
Zdravím deváťáky a posílám další úkoly z dějepisu. 

Prostudujte si látku v učebnici – str. 86 – 89 a přepište následující 

poznámky. Zároveň chci připomenout některým žákům, kteří dosud 

nesplnili úkol z minulého týdne, aby tak učinili do středy 13. 5. 

(posílejte pouze odpovědi – na mail:  skola@zskasejovice.cz) 

STUDENÁ  VÁLKA  V OBDOBÍ  1953 – 1960 

- v tomto období se vztahy mezi východními a západními státy střídavě 

zlepšovaly a zhoršovaly 

- po Stalinově smrti  - výměna čelních představitelů – v SSSR nastoupil 

do funkce prvního tajemníka KSSS Nikita S. Chruščov a do čela USA 

Dwight Eisenhower (hledali cestu ke zlepšení vzájemných vztahů) 

- obdob zlepšován vztahů vyvrcholilo v r. 1955 Ženevskou konferencí a 

dohodou o neutralitě Rakouska, podobné dohody ale nebylo dosaženo v  

Německu ani v Koreji (1953 pouze uzavřeno příměří) 

- západní státy však pokračovaly ve strategii zadržování komunismu 

- nové sovětské vedení opustilo Stalinovu politiku udržování napětí a 

nahradilo ji politikou mírového soužití, Chruščov se také rozhodl 

rozšiřovat vliv sovětského bloku ve třetím světě (SSSR vybudoval 

raketová vojska, tím bylo dosaženo zbrojní rovnováhy a SSSR mohl 

ohrozit nejen západoevropské státy, ale i USA, v roce 1961 byla Sověty 

otestována největší jaderná bomba všech dob (tzv. car-bomba – výška 

hřibu je odhadována na 64 km a šířka na 40 -km) 

- Sověti dosáhli také prvenství v kosmickém programu a získali nové 

spojence v řadě zemí třetího světa (v Indii, Egyptě, na Kubě) 

- americkou vládu proto začala znepokojovat obava ze šíření komunismu 

v těchto zemích – proto se objevily snahy SSSR zastrašit, Sověti 

podporovali Egypt (Chruščov poskytl úvěr na stavbu Asuánské přehrady, 

zbraně), USA podporovaly Izrael 

- v letech 1948 – 1973 proběhla v těchto oblastech série 5 válečných střetů 

- v roce 1956 došlo k tzv. suezské krizi, když Izrael ve spolupráci s Velkou 

Británií a Francií zaútočily na Egypt. Američané se tohoto neúčastnili, 

Egypt byl podporován SSSR. Proto Británie a Francie z tohoto konfliktu 

odstoupily 

- oteplení vztahů mezi Východem a Západem se na konci 50. let začalo 

vytrácet 



- národně osvobozenecké války propukly také v Indočíně (bývalé 

francouzské kolonii), zde národněosvobozenecké hnutí spolupracovalo 

s komunisty, kteří měli podporu z Číny a ze SSSR, Francouzi zůstali 

v letech 1946 – 1954 v bojích o bývalou kolonii osamoceni 

Severní Vietnam pod vedením Ho Či Mina usiloval o připojení jižní části 

země – komunisté slibovali přerozdělení půdy a spravedlivější společnost, 

protiváhou nastupujícího komunismu byly USA – ty vytvořily organizaci 

v jihovýchodní Asi – SEATO = asijská podoba NATO, do které vstoupily 

státy – thajsko, Filipíny, Británie, Francie, Pákistán Austrálie 

 

 
 

 


