
SVĚT PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 
 
- supervelmoci => bipolární rozdělení světa – USA   x   SSSR (demokracie   X   totalita) 
- evropské státy – oslabení => druhořadá role; pokles vlivu Francie, VB => růst 
osvobozenecké hnutí v koloniích => rozpad koloniálního systému 
- Trumanova doktrína (12.3.1947) = zadržování komunismu; Marshallův plán 
 
SSSR 
- budování ještě ostřejšího režimu než před válkou 
- Josif Vissarionovič Stalin – upevňování a posilování moci => totalitní diktatura 
- gulagy – tábory nucených prací, umisťováni sovětští vojáci, kt.padli do německého zajetí 
- likvidace nepřátel, nezákonné procesy (atomový fyzik Sacharov, spisovatel Solženicyn) 
- roste vliv ve východní Evropě 
- informbyro – komunistická informační kancelář, spojuje komunistické strany Evropy 
- 1953 - † Stalina => Nikita Sergejevič Chruščov (1953-64) 

- XX.sjezd KSSS (1956) – Chruščov kritika stalinského kultu osobnosti 
=> uvolnění – „doba politického tání“ 

- hospodářské reformy: cíl dohonit USA, podpora vesmírného programu (Gagarin – 1961) 
- zahraniční politika - 1956 – invaze do Maďarska (zde pokus o uvolnění režimu) 

- druhá berlínská krize (1961) => berlínská zeď 
- karibská krize (1962) 

- od 1964 – 1.tajemníkem KSSS: Leonid Iljič Brežněv (1964-82) 
- 1968 – Brežněvova doktrína – ochrana socialismu 
- centralizované plánování, konec „tání“ 

- 70.léta – vztahy V x Z - nová fáze koexistence, schůzky Brežněv + Nixon, Brežněv + Ford; 
jednání o odzbrojování => smlouvy: SALT 1 (72), SALT 2 (79) 
- Helsinská konference = Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Helsinky 1975 

- výsledek: spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy a techniky, spolupráce v oblasti 
humanitární ad., pokračování jednání o bezpečnosti 

- 1978 – sovětská invaze do Afghánistánu – zhoršení vztahů mezi V x Z, nová vlna zbrojení; 
po stažení SSSR krize, 1994 * Taliban 
- koncem roku 1982 - † Brežněva => Jurij Andropov (1983-4), Konstantin Černěnko 
(1984-5), Michail Gorbačov (1985-91)  
   - pokus o překonání stagnace 

- glasnosť = informovanost (diskuse o problémech, uvolnění cenzury) 
   - perestrojka = přestavba – více práce pro občany 
- 1991 – pád SSSR, do čela Boris Jelcin – radikální křídlo reformátorů 
 
 
Východní blok 
= 8 zemí střední a JV Evropy, které byly osvobozeny Rudou armádou: Albánie, Bulharsko, 
Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Východní Německo, SSSR 
- sovětská sféra vlivu 
- postupně: znárodňování, kolektivizace, zákaz opozičních stran, centrální plánování, procesy 
- Polsko – 1956 pokus o uvolnění režimu (= „polské léto“), potlačen; politická a ekonomická 
krize; významná událost: krakovský arcibiskup a kardinál Karol Wojtyla zvolen papežem 
(1978 – 2005) – významná role při dekomunizaci v Evropě 
- Maďarsko – 1956 pokus o uvolnění režimu, neúspěch, tvrdě potlačen Sověty; v čele státu 
János Kádár – zákrok proti reformistům, po tvrdém kurzu nastává uvolnění (reformy) 
- Československo – 1968 neúspěšný pokus o uvolnění režimu 



- 80. a 90.léta: dekomunizace – několik shodných rysů: dáno vyčerpáním hospodářských 
možností, krizí politického režimu 
- Polsko – protesty, 1989 první částečně svobodné volby, 1990 prezidentem Lech Walesa 
- NDR – stalinský stát, proti Gorbačovovým změnám, demonstrace => 9.11.1989 pád 
berlínské zdi,  3.10.1990 znovusjednocení Německa => SRN 
 
 
SRN 
- Německo rozděleno do 4 okupačních zón, zóny Francie, VB a USA spojení 
- první berlínská krize => letecký most 
- ustavení SRN (1949), první prezident: Theodor Heuss, první kancléř: Konrád Adenauer 
- federativní spolkový stát, hlavním městem Bonn 
- druhá berlínská krize => stavba berlínské zdi 
- kancléř Helmut Kohl - „kancléř sjednotitel“ (3.10.1990 znovusjednocení Německa) 
 
 
Velká Británie 
- poválečná krize, postupná politická a ekonomická stabilizace 
- v čele vlády Margaret Thatcher (1979-90), „železná lady“ - ekonomický rozvoj; poté John 
Major (1990-97), Tony Blaire (1997 - 2007), Gordon Brown (od 2007) 
- konflikt: 1968 – Severní Irsko (protestantská většina   X katolická menšina) 
 
 
Francie 
- za války území okupováno Němci, zahraniční odboj - Charles de Gaulle  
- problém dekolonizace (válka v Maroku, válka v Indočíně – porážka Francie u Dien Bien phu 
(1954) Severním Vietnamem => Francie končí s úsilím o ovládnutí celého Vietnamu) 
- politická nestabilita, přesto hospodářský rozvoj 
- na postu prezidenta se vystřídali Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard 
d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy (od 2007) 
 
 
USA 
- systém dvou politických stran: demokraté, republikáni 
-  1945 prezidentem Harry Truman (demokrat; 1945-53) 
- USA hospodářsky nejsilnější stát, nárůst výroby; válečné loďstvo, letectvo, pumy 
- válka se území nedotkla, vyspělá technika => nízké ztráty na životech 
=> zhoršování sovětsko-amerických vztahů, do 1953 růst napětí, propuknutí studené války 
 
- korejská válka (1950 – 1953) 

- za WWII Korea obsazena Japonskem, osvobozována Rudou armádou a Američany 
- linie: 38.rovnoběžka => rozdělení: Severní Korea (KLDR, Kim Ir-Sen), Jižní Korea 
(KR, Li Syn-Man) 
- snahy obě území spojit => válka: 25.6.1950 severokorejská armáda napadla Jižní 
Koreu => korejská válka 
- KLDR pomoc Číny (Mao-Ce-Tung)   X   OSN (gen.Douglas MacArthur) 
- 27.7.1953 podepsáno příměří 

 
- gen. Dwight Eisenhower (republikán; 1953 – 1960) 
- 60.léta – sílí černošské hnutí; Martin Luther King (64 NC míru, 68 zavražděn Tenessee) 



- černoši oficiálně od 1865 rovnoprávní, ale přesto podřadnější práce, vlastní školy, 
restaurace; segregace; vzrůstá počet odpůrců diskriminace mezi bělochy => reformy 
- SSSR vodíkové pumy, převaha konvenčních zbraní; USA – nukleární zbraně 
- John Fitzgerald Kennedy (1960-63); 25.11.1963 zavražděn JFK v Dallasu 
 
- karibská krize 
 - Kuba (od 2.1.1959 k moci Fidel Castro) – SSSR zde umístí rakety středního doletu 
 - USA – blokáda Kuby => SSSR ústup, stažení zbraní 
 
- válka ve Vietnamu (1964 – 1975) 
 - S: Ho Či-Min – Vietnamská demokratická republika, komunismus (Hanoj) 

- J: císařství, později republika (Saigon) 
- Sever snaha o sjednocení, USA pomáhá Jihu 

 - válka brutální, dlouhá => hlasy odporu => 1973 stažení amerických vojsk 
- 1975 sjednocení pod komunistickou nadvládou 

 
- Richard Nixon (republikán, 1968-74) - 1970 Nixonova doktrína: USA nemohou a nechtějí 
rozhodovat o osudech národů; musí skončit konfrontace s komunistickým světem => jednání 
- aféra Watergate (tj. sídlo demokratické strany), 1972 pracovníci aparátu prezidenta Nixona 
násilně vnikli do budovy, snaha umístit odposlech, o akci začali psát reportéři The 
Washington Post, vyšetřování, prezident o všem věděl, jeho úřad mařil vyšetřování  => 
vynucená rezignace prezidenta  
 
- Gerald Rudolph Ford (1974-7)  
 
- Jimmy Carter (demokrat, 1977-81) 
 
- Ronald Reagan (republikán, 1981-89) 
- proti politickému uvolňování: „Postavit se komunismu na všech frontách.“ 
- nová spirála ve zbrojení (X ekonomika SSSR málo efektivní), program hvězdných válek 
(odrážení jaderních raket pomocí družic) 
- po r.1985 změny – 4.etapa mírového soužití (Gorbačov – potřeba nového myšlení) 
 
- George Bush st. (1989-1993) 
 
- válka v Perském zálivu (1990/91) 

- Kuvajt napaden Irákem (prezidentem Saddám Husajn) 
-  mandát OSN k válce  => operace „Pouštní bouře“, Kuvajt osvobozen 

 
- Bill Clinton (demokrat, 1993-2001) 
 
- George Bush ml. (republikán; 2001-2009) 
- 11.11.2001 – teroristický útok v NY na Světové obchodní centrum 
- válka v Íráku (= druhá válka v Perském zálivu) – od 20.3.2003, USA snaha zničit 
teroristickou organizaci Al-Kajda; dobytí Iráku koaličními silami, svržení a poprava Saddáma 
Husajna, zvolení nové irácké vlády 
 
- Barack Obama (demokrat; 2009) 


