
Dějepis IX. 25.5. 

Minule jsem naznačoval, že na počátku 50. let se lidé v Československu otevřeně postavili  

proti komunistickému režimu. Ten měl v této chvíli dost sil, aby demonstrace tvrdě potlačil. 

Další krize nastala po Chruščovově projevu v roce 1956. Bohužel zastánci stalinského 

socialismu měli silnou pozici, a tak se u nás toho moc neměnilo. Spíše jsme se vraceli 

zpátky. V roce 1960 bylo vydáno prohlášení o vybudování socialismu a měnil se název naší 

republiky, státní znak.  

Prostuduj si článek na str. 118 -120, proveď zápis do sešitu. 

 

Pád mýtu o socialismu v ČSR 

1953† Klement Gottwald → prezidentem se stal Antonín Zápotocký 

červen 1953 provedena měnová reforma (1 : 5 do 500 Kč, nad 500 1: 50), zrušen přídělový 

systém potravin (lidé po reformě neměli peníze)  demonstrace, stávky 

pokus o nový politický kurz, přesto poslušnost sovět. vedení 

ohlas XX. sjezdu → zpočátku mlčení, později kritika předchozího vývoje, ale nebyly žádné 

rehabilitace (propouštění politických vězňů……) , žádné potrestání předchozích zločinů 

po událostech v Polsku a Maďarsku protiútok „ stalinistů“ → ještě pevnější připoutání  

k SSSR, opětovná centralizace moci → 1957 † Ant. Zápotocký, prezidentem a zároveň  

1.tajemníkem KSČ Antonín Novotný  

1960 vyhlášen socialismus = změna názvu státu na Československá socialistická republika 

(ČSSR), změna státního znaku 

na počátku 60.let vážné hospodářské problémy (berlínská a kararská krize – příprava na 

válku) → 1964 kritika ekonomů (Ota Šik) 

→ reformní plán, ale nebyly požadované výsledky  nové zásahy státu do ekonomiky 

 

Vysvětli pojem 

rehabilitace (v politickém smyslu slova)…………………………………………………… 

revizionismus …………………………………………………………… 

Prohlédni si státní znak (na str. 120) a zkus vysvětlit: 

a) čím se hlásí k odkazu husitství 

b) co a proč má na své hrudi umístěno lev 

c) co ukazovalo na to, že u nás vládnou komunisté 

 

Odpovědi očekávám do pátku 29.5.2020 na adrese kecinot18@email.cz 

Telekonference úterý 26.5.2020 v 9.30 hod. 
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