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Mapa – Kde byly Sudety? 

Cíl: Poznat území Sudet. 

Organizace: Žáci sedí v kruhu. 

Časová náročnost: 10 minut 

Pomůcky: Velká mapa Sudet na ukázku (viz odkazy níže), malé černobílé mapky současné 

České republiky pro každého, pastelky, nůžky. 

  

Postup: Učitel ukáže žákům mapu s vyznačenými sudetskými oblastmi. Mladší žáci si vybarví 

vlastní malou mapku – jinou barvou Sudety, jinou barvou zbytek republiky. Vizualizace 

oblasti, o které je řeč. Na velké mapě lze Sudety odstřihnout nůžkami a demonstrovat tak 

okleštěnou republiku po jejich odtržení.  

Varianta pro starší žáky: Před vizualizací mapy, která znázorňuje Sudety, nechat žáky aby 

vybarvili či ohraničili místa, kde se domnívají, že byly Sudety. 

     

Poznámky pro učitele:  
Na internetu lze nalézt mapového znázornění oblastí Sudet (něm. Sudetenland) i 
Protektorátu Čechy a Morava. Sudety či přesněji Protektorát Čechy a Morava jsou také 
zachyceny na několika dobových mapách (viz níže). Columbus Volksatlas-E. Debes Handatlas 
zachycuje na obecně zeměpisné mapě č. 25 Sudetenland, Böhmen-Mehren, území 
Protektorátu.  Pohraničí, odtržené po Mnichovské dohodě (29. 9. 1938) a obsazované od 1. 
října 1938 německými jednotkami, je označeno jako Sudetenland. Jihočeské a jihomoravské 
pohraničí, které bylo rovněž po Mnichovu odtrženo, nebylo však oficiálně jako Sudety 
označováno. Bylo připojeno k Bavorsku, nebo k župám Horní, resp. Dolní Dunaj (tak po anexi 
Rakouska Hitler přejmenoval spolkové země Horní, resp. Dolní Rakousy). Vztahovalo se to na 
území přibližně od Horšovského Týna přes Český Krumlov a Znojmo až po Břeclav. 
 

Další informace viz Jak rozumět místnímu názvu Sudety? Sudeťáci?  
» http://sudety.cpkp-zc.cz/download-files.php?file=9 
 

Internetové stránky mapového zobrazení Sudet, Protektorátu Čechy a Morava a starých 

map viz: 

Mapové znázornění území protektorátu Čechy a Morava 1938–1939, url: 
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/img/historie/mapa14b.gif  
Mapa protektorátu Čechy a Morava z roku 1941 (Sudetenland, Böhmen-Mehren, č. 25.), url: 
http://www.oahshb.cz/staremapy/full/1941-22.jpg  
Mapa správního rozdělení protektorátu 21. září 1939, url: 
http://www.fronta.cz/mapa/protektorat-21-9-1939  
Mapa správního rozdělení protektorátu z 1. listopadu 1942, url: 
http://www.fronta.cz/mapa/protektorat-1-11-1942  
Digitalizované staré mapy České republiky, url: http://www.staremapy.cz/sbirky-starych-
map-v-cr/ 
 



Příloha – Současná mapa České Republiky 
 

 
Mapa České republiky. Zdroj: ČÚZK 
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