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období, poté následuje samostatná kapitola věnovaná druhé světové válce. Další oddíl se týká
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poválečných dějin do 60. let 20. století a po něm následující část popisuje události spojené
s obdobím od 60. let do pádu komunismu. Poslední část učiva se věnuje dějinám po roce 1989.

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období, samostatné
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k upevnění získaných znalostí, ale jsou zaměřeny i na vyšší úrovně vzdělávacích cílů.
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a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

Učebnici doplňuje pracovní
sešit Hravý dějepis 9.

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík
důležitých pojmů použitých v učebnici a výběrový
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Hravý dějepis 9 – Nejnovější dějiny

kapitoly jsou věnovány vývoji kultury, vědy a techniky.
Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce.
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JAK PRACOVAT S UČEBNICÍ
Milí žáci a žákyně,

* Mezipředmětové vztahy:

abyste mohli tuto učebnici co nejlépe využít, měli byste se nejprve seznámit s tím, jak
– český jazyk a literatura
s ní pracovat a co všechno obsahuje. Svým členěním se učebnice nijak neliší od
– anglický jazyk
předchozích učebnic pro 6., 7. a 8. ročník, které již znáte. Učivo je rozděleno do pěti
větších celků, které jsou dále členěny na kapitoly. Na začátku většiny kapitol najdete
– občanská výchova
úvodní otázky, které vám pomohou zopakovat si, co již víte. Odpovědi na tyto otázky
– zeměpis
využijete při seznamování se s novým učivem. Základní text kapitol je na bílém
podkladu a jsou v něm tučně vyznačeny nejdůležitější informace. Abyste se v textu
– matematika
mohli lépe orientovat, je rozdělen do podkapitol a jednotlivých odstavců, které mají
svůj název. Kromě základního textu jsou v každé kapitole obrázky, mapy i ukázky
– přírodopis
z dobových textů a dokumentů, které obsahují další doplňující či rozšiřující
– fyzika
informace, často také doprovázené dalšími otázkami a úkoly. Tyto doplňující a rozšiřující informace jsou určeny pro ty, kdo se o dějepis nebo třeba jen o určité období dějin
– výtvarná výchova
zajímají více, nebo pro ty, kteří učivo zvládnou rychleji apod. Pokud jsou v textu některá
– hudební výchova
odborná nebo cizí slova, jsou vysvětlena ve slovníčku. Na konci každé kapitoly najdete
rámeček s krátkým závěrečným shrnutím a opakovací otázky. Pomocí těchto otázek
– informatika
si ověříte, zda jste učivu porozuměli, co jste si z něj zapamatovali a jak dokážete získané
– najdi na internetu
poznatky dále použít. Probírané učivo často souvisí s jinými vyučovacími předměty či
vědními obory, a proto na konci většiny kapitol najdete rovněž otázky, které se vzta– využij své zkušenosti
hují k jiným vyučovacím předmětům nebo k vašim zkušenostem z běžného života.
Jestliže si s některými z nich nebudete vědět rady, vaši vyučující vám jistě pomohou.
– zeptej se pamětníka
Pokud vás probírané téma zaujalo, najdete na konci kapitoly seznam knih, ve kterých se
o tomto tématu dozvíte více. Na závěr každého z pěti větších celků je zařazeno souhrnné
opakování s otázkami a úlohami, které se vztahují k danému období. Za hlavním obsahem učebnice najdete rejstřík,
kde jsou vybrané nejvýznamnější osoby, o nichž se v učebnici píše, a také rejstřík odborných pojmů a cizích slov,
s nimiž se v učebnici setkáte.

ukázka
z dobového
textu nebo
zajímavost

název kapitoly
úvodní
otázky

základní text
název
podkapitoly

název
odstavce

mapa
s popisem
slovníček

obrázek

otázky k dalším
předmětům *

další knihy
k tématu

doplňující
text
opakovací otázky

závěrečné shrnutí
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NACISMUS
Jmenuj sankce, které byly Německu
předepsány mírovými smlouvami po
první světové válce.
Obr. 1 – Paul
von Hindenburg
Proslavil se jako
voják už v bitvě
u Hradce Králové
roku 1866, byl oblíbeným generálem
a polním maršálem
za 1. světové války.

Poválečná situace v Německu byla těžká pro všechny. Lidé se
museli smířit s prohrou ve válce, byli sužováni nedostatkem,
nezaměstnaností a hospodářskými obtížemi. Německo
bylo před válkou císařstvím, císař ovšem v důsledku prohrané války abdikoval a Německo přijalo republikánskou ústavu. A protože byla ústava přijata
ve Výmaru, říká se první německé republice Výmarská. Hlavním městem
byl Berlín, v čele země stál prezident (F. Ebert) a jím jmenovaný říšský kancléř. Německý parlament se skládal z Říšského sněmu a Říšské rady. V roce
1925 se novou hlavou státu stal Paul von [fon] Hindenburg ( Obr. 1).
Výmarská
republika

Výmarská republika nedokázala řešit hospodářské potíže
země, nebyla stabilní ani politicky, její vlády se často střídaly. Nejhlubší krizi zaznamenala země v roce 1923,
kdy Německo nebylo dále schopné splácet válečné reparace a celé
hospodářství se téměř zhroutilo ( Obr. 2). Taková situace nahrávala radikálům, z nichž nejhlasitěji se projevovali levicoví komunisté a pravicoví
národní socialisté (nacisté) sdružení v NSDAP (Národně socialistické
německé dělnické straně).
Krize Výmarské
republiky

V čele NSDAP stál Adolf Hitler ( Obr. 3). Byl schopný
řečník a ve svých plamenných projevech říkal nahlas to,
co si mnozí mysleli. Za viníky soudobé krize, s níž se Německo potýkalo,
označil Židy, komunisty, demokraty a versailleský systém. Sliboval překonání krize a návrat velmocenského postavení Německa, které po válce ztratilo.
Síla NSDAP stále rostla. V roce 1930 už byla druhou nejsilnější stranou
v zemi a volby v roce 1933 vyhrála se ziskem 44 % hlasů. A. Hitler byl
jmenován kancléřem. Po smrti prezidenta Hindenburga v roce 1934 spojil úřad kancléře a prezidenta a prohlásil se vůdcem (vůdce – něm. der
Führer [fýrer]) národa a státu. NSDAP se stala jedinou povolenou stranou
a v Německu se tak prosadil nacionální socialismus jako státní ideologie.

Vzestup Hitlera

Obr. 2 – Desetimilionová bankovka
V roce 1923 se německé hospodářství také
v důsledku placení válečných reparací téměř zhroutilo. Došlo k tzv. hyperinflaci, při
které ceny zboží rostly měsíčně o neuvěřitelných 32 tisíc procent. Na obrázku vidíte
desetimilionovou bankovku.

Nacismus
Obr. 3 – Adolf Hitler
v roce 1934
A. Hitler se narodil
v roce 1889 v Rakousku-Uhersku, za
první světové války
bojoval jako dobrovolník v německé
armádě. Po vstupu
do politiky ovládl
NSDAP, jeho kniha
Mein Kampf se stala
základem ideologie národního socialismu.

Své postoje a záměry sepsal Hitler velmi otevřeně v knize
Mein Kampf. Nacismus v sobě spojoval:

antisemitismus

rasismus

nacionalismus

nenávist k Židům, obviňování Židů z porážky Německa, z hospodářských potíží, ze všeho špatného
představa o nadřazenosti takzvané árijské rasy,
tedy Němců, naopak jiné rasy byly považovány
za „méněcenné“ (například Židé, Romové)
německý národ byl považován za nadřazený všem
ostatním, vymezovali si právo na „životní prostor“
na úkor ostatních národů, v tomto případě Slovanů;
„životní prostor“ měl být rozšiřován totiž především
na východ

Od svého nástupu k moci začal
militarismus
zdůrazňování důležitosti armády, její velikosti a historie
Hitler měnit německou společnost podle nových pravidel.
V roce 1934 začaly platit norimberské rasové zákony. Na jejich základě byli lidé rozděleni do ras a podle příslušnosti k rase
měli, nebo naopak ztráceli občanská a politická práva. Ze škol a úřadů odcházeli Židé, kteří dále nesměli pracovat s ostatními, ale ani studovat, byli vylučování z veřejného života, dokonce se nesměli přátelit s árijci nebo navštěvovat obchody ve
stejnou dobu. K dalším pronásledovaným skupinám obyvatel patřily kromě Židů také Romové a další etnické a náboženské
skupiny, homosexuálové či odpůrci nacistického režimu.

Proměna
společnosti
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Děti byly organizovány nejprve v dětských skupinách, posléze v Hitlerjugend (chlapci
Obr. 4)
a Lize německých dívek (dívky Obr. 5). V těchto organizacích se nosily uniformy, děti se učily
o nadřazenosti německé rasy, chlapci se učili např. pochodovat a dalším činnostem, které byly přípravou pro vstup do armády, dívky byly vychovávány k rasové čistotě, k práci v domácnosti a podpoře německého
ducha. Vstup do mládežnických organizací byl povinný. Ve škole přibyl předmět o rasové nadřazenosti Němců. Dospělí lidé,
pokud chtěli získat dobré zaměstnání, vstupovali do NSDAP, účastnili se
vojenských přehlídek, zdravili se nacistickým pozdravem. Všude v ulicích
byla vidět hesla a obrazy podporující A. Hitlera a připravující Němce na válku. V kinech se promítaly filmy oslavující německou nadřazenost a sílu.
Výchova mládeže,
angažování dospělých

Pronásledování odpůrců začalo ihned po nástupu
Hitlera k moci. V únoru 1933 vyhořela budova Říšského sněmu a Hitler situaci využil k pronásledování komunistů, které
z požáru obvinil. Pro ně, ale také pro sociální demokraty a další politické
odpůrce vznikl už v roce 1933 první koncentrační tábor v Dachau. Součástí NSDAP byly také dvě polovojenské organizace: SA a SS. V čele SA (z něm.
Strumabteilung [šturmaptajlung] – úderné oddíly) stál Ernst Röhm [rém],
který byl spoluzakladatelem NSDAP. Hitler se jeho moci obával a nechal
proto Röhma zavraždit spolu s ostatními veliteli SA a dalšími odpůrci během takzvané noci dlouhých nožů v červnu 1934. Už v roce 1933 vznikla
tajná policie Gestapo (z něm. Geheime Staatspolizei [gehajme štátspolicaj]
– tajná policie). Gestapo společně s jednotkami SS (z něm. Schutzstaffel
[šucštafl] – ochranný oddíl) organizovalo zatýkání politických odpůrců,
později také vraždění nepohodlných osob a tzv. méněcenných ras.
Upevňování moci

Nacistické Německo, tzv. Třetí říše, bylo totalitním státem, ve
kterém byla důležitá propaganda ( Obr. 6) neustále ujišťující
obyvatelstvo o správnosti státní politiky, dále stát řídil prostřednictvím
velkých korporací celé hospodářství, pomocí různých organizací ovládal
život všech svých obyvatel, v neposlední řadě pak pronásledoval všechny
své odpůrce.

Obr. 4 – Hitlerjugend při slavnosti slunovratu

Třetí říše

Ihned po svém nástupu k moci začal Hitler usilovat
o změnu versailleského systému. V roce 1933 se dožadoval zrovnoprávnění v otázce zbrojení s ostatními
zeměmi. Tehdy neuspěl. Ještě téhož roku ovšem
Německo vystoupilo ze Společnosti národů. V roce 1935 zorganizoval
plebiscit v Sársku, ve kterém se lidé vyslovili pro připojení oblasti
k Německu. Téhož roku zavedl Hitler všeobecnou brannou povinnost
a obnovil armádu. Jednalo se o první přímé porušení versailleských
smluv. Přes protesty Francouzů se ale nic nestalo a Hitler pokračoval
v postupném porušování jednotlivých ujednání mírových smluv. Francie
ani Velká Británie neměly zájem na dalším válečném konfliktu a zastávaly
politiku appeasementu neboli usmiřování a věřily, že se jim tímto způsobem podaří zajistit světový mír.
Rozklad
versailleského
systému

V roce 1936 obsadila německá armáda demilitarizované pásmo v Porýní a ještě téhož roku vznikla
Osa Berlín – Řím, která činila z Itálie a Německa vojenské spojence. Později se připojilo ještě Japonsko a vznikla Osa BerlínŘím-Tokio (O Japonsku se více dočtete na s. 28.). V roce 1939 uzavřely
Německo a Itálie tzv. Ocelový pakt, na základě kterého si měly vzájemně
hospodářsky a vojensky pomáhat v případě válečného konfliktu. Z reakcí
Velké Británie a Francie bylo zřejmé, že se Německo nemusí obávat žádné
odvetné akce.
Osa
Berlín-Řím-Tokio

Obr. 5 – Dívky z Ligy vylepující plakáty
Všimněte si jejich uniformy: bílé košile, šátky, dlouhé sukně. Vlasy měly učesané do
copů. Dívky také hodně cvičily, především
skupinová cvičení.

Obr. 6
Joseph Goebbels
Ministr J. Goebbels byl
od roku 1934 odpovědný za propagandu. Byl
to on, kdo si uvědomil
moc médií a postupně
ovládl noviny, rozhlas
i film. Německou propagandu potkával každý neustále kolem sebe podle hesla:
„Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.
Kol. autorů – Život ve Třetí říši
Rainer Zitelmann – Hitler a jeho cesta
k moci, Praha 2017
Markus Zusaka – Zlodějka knih
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KULTURA A VĚDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ
Jmenuj umělecké směry, které vznikly
na přelomu 19. a 20. století.
Pokus se vysvětlit, proč byla meziválečná
doba tak příznivá pro uměleckou tvorbu.
Obr. 1 – P. Picasso
–Avignonské slečny
Tato olejomalba
je jedním z prvních
kubistických obrazů.
K dalším známým
Picassovým obrazům patří obraz
Guernica. ( Obr. 2) Je Picassovou reakcí
na tragédii stejnojmenné vesnice, která
byla rozbombardována během španělské
občanské války. Obraz je namalován v odstínech šedé a černé, čímž připomíná soudobé novinářské fotografie.
• Najdi na obou obrazech prvky, které jsou
typické pro kubismus.
• Pokus se na obraze Guernica interpretovat některé jeho prvky (uvažuj, co může
symbolizovat např. ležící voják, raněný kůň,
býk či květina).

Obr. 3 – Josef Čapek
– Oheň
• Popiš obrázek.
Nejprve se zaměř
na nejviditelnější
postavu, které barvy
má její oblečení,
proč? Proč je ústřední postavou žena?
Jaká gesta vidíme?
• Na kterou událost
tento obraz reaguje?

Doba mezi světovými válkami nabízela umělcům i vědcům přiznivé podmínky k tvorbě. V umění se dále rozvíjely avantgardní (moderní) směry, které se objevily již před válkou, vznikaly směry nové a umělci těžili ze svobody, kterou jim nabízela většina evropských a amerických států. Pokračoval
také technický rozvoj, který přinesl novinky do domácností běžných lidí.

Výtvarné umění
Ve výtvarném umění se prosadila řada
nových avantgardních směrů.
Jejich společným znakem bylo
odmítání realismu předchozího
Obr. 2 – Zeď ve vesnici Guernica
období, hravost, experimentos reprodukcí slavného Picassova díla
vání s barvami a tvary a důraz na
abstraktní pojetí díla. Ještě před
první světovou válkou vznikl kubismus. Kubismus nahlížel na realitu jako
na soubor různých geometrických tvarů, umělci tyto tvary rozkládali a poté
znovu skládali ve snaze definovat zobrazovaný předmět z více pohledů
současně – zároveň tak vidíme například přední část objektu i jeho strany.
Aby mohli předměty zobrazit z více stran najednou, opustili tradiční pravidla perspektivy a rozčlenili skutečnost do navzájem propojených ploch. Kubisté často malovali zátiší, kde bylo možno volněji experimentovat než při
malbě krajiny či portrétu. Nejznámějším kubistickým malířem byl Španěl
Pablo Picasso [pikaso] ( Obr. 1, 2). Mezi české kubisty meziválečného období řadíme Josefa Čapka nebo Emila Fillu. Josef Čapek svým cyklem obrazů Oheň vystoupil proti mnichovské dohodě ( Obr. 3). Za své postoje byl
na začátku druhé světové války zatčen a zemřel v koncentračním táboře.
Kubismus

Výrazným meziválečným směrem byl surrealismus [sirealismus]. Surrealisté zobrazovali oblast, kde se stýká objektivní skutečnost a sen (realita a fantazie), snažili se tak zachytit své podvědomí, nechávali se ovlivňovat svými sny, ve kterých často pozorujeme věci
skutečné i zcela smyšlené. Z prvků pozorovaných ve skutečnosti vytvářeli
fantastické představy a nová nečekaná setkání různých předmětů. Zřejmě
nejproslulejším surrealistickým malířem byl katalánský umělec Salvador
Dalí ( Obr. 4). K jeho nejznámějším obrazům patří Tvrdošíjnost paměti
nebo Předtucha občanské války.
Surrealismus

Svoji stopu v meziválečném období zanechalo také art deco
[árt deko], které řadíme mezi tzv. užitá umění. Ve stylu art
deco vznikaly předměty denní potřeby: nábytek, nádobí, hodiny, lampy,
ale také automobily. Šlo o styl dekorativní, současně ale také prosazující
jednoduché linie, využívající prvky kubismu i secese ( Obr. 5).

Art deco

Obr. 4 – Salvador Dalí
Obrazy Salvadora Dalího, ale také sochy,
se vyznačují značnou představivostí, např.
zachycují hodiny rozteklé po zemi či přehozené přes strom. Dalího dílo si můžete
virtuálně prohlédnout např. v muzeu Dalího
nadace www.salvador-dali.org/en/
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Obr. 5 – Nábytek a lampa ve stylu art deco
Moderní architektura
byla úzce propojena
s vybavením vnitřních
prostor, které muselo
ladit se stylem celé
stavby.

MEZIVÁLEČNÉ DĚJINY

S nástupem demokratických zřízení přicházela i nebývalá umělecká svoboda.
Umělci často vyjadřovali svými díly podporu zemi,
v níž žili, a zdůrazňovali vlastenecké motivy. V Československu vznikaly pomníky významných osobností minulosti – sv. Václava, Jana Žižky, později
T. G. Masaryka ( Obr. 6). Stejně jako v malířství,
i v sochařství jsou ceněni také avantgardní sochaři, kteří tíhli k abstrakci a stylizaci, jako například
Constantin Brâncuși [konstantin brankuši] ( Obr. 7).

Pomníky

Obr. 7 – C. Brâncuși – Modlitba

Architektura
Již od druhé poloviny 19. století se v architektuře využívaly nové materiály, především železobeton, sklo a ocel. Tyto materiály umožňovaly stavět
vysoké budovy, které byly často vybaveny výtahem, a především v přelidněných městech Severní Ameriky jejich výstavba zajišťovala stovky bytů
nebo kanceláří na malém prostoru. Současně se mrakodrapy staly symbolem technické i ekonomické vyspělosti země. V roce 1931 byla postavena
Empire State Building [empajr stejt bilding], která se na dlouhých 40 let
stala nejvyšší stavbou světa. Nejtypičtějšími architektonickými směry
meziválečného období byly kubismus ( Obr. 8), konstruktivismus
a funkcionalismus ( Obr. 9).

2
3
1

4

Obr. 8 – Kubistická vila Praha – Výtoň
1 symetričnost 2 využití geometrických obrazců, především krychlí
a jehlanů 3 fasáda je doplněna proláklými a vystouplými krystalickými tvary 4 základní formou je diamantový řez

Obr. 6 – Památník na Vítkově v Praze
Památník vznikl jako pomník padlým legionářům a hrdinům protirakouského odboje.
Byl postaven ve funkcionalistickém stylu
a doplněn jezdeckou sochou Jana Žižky
z dílny sochaře Bohumila Kafky.
V Československu působil
architekt Josef Gočár, jehož kubistickým dílem je
dům U Černé Matky Boží v Praze, ve kterém
je dnes umístěno muzeum kubismu. V Hradci
Králové vyprojektoval řadu funkcionalistických
budov, např. gymnázium. Světově proslulým
architektem funkcionalismu byl Le Corbusier
[korbisijé], který vytvořil např. urbanistický
plán Baťova Zlína. K významným funkcionalistům patřil také Adolf Loos.

Kubismus,
funkcionalismus

Konstruktivismus se jako
architektonický styl uplatnil nejprve v Rusku, kde se prosadil také jako
literární směr. Konstruktivistické stavby mají
hodně společného s funkcionalismem, především důraz na jednoduchost a technickou
dokonalost. Řada veřejných budov ve 30. letech vznikala právě v tomto slohu, příkladem
může být např. budova strašnického krematoria ( Obr. 10) nebo Tyršova plovárna ve Vysokém Mýtě z roku 1933.

Konstruktivismus

3
1
2

4

5

6

Obr. 9 – Funkcionalistická Vila Tugendhat nacházející se v Brně,
pro svou jedinečnost se stala památkou UNESCO.
1 hladká fasáda bez ozdob 2 železobetonová konstrukce 3 ploché
střechy, často se na nich budovaly zahrady 4 jednoduché linie
5 sloupy, které stavbu odlehčovaly 6 beton

Obr. 10 – Strašnické krematorium
Krematorium vzniklo v roce 1932 a je největší v Evropě. Vystavěno je v jednoduchém konstruktivistickém slohu.
urbanistický plán = model, vzor
výstavby města
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POČÁTEK DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Popiš, jakým způsobem ovlivní jakýkoliv
válečný konflikt hospodářství země.
Co všechno se změní?

Druhé světové války se zúčastnila většina zemí světa, zasáhla do všech sfér
života obyvatelstva, ovlivnila celé hospodářství a současně se jednalo o válečný konflikt, který provázely zločiny proti lidskosti, vyvražďování celých
skupin obyvatelstva a nemilosrdné zacházení s civilním obyvatelstvem.
Třicátá léta 20. století byla ve znamení zhoršujících se
vztahů mezi zeměmi v Evropě i na Dálném východě.
V Německu a Itálii se zbrojilo, zvyšoval se počet vojáků. Hitler
i Mussolini svými projevy dál zvyšovali napětí. Docházelo také k prvním
vojenským konfliktům: v roce 1935 zaútočila Itálie na Etiopii (tehdejší Habeš, s. 23), v letech 1936–1939 se Německo a Itálie angažovaly ve
španělské občanské válce ( s. 22). Japonsko v roce 1931 obsadilo
Mandžusko a v roce 1937 vypukla japonsko-čínská válka, která pak
trvala až do roku 1945 ( Obr. 1).
Na cestě k válce

Agresivní politice Německa a Itálie se představitelé západních evropských zemí, které se necítily být v danou
chvíli ohroženy, nebránili. Naopak převládala u nich
politika appeasementu, tedy ustupování. Velká Británie v čele s ministerským předsedou Nevillem Chamberlainem činila ústupky Německu
výměnou za ujištění, že Hitler všech svých požadavků dosáhne mírovou
cestou. Prvním důsledkem politiky appeasementu byl anšlus Rakouska,
podle Hitlera pouhé sjednocení německého národa dosud žijícího ve dvou
různých státech. Ve skutečnosti šlo o porušení versailleského systému.
Politika
appeasementu

Obr. 1 – Masakr v Nankingu
Symbolem japonské agresivní politiky na
Východě byl masakr v čínském městě Nanking, kde japonští vojáci dokonce soutěžili
v počtu sťatých zajatců. Město bylo dobyto
v roce 1937 a počet povražděných obyvatel
se odhaduje na více než čtvrt milionu.

Ani uzavření mnichovské dohody 29. září 1938 a rozbití
Československa Hitlera nezastavilo. Mnichovskou dohodou naopak získal jistotu, že Velká Británie ani Francie
se nebudou angažovat ve prospěch států střední Evropy. Když byl
15. března 1939 obsazen zbytek Československa a vyhlášen protektorát Čechy a Morava, bylo i ve Velké Británii a ve Francii jasné, že politika
appeasementu selhala a začala zbrojit i západní Evropa. Bylo zřejmé,
že válka je nevyhnutelná.
Mnichovská
dohoda

Také Německo hledalo své spojence. Po uzavření dohody o vzájemné vojenské spolupráci s Itálií
( s. 25) se Hitler obrátil k Sovětskému svazu. Jednání obou jinak nepřátelských států mělo čistě pragmatické důvody.
23. srpna 1939 byl uzavřen sovětsko-německý pakt o neútočení, který
za Německo podepsal ministr zahraničních věcí J. von Ribbentrop a za
Sovětský svaz ministr zahraničních věcí V. Molotov ( Obr. 2). Ve smlouvě se oba státy zavázaly upustit od vzájemného napadení a také se
zavázaly neposkytnout pomoc spřátelenému napadenému státu.
Uzavření smlouvy vyvolalo v Evropě velké pobouření. Až dosud vystupovaly oba státy jako vzájemně nesmiřitelné a oba proklamovaly nutnost
vzájemného boje. Teprve po mnoha desetiletích vyšlo najevo, že smlouva měla tajné dodatky, kterými si Německo a Sovětský svaz rozdělili sféry
vlivu ve východní Evropě ( Obr. 2).
Pakt
Ribbentrop-Molotov

Obr. 2 – Podpis smlouvy o neútočení za
přítomnosti J. V. Stalina (Moskva, 1939)
Tajný dodatek zaručoval, že severní hranice Litvy bude tvořit rozhraní mezi sférami
vlivu Německa a SSSR. V případě Polska
byla jako prozatímní demarkační čára
stanovena linie řek Narev–Visla–San. SSSR
a Německo měly teprve dodatečně rozhodnout, zda a v jakých hranicích vůbec
zachovají polský stát.

Druhá světová válka začala německým útokem na Polsko 1. září 1939. Napadení Polska (označované
Němci jako Fall Weiß [vajs]) následovalo poté, co němečtí vojáci převlečení do polských uniforem napadli
německou vysílačku v Glivici. Tento čin se stal záminkou k rozpoutání války – Německo údajně jen
reagovalo na agresivní polský krok ( Obr. 3). Velká Británie a Francie podle předpokladů nemohly již dále ignorovat
Hitlerovu agresi, a proto na základě spojeneckých smluv s Polskem vyhlásili 3. září 1939 Německu válku. Spolu s nimi se
proti Německu postavila také Austrálie, Nový Zéland, Indie a Kanada.
Zahájení druhé
světové války
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Přestože v případě rozpoutání druhé světové války byly
jednoznačným viníkem státy Osy, tedy Německo, Itálie
a Japonsko, své zájmy měly i ostatní země konfliktu. Pro státy Osy byla zásadním cílem změna územního a politického uspořádání. Německo i Itálie
toužily po velmocenském postavení, získání kolonií a rozšíření svého území.
Japonsko kromě touhy po obnovení velikosti japonského císařství hledalo
také nové surovinové zdroje. Francie a Velká Británie dlouho považovaly
za hrozbu především Sovětský svaz. Sověti předpokládali, že se Německo oslabí v boji proti západním státům a teprve poté se obrátí proti Sovětskému svazu, který v tu dobu bude již připraven Německo porazit a spolu
s tím, možná, získá pro myšlenku komunismu i západní země. USA zpočátku trvaly na své politice izolacionismu ( s. 8), tedy odmítaly se jakkoli zapojit do vzniklého konfliktu a zajímaly se výhradně o svoji vnitřní politiku.
Izolacionismus vyhovoval zájmům Německa i Japonska, protože oba státy
mohly volně rozšiřovat svoji moc v Tichém oceánu.

Válečné cíle

Za úsvitu 1. září 1939 překročila německá vojska hranice
s Polskem. Němci měli výraznou převahu a bleskově postupovali do polského vnitrozemí směrem k hlavnímu městu Varšavě. Poláci se statečně bránili, přesto nemohli německému útoku sami vzdorovat.
Německo během tohoto tažení uplatnilo taktiku bleskové války, která
spočívala v koncentrovaném nasazení tankových jednotek a dalších obrněných jednotek doprovázených masivní leteckou a dělostřeleckou podporou. Cílem bylo rozdrtit nepřátelský odpor překvapivým úderem a pak
rychle postupovat do vnitrozemí. Británie a Francie sice Německu vyhlásily válku 3. září, ale k bojům prozatím nedošlo. Toto období, kdy Velká
Británie a Francie sice vyhlásily válku Německu, ale přímý vojenský útok
nezahájily a omezily se jen na námořní blokádu Německa, se nazývá
„podivná válka“ nebo také „válka vsedě“. 17. září 1939 navíc na východě
země překročila hranice Polska Rudá armáda. Sovětský svaz podle tajného dodatku k sovětsko-německému paktu obsadil a posléze anektoval
východní část země s odůvodněním, že chce zde žijící obyvatelstvo ochránit před Němci. Po dobytí Varšavy 28. září 1939 tak přestalo Polsko existovat. Západní část okupovalo Německo, východní část Sovětský svaz. Již
první týdny války poukázaly na její bestiálnost: Němci jako první začali
s bombardováním měst, které mělo urychlit porážku nepřítele. Bylo zřejmé,
že civilisté nebudou ve válce nijak chráněni.

Obr. 3 – Němečtí vojáci odstraňující polskou
hraniční zábranu
Proti Polsku stálo 1 500 000 německých
vojáků a později ještě 800 000 sovětských
vojáků. Do útoku proti Polsku se zapojilo
i cca 50 000 slovenských vojáků.

Obsazení Polska
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Ve válčících státech docházelo k mobilizaci veškerého národního hospodářství,
výroby, rezerv, ale i spotřeby pro potřeby
vedení války. Zároveň v souvislosti s vojenskými ztrátami a opotřebováním bojové
techniky bylo nutné zajistit její plynulé obnovování. To vyžadovalo centrálně plánované řízení ekonomiky (např. v USA měl
toto řízení na starosti zvláštní úřad), které
předcházelo nebezpečí inflace (zvýšená
spotřeba se střetává s nedostatkem zdrojů) a umožňovalo okamžitě reagovat na
válečné potřeby. V některých zemích byl
také zaveden přídělový systém. Docházelo
k přeměně průmyslu, aby se uvolnili lidé,
suroviny i kapitál pro vojenskou výrobu.
Zároveň na trh práce vstoupily ve větším
měřítku také ženy.
Graf zobrazuje válečnou produkci
vybraných typů výzbroje hlavních aktérů
války v letech 1940–1944.
• Posuď, jaký vliv má na ekonomiku státu
přechod na válečné hospodářství.

letectvo

80

Válečná ekonomika

• Porovnej zbrojní produkci jednotlivých
států: kde došlo k největšímu nárůstu
a kde naopak k poklesu; které státy byly
schopny produkovat nejvíce.
• Jmenuj další údaje, které lze z grafu
vyčíst. Navrhni další údaje, které by bylo
možné porovnat.
1940 1941 1942 1943 1944

Velká Británie

USA

SSSR

• Vysvětli souvislost mezi jednotlivými
fázemi války a úrovní zbrojní produkce.
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ČEŠI A SLOVÁCI ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Popiš, jakému tlaku muselo čelit
v roce 1938 Československo.
Kdo byl Emil Hácha?
Shrň důsledky, které pro Československo
měla mnichovská dohoda.

Obr. 1 – Adolf Hitler 15. 3. 1939 na nádvoří
Pražského hradu

Protektorát Čechy a Morava
Mnichovská dohoda ukončila existenci prvorepublikového Československa. Adolf Hitler se od
počátku roku 1939 připravoval k obsazení zbylé
části československého území. Na hranicích země docházelo k mnoha
ozbrojeným incidentům. S Německem také tajně vyjednávali zástupci
slovenské vlády, kteří se obávali, aby Slovensko nebylo obsazeno maďarskou armádou. Hitler se rozhodl slovenským požadavkům na samostatnost vyhovět, protože tím bylo obsazení zbylé části Čech a Moravy jednodušší. 13. března 1939 si pozval vůdce Hlinkovy slovenské l‘udové strany
Jozefa Tisa do Berlína a s využitím maďarského tlaku na Slovensko dosáhl
toho, že 14. března vyhlásilo Slovensko samostatnost ( Slovenská
republika). Téhož dne přicestoval do Berlína také Emil Hácha, kterému
Hitler oznámil, že příštího dne budou české země obsazeny německou armádou. V noci 15. března 1939 překročily německé jednotky
hranice, ve stejné době obsazovalo Maďarsko Podkarpatskou Rus.
Následujícího dne 16. března 1939 vydal Hitler na Pražském hradě výnos
o zřízení protektorátu Čechy a Morava ( Obr. 1).
Vznik Protektorátu
Čechy a Morava

Slovenská republika
Tzv. Slovenský štát (oficiální název zněl Slovenská republika) znamenal pro řadu Slováků vytouženou samostatnost, na druhou stranu země nebyla nikdy zcela suverénní, po celou dobu její existence šlo o zemi existenčně závislou na Německu. Slovensko se zavázalo podřídit svoji zahraniční politiku potřebám Německa, stejně tak jako
hospodářství. Naproti tomu nebylo Slovensko okupováno německou armádou, která byla pouze rozmístěna na hranicích
s Protektorátem. V čele země stál prezident Jozef Tiso ( Obr. 2) a slovenská vláda. Země měla vlastní měnu. Rozhodující
politickou moc držela HSĽS ( s. 29), která udržovala na Slovensku totalitní klerofašistický režim. Obyvatelstvo bylo terorizováno Hlinkovými gardami a Slovensko také přijalo rasové zákony.
Slovenští Židé byli deportováni do vyhlazovacích táborů a většina
v nich také zahynula. Na druhou stranu přechod na válečné hosObr. 2 – Jozef Tiso
podářství
ukončil na Slovensku nezaměstnanost a přinesl do země
Jozef Tiso stál v čele
prosperitu.
Stejně jako v jiných zemích, část Slováků s Němci aktivně
Hlinkovy slovenské
spolupracovala,
Slováci měli dokonce vlastní vojenskou jednotku, která
ľudové strany (HSĽS),
po boku Němců bojovala na východní frontě. Část Slováků se naopak
stal se nejprve předzapojila do ilegálního odboje. Ten vyvrcholil Slovenským národním
sedou slovenské vlády, později slovenpovstáním v létě 1944 a zajistil Slovensku místo mezi vítěznými státy.
ským prezidentem,
za války užíval titul
V čele Protektorátu stál státní prezident Emil
vůdce. Za své půsoProtektorátní správa
Hácha. Spolu s ním zůstala zachována ještě
bení v čele Slovenského státu byl po válce
protektorátní
vláda.
Všichni
podléhali říšskému protektorovi, který
zatčen a odsouzen k trestu smrti.
měl právo odmítnout návrhy vlády a prosadit taková nařízení, která
vyhovovala německým potřebám. Byl rozpuštěn parlament, byly zrušeny
všechny politické strany a vznikla jen jedna strana – Národní souručenství.
ilegální = nezákonné
Centrální úřadovnu mělo v Protektorátu také gestapo (v Praze a v Brně,
klerofašismus = státní ideologie,
pobočky
pak v dalších městech). Československá armáda byla rozpuštěna,
která kombinovala prvky fašismu s katolickou
vzniklo
pouze
malé vládní vojsko. Na pořádek v zemi dohlíželo četnictvo
tradicí (klérus = duchovenstvo)
a policie, jejichž příslušníci často pomáhali obyvatelům před postihem
protektorát = formálně autonomní území,
ze strany gestapa. Jejich pravomoci byly ale značně omezené. Od prvního
které je pod ochranou nebo přímou správou
dne existence Protektorátu začalo zatýkání nepohodlných osob, začaly
jiného státu; úřední název českých zemí
platit norimberské rasové zákony, úředním jazykem se stala němčiza okupace v letech 1939–1945
na (úředníci a učitelé museli z tohoto jazyka povinně skládat zkoušku).
ukrajinský front = pojmenování sovětských
Ta se také musela povinně vyučovat ve školách. Všechny nápisy a vyhlášky
vojenských jednotek podle místa, odkud vojáci
byly vydávány dvojjazyčně. Vznikla nová měna – protektorátní koruna
překročili hranice, tedy z Ukrajiny
( Obr. 3), a nově se u nás začalo jezdit vpravo.
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V den výročí založení Československa 28. října 1939 došlo
v Praze k protiněmeckým demonstracím. V jejich průběhu byl smrtelně postřelen student Jan Opletal a zastřelen
pekařský pomocník Václav Sedláček. Student Jan Opletal a pekařský pomocník Václav Sedláček. Pohřeb Jana Opletala se stal další demonstrací,
v jejímž důsledku říšský protektor Konstantin von Neurath [fon nojrát]
nechal 17. listopadu 1939 uzavřít všechny české vysoké školy, ozbrojené složky vtrhly na koleje a pozatýkaly všechny přítomné studenty.
Devět z nich bylo bez soudu popraveno a dalších asi 1 100 odvlečeno do
koncentračních táborů. Vysoké školy již do konce války otevřeny nebyly.
Uzavření
vysokých škol

Protektorát byl pro německé válečné úsilí zcela nepostradatelný a měl představovat pro Německo hospodářské zázemí. Na jeho území se nacházely významné průmyslové podniky a také zdroje surovin. Bylo proto nezbytné
umožnit Čechům v protektorátu „normálně“ žít a pracovat. Přestože mělo
být české obyvatelstvo zčásti poněmčeno, zčásti přesunuto na jiné území
nebo fyzicky zlikvidováno, tyto plány měly být uskutečněny až po válce,
kdy již nebude nutné vyrábět zbraně a zařízení pro německou armádu.
V daný okamžik bylo celé hospodářství podřízeno německým zájmům.
( Obr. 5) Byl omezen volný trh a zaveden přídělový systém. Na lístky se
nekupovaly jen potraviny, ale také oblečení nebo boty. Lidé se nedostatkové zboží snažili nakoupit alespoň na černém trhu. V Protektorátu
vznikly úřady práce, které evidovaly práceschopné obyvatelstvo. Od roku
1942 byli mladí lidé tzv. totálně nasazeni, to znamenalo, že byli přiděleni
na práci tam, kde to bylo potřeba, často přímo v Německu, kde nahrazovali
Němce, kteří odešli na frontu. Došlo také k arizaci židovských podniků, tedy
k zabavení židovského podniku a jeho přesunu k „árijskému“ správci, díky
tomu získali Němci výrazný vlastnický podíl na českém hospodářství.
Každodenní život
v Protektorátu

Obr. 3 – Protektorátní padesátikoruna
Na protektorátních bankovkách (takzvaných státovkách) bylo nejprve vše napsáno
v němčině, teprve poté v češtině. Kvůli nevýhodnému kurzu se 1 říšská marka rovnala 10 protektorátním korunám, takže bylo
pro Němce v Protektorátu vše levné a rádi
jezdili sem nakupovat.

Obr. 4 – Aby lidé nemohli získat pravdivé
informace, bylo jim zakázáno poslouchat
zahraniční rozhlas. Na každém rozhlasovém přijímači musela být upevněna tato
cedulka. Navíc musela být všechna rádia
upravena tak, aby nemohla přijímat krátké
vlny, na kterých by bylo možné zahraniční
rozhlasové vysílání zachytit.

Obr. 6 – Znak
a vlajka protektorátu Čechy a Morava

Mezinárodní den studentstva
Obr. 5 – Výroba německých stíhačů tanků v plzeňské Škodovce
V Plzni byla jedna z největších zbrojovek pracujících pro Říši. Během
války zde vyrobili 20 milionů dělostřeleckých granátů, 18 tisíc děl a tisíce dělostřeleckých hlavní.
• Zjisti, např. s pomocí internetu, zda se v okolí tvého bydliště nacházela
nějaká továrna, kde probíhala výroba pro potřeby Říše.

V reakci na pronásledování studentů
v protektorátu byl už v roce 1941 vyhlášen
Mezinárodní den studenstva, který se
dodnes připomíná 17. listopadu. Jedná se
o jediný svátek mezinárodního významu,
který má český původ.
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STUDENÁ VÁLKA
Porovnej státní zřízení SSSR a USA.
V čem spočíval zásadní rozdíl mezi těmito
mocnostmi?
Co měly naopak společné?

Obr. 1 – První člověk ve vesmíru
Prvním člověkem ve vesmíru byl Jurij Gagarin, Sovět, který v roce 1961 obletěl Zemi.
Odpovědí Američanů bylo dobytí Měsíce.

Sovětský svaz a Spojené státy americké představovaly po
druhé světové válce dva nejmocnější státy světa. Právě ony zaplnily mocenské vakuum, které vzniklo v Evropě vyčerpané
válkou. Obě mocnosti si chtěly podržet vliv nad co největším územím, Spojené státy navíc chtěly zabránit sovětské expanzi na západ. Postoje obou
mocností byly nesmiřitelné a vzájemná nevraživost vedla ke stavu nazývanému studená válka. Název odráží situaci, kdy spolu velmoci nebyly
v přímém vojenském konfliktu, ale předháněly se ve výrobě zbraní včetně atomových. I v ostatních oblastech politického i kulturního života
převažovala ostrá konfrontační rétorika a soupeření zejména na poli vědeckém (v oblasti průzkumu a dobývání vesmíru,
Obr. 1), ale i např.
sportovním. K válečným střetům mezi oběma tábory docházelo jen občas
na lokální úrovni, ale lidé žijící v atmosféře strachu a nenávisti a přesvědčovaní štvavou propagandou na obou stranách měli často pocit, že k rozpoutání třetí světové války chybí již jenom krůček ( Obr. 2).
Studená
válka

Do východního bloku patřily: Sovětský svaz, Bulharsko,
Československo, Maďarsko, Polsko, Východní Německo
(vzniklé ze sovětské okupační zóny) a od roku 1956 také
Albánie. Zvláštní postavení měla Jugoslávie, v níž došlo k rozkolu se sovětským režimem a budování vlastního typu socialismu. Do západního
bloku patřily: USA, Kanada a teoreticky všechny evropské státy, které
nepatřily do východního bloku. Švýcarsko, Rakousko, Finsko a částečně
také Švédsko a Irsko se během studené války snažily udržet si neutralitu.
Východní
a západní blok

Studenou válku lze rozdělit na následující fáze:

Obr. 2 – George Orwell [džordž orvel]
Slovní spojení studená válka (cold war) použil
britský novinář a spisovatel George Orwell již
v roce 1945 a měl jím na mysli stav permanentního ohrožení potenciálním atomovým
útokem, který označil slovy falešný mír.
• Zjisti, ve kterých dílech Orwell popisuje
prvky vlády totalitních režimů.

vznik poválečného napětí a zadržování komunismu (1946–1953)

s. 72–75

období zatlačování komunismu (1953–1960)

s. 84–86

pokračování napětí, krize ve třetím světě v 60. letech

s. 90–91

období uvolňování v 70. a 80. letech

s. 98–99

Vznik poválečného napětí a zadržování komunismu
Churchillův projev ve Fultonu
„Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna
železná opona. Za touto linií leží všechna
hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna
tato proslulá města i s obyvatelstvem jejich
zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat
sovětskou sférou, a všechna jsou vystavena
nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale
i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře
ovládání z Moskvy.“
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Jedním z prvních varování ze strany Západu před rozpínavostí
SSSR a obavou z nedodržování válečných dohod byl projev
W. Churchilla na americké univerzitě ve Fultonu [faltnu]. Churchill v něm výstižně charakterizoval situaci v rodícím se sovětském bloku
a poprvé použil termín železná opona pro označení jakési pomyslné hranice mezi Východem a Západem ( Churchillův projev ve Fultonu).
Železná
opona

Americkou reakci na tuto situaci formuloval americký prezident Harry Truman v tzv. Trumanově doktríně vyhlášené
12. března 1947, ve které se hovoří o politice zadržování
komunismu, tedy o snaze zabránit Sovětskému svazu v rozšiřování jeho
vlivu na další území ( Projev amerického prezidenta H. Trumana).
Trumanova
doktrína
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Projev amerického prezidenta H. Trumana
v americkém Kongresu
„V mnoha zemích byly nedávno lidem proti jejich vůli vnuceny totalitní
režimy. Vláda Spojených států několikrát protestovala proti nátlaku a zastrašování při porušování jaltské dohody v Polsku, Rumunsku a Bulharsku.
A dále musím konstatovat, že i v některých dalších zemích došlo k podobnému vývoji. V současném úseku světových dějin musí téměř každý národ
volit mezi dvěma způsoby života. Tato volba není často volbou svobodnou. Jedna cesta se opírá o vůli většiny a dá se poznat podle svobodných
institucí, reprezentativní vlády, svobodných voleb, záruk osobních svobod,
svobody projevu, náboženského vyznání a ochrany před politickým útlakem. Druhá cesta se opírá o vůli menšiny, kterou násilně nařizuje většině.
Jejími průvodními znaky jsou teror a útisk, kontrola tisku a rozhlasu,
zfalšované volby a omezení osobních svobod. Jsem přesvědčen, že politikou Spojených států musí být podpora národům, které čelí pokusům
o podmanění ozbrojenou menšinou či vnějším tlakům.“

Obr. 3 – Generál
George C. Marshall,
ministr zahraničních
věcí a spoluautor
plánu ekonomické
pomoci Evropě
Vedle něj se na
politice zadržování
komunismu výrazně podílel přední
americký odborník
na Sovětský svaz
G. Kennan.

• O čem Truman hovoří? Mluví přímo o komunismu?
Politici i odborníci v USA si dobře uvědomovali, že ekonomický nedostatek v lidech podporuje levicové nálady, a tím je
žene do sovětského područí. Proto přišli v červnu 1947
s Marshallovým [maršalovým] plánem – programem americké hospodářské pomoci válkou poničené Evropě ( Obr. 3). Sověti Marshallův
plán označili za vměšování se do vnitřních záležitostí jiných států a SSSR
i všechny jím ovládané státy jej odmítly. Československo a Polsko plán
sice nejprve přijaly, ale vzápětí byly sovětským nátlakem donuceny
odmítnout. Z americké hospodářské pomoci, která se realizovala v letech
1947–1952 a celkově představovala téměř 17 miliard dolarů ve formě
darů nebo půjček, těžily tedy především země západní Evropy. Touto
akcí USA posílily svou prestiž a vliv v Evropě a výrazně přispěly
k sociální, hospodářské a politické stabilizaci západní Evropy. V oblasti
hospodářství se Východu tento náskok již nepodařilo dohnat.
Marshallův
plán

Obr. 4 – Vlajka NATO používaná v letech
1951–1953 vrchním velitelstvím spojeneckých
sil v Evropě a současná vlajka NATO.
• Na původní vlajce bylo uvedeno heslo
„Vigilia pretium libertatis“. Zjisti, co toto
latinské heslo znamená.

Protože se hrozba válečného konfliktu po zhoršení vzájemných vztahů zdála být aktuální, vytvořily roku 1949
západní demokratické státy v čele s USA sdružení s názvem NATO
(Severoatlantická aliance). Tato organizace byla zpočátku spíše politickým
sdružením, postupně začala fungovat jako obranný vojenský pakt a v této
podobě je činná doposud ( Obr. 4).
Vznik NATO

SSSR upevňoval moc v zemích východního bloku buď přímou ozbrojenou mocí (v některých zemích zůstala Rudá armáda rozmístěna i po válce), nebo alespoň nenápadným, ale
systematickým nátlakem. Někde se mohl se opírat o úspěchy místních komunistických stran ve svobodných volbách – Sověti byli
očima obyčejných lidí většinou vnímáni pozitivně jako osvoboditelé. V případě protikomunistických nálad však neváhal zakročit i vojensky, jako
např. v roce 1947 v Polsku. Důležitým prvkem při prosazování vlastních
zájmů byla centralizace, vše bylo nutné provádět podle sovětského
vzoru a místním komunistickým stranám byli k dispozici sovětští experti
( Obr. 5, 6).
Upevnění
sovětského
bloku

Obr. 5, 6 – Kult osobnosti J. V. Stalina
V sovětských satelitech (= zemích pod vlivem
Sovětského svazu) ideologická propaganda
úspěšně budovala Stalinův kult osobnosti
(byl nazýván velikým vůdcem a učitelem,
otcem národů) a současně útoky na politické
odpůrce vytvářely atmosféru strachu.
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KOMUNISTICKÝ PŘEVRAT A 50. LÉTA V ČESKOSLOVENSKU
Kdy vznikla KSČ a od které strany
se oddělila?
Popiš, jak vystupovala KSČ během první
republiky a Protektorátu.
Charakterizuj komunistický režim
v Sovětském svazu.
Kdo stál v čele SSSR během války a po ní?
Obr. 1 – Klement Gottwald
Tento
stoupenec
stalinismu byl předsedou KSČ v letech
1929–1953. Za první
republiky často vystupoval na půdě
Parlamentu s kontroverzními projevy
a byl odsouzen na
základě zákona na
ochranu republiky.
Po zákazu KSČ v roce 1938 odjel do moskevského exilu ( s. 57), ze kterého se vrátil
v roce 1945 jako místopředseda nové československé vlády. Byl mimořádně schopným a cílevědomým politikem. Původně vyučený truhlář se po první světové
válce stal novinářem a stranickým funkcionářem. Prosazoval prosovětskou orientaci. V závěru života byl velmi nemocný
a paralyzovaný strachem, který vytvářel sovětský politický tlak a atmosféra boje s nepřáteli režimu. Zcela propadl alkoholu, ale
přesto zůstával nejdůležitější postavou komunistického vedení počátku padesátých
let a nese plnou zodpovědnost za jeho zločiny. Zemřel krátce po návratu z pohřbu
J. V. Stalina (1953). Po smrti bylo jeho tělo balzamováno podobně jako tělo V. I. Lenina.
• Zjisti, kde bylo Gottwaldovo balzamované
tělo uchováváno.

Hlavním cílem KSČ pod vedením Klementa Gottwalda
KSČ a obnova
bylo vybudování socialismu a orientace na SSSR.
republiky
Gottwald ( Obr. 1) zpočátku usiloval o vlastní cestu k socialismu, která by byla oproštěna od bezprostředního sovětského vlivu.
Studená válka však donutila Stalina tlačit na východoevropské komunistické strany, aby neváhaly a co nejrychleji se chopily moci. Během let
1947–1949 tak byla celá východní a střední Evropa sovětizována. Politika vlastní cesty k socialismu byla smetena ze stolu a komunistické strany
musely respektovat sovětský vzor.
V prvních poválečných volbách v roce 1946 ( Obr. 2)
zvítězila KSČ a výrazně posílila své mocenské pozice.
( Obr. 3) Gottwald se stal předsedou vlády a komunisté
získali i klíčová ministerstva: vnitra (jehož prostřednictvím ovládali
národní výbory a Sbor národní bezpečnosti), informací (tisk, rozhlas)
a zemědělství (které mělo na starosti přerozdělování půdy a organizaci
pozemkové reformy).
Vítězství
ve volbách

Postupně se začaly vyhrocovat zásadní rozpory mezi KSČ
a demokratickými stranami. Komunisté se začali připravovat
na mocenský zvrat. Uvnitř ostatních politických stran si začali
vytvářet síť spojenců, skrytých agentů a tajných členů KSČ.
Hlavní protivníky se snažili kompromitovat (na Slovensku zkonstruovali
případ protistátního spiknutí členů Demokratické strany). Populistickou
politikou (milionářskou daní a dalším přerozdělováním půdy) si chtěli
zajistit další vítězství ve volbách. Vláda a Národní fronta se dostaly do hluboké politické krize, kterou chtěli komunisté i nekomunisté využít ve
vlastní prospěch. Na konci roku 1947 spolupráce stran ve vládě fakticky
skončila. Demokratické strany nadále nechtěly pokračovat ve společné vládě, když komunistický ministr vnitra vyměnil řadu velitelů státní
bezpečnosti v Praze a dosadil na jejich místo členy KSČ.
Střety
v Národní
frontě
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Komunistická strana Československa
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Obr. 3 – Výsledky poválečných voleb – počet mandátů
v Ústavodárném Národním
shromáždění po volbách
v roce 1946

Československá strana
národně socialistická
Československá strana lidová
Demokratická strana
Československá sociální demokracie
Komunistická strana Slovenska
Strana slobody
Strana práce

Únorový převrat
Obr. 2 – Poválečné volby v květnu 1946
Na dlouhých 44 let to byly poslední svobodné volby, ve kterých si voliči mohli vybírat
z různých politických stran. Jediným požadavkem bylo jejich začlenění do systému
Národní fronty.
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Když komunisté tlaku ostatních stran neustoupili, podali
dne 20. února 1948 někteří nekomunističtí ministři
demisi s cílem vyvolat předčasné volby. ( Obr. 4)
Očekávali, že prezident Beneš ustaví úřednickou vládu, která dovládne
do řádných voleb bez klíčového podílu komunistů a v dalších volbách
již komunisté neuspějí. Z vlády však neodešla nadpoloviční většina
ministrů, proto vláda nepadla. Zůstali sociální demokraté a nestraníci
Demise
členů vlády

POVÁLEČNÉ DĚJINY

Ludvík Svoboda (min. obrany) a Jan Masaryk (min. zahraničí). Prezident Beneš se ocitl pod dvojím tlakem, Gottwalda i demokratů. Komunisté však byli
lépe zorganizovaní a na podobný střet čekali. Ovládali klíčová média, zajistili si loajalitu armády i Sboru národní bezpečnosti. Pod vlivem KSČ proběhl sjezd závodních rad, byla vyhlášena generální stávka a v zemi pochodovaly jednotky Lidových milicí ( Obr. 5), které vytvářeli nátlakovou
atmosféru. Komunisté začali vytvářet akční výbory Národní fronty, které
neměly oporu v zákoně. Ty začaly přebírat moc v zemi. Prováděly očistu
úřadů, státních orgánů i škol od politických odpůrců KSČ.
Hrozba vpádu sovětské armády a občanské války donutila
prezidenta 25. února 1948 přistoupit na Gottwaldův návrh a doplnit vládu stoupenci KSČ. Ten následně vystoupil
se svým projevem na Staroměstském náměstí. Ve vládě nakonec zůstaly
i ostatní strany Národní fronty, musely se však podřídit KSČ na dalších
čtyřicet let. V této době záhadně zemřel ministr zahraničí Jan Masaryk
( Obr. 8).
Benešovo
rozhodnutí

Obr. 4 – Ministři za národní socialisty Petr
Zenkl, Hubert Ripka a Jaroslav Stránský informují prezidenta Beneše o záměru podat
demisi kvůli neplnění vládních usnesení
komunisty.

Interpretace událostí v knize Dějiny Československa
od Václava Husy z roku 1967:
„Únorovým vítězstvím roku 1948 byl v naší vlasti definitivně rozhodnut
boj o moc mezi dělnickou třídou a kapitalistickou buržoazií. Dělnická třídě
vedené Komunistickou stranou Československa se podařilo nekrvavou cestou uchopit veškerou politickou moc v zemi a navždy znemožnit buržoazii, aby se bez pomoci nepřátel zvenčí mohla pokoušet obnovit kapitalistické zřízení. Od únorového vítězství roku 1948 zaměřil československý lid
všechny své síly k zářivé metě, jež vyvstala od osvobození Československa
Sovětskou armádou – k výstavbě socialistické společnosti“.
• Porovnej, jak byly události února 1948 interpretovány v době komunismu a jak jsou interpretovány nyní. Tento rozdíl vysvětli.

Obr. 6, 7 – Fotografie z demonstrace
na podporu KSČ
Tato fotografie byla pořízena 21. února 1945,
vedle K. Gottwalda na ní můžeme vidět i dalšího komunistického politika Vladimíra Clementise [klementise], který se po převratu stal
ministrem zahraničí. Druhá fotografie vyšla
v roce 1952.
• Zjisti, proč byl z druhé fotografie V. Clementis
vymazán.
• Ve skupině se spolužáky diskutujte o tom, zda
tento zásah změnil vyznění fotografie a jak.

V květnu 1948 proběhly nové volby do Národního shromáždění, ale již v režii KSČ, v podobě jednotné kandidátky
Národní fronty, kdy voliči dostali pouze jednu kandidátní
listinu. Ve všech stranách proběhla výměna vedení tak, že zůstali jen ti, kteří se podřídili politice KSČ. Také byla přijata nová ústava. To vše donutilo
prezidenta Beneše abdikovat a odejít do ústraní. Komunisté získali mocenský monopol. Novým prezidentem byl zvolen Klement Gottwald.
Beneš po několika měsících v ústraní zemřel ( Obr. 9).

Obr. 5 – Lidové milice – “ozbrojená pěst
dělnické třídy“
V rámci nátlaku na prezidenta republiky začali komunisté ozbrojovat své příznivce a vytvořili Lidové milice, jakési dělnické ozbrojené
jednotky, které se staly oporou systému až
do roku 1989. Byly podřízeny přímo stranickému vedení.
• Pokus se odhadnout (použij při tom tuto
fotografii), jak mohly Lidové milice vytvářet
nátlak.

Mocenský
monopol

Obr. 8 – Jan Masaryk v rozhovoru
s velvyslancem USA
Během krize se Masaryk odmítl připojit k protikomunistické opozici. Zemřel za nevyjasněných okolností 10. března 1948.
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EVROPSKÁ INTEGRACE
Který český panovník jako první propagoval myšlenku evropské integrace?
Vysvětli, proč bylo po druhé světové válce
pro západní Evropu výhodné začít se
sjednocovat.
Evropská úmluva o lidských právech
ČLÁNEK 1
Povinnost respektovat lidská práva
Vysoké smluvní strany přiznávají každému,
kdo podléhá jejich jurisdikci, práva
a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy.
HLAVA I
PRÁVA A SVOBODY
ČLÁNEK 2
Právo na život
1. Právo každého na život je chráněno
zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven
života kromě výkonu soudem uloženého
trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá
tento trest. 2. Zbavení života se nebude
považovat za způsobené v rozporu s tímto
článkem, jestliže bude vyplývat z použití síly,
které není víc než zcela nezbytné, při:
a. obraně každé osoby proti nezákonnému
násilí;
b. provádění zákonného zatčení nebo
zabránění útěku osoby zákonně zadržené;
c. zákonně uskutečněné akci za účelem
potlačení nepokojů nebo vzpoury.
• Platí ve všech státech právo na život?
• Uveď další 3 příklady lidských práv.
• Z občanské výchovy si připomeň rozdíl
mezi lidským a občanským právem.

1952 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013
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Jako první organizace vznikla Rada Evropy (se sídlem ve
Štrasburku), která byla založena v květnu 1949 v Londýně.
Velká Británie přisoudila organizaci poradní činnost v oblasti kulturní, sociální, vědecké a administrativní, i když Francie ji původně považovala za
počátek evropské integrace. To se nepodařilo a tato organizace se začala
věnovat problematice lidských práv. V roce 1950 byla podepsána Evropská
úmluva o lidských právech ( Evropská úmluva o lidských právech).

Rada Evropy

Další impuls ke spolupráci dali francouzští politici Jean Monnet [žán mone:] a Robert Schuman [šuman], který vytvořil návrh na integraci
evropského hutního a důlního průmyslu. V roce 1951 byla podepsána
smlouva o vzniku organizace Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
( Obr. 1). Smlouvu podepsalo 6 států – Francie, státy Beneluxu, Itálie
a Spolková republika Německo. Úkolem organizace bylo sjednotit trh
v této oblasti a odstranit celní bariéry pro uhlí a ocel.

Evropské společenství
uhlí a oceli (ESUO)

V roce 1957 byly podepsány Římské smlouvy, kterými
byly založeny dvě organizace – Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) a Evropské
hospodářské společenství (EHS). Tyto smlouvy opět podepsalo 6 států
západní Evropy (Francie, státy Beneluxu, Itálie, SRN).

Římské smlouvy
EURATOM

Během následujících 10 let byl vytvořen společný trh šesti
zakládajících států. V roce 1967 se spojily všechny tři organizace, ESUO, EHS a EURATOM, v jednu – v Evropská
společenství (ES). Toto uskupení fungovalo až do roku 1993, než vznikla
Evropská unie (EU). Cílem této organizace bylo vytvořit ještě užší politickou
a hospodářskou spolupráci. V roce 1973 se k ES připojily Velká Británie, Irsko
a Dánsko, poté v roce 1981 Řecko a v roce 1986 Portugalsko a Španělsko.
ES podporovala finančně méně rozvinuté regiony. V roce 1985 byla
podepsána dodnes platná Schengenská [šengenská] dohoda o volném
pohybu osob v rámci ES, která byla základem pro zrušení hraničních kontrol
v rámci tohoto společenství. Mimo států ES do Schengenského prostoru
( Obr. 1) patří i Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Velká Británie
členství odmítla, protože dávala přednost volnému obchodu.

Evropské
společenství

1952 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013

Evropské sdružení
uhlí a oceli (ESUO)

Po druhé světové válce pomohl zdevastované a ekonomicky slabé Evropě
Marshallův plán – plán hospodářské a finanční podpory. Z USA se mělo
do Evropy dovážet základní zboží, počítalo se i s obnovou Německa. Evropa byla zasažena poválečnou krizí, žádný stát nebyl silný a stabilní. Obava
z vlivu komunismu a odmítnutí Marshallova plánu zeměmi východního bloku uspíšilo rozdělení Evropy a také spolupráci mezi státy západní
Evropy. Státy začaly spolupracovat na hospodářské a později i politické
úrovni. Tato spolupráce také napomohla k usmíření Francie a Německa.

Obr. 1 – ESUO – zakládající státy; Schengenský prostor; Rozšiřování EU
• Vyjmenuj zakládající státy ESUO.
• Vysvětli, proč nevstoupilo do této organizace celé Německo?
• Jakou hlavní výhodu má odstranění kontrol na hranicích?
• V čem vidíš hlavní nevýhodu tohoto volného pohybu?
• Které státy vstoupily do Evropské unie v roce 2004?
• S pomocí mapy jmenuj evropské státy, které nejsou součástí EU.
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Cílem EHS bylo vytvořit společný trh, oblast volného pohybu kapitálu a pracovních sil a vypracovat společnou celní a dopravní politiku. EURATOM
měl koordinovat výzkum a využití atomové energie.
Evropská unie vznikla podepsáním Maastrichtské smlouvy
v roce 1993. Zakladatelskými státy se stalo 12 států Evropských společenství. EU přijala v roce 1995 další státy – Finsko,
Rakousko a Švédsko. V Norsku občané v referendu rozhodli, že vstoupit do
EU nechtějí. O členství projevily zájem bývalé komunistické země ve střední
a východní Evropě. V roce 1999 přijala EU program Agenda 2000, který měl
připravit organizaci na velké rozšíření.

Evropská
unie (EU)

Hlavními orgány EU jsou Evropský parlament, Evropská rada,
Evropská komise, Rada EU a Soudní dvůr EU. Nejdůležitějším
orgánem je Evropský parlament, který tvoří přímo volení poslanci zastupující občany jednotlivých členských zemí EU ( Obr. 2). Evropská rada
rozhoduje o politickém směřování EU, je tvořena nejvyššími představiteli
států. Evropská komise odpovídá za předkládání a úpravy zákonů, je
tvořena komisaři jmenovanými vládami členských států.

Orgány EU

V roce 2004 proběhlo největší rozšíření EU. Přistoupilo
10 států – Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko, dále
v roce 2007 Bulharsko a Rumunsko. Další rozšíření proběhlo v roce 2013, kdy
vstoupilo do EU Chorvatsko. Celkem je tedy v EU 28 států. Velká část členských zemí je sdružena v tzv. eurozóně a používá od roku 2002 společnou
měnu – euro ( Obr. 3). EU má také svou vlajku tvořenou dvanácti zlatými
hvězdami na modrém pozadí ( Obr. 4). V roce 2009 byla přijata Lisabonská smlouva, která měla za úkol reformovat instituce EU a její fungování.
Další
rozšiřování EU

Obr. 4 – Vlajka EU
Vlajka se nejprve stala symbolem Evropského společenství 26.
května roku 1986, v roce 1993 ji
za svou přijala Evropská unie.
• S pomocí internetu nebo
encyklopedie zjisti, proč je na
vlajce EU právě 12 hvězd.

Evropská integrace probíhala od konce druhé světové války. Postupně vznikaly organizace, které zajišťovaly spolupráci mezi členskými
státy. První byla Rada Evropy, dále ESUO, EURATOM, EHS, které se roku
1967 spojily v ES. V roce 1993 vznikla Evropská unie. Zakládajícími státy
byly Francie, státy Beneluxu, Itálie a SRN, postupně se připojilo dalších
22 států včetně České republiky (1. května 2004).
1. Vyjmenuj zakládající státy ESUO.
2. Které další organizace byly předchůdci Evropské unie?
3. Kolik států je v EU?
4. Vysvětli, na jakém principu funguje Schengenský prostor.

Obr. 2 – Evropský parlament (Štrasburk, Francie)
Má 751 poslanců, kteří jsou voleni na 5 let
přímou volbou, sídlo má ve Štrasburku, ale
pracuje také v Bruselu. První volby proběhly v roce 1979. Českou republiku zastupuje
21 poslanců.
• Jakou funkci má parlament?
• Vysvětli, jak probíhá přímá volba.

Obr. 3 – Euro (měna)
• Jmenuj nominální hodnoty eurobankovek.
• Zadní (tedy rubové) strany eurobankovek
mají jeden společný prvek. Který to je a co
symbolizuje?
Vysvětli, jaký dopad na cenu zboží má
odstranění cel.
Popiš, jak dochází k uvolnění energie
z jádra atomu.
Zjisti, kterých 5 států má nejvíce
poslanců v Evropském parlamentu.
V. Haškovec – Malované dějiny Evropy
V. Dočkal, P. Kaniok – Evropská unie tak akorát
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SAMETOVÁ REVOLUCE
Kdo byl prezidentem ČSSR v letech
1975–1989?
Vysvětli pojem perestrojka.

Československý normalizační režim se po nástupu Michaila Gorbačova
prostřednictvím tisku a televize navenek tvářil, že jeho novou politiku perestrojky podporuje, ve skutečnosti však nechtěl v zemi připustit žádné
výrazné změny. Komunisté nadále porušovali lidská práva a tvrdě potírali
jakékoliv projevy nesouhlasu.
V červenci 1985 v den svátku sv. Cyrila a Metoděje
na Velehradě vyjádřily během slavnosti tisíce mladých
lidí touhu po svobodě a demokracii ( Obr. 1). Režim byl
zaskočen. Jednalo se o první masový protest od roku
1969. Začalo přibývat demonstrací a protirežimních projevů. Především
v roce 1988, kdy si veřejnost připomněla 20. výročí ruské okupace
a 70. výročí vzniku republiky. Tyto demonstrace byly živelné a Veřejná
bezpečnost je vždy násilím rozehnala. Po republice se také ilegálně šířila
petice signatáře Charty 77 Augustina Navrátila, jenž požadoval respektování lidských práv a náboženské svobody. Petici podepsalo na půl
milionu občanů. Vznikaly i další opoziční síly. V květnu 1988 bylo založeno
hnutí České děti, mezi jehož členy patřila převážně mládež, a v listopadu
1988 byl založen Československý helsinský výbor upozorňující na porušování lidských práv.

Demonstrace
a protesty
veřejnosti

Obr. 1 – Národní pouť na Velehrad 1985
Slavnost se změnila v protikomunistickou
demonstraci. Během svého projevu byl
poutníky vypískán ministr kultury. Bouřlivé ovace naopak sklidil pražský arcibiskup
kardinál František Tomášek.

Protirežimní demonstrace zažily svůj první vrchol
v lednu 1989, kdy uplynulo dvacet let od upálení
studenta Jana Palacha. Ve dnech 15.–22. ledna probíhala vzpomínková
shromáždění, která pořádková policie velmi brutálně potlačila ( Obr. 2).
V rámci Palachova týdne byli zatčeni a odsouzeni i někteří aktivisté a disidenti. Okamžitě vznikaly petice za jejich propuštění. Přes 40 tisíc občanů
podepsalo manifest Charty 77 Několik vět žádající propuštění politických vězňů a svobodu.
Palachův týden

V této atmosféře papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Českou. Na začátku listopadu pozval na slavnost ve
Vatikánu věřící i představitele státu a církve. Do Vatikánu
odjelo téměř 10 tisíc poutníků. V neděli 12. listopadu se zúčastnili slavnostní
bohoslužby ve svatopetrské bazilice. Papež připomněl poutníkům legendu
o tom, že až bude Anežka Česká svatořečena, zavládne v zemi svoboda.

Svatořečení
Anežky České
Obr. 2 – Palachův týden v Praze 1989
Vedle vodních děl, slzného plynu a obušků
byly nasazeny i zásahové jednotky se psy.
Zatčeno bylo přes 800 občanů. Řada z nich
byla obviněna z výtržnictví.

Dne 17. listopadu 1989 se studenti shromáždili, aby si
u příležitosti Mezinárodního dne studentstva připomněli
50. výročí uzavření českých vysokých škol a smrt Jana
Opletala. Shromáždění bylo povoleno a odpoledne se v Praze na Albertově sešlo přes 10 tisíc občanů. Po několika projevech se průvod vydal na
vyšehradský hřbitov, kde u hrobu Karla H. Máchy studenti zazpívali hymnu
a celá akce se změnila v demonstraci za svobodu. Část demonstrantů se
pak vydala do centra města, kde došlo k tvrdému zásahu
pořádkové policie a demonstrace byla rozehnána.
( Obr. 3) Použití síly, téměř dvě stovky raněných
a zpráva o údajné smrti jednoho ze studentů (která
se ukázala jako fáma) vyvolaly pobouření ve společnosti.
Masakr na
Národní třídě

Obr. 3 – Masakr na Národní třídě
Situace na Národní třídě před zásahem příslušníků VB. Po jeho skončení zůstaly na ulici stovky zraněných.
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Události dostaly rychlý spád. V divadlech a na vysokých školách byly zahájeny stávky a studenti požadovali vyšetření
a potrestání osob zodpovědných za tvrdý zásah. Pro případná jednání s vládou neexistovala opoziční strana či hnutí.
Proto se ve večerních hodinách v neděli 19. listopadu na popud Václava
Havla sešli v pražském Činoherním klubu představitelé opozice a založili
Občanské fórum (OF, Obr. 4). V pondělí 20. listopadu se na Václavském
náměstí v Praze odpoledne sešlo téměř 100 tisíc lidí na podporu revoluce
a toho dne se také delegace OF setkala s předsedou vlády Ladislavem
Adamcem ( Obr. 5). Hnutí požadovalo odstoupení vlády a propuštění
politických vězňů. V úterý 21. listopadu k přeplněnému Václavskému náměstí poprvé promluvil Václav Havel.
Vznik
Občanského
fóra

Ministerstvo obrany v noci z 21. na 22. listopadu začalo do
Prahy přesunovat Lidové milice. Generální tajemník ÚV KSČ
Miloš Jakeš je však odvolal. Nebyl přijat ani návrh použít armádu. OF vyzvalo občany ke generální stávce. Ve všech velkých městech
republiky proběhly masové demonstrace proti režimu. V pátek 24. listopadu večer oznámil svou abdikaci Miloš Jakeš a celý ÚV KSČ. Dne 26.
listopadu se na Letenské pláni sešlo více než půl milionů občanů. Druhý
den, 27. listopadu, proběhla na celém území dvouhodinová generální
stávka, do které se zapojilo na 75 % občanů republiky. Dne 29. listopadu
Federální shromáždění zrušilo vedoucí úlohu KSČ ve společnosti. Jelikož
byl převrat v Československu v podstatě nekrvavý a mírný, vžilo se pro něj
označení sametová (nebo něžná) revoluce.

Obr. 4 – Logo
Občanského fóra

Obr. 5 – Jednání OF s předsedou vlády
V popředí Ladislav Adamec a Václav Havel

Konec vlády
jedné strany

Obr. 6 – Pozdější prezident Václav Havel

Ladislav Adamec představil 3. prosince novou vládu, která se
však skládala z 15 komunistických ministrů, a tak již 7. prosince
na nátlak veřejnosti rezignovala. Sestavením nové nekomunistické vlády byl pověřen dosavadní ministr pro legislativu Marián Čalfa.
Dne 10. prosince prezident Gustav Husák novou vládu jmenoval
a zároveň abdikoval. Na hranicích se začala odstraňovat železná opona
a byly rozpuštěny Lidové milice. Dne 28. prosince poslanci Federálního
shromáždění zvolili za svého nového předsedu Alexandera Dubčeka.
Druhý den byl poslanci Federálního shromáždění zvolen prezidentem Václav Havel ( Obr. 6). Československo se stalo demokratickou
a svobodnou zemí.
Nastolení
svobody

V druhé polovině 80. let narůstala v Československu nespokojenost veřejnosti s komunistickým režimem. Vznikaly různé opoziční iniciativy
a přibývalo demonstrací, které vyvrcholily masakrem studentů na
Národní třídě 17. listopadu 1989. Tím začala sametová (nekrvavá) revoluce. Ve dnech 17. 11. – 29. 12. 1989 se komunistický režim zhroutil
a Československo se stalo svobodnou a demokratickou zemí.
1. Kdy proběhl tzv. Palachův týden a co si lidé tehdy připomínali?
2. Popiš, jak proběhly události 17. listopadu: kde se odehrály, kdo byli
jejich hlavní aktéři a jaké měly tyto události důsledky.
3. Popiš, jakou roli hrálo v průběhu sametové revoluce Občanské fórum.
4. Zhodnoť význam sametové revoluce pro naše dějiny.

Obr. 7, 8 – Události 17. listopadu 1989 připomínají také dvě pamětní desky – jedna na
Albertově a druhé na Národní třídě.
• Vysvětli, proč byly desky umístěny právě
na těchto místech.
• Vysvětli, co tyto desky symbolizují.
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KULTURA A VĚDA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
Jmenuj nejvýznamnější umělecké
směry 1. poloviny 20. století (ve
výtvarném umění, architektuře, literatuře).
Jmenuj typické prvky těchto směrů.
Popiš, jak umělci reagovali na zkušenost
dvou světových válek.
1957
Obr. 1 – Sputnik 1
Jako první vypustil do vesmíru umělou
družici Sputnik 1 Sovětský svaz v říjnu
1957 z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Družice o průměru 58 cm s váhou 83 kg
obletěla Zemi 1440krát
(1 oběh trval 96 minut)
a poté shořela v atmosféře.
O rok později vypustily
umělou družici
i Spojené státy.

Po druhé světové válce došlo k prudkému rozvoji vědy a techniky. Pro toto
období se vžilo označení vědecko-technická revoluce. Vlády podporovaly vědecké výzkumné programy a technické obory na vysokých školách.
Mnoho prostředků bylo investováno do jaderného a vesmírného programu. Také v kultuře a umění došlo ve druhé polovině 20. století k převratným
změnám. Tvorbu poznamenaly hrůzy druhé světové války. V literatuře, filmu i ve výtvarném umění se projevoval strach z dalšího konfliktu, zklamání,
deziluze z vývoje vztahů mezi Východem a Západem. Umělci z východního
bloku byli postupně izolováni.

Vědecký a technický pokrok
Po druhé světové válce byly značné finanční prostředky
soustředěny do jaderného a kosmického výzkumu. Po USA
se stal další jadernou velmocí v roce 1949 Sovětský svaz, za
dalších deset let Velká Británie a Francie. V roce 1951 Spojené státy vyvinuly vodíkovou bombu. Poté se velmoci snažily vyrobit atomovou ponorku, v roce 1956 se to podařilo USA. Jaderná energie nebyla používána pouze ke zbrojení, ale také k výrobě elektrické energie. První jadernou
elektrárnu postavili Sověti v roce 1954, o dva roky později Britové a poté
další vyspělé státy. V Československu byla vybudována první jaderná elektrárna Dukovany.
Jaderná
energie

Pronikání
do kosmu
1957
Obr. 2 – Sputnik 2 a fena Lajka
Dalším sovětským úspěchem bylo vypuštění umělé družice Sputnik 2 s fenou Lajkou,
která se dostala do vesmíru jako první živý
tvor. Byl to potulný pes z moskevských ulic,
cvičili ji ještě se dvěma psy. Očekávalo se, že
Lajka přežije ve vesmíru týden, ale uhynula
po 5 až 7 hodinách na stres a přehřátí.
• Vysvětli, proč byli před člověkem vypuštěni do vesmíru jiní živočichové.

1963
Obr. 5 – Valentina Těreškovová, volací znak
Čajka (racek)
V roce 1963 letěla do vesmíru první žena
Valentina Těreškovová také ze Sovětského
svazu v raketě Vostok 6. Ve vesmíru strávila
2 dny 22 hodin a 50 minut. Valentina byla
na tuto misi vybrána N. Chruščovem. V roce
2000 získala v Londýně titul „Žena století“.
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USA a SSSR také soupeřily o ovládnutí vesmíru, obě země investovaly obrovské částky do kosmických závodů. Více se dozvíte, když si přečtete popisky k obrázkům 1 až 6.

V 70. letech 20. století byly sestaveny kosmické stanice pro dlouhodobý
pobyt ve vesmíru. Jak docházelo k oteplování vztahů mezi USA a SSSR, začaly obě velmoci ve zkoumání vesmíru spolupracovat. Prvním krokem byl
společný let kosmických lodí Sojuz-Apollo v roce 1975. V dubnu 1981
odstartoval do vesmíru první americký raketoplán Columbia.
Obr. 3, 4 – Jurij A. Gagarin
1961
a vesmírná loď Vostok 1
V dubnu 1961 obletěl v sovětské
kosmické lodi Vostok 1 Zemi první
člověk Jurij Gagarin. Ve vesmíru
strávil 108 minut. USA se totéž povedlo o 23 dní později. Prezident
USA J. F. Kennedy reagoval na tento sovětský úspěch v květnu téhož
roku vyhlášením nového cíle amerického kosmického programu –
letu člověka na Měsíc do konce téhož desetiletí.

Obr. 6 – E. Aldrin na Měsíci
Američané se Sovětům brzy vyrovnali. Jejich
dalším cílem se stal Měsíc. Na jeho povrch
první vstoupil v červenci 1969 velitel posádky Apollo 11 Neil Armstrong a za ním následoval Edwin Aldrin [oldrin]. Při vystoupení
na Měsíc pronesl Armstrong větu: „Je to malý
krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo.“
• Zjisti, jak zněla věta, kterou N. Armstrong
pronesl, v anglickém originále.
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Po druhé světové válce došlo také k velkému rozmachu
v oblasti komunikace. Stavěly se moderní silnice, dálnice,
zvyšovala se výroba a kvalita automobilů a velký rozvoj zažil
letecký průmysl. Druhé polovině 20. století se také říká éra
počítačů. První počítač byl zkonstruován před druhou světovou válkou
v USA. Ke zdokonalování počítačů docházelo postupně. V 50. letech se začaly počítače vyrábět sériově. Během 80. let byl zkonstruován osobní
počítač (PC), ve kterém byl operační systém MS-DOS. Dalším průlomem
byl operační systém Windows od společnosti Microsoft, kterou založil
Bill Gates [gejts] ( Obr. 7) a Paul Allen [pol elen]. V Československu byl
vyroben první počítač roku 1957 ( Obr. 8). Od roku 1990 funguje
internet, celosvětová síť www (World Wide Web). Během několika
vteřin je možné vyhledat informace, komunikovat přes e-mail, sociální
sítě, objednat zboží atd. Dalším výdobytkem komunikačních technologií
byl v 50. letech mobilní telefon. Zpočátku byl pouze součástí automobilů.
V 70. letech se začaly vyrábět přenosné mobilní telefony ( Obr. 9),
ale používala je jen hrstka lidí. I když se v 80. letech zdokonalovala síť
GSM, nikdo nepředpokládal, že se mobilní telefony rozšíří masově. Ceny
hovorů a SMS byly totiž vysoké, ale postupně se snižovaly. Pro úspěšný
jaderný výzkum i ostatních vědních disciplín byla důležitá kybernetika
zabývající se studiem informačních systémů, jejíž základy jako nové vědy
byly položeny v roce 1948.
Počítače,
komunikace,
kybernetika

Obr. 9 – Mobilní telefony – od 90. let
po současnost
Zjisti od svých rodičů, kdy měli první mobilní telefon a jaké měl funkce.
• Vyjmenuj co nejvíce funkcí
mobilních telefonů.
V předchozích odstavcích bylo popsáno, jak se rozvíjely přírodní vědy. S tím je spojen rovněž rozvoj medicíny. Díky antibiotikům a mnoha dalším novým lékům bylo možno po druhé
světové válce léčit mnoho chorob. Bylo také zavedeno očkování, díky němuž se podařilo omezit, nebo dokonce vymýtit některé smrtelné nemoci
(například pravé neštovice). K záchraně mnoha životů přispělo úspěšné
provádění transplantací orgánů či kostní dřeně, byly vyvinuty moderní
implantáty. První transplantace srdce byla provedena v roce 1967 v Kapském Městě. Začaly být využívány nové technologie, např. laser. V lékařství
se začaly užívat magnetická rezonance a ultrazvuk, se kterými lze lépe
stanovit diagnózu. Diskutovanou vědou je genetika, zejména možnost
klonování buněk. V roce 1997 byl naklonován první živočich, ovce Dolly
( Obr. 10).

Obr. 7 – Bill Gates
Spoluzakladatel
společnosti Microsoft
[majkrosoft] patří
k nejbohatším
lidem světa.
• Jmenuj operační
systémy, které znáš.

Obr. 8 – SAPO (samočinný počítač)
Tento pokusný typ počítače byl zkonstruován v roce 1957 a užíval se v letech 1958–
1960. Obsahoval několik tisíc relé a vstupní data byla vkládána na děrných štítcích.
Počítač zabíral plochu okolo 100 m2.
• Zjisti, na jakém principu fungovaly děrné
štítky (napoví ti obrázek):

Rozvoj
medicíny

Po druhé světové válce byly Nobelovy ceny nadále udělovány
za fyziku, chemii, literaturu a za mír. Jejími laureáty bylo i několik Čechů – Nobelovu cenu za chemii získal v roce 1959 Jaroslav Heyrovský ( obr. 11) a za literaturu v roce 1984 Jaroslav Seifert.
Významnými nositeli Nobelovy ceny za mír byli například Woodrow
Wilson, Martin Luther King ( Obr. 12) nebo Lech Wałęsa.
Nobelova
cena

Obr. 11 – Jaroslav Heyrovský
Tento český chemik byl na Nobelovu cenu byl nominován celkem 18x. Cenu
nakonec obdržel za objev a rozpracování analytické polarografické metody.

Obr. 10 – První úspěšně naklonovaný savec,
ovce Dolly
Byla naklonovaná z buňky mléčné žlázy.
• Ze znalostí z přírodopisu si připomeň,
co je to klonování.
• V čem může být přínosné pro lidstvo?

• Vysvětli, co je
polarografie
a k čemu se
využívala.
• Připomeň si, kdo
byl Alfred Nobel.
• Jmenuj jeho
nejvýznamnější
vynález.
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ČESKÁ REPUBLIKA DO ROKU 2004
Jak se jmenoval prezident ČSFR?
Vysvětli, proč došlo k rozpadu ČSFR.

Obr. 1 – Vlajka ČR, jeden ze symbolů
nového státu
Česká republika používá jako jeden ze symbolů své státnosti bývalou vlajku Československa.
• Jmenuj státní symboly ČR.
• Zjisti, kterým zákonem je upraveno
používání státních symbolů ČR.

Obr. 2
Václav Klaus
(fotografie z r. 2004)
Předseda ODS
a předseda
vlády ČR v letech
1993–1998, v letech
2003–2013 prezident republiky.

Dne 1. ledna 1993 vznikla samostatná Česká republika
( Obr. 1). Brzy po jejím vzniku, dne 2. února 1993, došlo
k volbě prezidenta, kterým se stal Václav Havel. Česká republika také
začala usilovat o vstup do NATO a EU. Nadále pokračovala v regionální spolupráci s Polskem, Maďarskem a nově vzniklou Slovenskou republikou
v rámci takzvané Visegrádské [višegrádské] skupiny.
Vznik ČR

12. března 1999 se Česká republika společně s Polskem
Člen NATO
a Maďarskem stala členem Severoatlantické aliance
a Evropské unie
(NATO). Den vstupu byl prohlášen za významný den.
Členství zajistilo republice případnou vojenskou ochranu a pomoc
dalších členů aliance. Armáda ČR se zároveň zapojila do vojenských misí
aliance v Bosně a Hercegovině a v budoucnu i v dalších místech vojenských
konfliktů. Významným krokem byl vstup do EU. Předseda vlády Václav
Klaus ( Obr. 2) v lednu 1996 v Římě předal žádost ČR o vstup do EU.
V následujícím roce rozhodli představitelé členských států EU o zařazení ČR mezi tzv. kandidátské země. V roce 1998 byla zahájena přístupová
jednání mezi ČR a EU. Pro ČR bylo stanoveno několik podmínek, především
v oblasti legislativy, která se porovnávala s evropským právním systémem.
Smlouva o přistoupení ČR do EU byla podepsána 16. dubna 2003
v Athénách. Bylo však dohodnuto, že smlouva bude schválena referendem. To proběhlo v červnu 2003 a pro vstup do EU se vyslovilo 77 %
hlasujících (volilo 52 % oprávněných voličů). Smlouva tak vstoupila v platnost a 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie.

Změny, které přinesl vstup ČR do EU
otevření pracovních trhů
evropských zemí občanům ČR
volný pohyb občanů ČR
v rámci zemí EU (po vstupu
do Schengenského prostoru
v roce 2007 byly zrušeny
kontroly na hranicích)
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přístup k evropským financím
(např. na rozvoj infrastruktury, vědu a výzkum atd.)

Volby v roce 1996 ukázaly politickou rozpolcenost české
společnosti. Vyhrály pravicové strany, ale jen s mírným
náskokem. Na politické scéně dominovala pravicová
Občanská demokratická strana (ODS) a levicová Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD). Nově vzniklá vláda, jejímž předsedou byl Václav
Klaus, vydržela jen do listopadu 1997. V lednu 1998 byla ustavena úřednická
vláda. V červnu 1998 následovaly předčasné volby, které vyhrála ČSSD.
Její zisk ovšem nestačil na většinu v parlamentu, a tak byla mezi předsedy
Václavem Klausem a Milošem Zemanem podepsána tzv. opoziční smlouva. ČSSD vytvořila menšinovou vládu v čele s Milošem Zemanem a poslanci
ODS jí umožnili, aby v parlamentu získala důvěru (před hlasováním opustili Sněmovnu). Opoziční smlouva vyvolala občanské protesty ( Obr. 3).
Volby v červnu 2002 vyhrála opět ČSSD a její nový předseda Vladimír
Špidla vytvořil většinovou koaliční vládu. V roce 2003 se prezidentem ČR
stal Václav Klaus. V roce 2004 ČR vstoupila do Evropské unie a proběhly
volby do Evropského parlamentu.
Politická
rozpolcenost

Obr. 3 – Demonstrace v roce 1999
V listopadu 1999 byla iniciována výzva
Děkujeme, odejděte s cílem přimět Václava
Klause a Miloše Zemana k odchodu z politiky. Iniciátory výzvy bylo několik bývalých
studentských aktivistů z listopadu 1989.
Výzva zaplnila v listopadových a prosincových dnech 1999 náměstí českých měst.

otevření společného
evropského trhu českému
zboží, službám a kapitálu

DĚJINY PO ROCE 1989

V červenci 1997 zasáhly Českou republiku ničivé povodně, jejichž symbolem se stala zdevastovaná obec Troubky v okrese
Přerov. ( Obr. 4) Povodně zasáhly téměř třetinu území České republiky,
byly zničeny více než 2 000 domů, strženo 26 mostů, zahynulo 49 osob.
Celkové škody byly odhadnuty na 63 miliard korun. Druhá velká povodeň
zasáhla Čechy v srpnu 2002, značný dopad měla také v Praze ( Obr. 5).
Zaplaveno bylo například i pražské metro, které mělo podle původních plánů sloužit jako útočiště před katastrofami. Díky přijatým opatřením po
povodních na Moravě v roce 1997 byly již oběti na životech nižší.
Povodně

Česká republika dále pokračovala v nastoupené cestě
transformace, pokračovala tzv. malá privatizace (prodej
menších státních podniků na aukcích) a v roce 1994 byla
uskutečněna také druhá vlna kupónové privatizace.
Objevovaly se ale také problémy, jako například rozkrádání a tunelování
firem. Rostla inflace a nezaměstnanost a také státní dluh, občané tak
byli někdy vyzýváni k „utahování opasků“. Situace, kdy vývoj nešel tak
rychle nebo tím směrem, jak si mnozí v roce 1989 představovali, se
odrazila například ve snižování volební účasti (zatímco v roce 1990
volilo 96 % oprávněných voličů, v roce 2002 to bylo jen 58 %) a v poklesu
důvěry v politické instituce.

Ekonomický
a společenský
vývoj

V roce 1996 byl dokončen Tančící dům v Praze, považovaný za jeden
ze symbolů postmoderní architektury. Česká hokejová reprezentace
získala zlato na několika mistrovstvích světa a na olympijských hrách
v Naganu v roce 1998. K úspěšným sportovcům patřili také naši fotbalisté (stříbro z Mistrovství Evropy v roce 1996), tenisté, atleti či kanoisté.
Čeští filmoví tvůrci byli několikrát nominováni na Oscara, v roce 1996
cenu obdržel film Kolja. V 90. letech získal filmový festival v Karlových
Varech dříve ztracenou slávu a od roku 1997
je pořádán každoročně. V roce 1997 byla
podepsána Česko-německá deklarace, v níž
byly spáchané křivdy prohlášeny za otázku
minulosti. V roce 2003 bylo v ČR jako první
zemi ve východní Evropě poprvé použito tzv.
mechanické srdce (dočasná srdeční
náhrada, než pacient získá vhodný
orgán k transplantaci). Vědec Antonín Holý objevil řadu antivirotik
užívaných k léčbě AIDS či hepatitidy.

1. ledna 1993 vznikla samostatná Česká republika, prvním prezidentem byl V. Havel. V roce 1999 se stala členem NATO, v roce 2004 členem
Evropské unie. Ve volbách střídavě slavily úspěchy pravicové i levicové
politické strany, z nichž nejsilnější byly ODS a ČSSD. V roce 1997 a 2002
zasáhly ČR ničivé povodně. Země dále pokračovala v nastoupené cestě
transformace. V roce 2003 se stal prezidentem V. Klaus.
1. Ve kterém roce vstoupila ČR do Severoatlantické aliance a proč?
2. Kdy se ČR stala členem EU? Co se tímto členstvím pro občany změnilo?
3. Charakterizuj politický a ekonomický vývoj ČR v letech 1993–2004.
4. Jmenuj všechny prezidenty Československa a České republiky od roku
1918 do současnosti.

Obr. 4 – Zničená obec Troubky
Mementem povodní v roce 1997 se stala
zcela zničená obec Troubky u Přerova. V noci
ze 7. na 8. července vtrhla do vesnice voda
s takovou intenzitou, že strhávala jednotlivé
domy. Zemřelo zde devět občanů.

Obr. 5 – Pražské mosty při povodni v srpnu
2002
Povodeň v Praze zaplavila především Smíchov, Malou Stranu, Holešovice a Karlín.
Bylo zničeno několik stanic metra. Zcela zaplavena byla i pražská ZOO, 134 zvířat se zde
utopilo.
tunelování = rozsáhlý finanční podvod
spočívající v odčerpávání kapitálu z firem
a převedení tohoto kapitálu na jinou firmu
(mnohdy vlastněnou stejnými majiteli); někdy
k tomu nedochází přímo, ale například prostřednictvím pro firmu nevýhodných obchodů
Najdi pamětníky povodní v roce 1997
a 2002. Zaznamenej reportážním
způsobem jejich výpovědi a představ
své poznatky spolužákům.
Na konci kapitoly jsou vyjmenovány
některé úspěchy české kultury, lékařství
a sportu. Zjisti, jakých úspěchů dosáhla
ČR v dalších oblastech (například
v průmyslu, v zahraniční politice,
v dalších vědních oborech apod.).
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SLOVNÍČEK POJMŮ
N

syntetický = uměle vyrobený

nacionalismus = v souvislosti s fašismem se myslí vyhraněné

šmelinář = osoba provozující černý obchod

vlastenectví, které zdůrazňuje výjimečnost vlastního národa

s nedostatkovým zbožím

Národní fronta = sdružení politických stran a masových

šoa = hebrejský výraz pro holocaust, znamená „zničení“

organizací v obnoveném Československu; vznik stran
mimo Národní frontu nebyl povolen

T

nástupnické státy = státy, které vznikly rozpadem jiného

totální nasazení = zapojení všech složek obyvatelstva

státního útvaru; pokud je jich více, dělí si mezi sebou

do práce pro válečné hospodářství

povinnosti a závazky původního státu

transformace (ekonomická) = převod státních podniků
a družstev do soukromých rukou, přechod od centrálně

P

plánované ekonomiky k tržní ekonomice

partyzán = příslušník organizovaného hnutí odporu

tribunál = soudní dvůr

plebiscit = přímé lidové hlasování

tunelování = rozsáhlý finanční podvod spočívající

populistický = prosazující líbivou, populární politiku

v odčerpávání kapitálu z firem a převedení tohoto kapitálu

pragmatický = zaměřený na praktické, užitečné jednání

na jinou firmu (mnohdy vlastněnou stejnými majiteli);

privatizace = prodej státního nebo vládního majetku

někdy k tomu nedochází přímo, ale například

soukromým podnikatelům

prostřednictvím pro firmu nevýhodných obchodů

profitovat = vydělávat
propaganda = šíření informací za účelem ovládání lidí,

U

manipulace s lidmi

ukrajinský front = pojmenování sovětských vojenských

protektorát = formálně autonomní území, které je pod

jednotek podle místa, odkud vojáci překročili

ochranou nebo přímou správou jiného státu; úřední název

hranice, tedy z Ukrajiny

českých zemí za okupace v letech 1939–1945
puč = násilný politický převrat provedený zpravidla malou
skupinou lidí

V
urbanistický plán = model, vzor výstavby města
velká válka = původní označení 1. světové války

R
reparace = náhrada válečné škody, nejedná se jen o peníze,

Z

ale také o stroje a zařízení, vybavení či dobytek a úrodu

zápalná bomba = součástí nálože je kromě trhaviny také

restituce = vracení majetku původním vlastníkům

hořlavá látka, nejčastěji fosfor, která je výbuchem rozmetána
zbrojní embargo = zákaz dovozu zbraní

S
samizdat = ilegální vydávání tiskovin především
s politickým zaměřením; zároveň název pro takové tiskoviny
signatář = osoba, která podepsala (např. nějaké prohlášení)
skořepinová konstrukce = prostorová železobetonová
konstrukce s tenkou stěnou
spekulace = spekulací na burze se myslí nákup akcií
s vidinou vysokého zisku ve velmi krátké době
stanné právo = mimořádné opatření státu, kdy jsou
omezena některá občanská práva (např. právo
shromažďovací), aby se zabránilo růstu trestné činnosti
a došlo k uklidnění situace
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zestátnění = převod soukromého majetku do státního
vlastnictví
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Hravý dějepis 9
dějepisu pracuje.
Učebnice zachycuje dějiny od konce první světové války. Nejprve je popsáno meziválečné
období, poté následuje samostatná kapitola věnovaná druhé světové válce. Další oddíl se týká

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

poválečných dějin do 60. let 20. století a po něm následující část popisuje události spojené
s obdobím od 60. let do pádu komunismu. Poslední část učiva se věnuje dějinám po roce 1989.

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období, samostatné

Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky, ukázkami z dobové literatury a názornými
mapami. Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky týkající se mezipředmětových
vztahů, jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby v rámci probíraných
témat. V závěru jednotlivých kapitol nechybí shrnutí ani opakovací otázky, které slouží nejen
k upevnění získaných znalostí, ale jsou zaměřeny i na vyšší úrovně vzdělávacích cílů.
Na konci každého z pěti velkých celků je zařazeno
souhrnné opakování s cílem upevnit získané znalosti
a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

Učebnici doplňuje pracovní
sešit Hravý dějepis 9.

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík
důležitých pojmů použitých v učebnici a výběrový
rejstřík významných osobností.

ISBN: 978-80-7563-242-5

Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý dějepis 9 – Nejnovější dějiny

kapitoly jsou věnovány vývoji kultury, vědy a techniky.
Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce.
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DĚJEPIS

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 8. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce

