
Ahoj deváťáci !  
Tak jste se konečně dozvěděli termín přijímaček, ti kteří k přijímačkám nejdou, jsou už většinou přijatí. No nicméně 
do konce školního roku je ještě 7 týdnů a na konci bude tak jako tak hodnocení. Počítejte s tím, že tam budu 
zahrnovat i to, jak mi posíláte splněné nebo nesplněné úkoly!!! Spousta z vás si hraje na mrtvé brouky. 
Vzhledem k tomu, že máte před přijímačkami a článek je velmi dlouhý, tak vás nebudu zatěžovat nějakými složitými 
úkoly. Nejdříve si pročti článek Komunistické Československo na str.107 – 111 v učebnici.  Pak si proveď zápis do 
sešitu. Následně odpověz na tři poměrně jednoduché otázky: 
 
Zápis: 
Komunistické Československo 
Po únoru 1948 budován totalit.polit.systém 

moc v rukou úzké skupiny lidí, ta byla mimo jakoukoliv kontrolu 

opoziční strany → redukce členů, SDS začleněna do KSČ 

vydána Ústava 9.května – v ní zakotveny změny po 2.sv.válce, uzákonila kom.režim 

nové volby → pod dohledem, jednotná kandidátka NF 

abdikace Beneše – prezidentem zvolen K.Gottwald, předsedou vlády jmenován A.Zápotocký 

XI.všesokolský slet – projevy sympatií k Benešovi → zatýkání 

Zákon na ochranu lidově dem. republiky = umožnil masovou nezákonnost a perzekuci, omezována polit. a občanská 

práva až po jejich likvidaci,vytvořena StB (stát.bezpečnost) → napojena na KSČ a sovět.KGB 

v armádě prapory tech. pomoci (černí  ……………..),1948 -54 tábory nucených prací 

zásahy proti církvi : 

1949 vyvolán otevřený konflikt s církví 

1950 omezována činnost klášterů 

1951 -  2 politické procesy (Praha, Bratislava) s církev.hodnostáři (napomahači Vatikánu) 

1948 -1952 polit.procesy v rámci tzv.tříd.boje – postiženo 230 tis.osob 

od října 1949 nasazeni sovět.poradci → 

nejkřiklavější případy : 1949 Heliodor Píka 

                                      1950 Dr. Milada Horáková 

                                      1952 Rudolf Slánský + 10 členů ÚV KSČ( spiklenecké centrum) 

Likvidace soukromého sektoru - další znárodňování (50zaměst.), ekonomika podřízena jednotnému plánu, řízena 

z jednoho centra → pětiletky, soc.soutěže, údernické hnutí 

ČSR zbrojnicí soc.bloku = přestavba našeho průmyslu – těžké strojírenství, zbrojní průmysl = zpomalení ostatních 

odvětví hosp., zejména výroby spotřeb.zboží,  plnění sov požadavků 

od r.1949 kolektivizace zemědělství = vznik JZD  

většinou násilná, druhá vlna 1955 – 1958 

 
Otázky :  
1. V zápise chyběl jeden pojem (………..) co sis tam doplnil(a)? Který autor napsal o praporech technické pomoci 
svoje dílo (byl jejich součástí)?  
2. Odkud pocházel Heliodor Píka – je to nedaleko nás? 
3. Proč byl proces s Miladou Horákovou pro ni tak složitý a těžký? Které významné osobnosti světové politiky 
protestovaly proti její popravě? 
 
Odpovědi očekávám do pátku 15.5. 2020 na adrese kecinot@emmail.cz nebo na kusak@zsstjicin.cz 

A berte moje varování ze začátku – kdo se nepřihlásí, velmi vážně a víte, že v určitých situacích jsem dost 
tvrdý. 
Termíny telekonferencí : 
IX.A úterý 9.40  - 10.30 
IX.B úterý 9.00 – 9.40 
Pozor zítra tj. 12.5. máme dopoledne ve škole poradu, takže telekonferenci pro obě třídy přesouvám na  
15.00 hod. 
Od dalšího týdne už to bude v červeně vyznačených časech. 
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