
Příprava na hodinu dějepisu, ZŠ Jabloňová, 23. 3.–3. 4., 9. A 

Studená válka => Německo po 2. světové válce (včetně Berlínské zdi) 

Čas (odhad): 60–90 minut 

Pokyny 

1. Opakování – zkus z hlavy popsat (do sešitu z druhé strany) tyto pojmy: 

- Studená válka, tzv. Východ, tzv. Západ, Marshallův plán, Železná opona, NATO 

(pozn. pojmy, které nevíš z hlavy doplň za pomocí výpisků ze sešitu či z učebnice) 

2. Uč. str. 79 a část na str. 80 => přečti si o osudu Německa po 2. světové v. a o počátcích NATO a Evropské unie 

3. Pusť si ukázku – www.stream.cz = > slavné dny – Den, kdy začala blokáda Berlína (24. Června 1948, cca 7 minut)  

(https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-151907) 

B. Dobrovolné: pusť si část dokumentu Evropa po Hitlerovi 2. (díl) týkající se této krize (pokud jsi ještě neviděl/a): 

- Youtube: Po Hitlerovi (2/2) => od 33:50 (https://www.youtube.com/watch?v=a-YfWBGs2NI&t=2060s) 

4. Zapiš/okopíruj si zápis k Německu po 2. sv. v. 

5. Uč. str. 95 => přečti si o stavbě Berlínské zdi (tzv. 2. berlínská krize) 

B. Dobrovolné: přečti si o ostatních sporech a konfliktech v rámci studené války – str. 95–97 (Korejská válka, válka ve 

Vietnamu, Karibská krize, boje v Perském zálivu, sovětská válka v Afghánistánu) 

6. Zapiš/okopíruj si zbytek zápisu (= 2. berlínská krize) 

B. Dobrovolné: Tyto zajímavá témata jsou zpracována v mnoha filmech a seriálech. Doporučuji mj. tyto: 

1. Most špionů (2015, v hl. roli Tom Hanks): film natočený na základě skutečných událostí konce 50. let  

=> velmi názorně ukazuje Studenou válku včetně fungování Berlína těsně před postavením Berlínské zdi. Film je poměrně 
náročný – má 142 minut a není to akční film, ale historické drama 

2.  Goodbye Lenin (2003): německá komedie odehrávající se v 90. letech v Německu, které již je znovu sjednocené, 

demokratické a bez Berlínské zdi. Příběh se točí okolo paní, která má ráda socialismus a Východní Německo, ale těsně před 
jeho zánikem upadne do kómatu, z nějž se probudí až ve svobodném a sjednoceném Německu. Její rodina se bojí, že dokud 
se plně nezotaví, mohlo by jí toto zjištění zabít, a tak okolo své příbuzné vytvoří fiktivní Východní Německo (vybavení bytu, 
zprávy v TV,…), aby na to nepřišla. Film je zároveň velmi poučný, jelikož mnoha cestami ukazuje rozdíly mezi Východním  
a Západním Německa, mezi svobodou a socialismem. 

ZÁPIS     Německo po 2. světové válce 

- USA, VB, F => touha vytvořit jednotný demokratický stát  
- r. 1949 USA, VB, F sjednocují demokratické zóny ve svobodný stát SRN  

(Spolková republika Německo – tzv. „západní“ Německo) 
- r. 1949 – SSSR vytváří z komunistické zóny na SSSR závislý stát NDR  

(Německá demokratická republika – tzv. „východní“ Německo) 

 „Berlínská blokáda“ (23. 6. 1948 – 12. 5. 1949) 

- tzv. 1. berlínská krize 
- Stalin se pokusil získat celý Berlín (také rozdělen na 4 zóny) tak, že vypnul elektřinu + uzavřel hranice a pokusil se 

„západní“ Berlín vyhladovět (cca 2,2 mil. lidí) 
- Západ (zejména USA, VB) tak zavedli letecké zásobování – celkem 277 000 letů (cca 860 letů/den) a až cca 13 000 

tun zboží/denně 
- Výsledek? Stalin to vzdal a záp. Berlín zůstal SVOBODNÝ 
- Následující roky: 

o 1. SRN (+ Západ) – obrovský hospodářský růst (tzv. „německý hospodářský zázrak“), bohatnutí – díky 
penězům a pomoci z USA 

o 2. NDR (+ Východ) – státem řízené hospodářství + odčerpávání peněz do SSSR = vážné ekonomické 
problémy, chudoba 

2. berlínská krize (1961): stavba Berlínské zdi 

- V letech 1945–1961 z komunisty ovládané NDR uprchlo cca 2 700 000 lidí do SRN 
- Snaha NDR zabránit odchodu občanů => r. 1961 postavena opevněná tzv. „Berlínská zeď“ 

(na volně průchozí hranici (hl. místo útěků) mezi Z a V Berlínem) = rozdělení města do r. 1989, kdy byla zbořena 
- Při pokusu o její překonání byly zavražděny stovky lidí 

http://www.stream.cz/
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-151907
https://www.youtube.com/watch?v=a-YfWBGs2NI&t=2060s

