
S t u d e n á  v o j n a 

Trvala od roku 1947 do roku 1991.

Obdobie geopolitického napätia medzi USA a ZSSR (dvomi po-
vojnovými superveľmocami) spolu s ich príslušnými spojencami.

 X Volala sa „studená vojna“, pretože medzi 
týmito dvomi mocnosťami neexistoval žiaden 
boj väčšieho rozsahu.

 X Hrozba vzájomného zničenia jadrovými 
zbraňami znamenala, že sa vyhýbali priamej 
konfrontácii.

 X Namiesto toho vyjadrovali svoj boj o domi-
nanciu nepriamymi spôsobmi.
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z S S R
 X Druhá svetová vojna sa skončila  

v roku 1945 tak, že ZSSR kontroloval východ-
nú a strednú Európu. Západní spojenci (USA, 
Británia a Francúzsko) kontrolovali väčšinu 
západnej Európy.

Vznik

 X V rokoch 1945–48 ZSSR zaviedol vo 
svojej zóne komunistické vlády, ak to bolo 
potrebné, aj s použitím sily. 

 X Dňa 5. marca 1946 Winston Churchill 
varoval svet, že naprieč Európou sa spustila 
„železná opona“, ktorá rozdelila kontinent na 
dve nepriateľské časti.

 X Počas gréckej občianskej vojny (1944 – 1949) komunistickí partizáni 
hrozili zvrhnúť vládu podporovanú Západom.

 X USA sa rozhodli podporiť grécku vládu finančnou pomocou.  

 X V Juhoslávii Titovi partizáni sepa-
rátne vytvorili v roku 1945 komunis-
tický štát. V roku 1948 sa Juhoslá-
via dostala do konfliktu so ZSSR, 
ale zostala komunistickou.
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 X Prezident Truman vyhlásil 12. marca 1947 novú dok-
trínu s cieľom zadržať komunizmus – Trumanovu doktrínu 
alebo „doktrínu zadržiavania“. 

Mocenské bloky

 X Sovietsky minister kultúry Andrej Ždanov vyhlásil, že 
celý svet sa rozdelil na dva tábory: „imperialistické“ mocnosti 
(vedené Amerikou) a „demokratický“ tábor (vedený ZSSR). 
Ždanovova doktrína bola sovietskou odpoveďou na Trumanovu 
doktrínu.

 X Západné mocnosti sformovali viacero vojenských paktov vrátane 
NATO (severoatlantický), SEATO (v juhovýchodnej Ázii), CENTO (na 
Strednom východe) a OAS (v Severnej a Južnej Amerike).

 X V odpovedi komunistické krajiny „východného bloku“ v Európe 
podpísali Varšavskú zmluvu.

 X Mnoho národov, najmä v rozvojovom svete, si v tomto globálnom konflikte 
želalo zostať neutrálnymi. Po Bandungskej konferencii v roku 1955 

vytvorili hnutie nezúčastnených krajín.  
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16. júla 1945 6. a 8. augusta 1945 1957195229. augusta 1949

 X Prvá jadrová bomba bola vyskúšaná v USA 16. 
júla 1945. Vybuchla deň pred začiatkom Postupim-
skej konferencie a priniesla nový faktor do medziná-

rodnej diplomacie. 

Jadrová hrozba

 X Hrozba  
vzájomne zaručeného zničenia  

– a skutočne úplné, globálne zničenie – zabránila 
ktorejkoľvek zo strán použiť svoje jadrové zbrane. .

 X Atómové bombardova-
nie Hirošimy a Nagasaki (6. 

a 8. augusta 1945) zvestovalo 
koniec vojny s Japonskom. Roz-

sah deštrukcie šokoval svet.

 X Americká prevaha v jadrovej technológii 
netrvala dlho. ZSSR vyskúšal svoju vlastnú 

bombu 29. augusta 1949.

 X Začali sa preteky v jadrovom 
zbrojení. Po prvých termonukleárnych 
bombách (1952) nasledovali medzi-

kontinentálne balistické rakety (1957).
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19611948 – 1949 19831962

 X Berlínsky vzdušný 
most, jún 1948 – máj 
1949: Keď sovietske 
vojská blokovali Berlín, 
Briti a Američania zásobo-
vali mesto letecky takmer 
jeden rok.

Priama konfrontácia

 X Berlínska kríza, 1961: 
Chruščov požadoval, aby 
Západ stiahol svoje vojská 
z Berlína. Kennedy odpove-
dal sľubom brániť Západný 
Berlín za každú cenu. Na-
koniec komunistické úrady 
vybudovali múr, aby izolovali 
Západný Berlín od zvyšku 
Východného Nemecka.

 X Kubánska raketová krí-
za, 1962: ZSSR začal tajne 
prepravovať jadrové rakety 
na Kubu. Prezident Kennedy 
pohrozil totálnou vojnou, ak 
rakety nebudú odstránené. 
Chruščov ustúpil. Kennedy 
ako náhradu za to tiež odstrá-
nil rakety USA z Turecka.

 X Cvičenie Able Ar-
cher, 1983: Vojenské cvi-
čenia USA v Európe dočas-
ne presvedčili sovietskych 
vedúcich činiteľov, že útok 
môže byť bezprostredný.
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Zástupné vojny
 X Aby sa zabránilo možnosti jadrovej 

eskalácie, superveľmoci uprednostňo-
vali vzájomnú konfrontáciu prostred-
níctvom nepriamych prostriedkov.

 X Zástupné vojny boli občianskymi 
alebo regionálnymi vojnami, v ktorých 
superveľmoci zásobovali a financovali 
protivníkov.

 X Najvýznačnejšími príkladmi sú: 

 X Angažovanie sa superveľmocí predlžovalo tieto malé 
konflikty a robilo ich oveľa väčšími a deštruktívnejšími.

kórejská vojna  (1950–53),  

vietnamská vojna (1955–75),  

juhoafrická pohraničná vojna (1966–90),  

sovietsko-afganská vojna (1979–89),  

a občianske vojny v Angole, Mozambiku, Čade, Etiópii a Severnom Jemene.
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Vnútorné napätia
Západ

 X Menšie rozpory medzi spojencami. Napríklad 
Francúzsko v roku 1966 čiastočne vystúpilo z NATO.

 X Ľudové povstania proti hegemónii USA  
na Filipínach (1945-54), Kube (1958)  
a vo viacerých krajinách v Latinskej Amerike  
(50. a 90. roky 20. storočia). Domáce teroristické 
kampane v západnej Európe.  

 X Otázka vnútornej bezpečnosti v USA viedla k 
sérii „honov na čarodejnice” počas  
tzv. „červenej hrozby“ v 50. rokoch 20. storočia, 
hoci nakoniec vyhrala sloboda slova.

 X Študentské protesty na Západe,  
najmä koncom 60. rokov  
20. storočia.

Východ
 X Hlavné rozpory v komunistickom bloku: 

objavili sa rozpory s Juhosláviou (1948), Čínou 
(1960) a Albánskom (1961).
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 X Ľudové povstania v strednej a východnej 
Európe vrátane Východného Nemecka (1953), 
Maďarska (1956), Československa (1968) a 
hnutie Solidarita v Poľsku (80. roky 20. storo-
čia) a predchádzajúce protesty v Poľsku (1956, 
1968, 1970, 1976). 

 X Vnútorná bezpečnosť (stranícky aparát) 
vytvára tajnú políciu, ako bola NKVD/KGB, 
aby mala pod kontrolou všetko obyvateľstvo. 
Bežnými sa stali výsluchy politických väzňov, 
ako aj mučenie, popravy a uväznenie v systé-
me táborov nútených prác v ZSSR a v niekto-
rých iných krajinách sovietskeho bloku.

 X Po celom Východe sa šírili a narastali 
disidentské hnutia a sporadické študentské 
protesty.
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Kultúrne vojny
 X Namiesto ozbrojeného konfliktu superveľmoci našli iné spô-

soby, aby dokázali, že ich systém je lepší.

 X Vesmírne preteky 
sa stali mierou technickej 
nadradenosti. 

 X Športové podujatia, 
najmä olympijské hry, zís-
kali neúmernú dôležitosť. 

 X Spotrebiteľská kultúra a rozmanitosť sa 
stali pre západ silnou zbraňou.

 X Vysielanie populárnej  
hudby cez hranice západný-
mi rozhlasovými stani-
cami získalo vplyv  
na mládež na 
východe.
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Koniec studenej vojny
 X Do osemdesiatych rokov minulého storočia ZSSR už nebol schopný ekonomicky súťažiť 

s USA. Založenie nezávislých a samosprávnych odborov „Solidarita“ v Poľsku sa stalo najviditeľ-
nejším prejavom narastajúcej nespokojnosti vo východnom bloku s komunistickou nadvládou.

 X V roku 1986 generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Michail 
Gorbačov ohlásil politiku „perestrojky“ (hospodárskej rekonštrukcie) a „glasnosti“ (otvo-
renosti a väčšej slobody prejavu).

 X V apríli 1989 Maďarsko otvorilo svoje hranice s Rakúskom. Prvé narušenie železnej 
opony spustilo reťazovú reakciu.

 X Pod tlakom opozície sa v Poľsku konali v júni 1989 čiastočne slobodné voľby. Viedlo to  
k vytvoreniu prvej nekomunistickej vlády v sovietskom bloku.

 X Tieto prvé zmeny viedli k zbúraniu berlínskeho múru v novembri.

 X V roku 1990 sa Litva stala prvou zo 14 sovietskych republík, ktoré sa odtrhli od Zväzu. 

 X Sovietsky zväz sa sám rozpustil 26. decembra 1991. Studená vojna sa 
definitívne skončila.

©  Inštitút Európskej siete Pamäť a Solidarita. Táto infografika môže byť stiahnutá a vytlačená v nezmenenej forme (s citovaním jej zdroja) iba na vzdelávacie a neziskové účely. https://hi-storylessons.eu 

http://https://hi-storylessons.eu


Otázky
Počas studenej vojny sa v oboch mocenských blokoch objavovali vnútorné napätia. 
Hoci mali podobné črty, dochádzalo k nim v dvoch veľmi odlišných spoločnostiach.  

 X Aké boli politické rozdiely medzi východným blokom a západným blokom? 

 X Aké boli rozdiely medzi krajinami v rámci blokov? 

 X Prečo boli napätia oveľa horšie na východe ako na západe? 

 X A aké vlastnosti umožnili západnému bloku prežiť, keď východný blok definitívne 
padol?    
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Studená vojna 
Infografika pripravená pre lekcie projektu 
Hi-story: Výučba a štúdium európskej histó-
rie 20. storočia.

Poslaním projektu Hi-story lessons je ukázať 
európske dejiny 20. storočia z rôznych perspek-
tív. Hlavným cieľom projektu je podčiarknuť 
dôležitosť vyučovania dejepisu s vedomím, že 
susedné krajiny môžu mať na určitú historickú 
skutočnosť odlišný pohľad.  

Lekcie projektu Hi-story lessons sa kriticky 
zaoberajú tým, učitelia a žiaci vnímajú históriu 
Európy – jej rozmanitosť a komplexnosť niekedy 
i protirečivých názorov.
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