
S t u d e n á  v á l k a 

Trvala v letech 1947 až 1991

Období geopolitického napětí mezi USA a SSSR (dvě poválečné 
supervelmoce) a jejich příslušnými spojenci.

 X Nazývala se „studenou válkou“, protože 
mezi dvěma uvedenými mocnostmi neprobí-
haly žádné rozsáhlé boje.

 X Hrozba vzájemného zničení jadernými 
zbraněmi znamenala, že se tyto mocnosti 
vyhýbaly přímé konfrontaci.

 X Namísto toho svůj boj o dominanci vyjad-
řovaly nepřímými prostředky.
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s S S R
 X V roce 1945 skončila druhá světová 

válka a SSSR měl pod kontrolou východní i 
střední Evropu. Většinu západní Evropy ovláda-
li západní Spojenci (USA, Británie a Francie).

Původ

 X V letech 1945–1948 SSSR rozmístil 
komunistické vlády po celé své zóně,  
kterou kontroloval a tam, kde to bylo  
nutné, sahal k použití síly. 

 X Dne 5. března 1946 Winston Churchill 
varoval svět, že se celou Evropou táhne „želez-
ná opona“ dělící kontinent do dvou nepřátel-
ských oblastí.

 X Komunističtí partyzáni vyhrožovali během řecké občanské války (1944–
1949) , že svrhnou tamější vládu podporovanou Západem.

 X USA se rozhodly podpořit řeckou vládu finanční pomocí. 

 X V Jugoslávii v roce 1945 Titovi 
partyzáni samostatně založili komuni-
stický stát. V roce 1948 Jugoslávie 
vstoupila do konfliktu se SSSR, 
ale zůstala komunistická.
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 X Dne 12. března 1947 prezident Truman vyhlásil novou 
doktrínu, která měla potlačit vzestup komunismu – tzv. „Tru-
manova doktrína“ neboli „doktrína zadržování“.

Mocenské bloky

 X Ministr kultury Sovětského svazu Andrei Ždanov ozná-
mil, že celý svět se rozdělil na dva tábory: tzv. „imperialistické“ 
mocnosti (pod vedením Ameriky) a „demokratický“ tábor 
(vedený SSSR). Ždanovova doktrína byla sovětskou odpovědí na 
tu Trumanovu.

 X Západní mocnosti vytvořily několik vojenských paktů, a to včetně 
NATO (severní Atlantik), SEATO (jihovýchodní Asie), CENTO (na Blízkém 
východě) a OAS (v Severní a Jižní Americe).

 X V reakci na to komunistické země tzv. „východního bloku“ v Evro-
pě podepsaly Varšavskou smlouvu.

 X Mnoho národů (zejména v rozvojovém světě) si přálo zůstat v tomto globál-
ním konfliktu neutrální. Po konferenci v Bandungu v roce 1955 tak 

vytvořily tzv. Hnutí nezúčastněných států. 
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16. července 1945 6. a 8. srpna 1945 1957195229. srpna 1949

 X Dne 16. července 1945 byla na území USA 
testována první jaderná bomba na světě. Byla od-
pálena den před zahájením konference v Postupimi a 
vnesla do mezinárodní diplomacie nový faktor.

Jaderná hrozba

 X Hrozba tzv. vzájemně zaručeného zniče-
ní– a vlastně i celkového globálního vyhlazení 

lidstva – každé ze stran bránila v používání 
jaderných zbraní..

 X Atomové bombardování 
Hirošimy a Nagasaki (6. a 8. 
srpna 1945) předznamenalo 
konec války s Japonskem. Roz-
sah zkázy šokoval svět.

 X Americká nadvláda nad jadernou technologií 
nevydržela dlouho. SSSR dne 29. srpna 1949 
vyzkoušel svou vlastní bombu.

 X Začaly závody v jaderném  
zbrojení. Po prvních termonukleárních 
bombách (1952) následovaly mezikon-

tinentální balistické rakety (1957).
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19611948 – 1949 19831962

 X Berlínský letecký 
most, červen 1948 – 
květen 1949: Když so-
větská vojska zablokovala 
Berlín, Britové a Američa-
né zásobují město téměř 
jeden rok letecky.

Přímá konfrontace

 X Berlínská krize, 1961: 
Chruščov požaduje, aby 
Západ stáhl své jednotky z 
Berlína. Kennedy reaguje 
slibem, že západní Berlín za 
každou cenu ochrání. Komu-
nistické orgány nakonec stavi 
zeď, která odděluje západní 
Berlín od zbytku východního 
Německa.

 X Kubánská raketová kri-
ze, 1962: SSSR začíná tajně 
přepravovat jaderné rakety 
na Kubu. Prezident Kennedy 
hrozí totální válkou, pokud 
rakety nebudou odstraněny. 
Chruščov couvá. Na oplátku 
Kennedy odstraňuje i americ-
ké rakety z Turecka.

 X Able Archer, 1983: 
Vojenská cvičení USA v 
Evropě na určitou dobu 
přesvědčují sovětské 
lídry o možnosti náhlého 
útoku.
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Zástupné války
 X Aby se předešlo možnosti eska-

lace jaderné energie, supervelmoce 
spíše vybírají konfrontaci nepřímý-
mi prostředky.

 X Války v zastoupení představovaly 
občanské nebo regionální konflikty, v 
nichž supervelmoce zásobovaly a finan-
covaly znepřátelené strany.

 X Nejvýraznějšími příklady jsou: 

 X Zapojení supervelmocí tyto drobné konflikty 
prodlužovalo a činilo je mnohem většími a ničivějšími.

korejská válka  (1950–53),  

válka ve Vietnamu (1955–75),  

jihoafrická pohraniční válka (1966–90),  

válka mezi Sověty a Afghánistánem (1979–89),  

a občanské války v Angole, Mosambike, Čadu, Etiopii a severním Jemenu.
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Vnitřní napětí
Západ

 X Drobnější rozepře mezi Spojenci. Např. v roce 
1966 Francie částečně odstupuje od NATO.

 X Lidová povstání proti americké hegemonii  
na Filipínách (1945–54), na Kubě (1958)  
a v několika zemích Latinské Ameriky  
(50.–90. léta). Vnitrostátní teroristické  
kampaně v západní Evropě.   

 X Vnitřní bezpečnost v USA vede během období 
„rudého strašáka“ v 50. letech 20. století  
k celé řadě honů na čarodějnice, ačkoliv  
nakonec vítězí svoboda projevu.

 X Studentský protest na Západě, zejména ke 
konci 60. let.

Východ
 X Velké rozepře v komunistickém bloku: do-

chází k rozštěpení s Jugoslávii (1948), Čínou 
(1960) a Albánií (1961).
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 X Lidová povstání ve střední a východní Evro-
pě, včetně východního Německa (1953), Ma-
ďarska (1956), Československa (1968) a hnutí 
Solidarita v Polsku (80. léta) a předchozích 
protestů v Polsku (1956, 1968, 1970, 1976). 

 X Vnitřní bezpečnost (stranický aparát) vytváří 
tajné policejní síly (např. sovětská NKVD/KGB) 
pro udržování celého obyvatelstva v područí. 
Běžným jevem se stává pronásledování politických 
vězňů, stejně tak i mučení, popravy a věznění v sys-
tému táborů nucených pracív SSSR a v některých 
dalších zemích sovětského bloku.

 X Po celém Východě se šíří a rostou disi-
dentská hnutí a sporadické studentské pro-
testy.
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Kulturní války
 X Namísto ozbrojeného konfliktu našly supermocnosti jiné způ-

soby, jak dokázat nadřazenost svého systému.

 X Měřítkem 
technické převahy se 

stal závod o dobývání 
vesmíru. 

 X Neúměrný význam 
získaly sportovní akce, 
zejména olympiáda.  

 X Silnou zbraní Západu se staly kultura a 
pestrost spotřebního zboží.

 X Vliv na východní mládež 
získala populární hudba 
vysílaná přes hranice 
západním rozhlasem.
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Konec studené války
 X V 80. letech Sovětský svaz už nedokázal ekonomicky konkurovat Spojeným státům. Nejvi-

ditelnějším projevem rostoucí nespokojenosti východního bloku s komunistickou vládou bylo 
založení nezávislých a samosprávných odborů „Solidarita“ v Polsku.

 X V roce 1986 oznámil generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu  
Michail Gorbačov politiku tzv. „perestrojky“ (hospodářská přestavba) a „glasnosti“  
(otevřenost a větší svoboda projevu).

 X V dubnu roku 1989 Maďarsko otevřelo svou hranici s Rakouskem. Toto první přeru-
šení železné opony zahájilo řetězovou reakci.

 X Pod tlakem opozice se v Polsku v červnu 1989 konaly částečně svobodné demokratic-
ké volby. To vedlo k založení první nekomunistické vlády v sovětském bloku.

 X Tyto první změny vedly v listopadu ke zbourání Berlínské zdi.

 X V roce 1990 se Litva stala prvním ze 14 sovětských států, které se ze Svazu vymanily.

 X Dne 26. prosince 1991 se Sovětský svaz rozpadl.  
Studená válka konečně skončila.
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Otázky
Obě mocenská seskupení zažívala během studené války vnitřní napětí. I když byl 
jejich charakter podobný, probíhaly ve dvou velmi odlišných společnostech.  

 X Jaké byly politické rozdíly mezi východním blokem a Západem? 

 X Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v rámci těchto bloků?

 X Proč bylo napětí na Východě o tolik horší než na Západě? 

 X A díky jakým vlastnostem mohl západní blok přežít, když ten východní nakonec 
selhal?  
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Studená válka Infografika připravená pro lekce projektu 
Hi-story. Výuka a studium evropské historie 
20. století

Lekce projektu Hi-Story mají za cíl ukázat 
evropské dějiny 20. století z různých perspektiv. 
Hlavním cílem projektu je zdůraznit potřebu 
vyučovat historii s vědomím, že okolní země 
mohou mít na stejnou historickou skutečnost 
odlišný pohled. 

Lekce projektu Hi-story se snažíme využít k 
tomu, abychom kriticky poukázali, jak učitelé a 
jejich studenti nahlížejí na historii Evropy – její 
rozmanitost a složitost, občas i s protichůdnými 
názory.
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