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D9, (20.4. – 26.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu)  
Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí a na závěr 

si vyřešte pracovní list. Tímto procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

D9, Zápis: EVROPA A SVĚT PO ROCE 1945   UČEBNICE s.91. +++ 

Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku (Německo) 

- soudní proces s válečnými zločinci 

- ne všichni nacističtí zločinci se ho účastnili 

Řešení německé otázky 

- Německo i samotný Berlín – rozděleny do 4 okupačních zón: 1) SSSR, 2) Velká Británie, 3) USA, 4) Francie 

Konference v Postupimi (Německo) 

- koalice vítězných mocností 

- program 4D:   

1) denacifikace (zbavení se nacistů) 

2) demokratizace společnosti 

3) demilitarizace (Německo nesmí zbrojit)   

4) demonopolizace (zákaz monopolů velkých korporací, které měly vliv za války v Německu) 

- reparace = placení válečných náhrad Německem – za rozpoutání války 

- dohodnuto vyhnání německého obyvatelstva z Polska, Československa, Maďarska… 

- Rakousko a Vídeň také rozděleny do okupačních zón – ale později sjednoceno 

Rozdělení Německa 

- východní německá zóna se začala nezdravě sovětizovat 

- bývalí spojenci se nebyli schopni dohodnout na řešení německé otázky 

- západní zóny ( V. Británie, Francie, USA ) se začaly slučovat – začíná vznikat západoněmecký spolkový stát 

- Berlín – hlavní město Německa – byl také rozdělen do stejných zón – ale celé toto město bylo zároveň uvnitř 

východní zóny – tedy dokola obklopeno sovětskou východní zónou 

První blokáda západního Berlína (červen 1948 – květen 1949) 

- východní zóna začala blokovat všechny cesty do západní části Berlína (spravované V. Británií, Francií a USA) – 

snah SSSR o to, aby byla západní část Berlína pod tlakem předána východní sovětské zóně 

- západní Berlín byl rok zásobován leteckým mostem – tlak ustál 

- nakonec bylo Německo rozděleno: 

a) 7. září 1949 – ze západních zón vznikla: Spolková republika Německo (SRN) = tzv. ,,Západní Německo“ = demokratický stát 

- 1. kancléřem: Konrad Adenauer (za Křesťanskodemokratickou stranu CDU) 

- západní Berlín – měl v rámci SRN specifické postavení – byl obklopen ,,Východním Německem“ 

- hlavní město SRN =  Bonn 
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b) 7. 10. 1949 – ze sovětské zóny se stává Německá demokratická republika (NDR) = ,,Východní Německo“ 

- pod nadvládou SSSR – satelitní stát SSSR patřící do ,,Východního bloku“ = nedemokratický stát 

- prezidentem: Wilhelm Pieck /pík/ (za komunistickou stranu SED) 

 

zápis: STUDENÁ VÁLKA (1947 – 1990 / 91)  UČEBNICE s. 96. +++ 

= neválečný, politický konflikt mezi vzniklým sovětským blokem a blokem západních demokratických států 

- „ŽELEZNÁ OPONA“  = na Evropu byla spuštěna pomyslná opona =  politická hranice mezi sovětským blokem a 

demokratickými západními státy 

a) Západní státy 

- politika ,,zadržování komunismu“  = rozšiřování komunismu lze zabránit hrozbou vojenské síly 

- „Trumanova doktrína“ /trumenova/ = doktrína USA o podporování zemí ohrožených komunismem 

- „Marshallův plán“ = podle min. zahraničí USA George Marshalla = snaha o hospodářskou materiální a finanční 

pomoc zemím poničeným a oslabeným válkou (financuje USA) – museli jsme na příkaz Stalina (SSSR) odmítnout 

- 4. dubna 1949 – obranná aliance západního bloku: NATO (= Severoatlantická aliance) 

- Válka v Koreji ( 1950 – 1953 ) – výsledkem vznik komunistické „Severní Koreje“ a demokratické „Jižní Koreje“ 

- „Berlínská krize“ (1961) – výsledkem se stala „Berlínská zeď“ – mezi východním a západním Berlínem = symbol 

rozděleného Berlína, Německa, Evropy 

- „Karibská krize“ (1962) - byla mezinárodní politická krize. Hrozilo, že přeroste v jaderný konflikt. Vypukla v roce 

1962 v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě, kterým SSSR (Nikita Sergejevič Chruščov) 

odpověděl na umístění amerických raket v Turecku. V reakci na to vyhlásily Spojené státy americké (prezident 

John Fitzgerald Kennedy – později byl na něj spáchán atentát) blokádu Kuby, která měla zabránit dopravení 

dalších raket na toto území. To se podařilo, neboť sovětská plavidla se na hranici kontrolované zóny skutečně 

zastavila. Po dalších jednáních byly odstraněny i již instalované rakety, Spojené státy americké se zavázaly, že 

nenapadnou Kubu a že stáhnou svoje rakety středního doletu z Turecka. 

 

b) Východní blok   UČEBNICE s. 112. +++ 

- r. 1947 – Informbyro = sdružení evropských komunistických stran 

- „Sovětský východní blok“ = po roce 1945 sem patřily státy osvobozené Rudou armádou SSSR 

(Výjimku tvořila ČSR dočasně do komunistického únorového převratu 1948) 

- hlavní slovo zde měl SSSR (J. V. Stalin) 

- patří zde: Polsko, ČSR, Albánie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, NDR (Německá demokratická 

republika = ,,Východní Německo“)  

- Jugoslávie – r. 1948 – „roztržka se SSSR“ – jugoslávští komunisté vedení Josipem Brozem Titem se 

odmítli podřídit sovětskému tlaku – vedli samostatnou politiku --- Jugoslávie byla ze sov. bloku 

Stalinem vyloučena 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%BD_konflikt
https://cs.wikipedia.org/wiki/1962
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balistick%C3%A1_raketa_st%C5%99edn%C3%ADho_doletu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balistick%C3%A1_raketa_st%C5%99edn%C3%ADho_doletu
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- jako reakce na založení NATO vzniká: Varšavská Smlouva = vojenská organizace zemí východního 

bloku 

- 1949 – vzniká Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) – sdružuje země východního bloku do 

hospodářského seskupení – plánování hospodářství na 5 let = pětiletky 

D9 

Opakování – Pracovní list – EVROPA A SVĚT PO ROCE 1945 

ÚKOL 1: K jednotlivým osobnostem přiřaďte čarou stát, ve kterém působily: 

a) K. Adenauer   I) SSSR 

 

b) N. S. Chruščov   II) SRN 

 

c) J. F. Kennedy   III) NDR 

 

d) J. V. Stalin   IV) Jugoslávie 

 

e) J. B. Tito    V) USA 

 

f) W. Pieck 

 

ÚKOL 2: Napiš, kdo je na obrázku. Můžeš použít wikipedii.  

(nápověda: N. S. Chruščov, J. V. Stalin, J. F. Kennedy, J. B. Tito)  

                              

………………………              …………………….    ..…………………            …………………..  

 


