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D9, (4.5. – 10.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 
Milí žáci. Zápis učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí. Tímto 

procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

D9, zápis: ZMĚNY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ NA PŘELOMU 50. A 60. LET 20. STOL.  

PRŮBĚH UDÁLOSTÍ ROK PO ROCE: UČEBNICE s. 101.+++ 

- 1948 – prosazení vzniku státu IZRAEL = židovský stát 

- březen 1953 – smrt Stalina v SSSR – nástupce Nikita Sergejevič Chruščov  

 

- až roku 1956 na XX. sjezdu Komunistické strany SSSR odhalen KULT OSOBNOSTI Stalina a jeho 

zločiny, likvidace nepohodlných, pracovní tábory GULAGY 

- červenec 1953 – konec války v Koreji 

- Korejská válka (1950 – 1953)  

- byla dalším projevem studené války. Na konci druhé světové války byl korejský poloostrov okupován 

dvěma nejvýznamnějšími světovými mocnostmi, a to Sovětským svazem a USA. Hranicí byla 38. 

rovnoběžka.  

Sovětský svaz: okupoval oblast jemu bližší, tedy severní Koreu (dodnes komunistická – KLDR).  

USA: okupovaly Jižní Koreu (dnes demokratická; 1988 Olympijské hry v hlavním městě Soulu).  

- Toto rozdělení vedlo ke vzniku Korejské lidově demokratické republiky v severní části (v čele s Kim 

Ir-Senem) a Korejské republiky v jižní části (s autoritativním prezidentem Li Syn-Manem). V roce 1948 

vojenské jednotky z Korejského poloostrova odsunul SSSR, o rok později USA. Již v červnu roku 1950 

překročila vojska KLDR (se souhlasem SSSR) hranice (38. rovnoběžku) a rychle obsadila skoro celou Jižní 

Koreu. Severní Korea se domnívala, že se obyvatelé jihu připojí k nim a vytvoří na celém korejském 

poloostrově komunistickou republiku. O vzniklém konfliktu jednala rada bezpečnosti OSN. Ta označila 

(na žádost USA) KLDR za agresora a v červenci 1950 rozhodla o vyslání vojsk OSN do jižní Koreje (90% 

tvořila americká vojska – v čele s gen. McArthurem). To se však mohlo stát jen za souhlasu všech pěti 

členů rady bezpečnosti, kteří mají právo veta. Z toho plyne, že zástupce SSSR nebyl přítomen, a proto 

své právo veta Sovětský svaz uplatnit nemohl. Nepřítomnost SSSR byla totiž protestem proti Čínskému 

zástupci v OSN (Čínu zastupoval Tchaj-wan – Čankajšek). Po ofenzívě OSN zahájené v září 1950 

vstoupila vojska OSN do Soulu a v říjnu 1950 pronikla na území KLDR, odkud je na začátku roku 1951 

vyhnala armáda „čínských lidových dobrovolníků.“ Vojska OSN zůstala za 38. rovnoběžkou. Během 

války byl odvolán generál McArthur (chtěl použít atomové zbraně a rozšířit válku do Číny), nástupcem 

se stal generál Ridgway. V červnu 1951 začala mírová jednání, která skončila po dlouhé poziční válce 

až koncem července 1953 uzavřením příměří (v Pchanmundžomu). Demarkační čára mezi korejskými 

státy (38. rovnoběžka) byla označena za demilitarizované pásmo. Tato situace trvá dodnes. 

 

 



2 
 

D9, (4.5. – 10.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 
- 1955 – Rakouská státní smlouva = stáhnutí sovětských vojsk z Rakouska – nezávislost, samostatnost 

Rakouska (po válce stejné okupační zóny jako v Německu, následně však Rakousko nerozděleno jako 

Německo) 

- 1955 – vznik nám známé Varšavské smlouvy = vojenská organizace zemí východního bloku =  

protiváha NATO  

- 1956 – krvavé potlačení MAĎARSKÁ REVOLUCE sovětskými jednotkami = celonárodní 

povstání proti stalinistické diktatuře a sovětské okupaci Maďarské lidové republiky (patřila do satelitních 

zemí SSSR) 

- 1956 – Druhá arabsko-izraelská válka UČEBNICE 102.s. – mezi Egyptem a Izraelem – 

egyptský prezident Gamal Abdal Násir navazoval kontakty s komunistickým světem – znárodnil Suezský 

průplav – to se nemohlo líbit Britům a Francouzům, protože průplav byl ve vlastnictví britských a 

francouzských akcionářů, podílníků 

ÚKOL 1: Z dřívějších zápisů si připomeň, jak probíhala PRVNÍ BERLÍNSKÁ KRIZE. Jak byl západní Berlín 

zásobován? 

- 1958 – 1961 – DRUHÁ BERLÍNSKÁ KRIZE UČEBNICE 103.s. – N. S. Chruščov vydal 

ultimátum o začlenění celého Berlína (i západního) do komunistické NDR (Německé demokratické 

republiky = „Východní Německo“) 

- proti byly USA v čele s prezidentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym 

- výsledkem krize byla výstavba BERLÍNSKÉ ZDI 

 

KARIBSKÁ KRIZE UČEBNICE 104.s. - 1. ledna 1959 došlo k převratu na Kubě  

• byla svržena „Batistova diktatura“ (od roku 1952, kdy F. Batista provedl vojenský puč a zmocnil se 

vlády)  

• nastala Kubánská revoluce, v níž zvítězil Fidel Castro (dříve vězněn, poté v exilu) 

  

• společně s Fidelem Castrem bojoval také Ernesto „Che“ Guevara [Čegevara] a bratr Raúl Castro  

- Guevara následně odešel bojovat do Latinské Ameriky (1967 popraven v Bolívii)  

• na Kubě vznikl komunistický prosovětský režim, který přežívá dodnes  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A1_lidov%C3%A1_republika
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• do Ameriky odešla spousta emigrantů, především z vyšších kruhů (podnikatelé, obchodníci)  

• americké podniky (převážně těžební společnosti a cukrovary) byly znárodněny – to vyvolalo nelibost 

USA a následné přerušení diplomatických styků (leden 1961)  

• kubánští emigranti podporovaní Spojenými státy se vylodili v zátoce Playa Giron („zátoka sviní“) s 

cílem svrhnout Fidela Castra  

- počítali ale s tím, že se k nim Kubánci přidají a budou bojovat proti Castrovi  

- to se však nestalo a celá invaze byla zničena  

- Kuba následně vydala Americe tisíc zajatců, Amerika zaplatila odškodnění 53 milionů dolarů  

• Sovětský svaz budoval na Kubě tajně rampy k odpalu raket, ke Kubě se přibližovaly ruské lodě, 

ponorky => další nebezpečí jaderného konfliktu kvůli stávající blokádě americkým vojskem  

• krize byla nakonec zažehnána jednáním mezi americkým prezidentem Johnem F. Kennedym a 

sovětským nejvyšším představitelem Nikitou S. Chruščovem  

- Sovětský svaz se stáhl – demontoval rakety, Spojené státy musely stáhnout své rakety z Turecka  

- USA zrušily námořní blokádu ostrova, zavázaly se nepodniknout přímý útok proti Kubě 

 


