoliniho je nyní za mír v Evropě 
odpovědná česká vláda. „Jednání mezi Vůdcem a anglickým předsedou vlády Chamberlainem se nesla v přátelském duchu. Byla 
zformulována poslední verze memoranda o sudetoněmecké otázce, která byla předána Praze. Toto memorandum dává českým 
vládcům ještě jednu šanci naplnit během šesti dnů jeho požadavky, a odvrátit tak katastrofu Československa. Nezodpovědní vlád-
ci Prahy ale ve stejném momentu nařídili mobilizaci a aby byla pro Čechy stravitelnější, vymysleli si, že rozhovory v Godesbergu 
selhaly. Pravda je ale taková, že v momentě, kdy byla vyhlášena mobilizace trvala konverzace mezi Vůdcem a Chamberlainem 
ještě celé hodiny. (…)
S vyrovnaností a neotřesitelnou důvěrou národně socialistická říše počká, zda Praha tuto poslední šanci využije, nebo ne.“

Z německého tisku, 29. 9. 1938

Mussolini, Daladier a Chamberlain u Vůdce
(…)protože česká vláda odmítla všechna navrhovaná řešení, podpořili evropské mocnosti Adolfa Hitlera v jeho pokojných náro-
cích na mírové předání území Sudet.
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Kdo jsou představitelé vašeho 
státu? (můžete dohledat v učeb-
nici nebo na internetu)

Pracovní list 

Jaký je postoj vaší země 
k otázce odstoupení 
pohraničního území a proč?

Když je v pramenech zmíněn, 
jak je popisován postoj 
německého obyvatelstva 
na odstoupení území?

Jsou názory ve vaší zemi 
jednotné? Kdo je proti a jaké 
má argumenty?
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Zamyslete se: 

Jaké bylo rozhodnutí vaší země na konci září 1938 v otázce odstoupení pohraničního 
území Československa ve prospěch Německa a jaké jsou vaše důvody?

Hra velmocí – září 1938

Rozhodnutí?



Konec hodiny

Líbila se ti hodina? 
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Zdroje 
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