
Zdravím deváťáky a posílám další úkoly z dějepisu – dokončení 

tématu :  

STUDENÁ  VÁLKA  60.  LÉTA 

- na konci 50. Let nadále přetrvával strach z atomového útoku, SSSR i USA 

se předháněly ve zbrojení a začaly dobývat vesmír 

- v určitých situacích byly ale schopny přijmout kompromis 

- během 60. let docházelo ke konfliktům: 

1) Berlínská krize – po vzniku NDR (Německé demokratické republiky) 

roku 1949 odešlo mnoho lidí, kteří nechtěli žít v komunistickém státě do 

SRN (většinou se jednalo o kvalifikované lidi – byla poznamenána 

ekonomická situace NDR), vedení NDR proto chtělo včlenit Západní 

Berlín do NDR, ale USA a SRN byly proti – vypukla politická krize, která 

vyvrcholila r. 1961 – 13. srpna 1961 započala stavba vysoké betonové 

zdi s ostnatým drátem kolem Západního Berlína 

- Výsledek krize potvrdil, že Německo i Berlín zůstanou rozdělené 

2) Karibská krize – nebo též kubánská – byla jednou z nejvážnějších krizí 

studené války, hrozilo, že vypukne jaderný konflikt 

Kuba (u moci Fidel Castro) byla spojencem SSSR, na Kubě byly 

rozmístěné sovětské raketu s jadernými hlavicemi – 1962 americký 

prezident J. F. Kennedy tajně získal letecké snímky jejich rozmístění, 

USA ani SSSR nechtěly přijít o politický vliv na Kubě 

- Americký prezident proto vyhlásil námořní blokádu Kuby a požadovat 

stažení jaderných raket, Chruščov nakonec ustoupil a rakety nechal 

odstranit, USA poté blokádu Kuby zrušila 

- následně odstranily USA rakety v Turecku a Itálii a krize byla 

zažehnána, mezi Moskvou a Washingtonem byla nainstalována přímá 

telefonní linka, která měla zabránit dalším konfliktům 

3) Válka ve Vietnamu – v 50. letech byl Vietnam, stejně jako Korea 

rozdělen na severní komunistickou Vietnamskou demokratickou 

republiku (v čele Ho Či Min) a na jižní Vietnamský stát podporovaný 

USA 

- jižním Vietnam chtěli ovládnout komunisté – vznikly zde komunisticky 

orientované oddíly - Vietkong, v roce 1963 došlo v jižním Vietnamu 

k převratu, hrozilo, že se k moci dostanou komunisté, tomu chtěly USA 

zabránit, v roce 1964 využily USA konfliktu amerického torpédoborce a 

severovietnamskými čluny a začaly severní Vietnam bombardovat 



- válka byla vedena nelítostně, bylo do ní nasazeno 480 tisíc amerických 

vojáků, masakry civilních obyvatel, používaly se chemické zbraně – např. 

napalm, 

- partyzáni a příslušníci Vietkongu byli zásobováni přes Ho Či Minovu 

stezku 

- celkové počty obětí této se války se odhadují až na 1 mil. Lidí, včetně žen 

a dětí 

- na celém světě se proti válce zdvihla vlna protestů a začala zdlouhavá 

jednání o příměří 

- v roce 1973 byla v Paříži uzavřena mírová smlouva mezi USA, jižním a 

severním Vietnamem a Vietkongem, Američané se z Vietnamu stáhli 

- boje ale pokračovaly až do r. 1975, kdy severní Vietnam dobyl hl. 

město Saigon a sjednotil Vietnam pod komunistickou vládu 

                            


