
Dějepis 9. od 20.4. 
Ahoj deváťáci!  
Tak minule jste dostali pár otázek k docela palčivému tématu a naprostá většina z vás si hraje na mrtvého brouka. 
Nic nevidím, nic neslyším, mám prázdniny – omyl je normální školní rok, akorát v trochu jiném režimu, než na jaký 
jsme zvyklí. Takže si laskavě začněte plnit svoje povinnosti!!!! 
Dnešní téma – rozdělení Evropy najdeme na str.97  - 100 v učebnici. Rozdělíme ho na 2. Části 
A) západní svět  a studená válka až po sjednocování západní Evropy (str.99) 
B) Formování sov. bloku (str. 99 -100) 
 
Zápisy : 
A)Evropa na rozcestí  
Západní Evropa – nejdříve nástup KS ( It, Fr, VB) ale v r. 1947 vytlačeni z vlád, 
potvrzeny principy demokracie a svobody podnikání 
USA → politika zadržování komunismu = prosazování silné sjednocené Evropy 
Strach USA a SSSR z další války → rozdělení světa do dvou mocensko – politických bloků 

Od r. 1946 začalo narůstat napětí v mezinárodních vztazích  
Fulton (USA) projev Churchilla → v Evropě byla spuštěna železná opona → byla zahájena  
tzv. studená válka = boj mezi západem a východem za použití všech prostředků kromě vojenských 
USA prosazuje politiku zadržování komunismu → Trumanova doktrína = podpora zemím ohrožených komunismem – 
konkrétní podoba Marshallův plán = hospodářská pomoc válkou postižených zemí 
otevřené konflikty : 1950 - 53  válka v Korei 
                                    1961 – berlínská krize 
                                    1962 – karibská krize (Kuba, rakety) 
Sjednocování záp. Evropy 
 a) politické 4.4. 1949 Washington - vznik NATO  (Severoatlantická aliance)  
 b) hospodářské  - vytváření společného trhu  ( Evropské společenství pro uhlí a ocel, EUROATOM, 1958 Evropské 
hospodářské společenství – EHS) vše vyvrcholilo 1991 vznikem EVROPSKÉ  UNIE původně 15 zemí, dnes 27 včetně ČR 
 
 
B)Formování sovětského bloku  
Vytvářen v letech 1946-48  
Září 1947 vytvořeno INFORMBYRO = sdružení 9 evrop. kom. stran → SSSR pomocí něj kontrolovalo vývoj 
v jednotlivých zemích,  
Do sov. bloku patřily: SSSR, Bulharsko, Rumunsko,Maďarsko, Polsko, ČSR, Jug., NDR, Albánie 
Ze sov. vlivu se podařilo uniknout Finsku 
 
C) Otázky str. 100 v učebnici 


