
Dějepis 9. ročník 
1. Prostudovat článek Řešení německé otázky (str.84 – 86) , zapsat přiložený zápis, vypracovat odpovědi 

na otázky za článkem v učebnici. 

Zápis: 

Řešení německé otázky 

Něm. po válce rozděleno do 4 okupačních zón (SSSR, USA, VB, Fr.) 
nejvyšší moc měla Kontrolní rada 
17.7. – 2.8.1945 konference v Postupimi (Truman, Attlee, Stalin) 

A) přijat program 4 D: 
1) denacifikace = zákaz nacistické strany a všech organizací s ní propojených 
2) demokratizace 

3) demilitarizace = odzbrojení Něm., zabavení vál. Loďstva ( rozděleno mezi USA a 
SSSR) 

4) demonopolizace = likvidace něm. monopolů, které by mohly vyzbrojovat 
 
B) řešena otázka vál. reparací ( náhrad) 

C) otázka německých hranic na východě (zejména s Polskem) 
D) vysídlení Němců z Polska, ČSR a Maďarska 
podobný postup i v Rakousku ( okupováno do r.1955 → pak neutralita) 

otázka obnovy Něm. zůstala otevřena, postupně však rozdílný přístup záp. mocností a 
SSSR = Německo zůstalo rozděleno → západní zóna postupná demokratizace, předávání 

moci zemským vládám 
východní část = sovětizace 
1948 → západní část – spolková forma, provedena měnová reforma, svolán parlament → 

1. berlínská blokáda (letecký most – 2,5 milionu tun potravin a uhlí) 
7.9.1949 vyhlášena SRN, kancléřem K. Adenauer, součástí SRN i záp. Berlín 

7.10.1949 vyhlášena NDR (DDR) – satelit SSSR – v čele W. Pieck 
 

2. 1. Prostudovat článek Poválečné Československo (str.87-91) zapsat přiložený zápis, vypracovat 

odpovědi na otázky za článkem v učebnici. 

Zápis 
Poválečné Československo 
- po ukončení války – rozvoj politického a veřejného života 
- přesvědčení o nutnosti spojenectví se SSSR a úpravě vnitropolitických poměrů 
- prezidentem Beneš 
- KSČ rozdělena na KSČ a KSS 
- domácí odboj bez účasti ve vládě 
- uplatňován KVP = budování nového režimu podle představ KSČ 
- nové orgány stání správy – národní výbory 
územ. změny – pod tlakem SSSR smlouvou odstoupena Pod. Rus – červen 1945!!! 
Politický systém → Národní fronta -  v ní pol. strany, které nekolaborovaly = omezení opozice 
pol. strany určovaly politiku státu, 3 strany se hlásily k socialismu 
významnou silou ROH, partyzáni a Sokol 
hospodářské změny: 
znárodnění podniků  s více jak 500 zaměstnanci,  základy plánovaného hospodář. 
pozemková reforma – půda zabavená kolaborantům a zrádcům (nejvíce v pohraničí) přidělována o rozloze 13 ha 
opatření v sociální oblasti 
česko – slovenský vztah – Slováci snaha o federaci, ale asymetrické uspořádání stát. orgánů =  neuskutečněno 
povál. zákonodárství – a) dekrety prezidenta  
                                     b) x zrádcům a kolaborantům mimořádné soud 1) lidové → K.H. Frank  2) národní → J.Tiso 
28.10.1945 Prozatímní NS → postupně z Dekretů prezidenta → zákony 
ozbrojené složky – a) armáda – podle sov. vzoru v armádě osvětoví důstojníci  
                               b) policie → SNB 
 
květen 1946 1.povál volby – 1. KSČ, 2. Nár. soc.,3. Lid.str.,4. Dem. str.(Sloven.),5.SDS 
podle výsledků voleb předsedou vlády jmenován Klement Gottwald 

 


