
13.května 2020, 9.A a 9.B  
Minule jsem vám alespoň „telegraficky“ představil klíčové okamžiky začátku 50.let v Československu, 
kdy komunistický režim s pomocí sovětských poradců upevňoval svoji moc. Propaganda se navíc 
snažila přesvědčit lidi, že za případné neúspěchy mohou „imperialisté“ ze západu. Bizardně tak 
působilo, když např. při přemnožení mandelinky bramborové bylo řečeno, že je to tzv. „americký 
brouk“, který k nám byl úmyslně zavlečen, aby poškodil naše zemědělství. 
Toto nejhrůznější období částečně skončilo v roce 1953 smrtí Stalina a u nás K.Gottwalda, nicméně 
jeden z nedobrovolných procesů, který jsme zatím nezmínili – kolektivizace venkova – pokračoval 
nadále. Přestože Československo muselo orientovat svůj průmysl na těžké strojírenství a hutnictví, 
zatímco spotřební zboží chybělo, je o to cennější československý úspěch na světové výstavě v Bruselu 
v roce 1958, kde byl náš pavilon s československými výrobky a ukázkami kultury oceněn prvním 
místem. V závěru 50.let přece jen začalo pozvolné uvolňování poměrů a pomalu proměna stylu života. 
 
Zápis:         (co je červeně, nemusíš opisovat) 
 

K doplnění lze využít učebnici na str.131–133    a doporučuji videa 
 

Hospodářství a život v ČSR po roce 1948 
 
- centrální plánování (na více let) => tzv. „_________“  
- odbory (ROH) a socialistické soutěže 
- 50.léta – preferování ____________průmyslu 

- násilná kolektivizace => vznik ____  nebo státních statků 
 tzv. kulaci (velcí __________ odmítající JZD, perzekuováni – co tohle slovo znamená ? ) 

- 1953 – měnová reforma (výměna peněz připravila lidi o úspory) 
- prezidenti: A_________ Zápotocký (1953-1957), A__________ Novotný (1957–1968) 
- 1958 – výstava Expo v ________ (paradox doby – čs.pavilon-1.cena) 

Od 60.let: 
- uvolňování, částečná revize procesů a amnestie (co je to amnestie ? _______________) 
- 1960 – nová ústava => nový znak a název státu (ČSSR = ____________________________) 
- postupné zlepšování vybavenosti domácností 
- motorismus, chataření,  dovolené ve ____________ bloku 
- důchodové pojištění a systém zdravotní péče 
- v ústavě právo na ______ 
- speciální obchody „jen pro někoho“ - Tuzex 

 
 

 
 
 
Videa:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=sUB146pkVCU –americký brouk (3:06) 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/kulak-abeceda-komunistickych-zlocinu/ - o kolektivizaci (11:38) - doporučuji 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/213411000360014/video/ RETRO expo1958  (6:50) 
  
http://www.youtube.com/watch?v=uiKxiHA0nEM – upoutávka na retrovýstavu o expo 58 (4:25) 
http://www.youtube.com/watch?v=zX4Mkl22by0 – pionýři u prezidenta Novotného (1:11) 
http://www.youtube.com/watch?v=x15ECLlYsds – škoda spartak na cestách (1:06) 
http://www.youtube.com/watch?v=Z8VPJrjjZR0  – škoda 1200 sedan (1:14) 


