
20.dubna 2020, 9.A a 9.B.      
Dnes budeme pokračovat vývojem v sovětském bloku a zastavíme se v poválečných dějinách 
SSSR. V souvislosti s posledními lety jeho existence pak zmíníme katastrofu, která symbolicky 
předznamenala také pád Sovětského svazu. 
Důležitá informace: Protože se od příštího týdne začneme zabývat poválečnými dějinami 
v Československu, tuto středu vám zadám shrnující opakovací úkol na téma studené války (kam patří 
samozřejmě i vývoj států sovětského bloku), který vypracujete přímo do sešitu, ofotíte a budete posílat 
e-mailem – více sdělím tedy tuto středu 22.dubna !!!!! 
 
 

Zápis:         (co je červeně, neopisuj) 
 

K doplnění lze využít učebnici  (strana 116–119)  a odkazy na videa (dole)  
 

Vývoj v SSSR od 50. do 80.let 
 

- 1953 – smrt Stalina, po něm Chruščov 
- 1964 – Chruščova střídá ____________ => 1.tajemník ÚV KSSS 
- vojenské invaze SSSR k udržení vlivu:  
   1956 – do Maďarska, 1968 – do ________________, 1979 – do Afghánistánu 
- po smrti Brežněva (1982) rychle umírají i jeho 2 nástupci 
- od r. 1985 – M.Gorbačov  

      => uvědomuje si nutnost reforem – tzv. _______________(„přestavba“) 
            - uvolněno _________ plánování, možnost soukromého podnikání 
            - informovanost veřejnosti  
            - zmírnění cenzury 
            - nedobře připravené reformy však vedly ke ________ životní úrovně  

- 1986 – havárie v ____________ 
- po samostatnosti volají některé z 15 svazových republik 
- 1990 – zřízena funkce prezidenta SSSR 
- 1991 – puč proti ______________  
- 31.12.1991 - zaniká _______ 
 vznik Společenství nezávislých států 
 ruským prezidentem Boris ______ 

 

Videa:  
http://www.youtube.com/watch?v=o45O2zHPIwg  - brežněv (cca 8 minut, koukni alespoň první dvě minuty) 
 
https://tv.idnes.cz/michail-gorbacov-prekvapoval-lidskosti-profil-politika-p2w-/domaci.aspx?idvideo=V150311_114748_zpravodaj_mad 
– gorbačov  (2:41 min) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=skmTH11cteI  – černobyl-hraný dokument (50 minut). Z mnoha dokumentů o 
Černobylu patří tento k těm nejlepším a kombinuje nafilmovanou rekonstrukci se vzpomínkami pamětníků, kteří událost 
přímo v elektrárně zažili a přežili.  
Pokud máte dostatek času, doporučuji zhlédnout pětidílný hraný seriál Černobyl od společnosti HBO , který měl 
v roce 2019 premiéru. I když jsou  některá fakta filmově upravena, seriál působí velmi autenticky  (každý díl trvá cca 1 
hodinu, celkem tedy asi 5 hodin). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R6s7NQLfgPg – dobové zprávy-s jakým zpožděním bylo informováno o havárii 


