
 

Zdravím deváťáky a posílám další poznámky z dějepisu. 

 

Vývoj v Evropě po ukončení války 

- od poloviny července  -do začátku srpna 1945 – konference v Postupimi 

(nedaleko Berlína) jednání o uspořádání světa po válce), území Německa 

rozděleno do 4zón: 
1) americká 

2) anglická 

3) francouzská 

4) sovětská 

- z prvních třech zón vznikla později NSR (Německá spolková republika) 

- ze sovětské - NDR (Německá demokratická republika) – hl. město Berlín, 

obklopené sovětskou zónou, byl z členění vyjmut a byl rozdělen do 4 
sektorů, které byly v r. 1961 rozděleny Berlínskou zdí 

Konference se účastnila tzv. „Velká trojka“ – J.Stalin za SSSR, H.Truman za 

USA a W. Churchill za Velkou Británii 

Konference dále řešila otázky válečných reparací (pokut )  Německa, německé 

loďstvo, armádu, válečné zločince a mírové smlouvy s bývalými spojenci 

Německa, byly stanoveny hranice států do podoby před válkou, Rakousko bylo 

odděleno od Německa, Československu byly stanoveny nové hranice  ztratilo 

Zakarpatskou Ukrajinu) a rozhodla o odsunu německých obyvatel, kteří žili 

mimo německé hranice 

Byla zřízena mezinárodní organizace: Rada ministrů zahraničních věci, která 

měla rozhodnout o poválečném uspořádání světa 

Byla vydána Postupimská deklarace, která vyzvala Japonsko ke kapitulaci 

Mezinárodní tribunál – Norimberský proces – odsoudil zločiny nacismu 

Došlo k rozpadu koloniálního panství a osamostatňování kolonií v Asii a Africe 

 

 



Obnovení Československa 

 

- poválečná podoba republiky vyjádřena v Košickém vládním programu – 

podepsán 5. 4. 1945 v Košicích, vytvořeny základy státu 2 národů – 

Čechů a Slováků (lidově demokratický stát), dokument určoval zásady 

budoucí politiky nového státu a posunul orientaci Československa 

směrem k SSSR 

- první poválečná vláda začala působit od konce října 1945 (prezident E. 

Beneš) 

- 24. října 1945  - vydány prezidentské dekrety – znárodnění většiny 

průmyslových podniků, bank, pojišťoven nad 55 zaměstnanců 

-  jaro 1946 – proběhla první etapa pozemkové reformy- půda Němců, 

Maďarů a kolaborantů byla zkonfiskována (zabrána) a prodána za velmi 

nízkou cenu (max. 13ha) 

- 1946 – volby – v Čechách i na Moravě zvítězila KSČ – presidentem E. 

Beneš, ministerský předseda Klement Gottwald – komunistická strana 

určovala hospodářskou politiku státu 

- v říjnu 1946 byl vyhlášen na r. 1947 – 1948 – 2-letý plán obnovy 

hospodářství – cílem – překročit předválečnou úroveň výroby o 10%, 

industrializace (zprůmyslnění) Slovenska 

- byl přeceněn význam znárodnění a pozemkové reformy – zhoršila se 

kvalita výrobků, zemědělství pokleslo na předválečnou úroveň (v 

zemědělství plán splněn nebyl) 

- byl odmítnut Marshallův plán na obnovu Evropy (organizovaná pomoc 

poválečné Evropě, SSSR a země východního bloku pomoc odmítly – byl 

omezen jen na západní Evropu – byla poskytnuta pomoc ve výši 13 

miliard dolarů – přispěl k hospodářské rekonstrukci západní Evropy, tím 

se postupně Evropa rozdělila na Západ a Východ – ten začal postupem let 

zaostávat) 

- 1947 – postihlo Československo extrémní sucho a neúroda a došlo 

k prohloubení hospodářské krize (dovoz obilí a potravin ze SSSR) 

- Tato situace se vyhrotila o 4 měsíce později – v únoru 1948 – došlo 

k politickému převratu a převzetí moci komunisty (pomoc SSSR) – 

nastolení totalitního režimu 


