
 Přepište si následující poznámky a splňte úkol. 

Vytvoření totalitního režimu v Československu 

- po Únoru 1948 – pronásledování odpůrců komunismu (v září 1948 

vznikly první pracovní tábory pro politické odpůrce) – vzrůstá 

nespokojenost lidu – nesplnění slibů vlády 

- KSČ – program postupného přechodu od lidově demokratického státu 

k socialistickému 

- veškerou moc ve státě převzal úzký okruh funkcionářů KSČ 

- nejdéle KSČ vzdorovala katolická církev (do března 1951 – 70% 

obyvatel katolické víry) 

- KSČ – podřízenost SSSR = sovětizace (stalinský model – součástí byla 

atmosféra strachu, teror a neustálý ideologický dohled strany a jí 

podřízených organizací, StB – státní bezpečnost kontrolovala celou 

společnost včetně vysoce postavených funkcionářů strany, v zemi se 

konaly vykonstruované politické procesy, ve kterých byli lidé 

obviňováni z činů, které nespáchali)) 

  - nedodržování státní suverenity Československa, porušování lidských práv  

     a svobod 

       - změnila atmosféra v zemi, fungování ekonomiky a sociální složení  

         obyvatel  

- hospodářství v zemi se začalo plánovat – pětileté plány -1. pětiletý plán 

1949 - 1953– preferovanými odvětvími byly těžký a zbrojní průmysl, 

lehký a spotřební průmysl byly opomíjeny 

- založení RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) – Československo 

členem (nejvyspělejší stát průmyslový stát) – cílem: vytvořit z ČSR 

strojírenskou velmoc, zahraniční ochod orientován na SSSR 

- soukromé hospodaření bylo zlikvidováno, drobní živnostníci přišli o své 

majetky – stát podporoval státní a družstevní vlastnictví 

- venkov byl během 50. let zkolektivizován – 1948 - 1953(vznik JZD), 

rolníci museli vstoupit do družstev dobrovolně nebo pod nátlakem 

- potřeby obyvatel se ocitly v pozadí, zmizelo zboží z obchodů 

- nedílnou součástí doby bylo i neustálé oslavování vedoucích představitelů 

strany, kterému se později říkalo kult osobnosti (Stalin, Gottwald), 



naopak byla vyvíjena snaha vymazat z historie ty, kteří upadli v nemilost 

režimu 

                               

ROZHODNI O SPRÁVNOSTI – odpověz ANO nebo NE 

1) Postupimská konference jednala o odsunu Němců. 

2) SSSR přijal Marshallův plán 

3) Atlantický val vybudovali Němci na africkém pobřeží? 

4) Dukelská operace proběhla na území Moravy? 

5) Slovenský stát byl za války podřízen Němcům? 

6) Prahu osvobodila americká armáda. 

7) Prvním říšským protektorem byl R. Heydrich? 

8) OSN nahradila již existující Společnost národů? 

9) Podkarpatská Rus po válce připadl a SSSR? 

10) Největší koncentrační tábor se nacházel v Osvětimi, 

nedaleko Krakova. 

  


