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Události 
2019 komik, herec 

a scenárista Volodymyr 
Oleksandrovyč 

Zelenskyj (* 1978) porazil 
ve druhém kole úřadujícího 
prezidenta Petra Porošenka 

a stal se prezidentem 
Ukrajiny.

Zemřel poslední generální tajemník ÚV KSSS 
a první i poslední prezident Sovětského 
svazu Michail Gorbačov (1931–2022). 
Ruský státník nastoupil do čela komunistické 
strany SSSR v nevídaných 54 letech v roce 
1985, prosadil v zemi řadu pozitivních 
ekonomických i politických reforem, včetně 
uvolnění despotického režimu a pevné 
vlády nad satelity (včetně ČSSR) a dovedl 
stát k rozpadu. Výraznou měrou přispěl 
k ukončení studené války.

Zemřel brazilský fotbalový král – Edson 
Arantes do Nascimento – Pelé 
(1940–2022). Jediný hráč, který dokázal 
třikrát vyhrát mistroství světa (1958, 
1962, 1970) a v roce 1970 byl vyhlášen 
i nejlepším sportovcem planety.

2023 Generál 
Petr Pavel (*1961)
porazil ve druhém 
kole prezidentských 
voleb téměř o 17 % 

Andreje Babiše.

Po neuvěřitelných sedmi dekádách 
vlády zemřela ve svých 96 letech 
britská královna
Alžběta II.
(1926–2022). Na 
trůnu ji nahradil 
syn Charles, 
princ z Walesu.

24. února 2022 ruská armáda vtrhla na Ukrajinu. Dne 21. února 
ruský prezident Vladimir Putin v projevu oznámil uznání nezávislosti dvou 
samozvaných republik v donbaské oblasti na východní Ukrajině nazvaných 
Doněcká lidová republika (DNR) a Luhanská lidová republika (LNR) 
a následně Rusko spustilo „speciální vojenské operace s cílem demilitarizace 
a denacifi kace Ukrajiny“. 

V překladu Rusko naprosto bezprecedentně za použití tanků, 
dělostřelectva i letectva napadlo suverénní stát a pokusilo se jej obsadit. 
Ukrajina se nevzdala a pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského 
se její armáda ruské přesile, k překvapení celého světa, od začátku 
úspěšně bránila. Svět byl, přes opakované varování jak ze strany Ukrajiny, 
tak od vlastních tajných služeb, Putinovou invazí zaskočený. Na agresi 
se zpožděním reagoval ekonomickými sankcemi proti Rusku a masivní 
vojensko-materiální a fi nanční podporou Ukrajiny.

Ruské síly v prvních týdnech a měsících obsadily poměrně velké oblasti 
i města zejména na jihovýchodě Ukrajiny. Kyjev a další města či území, kam 
útoky také směřovaly, však Rusové nezískali. S neúspěchy na frontě však 
stupňují raketové a bombové útoky na civilní cíle. Během léta se již ruská 
vojska nikam neposunula a v září ukrajinské síly zahájily protiofenzívu. Tou 
překvapivě rychle získali Ukrajinci zpět asi polovinu Rusy obsazených území. 

V září Rusové čtyři části okupovaných území na základě nezákonných 
referend připojili k Rusku. Svět tento akt neuznal.

Za rok 2022 přiznala ruská strana přibližně deset tisíc padlých vojáků. 
Podle ukrajinských či zdrojů by jich mělo být více než desetkrát tolik. Pro 
doplnění armády ruský prezident Putin vyhlásil v září mobilizeci a v lednu 
2023 se očekává další. O přibližně 100 tisících padlých včetně civilistů se 
spekuluje i na straně Ukrajiny. 

Na přelomu roku zesílily útoky pomocí raket a dronů i na civilní cíle a se 
začátkem roku 2023 Rusko zesílilo i pozemní útoky.

Ukrajinský prezident trvá na osvobozní všech území Ukrajiny. Mírová 
jednání neprobíhají.

Ukrajinci osvobozená města jako Buča vydala otřesná 
svědectví o krutém vraždění a mučení civilistů ruskými 

okupanty. Miliony Ukrajinců před válkou utekly do zahraničí 
(jen do ČR stovky tisíc) a další miliony zůstávají bez střechy 

nad hlavou ve válečných zónách na Ukrajině. Řadu měst, jako 
například Mariopol, Rusové takřka srovnali se zemí. 

1953

1987

1977

2022 Probíhající válka na Ukrajině 
a dobíhající pandemíe Covid 
19 přinesly celosvětový pád 
ekonomiky, za desítky let rekordní 
růst infl ace a zejména v Evropě 
nedostatek plynu i ropy. Drakonicky 
rostou i ceny elektřiny. 

2022 Po neobjasněných 
podmořských explozích 
byly dlouhodobě poškozeny 
nedávno spuštěné plynovody 
Nord Stream. Spekuluje 
se o ruské sabotáži. Oprava 
bude trvat měsíce a řada 
evropských států (včetně 
Česka) se zbavuje závislost 
na ruském plynu.

Karel III.
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Stručnost je sestra talentu (Anton 
Pavlovič Čechov) a matka čtenářů
(dodávám já). Proto jsem Vás ochudil 
o mnoho svých znalostí a snažil se napsat 
jen to nejpodstatnější. No, svých. Z velké části 
znalostí Zdeňka Munzara a Jiřího Pernese, již 
se historií zabývají více než já, které jsem o ně poprosil 
a kteří mi s velkými texty velice pomohli. Některé části 
přímo napsali a já jim je jen trochu pokazil. Za to se jim i Vám 
omlouvám. Snažil jsem se to ale napsat tak, jak to vidím, a hlavně 
jak by se mi to chtělo číst. A nejen číst. Obrázek, jak známo, vydá za 
tisíc slov, proto jsem o ně poprosil Richarda Cortése a mluvil mu do 
toho jen drobně. Pak jsem to ještě doplnil grafy či mapkami, které jsou taky 
velice názorné a tak trochu můj obor. A abyste neřekli, nechal jsem tam trochu 
prostoru i pro Vás. Kam se jen vejde, můžete opomenuté události doplnit. A z druhé 
strany knihy se můžete realizovat ještě víc. Do téhle knihy se oproti jiným má psát, 
kreslit, lepit i přelepovat. Přeji hezké a inspirativní čtení (i psaní)!  Štěpán Korčiš
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poslanců

19,9 %

9,6 %

27,1 %

27,8 %

15,6 %

premiér
Tomáš Garrigue Masaryk
Vyhlášena bez voleb v Paříži 
14. října 1918 Benešem a Rašínem jménem 
Československé národní rady.

Prozatímní česko-slovenská vláda
(14. 10. – 14. 11. 1918)

Vláda Karla Kramáře
(14. 11. 1918 – 8. 7. 1919)

premiér Karel Kramář
Všenárodní koalice všech 
stran Revolučního národního 
shromáždění, vzniklého 
14. listopadu 1918 
na základě voleb do Říšské 
rady z roku 1911.

(14. 11. 1918 – 8. 7. 1919)

Tomáš Garrigue 
Masaryk
1918–1935

PRVNÍ PREZIDENT

Úřednická vláda

22. 9. – 4. 10. 1938
Vláda obrany 
republiky

Jan 
Syrový

První republika
(1918–1938)

Československá republika

Rudozelená koalice Úřednická vláda Úřednická vládaVšenárodní koalice Všenárodní koalice Všenárodní koalice Panská koalice Široká koalice Široká koalice Široká koalice Široká koalice Široká koaliceŠiroká koalice Široká koalice Široká koalice
Rudozelená 
koalice

8. 7. 1919 – 25. 5. 1920
První vláda
Vlastimila Tusara

15. 9. 1920 – 26. 9. 1921
První vláda
Jana Černého

18. 3. – 12. 10. 1926
Druhá vláda
Jana Černého

26. 9. 1921 – 7. 10. 1922
Vláda
Edvarda Beneše

7. 10. 1922 – 9. 12. 1925
První vláda
Antonína Švehly

9. 12. 1925 – 
18. 3. 1926
Druhá vláda
Antonína Švehly

12. 10. 1926 – 1. 2. 1929
Třetí vláda
Antonína Švehly

1. 2. – 7. 12. 1929
První vláda
Františka Udržala

7. 12. 1929 – 29. 10. 1932
Druhá vláda
Františka Udržala

29. 10. 1932 – 14. 2. 1934
První vláda
Jana Malypetra

14. 2. 1934 – 
4. 6. 1935
Druhá vláda
Jana Malypetra

4. 6. – 
5. 11. 1935
Třetí vláda
Jana Malypetra

5. 11. – 18. 12. 1935
První vláda
Milana Hodži

18. 12. 1935 – 
21. 7. 1937
Druhá vláda
Milana Hodži

21. 7. 1937 – 
22. 9. 1938
Třetí vláda
Milana Hodži

25. 5. – 15. 9. 1920
Druhá vláda
Vlastimila Tusara

Vlastimil 
Tusar

Jan
Černý

Jan
Černý

Edvard 
Beneš

Antonín 
Švehla

Antonín 
Švehla

František 
Udržal

Jan 
Malypetr

Milan 
Hodža

Jan 
Syrový

PREMIÉR

Edvard Beneš
1935–1938, 
1940–1945 
v exilu, 
1945–1948 Po Mnichovu odstoupivšího 

Edvarda Beneše nahradil 
v listopadu 1938 nestraník 

Emil Hácha

Vláda 
Rudolfa 
Berana

Vláda 
Rudolfa Rudolfa Rudolfa Rudolfa 
Berana

Vláda 
Aloise 
Eliáše

Vláda 
Aloise Aloise Aloise Aloise 
Eliáše

Vláda 
Jaroslava 
Krejčího

Vláda 
Richarda 
Bienerta

Vláda 
Richarda Richarda Richarda Richarda Richarda 
Bienerta

Druhá republika (1938–1939)
Druhá vláda Jana Syrového
(4. 10. – 1. 12. 1938)

(19. 1. – 5. 5. 1945)

Protektorát Čechy a Morava 
(1939–1945)

(1. 12. 1938 – 15. 3. 1939)

Druhá vláda Rudolfa Berana
(16. 3. – 27. 4. 1939)

(27. 4. 1939 – 19. 1. 1942)

(19. 1. 1942 – 19. 1. 1945)

Zdeněk Fierlinger Klement Gottwald

4./5. 4. 1945 – 6. 11. 1945 a 6. 11. 1945 – 2. 7. 1946
První (košická) a druhá vláda Zdeňka Fierlingera
Vlády Národní fronty dohodnuté mezi moskevským 
vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem 
a prezidentem v exilu Edvardem Benešem. 

2. 7. 1946 – 25. 2. 1948 a 25. 2. – 15. 6. 1948
První vláda Klementa Gottwalda
První „komunistická vláda“ vznikla po volbách 1946. 
Po únoru 1948 následovala druhá vláda Klementa 
Gottwalda, jmenovaná prezidentem Benešem. 

Premiéři protektorátních vlád (ač pomáhali odboji 
a nebyli ve svých funkcích zrovna dobrovolně) byli 
po válce odsouzeni za kolaboraci. Beran (odsouzený 
na 20 let) a Krejčí (na 25 let) ve věznicích zemřeli. 
Bienert (odsouzený na tři roky) byl po roce podmínečně 
propuštěn. Aloise Eliáše popravili nacisti za odbojovou 
činnost. Prezident Emil Hácha zemřel v červnu 1945 
v pankrácké věznici ještě před soudem.

Emil Hácha
1938–1945

Exilové vlády – Paříž, Londýn
Československý národní výbor založen 17. listopadu 1939 v Paříži
Prozatímní státní zřízení ČSR, londýnská exilová vláda, ustanoveno Československým národním výborem 9. července 1940
První a druhá exilová vláda Jana Šrámka (21. 7. 1940 – 12. 11. 1942 a 12. 11. 1942 – 5. 4. 1945)

Moskva
První (košická) vláda Zdeňka Fierlingera – 4. dubna 1945 vyhlášena v Košicích za československou (prozatímní) vládu

POKRAČUJÍCÍ 
PROTEKTORÁTNÍ 
PREZIDENT

Klement Gottwald
1948–1953

PREZIDENT

Antonín 
Zápotocký

15. 6. 1948 – 12. 12. 1954 
Vláda Antonína Zápotockého
Komunistická vláda jmenovaná 
prezidentem Gottwaldem po 
vítězství Národní fronty ve volbách.

PŘEDSEDA 
VLÁDY

Po únoru ʼ48 generovala vlády, 
premiéry i prezidenty jen KSČ

Antonín Zápotocký
1953–1957

PŘEDSEDA 
VLÁDY
PŘEDSEDA 
VLÁDY

12. 12. 1954 – 11. 7. 1960
Druhá vláda
Viliama Širokého

Po Gottwaldově smrti v roce 
1953 nahradil v čele vlády 
Zápotockého

Viliam 
Široký

11. 7. 1960 – 20. 9. 1963
Třetí vláda
Viliama Širokého

Antonín Novotný
1957–1968

20. 9. 1963 – 8. 4. 1968 
Vláda Jozefa Lenárta
Volby do Národního shromáždění 
1968 (plánované a poté odložené)

PŘEDSEDA 
VLÁDY
PŘEDSEDA 
VLÁDY

Jozef 
Lenárt

Ludvík Svoboda
1968–1975

První vláda Oldřicha Černíka (8. 4. 1968 – 31. 12. 1968)
Druhá vláda Oldřicha Černíka (1. 1. 1969 – 27. 9. 1969)
Třetí vláda Oldřicha Černíka (27. 9. 1969 – 28. 1. 1970)

28. 1. 1970 – 9. 12. 1971 
První vláda 
Lubomíra Štrougala

9. 12. 1971 – 11. 11. 1976
Druhá vláda Lubomíra Štrougala

PŘEDSEDA 
VLÁDY

PŘEDSEDA 
VLÁDY
PŘEDSEDA 
VLÁDY

Lubomír 
Štrougal

PŘEDSEDA 
VLÁDY

Oldřich 
Černík

Gustáv Husák
1975–1989

11. 11. 1976 – 17. 6. 1981
Třetí vláda Lubomíra Štrougala

17. 6. 1981 – 16. 6. 1986
Čtvrtá vláda Lubomíra Štrougala

16. 6. 1986 – 20. 4. 1988
Pátá vláda 
Lubomíra Štrougala

21. 4. 1988 – 11. 10. 1988
Šestá vláda 
Lubomíra Štrougala

12. 10. 1988 – 7. 12. 1989
Vláda Ladislava Adamce
DEMISE 7. 12. 1989

PŘEDSEDA 
VLÁDY
PŘEDSEDA 
VLÁDY

Ladislav 
Adamec

PŘEDSEDA 
VLÁDY
PŘEDSEDA 
VLÁDY

Lubomír 
Štrougal

Marián 
Čalfa

7. 12. 1989 – 10. 12. 1989
První vláda Mariána Čalfy 

10. 12. 1989 – 27. 6. 1990
Druhá vláda Mariána Čalfy 
Tzv. vláda národního porozumění

Václav Havel
1989–2003

PŘEDSEDA 
VLÁDY

Pravicová koalice vedená ODS (ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA). Vláda vzniklá 
z voleb v roce 1992 skončila po volbách 1996. První vláda Václava Klause 
byla poslední (osmou) vládou České republiky v rámci federace a zároveň 
první vládou samostatné České republiky, když pokračovala ve vládě 
nepřerušeně od vzniku samostatné ČR 1. ledna 1993.

Poslední federální vládu před rozpadem 
státu vedl premiér Jan Stráský z ODS 
a tvořila ji koalice ODS, HZDS a KDU-ČSL. 

27. 6. 1990 – 2. 7. 1992  Třetí vláda Mariána Čalfy
První porevoluční, ještě federální vládu ČSFR vedl (ex)komunista 
Marián Čalfa. Byla složena z členů OF, VPN, KDH a ministrem 
obrany byl zpočátku komunista. Dovedla zemi k volbám 1992, 
jejichž výsledky, zejména drtivé vítězství Vladimíra Mečiara 
a jeho HZDS na Slovensku, vedly k rozdělení federace na ČR a SR. 

4. 7. 1996 – 2. 1. 1998
Druhá vláda Václava Klause
Pravicová koaliční vláda vedená ODS 
(ODS + KDU-ČSL + ODA) měla jen 
99 hlasů a byla tolerována ČSSD. 
Vznikla po volbách 1996 a skončila 
demisí vlády po „sarajevském 
atentátu“ (fi nanční skandály ODS).

22. 7. 1998 – 15. 7. 2002
Menšinová vláda ČSSD tolerovaná ODS –
opoziční smlouva

15. 7. 2002 – 4. 8. 2004
Druhá vláda ČSSD
Levostředová koalice vedená ČSSD (ČSSD + KDU-
-ČSL + US-DEU) vznikla po volbách 2002. Skončila 
po sporech v ČSSD a rezignaci premiéra po propadu 
ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu.

(4. 8. 2004 – 25. 4. 2005)
Vláda pokračující koalice
Pokračovala do dubna 2005, kdy 
ji ukončila Grossova aféra kolem 
koupě bytu za peníze od strýčka Vika 
a demise premiéra.

25. 4. 2005 – 4. 9. 2006
Pokračující koalice v čele s ČSSD
Po rezignaci Stanislava Grosse převzal stejnou 
koalici Jiří Paroubek a dovedl zemi k červnovým 
volbám 2006. V nich však (zejména pro něj) 
překvapivě nevyhrál a zemi ovládla pravice.

Přes rekordní vítězství ve volbách, kdy ODS získala 81 mandátů, znamenal volební výsledek pat. 
Koalice ODS + KDU-ČSL + SZ měla přesně 100 z 200 křesel. Několik měsíců vládl premiér Topolánek 
bez důvěry a v lednu 2007 potom vratkou koalici pod vedením ODS podpořili dva poslanci zvolení za 
ČSSD. V březnu 2009 vládě sněmovna vyslovila nedůvěru.

4. 9. – 11. 10. 2006 (bez důvěry), 9. 1. 2007 – 26. 3. 2009 (s důvěrou)
Překvapivá vláda ODS Mirka Topolánka Pravostředová koalice pod vedením ODS (ODS + TOP 09 + Věci veřejné) sestavená po volbách 

2010 vládla do června 2013, kdy premiér podal demisi vlády. K pádu vlády vedla tzv. kauza 
Nagyová, ve které byla 13. června 2013 při rozsáhlé akci mimo jiné zadržena a následně obviněna 
ředitelka kabinetu předsedy vlády Jana Nagyová – pozdější manželka Petra Nečase. Některá 
obvinění soud, zatím nepravomocně, potvrdil, jiná smetl ze stolu. 

Koalice pod vedením ČSSD a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD + ANO + KDU-ČSL +
nestraníci) byla po 12 letech první (a celkem třetí historicky), která vydržela celé volební 
období. V ní se začal rodit hegemon následujících let ANO. Na jaře 2017 Sobotka odvolal 
ministra fi nancí Andreje Babiše a ten následně v čele ANO poměrně drtivě zvítězil 
v parlamentních volbách. 

Po říjnových volbách většina stran odmítala spolupracovat 
s vítězem voleb – ANO – kvůli trestnímu stíhání předsedy 
Andreje Babiše. Babiš tedy představil menšinovou vládu 
ANO a nestraníků, ale ta v lednu 2018 nedostala důvěru 
sněmovny. Druhou vládu pod vedením ANO sestavil premiér 
Andrej Babiš v menšinové koalici s ČSSD. Ta již – jako první 
polistopadová vláda díky toleranci KSČM – důvěru získala.

Vláda Andreje Babiše byla 
teprve čtvrtá po Listopadu, 
která vydržela u moci celé 
volební období. KSČM její 
podporu zřejmě u voličů 
zaplatila odchodem ze 
sněmovny.

Vláda velké koalice avizované již v předvolební kampani. Za účelem 
sesazení hegemona posledních voleb – hnutí ANO Andreje Babiše – 
se euroskeptická pravicová ODS spojila do koalice se středovou 
KDU-ČSL a proevropskou TOP 09 a zároveň ohlásila povolební 
spolupráci se středovými STAN a levicově orientovanými Piráty. 
Pohodlná většina ve sněmovně však pravděpodobně pohodlné vládnutí 
názorově rozkročené vlády zajistit nemusí.

8. 5. 2009 – 13. 7. 2010
Druhá úřednická vláda
Kabinet jmenovaný 
Václavem Klausem vládl 
do řádných voleb.

10. 7. 2013 – 29. 1. 2014
Třetí úřednická vláda
Prezident Miloš Zeman 
jmenoval úřednickou vládu na 
základě své vůle a dle sebe. 
Vládla bez podpory sněmovny.

2. 1. 1998 – 22. 7. 1998
První úřednická vláda
Dočasná vláda jmenovaná 
prezidentem Václavem Havlem 
úřadovala po demisi Václava 
Klause do předčasných voleb.

Josef 
Tošovský Miloš Zeman Vladimír Špidla Stanislav Gross  Jiří Paroubek Mirek Topolánek Petr Nečas

Jan 
Fischer

Jiří 
Rusnok

Bohuslav 
Sobotka Andrej 

Babiš
 Petr
Fiala

Václav KlausMarián Čalfa

ODS ani ČSSD nechtěly po předčasných volbách koaliční 
vládu s KDU-ČSL ani Unií svobody a uzavřely opoziční 
smlouvu. ODS dostala post předsedy sněmovny.

Opoziční smlouva sklidila mohutnou kritiku ze 
strany občanů, dalších politických stran i části 
ODS. Obrácená situace, kdy ČSSD tolerovala 
pravicovou menšinovou vládu, přitom bez větších 
protestů fungovala v letech 1996 až 1998.

2. 7. 1992 – 4. 7. 1996  První vláda ODS Václava Klause Jan Stráský
2. 7. – 31. 12. 1992  13. 7. 2010 – 10. 7. 2013 Vláda ODS Petra Nečase 29. 1. 2014 – 13. 12. 2017 Vláda ČSSD s ANO (a KDU-ČSL)

13. 12. 2017 – 27. 6. 2018 
a 27. 6. 2018 – 11. 11. 2021

První a druhá
vláda ANO

prosinec 2021* – 2025
Vláda velkých koalic

Václav Klaus
2003–2013

Miloš Zeman
2013–2023*

Petr Pavel
2023–2028*

Andrej Babiš
2023–2028*

Československá 
socialistická 
republika

od roku 1960

Československá republika

*konec 
mandátu

*konec 
mandátu

*konec 
mandátu

PREMIÉR
PREMIÉR PREMIÉR

Konci 19. a začátku 20. století se říkalo belle époque – krásné časy. Kvetl průmysl, technika, 
ekonomika, kultura, demokracie. Snad by se dalo mluvit i o „blahobytu“ a míru v mezistátních 

vztazích. Velmoci včetně Rakouska-Uherska nezažily větší válku už od 80. let 19. století. Vše však 
směřovalo k velké válce. Na kontinentu se vytvořilo několik silných mocností, které se vývojem, často 
válkami v nedávné i starší minulosti (zejména německo-francouzské války 1870–1871, jež znamenaly 
konečné sjednocení Německa a zmrazení jeho vztahů s Francií), rozdělily na mocenská a vojenská 
spojenectví. Zjednodušeně na dva bloky – Trojspolek (sílící a ambiciózní Německé císařství, Rakousko-
-Uhersko a Itálie) a jeho protiváhu – státy Trojdohody (Francie, Velká Británie a Rusko). Tyto mocnosti 
se snažily prosadit jak územně, tak vlivem. V Evropě i ve světě. Achillovou patou Evropy pak byl 
Balkán, vystoupivší z područí Osmanské říše. Vedle soupeření Rakouska-Uherska a Ruska o vliv tam 
také soupeřily místní státy – hlavně Bulharsko a Srbsko – o postavení hegemona v regionu. 
Sarajevský atentát
Rozbuška vybuchla právě na Balkáně. Stal se jí 28. června 1914 atentát na následníka rakousko-
-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho choť Žofi i Chotkovou v bosenském Sarajevu. 
Tam přijel Ferdinand d’Este jako vrchní inspektor rakousko-uherské armády na manévry provokativ-
ně konané při srbských hranicích. Atentát provedla bosensko-hercegovská separatistická teroristická 
organizace Černá ruka, konkrétně střílel Gavrilo Princip. Separatisty však podporovalo Srbsko v rámci 
snah posílit vliv v regionu – a tam zamířil trest. Rakousko-Uhersko, notně podporované Německem, 
jež si slibovalo rychlé naplnění svých územních a velmocenských ambicí, začalo velice tvrdé vyjedná-
vání „ke zjednání spravedlnosti“. 24. července předala rakouská vláda Srbsku v podstatě nepřijatelné 
ultimátum, které mělo vést k vyšetření a potrestání atentátu. To Srbové očekávaně odmítli a vzápětí 
následovaly mobilizace, vyhlášení války a válka sama. 

Velká alias světová válka
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku (ano, proto Švejkovo okřídlené „na Bě-
lehrad!“). Spojenecká smlouva Srbska s Ruskem však znamenala, že válka nezůstane jen lokální. Na 
základě této a dalších mezinárodních smluv následovala řetězová reakce dalších států a na přelomu 
července a srpna vypukla válka. Na jedné straně stály ústřední mocnosti (Trojspolek bez Itálie) a na 
druhé Trojdohoda. Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko a k nim se 
záhy přidala Osmanská říše. Dohodovými státy byly vedle Srbska po vypuknutí války ještě Francie, 
carské Rusko, velice brzo také Velká Británie… a Japonsko, které války využilo k rozšíření svého vli-
vu v Tichomoří. Místo zejména Německem očekávané bleskové války (ale i britští vojáci plánovali, že 
budou za pár měsíců doma) se konfl ikt zvrhl v nekonečnou světovou válku, která všechny zúčastněné 
zaskočila svým rozsahem. 

Zákopová válka
V Evropě se bojovalo na několika frontách. Na západní frontě, kde se na belgickém a francouzském 
území střetla německá armáda s Francouzi a Brity, nevyšel německý plán rychlé ofenzivy a vyřazení 
Francie. Naopak boje přešly na dlouhá léta do patové zákopové situace, kde žádná strana ani za 
cenu obrovských ztrát nebyla schopna soupeře přetlačit. Na západní frontě také došlo k nejdelším 

a nejkrvavějším bitvám celé války, u Verdunu a na Sommě. Vedle západní fronty se v Evropě 
bojovalo také na východní, srbské, italské a balkánské frontě. Na východní (ruské) frontě 

zpočátku ústřední mocnosti uspěly, ale již na podzim ruská armáda situaci otočila a zatlačila 
rakousko-uherské síly až na území Karpat, kde se fronta, v děsivých podmínkách pro 

vojáky obou stran, také zastavila. Rakousku-Uhersku odčerpávala potřebné síly další 
fronta – srbská. Ani Srbsko nebyli Rakušané překvapivě schopni rychle porazit, 

a tak rok 1914 rozhodnutí nepřinesl. Celkovou rovnováhu sil pak krátkodobě 
převažovaly na tu či onu stranu další zapojené státy. Vstup Itálie na jaře 1915 

na straně Dohody po boku Francie vedl k otevření další pro Rakousko-
-Uhersko náročné fronty v Alpách a na řece Soči. Zapojení Bulharska, 

Být součástí rakouské velmoci mělo své výhody – zejména bezpečnostní. Rozpínavá Osmanská 
říše byla za humny a lokální války se v Evropě vedly v podstatě nepřetržitě. Blahobyt Čechů však 

nebyl prioritou „vzdálené“ Vídně a Češi pod vládou poměrně osvícených Habsburků nebyli úplně 
spokojeni. To v 19. století sílilo s měnícími se politicko-společenskými poměry. Nastupující kapitalismus 
narušoval feudální systém a přicházela pozvolná demokratizace evropských států. Pro Čechy třeba 
přerod Rakouského císařství na konstituční monarchii nebo zavedení voleb (byť nerovných) do Českého 
zemského sněmu. Vzmáhala se česká reprezentace, vznikaly politické strany – roku 1848 Národní 
strana (staročeši), později Národní strana svobodomyslná (mladočeši) a další, především socialistické. 
Styčným bodem jejich programů byla různě radikální emancipace Čechů. Zejména po rakousko-uher-
ském vyrovnání (1867) a nevyrovnání rakousko-českém se nespokojenost a snahy o větší samosprávu 
zemské „vlády“, plnohodnotné zavedení češtiny jako úředního jazyka či národnostní vyrovnání Čechů 
s Němci stupňovaly. O samostatném státu Čechů se však neuvažovalo. Ze strany Rakouska docházelo 
k drobným ústupkům (například ve volebním systému), ale v zásadě se kompromis mezi Čechy 

a Němci najít nepodařilo a situace se do vypuknutí první světové války zhoršovala. Do 
té pak Češi a Moravané rukovali spíše s pocitem, že to není jejich válka.
Válka mění federalisty na separatisty
Válečné útrapy národnostní otázku ještě vyhrotily a začala se formovat myšlenka, že je 
nutné se od Rakouska-Uherska odtrhnout. Prezentovala ji především skupina exilových 
politiků, v jejímž čele stál poslanec Říšské rady Předlitavska (v roce 1914 rozpuštěné) 

a dosavadní bojovník za reformování Rakouska-Uherska do moderní 
federace profesor T. G. Masaryk. V roce 1916 založila tato skupina (TGM, 
Rastislav Štefánik, Edvard Beneš, Štefan Osuský a další) v Paříži Česko-

slovenskou národní radu jako reprezentativní orgán zahraničního odboje. Ke 
společnému postupu Češi spojili síly s emancipujícími se Slováky. Nový stát pro 

devět milionů Čechoslováků s 3,5milionovou německou menšinou také působil 
pro svět přesvědčivěji než český stát se šesti miliony Čechů a 3,5 milionu Němců.

Čeští vojáci proti centrálním mocnostem
Radě se podařilo v prosinci 1917 postavit československou armádu ve Francii pod svým 

velením. Jako součást Masaryk zformoval české, respektive československé legie 
pro boj proti Rakousku jak na východní, tak na západní frontě. To vše, aby po 
válce mohli při „kreslení“ nové Evropy stát Čechoslováci na straně vítězů. Ač do 
konce války čeští vojáci bojovali i v armádách poraženého Rakouska-Uherska.

Na domácí půdě současně fungovala ilegální odbojová organizace Maffi e, kte-
rá byla na činnost exilové Masarykovy Československé národní rady napojena. 
Veřejně žádné protimonarchistické aktivity povoleny nebyly a řada Čechů za ně 
byla odsouzena k žalářům nebo i k smrti. Ofi ciální politickou scénu na českém 
území zastupoval od roku 1916 Národní výbor, který sdružoval většinu českých 
stran. Až v červenci 1918 se na jeho základě zrodil Národní výbor českosloven-

ský, jehož úkolem bylo převzetí státní moci a vypracování zákonů nového státu.
Vítězné státy podporují Masaryka
Dohodové mocnosti v čele s USA se ke konci války stále více přikláněly k rozdělení 
Rakouska-Uherska. Od června do září 1918 byla Československá národní rada postupně 

uznána vládami Francie, Velké Británie, USA, Japonska a Itálie za ofi ciální představitelku 
zatím neexistujícího československého státu. Následně se 14. října sama jmenovala prozatímní 

československou vládou s premiérem T. G. Masarykem. A k 18. říjnu 1918 vydala Masarykovu 
Washingtonskou deklaraci jako „Prohlášení nezávislosti československého národa“.
28. říjen 1918
V Praze pak v rámci „zmatků“ v monarchii, kdy se prohrávala válka, Rakousko-Uhersko separátně 
kapitulovalo, odtrhávalo se Uhersko a jednotlivé národní jednotky armády odmítaly poslušnost, 

využil příležitost Národní výbor československý a jeho členové Alois 
Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a Antonín Švehla 
(muži října) vyhlásili 28. října 1918 samostatný československý stát. 
Vedení monarchie nemělo politickou vůli tvrdě reagovat. Ač vojáci na 
Václavském náměstí byli připraveni. Československo bylo na světě! Vládu 
skutečně převzal v Paříži vzniklý kabinet T. G. Masaryka.
Válka se sousedy
Vznik Československa vyvolal nadšení u téměř sedmi milionů 
Čechů a asi dvou milionů Slováků, ale podstatně menší u tří 
milionů Němců, kteří obývali zejména rozsáhlé německé 
pohraničí nového státu a následně prosazovali odtržení 
pohraničí. Stejně málo nadšené byly i další menšiny 
– maďarská (750 tisíc) a polská (75 tisíc). Ve všech 
těchto případech se o jimi obývaná území vedly 
v následujících měsících poměrně intenzivní, ale opo-
míjené boje. Ty se v poválečných poměrech nezdály 
dramatické, současným pohledem již celkem ano. 
Například v bojích s Němci o Most na konci listo-
padu 1918 byly vedle granátů a kulometů použity 
i dva československé kanony. A to bylo jen jedno 
z mnoha česko-německých bojišť. Určitě se dají 
celkové ztráty na obou stranách počítat do desí-
tek mrtvých a události nenávratně poznamenaly 
česko-německé vztahy do budoucna.

Další problémy nastaly v oblastech, kde měly 
vzniknout státní hranice tam, kde dosud žádné 
neexistovaly a obyvatelstvo bylo smíšené. Vedle 
celé jižní hranice Slovenska šlo o slezské Těšínsko, 
kde byla silná polská menšina. I tam probíhaly 
boje – sedmidenní válka s Polskem – a následné 
rozdělení Těšínska mezi Československo a Polsko se 
stalo předmětem dalších sporů, které gradovaly před 
druhou světovou válkou.

Posledním a největším konfl iktem, kterým musel nový 
stát projít, byla československo-maďarská válka o Slovensko. 
V první fázi se československým jednotkám podařilo Slovensko 
obsadit. Ale následně se v Maďarsku dostali k moci 
sociální demokraté a komunisté a vyhlásili Maďarskou 
republiku rad (tedy de facto Maďarskou sovětskou 
republiku) a podařilo se jim silnou protiofen-
zivou získat velkou část Slovenska, kde byla 
vyhlášena Slovenská republika rad. Později 
v Maďarsku proběhl puč, který rudé odstavil, 
čs. vojsko přešlo do ofenzivy a po nátlaku 
Dohody museli Maďaři své jednotky stáh-
nout a ukotvila se – v podstatě současná 
– hranice mezi Slovenskem a Maďarskem.
Všechny tyto války o integritu Českosloven-
ska probíhaly znovu o 20 let později.  
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Vladimir Iljič Lenin (1870–1924)
Revolucionář, vůdce VŘSR a první předseda vlády sovětského Ruska, posléze 
Sovětského svazu, jehož je de facto i zakladatel. Po bolševické revoluci (1917) 
a následné občanské válce, trvající do roku 1922, nastolil na téměř 70 let tvrdou 
diktaturu komunistické strany, podporované tajnou policií. Jen občanská válka proti 
odpůrcům revoluce, jež podporovaly západní státy (včetně Československa v podobě 
legií), si vyžádala dle různých odhadů 7 až 17 milionů obětí mezi vojáky i civilním 
obyvatelstvem. Následně Lenin prosazoval ekonomické změny jako industrializaci 
a elektrifi kaci Ruska, kolektivizaci či zavádění kolchozů. Snížila se nezaměstnanost, 
ale velká část změn dopadla katastrofou a v Rusku propukly hladomory. 

V lednu 1924 s pokročilou syfi lidou zemřel po prodělání druhé mrtvice. Ve 
své závěti varoval před Stalinovou přílišnou tvrdostí. Po smrti bylo Leninovo 
nabalzamované tělo vystaveno v mauzoleu, kde je dodnes.

Čeka (od 1922 GPU, OGPU, později KGB)
Komunistická tajná policie, kterou nechal založit Lenin ještě v roce 1917 Felixem 
Dzeržinským (1877–1926), mezi bolševiky přezdívaným Krvavý Felix. Čeka 
byla jedna z hlavních opor moci Lenina a posléze Stalina a byla proslulá 
krutostí a bezhlavou poslušností k vůdci. Jisti si před ní nebyli ani jeho nejbližší 
spolupracovníci. Naprostou většinu z nich také v průběhu let na pokyn paranoidního 
Stalina Čeka odstranila. Pod ní také vznikaly pracovní tábory Gulag. Konkurovala 
jí jen dlouho utajovaná vojenská zpravodajská služba GRU. Jen za první dva roky 
činnosti Čeky historici odhadují až 200 tisíc popravených. Do smrti Krvavého Felixe 
jich mělo být přibližně půl milionu.

V březnu 1954 se sovětská tajná policie změnila v KGB. Ta byla nahrazena 
Federální bezpečnostní službou Ruské federace až s rozpadem SSSR. 

Její štáb byl v moskevské ulici Bolšaja Lubjanka, později přejmenované na ulici 
Dzeržinského. Jeho pomník před budovou KGB byl v roce 1991 stržen, ale uvažuje 
se o jeho obnovení.

1915 Německé ponorky potopily britský parník Lusitania. Téměř 1200 obětí. Tento čin byl brán 
jako válečný zločin, veřejnost byla pobouřena – šlo o civilní parník. Lusitania však byla Dohodou a USA 
vedena v případě války jako pomocný křižník a jako taková byla legitimním cílem. Navíc se potopila po 

zásahu jediným torpédem, což by měla loď její velikosti zvládnout. Pravděpodobně však v podpalubí byla 
převážena munice, která k potopení přispěla. Postup německých ponorkářů byl do značné míry vynucen 

tím, že Britové nedodržovali dosud platný postup při zajímání lodí, využívali plavby pod cizí vlajkou 
a ozbrojovali civilní plavidla. Ani tento symbol střetu Dohody s Mocnostmi na mořích není černobílý.

   Největší bojové vystoupení českého národa
  Vojáci z českých zemí během první světové války bojovali na všech frontách habsburské 
monarchie – na východě proti Rusku, na jihozápadě proti Itálii a na balkánské frontě proti Srbsku. 
Vedle toho se v omezené míře dostali v rakouských jednotkách i na západní frontu, ale také na 
Střední východ či do Číny. Jako českoslovenští legionáři pak bojovali nejen na západní, italské, 
východní a balkánské frontě, ale prošli také anabází ruské občanské války od Ukrajiny až po 
Dálný východ a od břehů Barentsova moře na severu až po břehy Černého moře na jihu. 
Jednalo se o největší bojové vystoupení českého národa, v řadách c. a k. armády bojovalo 
přibližně 1 300 000 Čechů, z nichž se asi 350 tisíc domů nevrátilo. Řadami čs. legií (v Rusku, 
Francii, Itálii a Srbsku) prošlo asi 90 tisíc Čechoslováků (při započítání krajanů v britské, kanadské 
či americké armádě tento počet vystoupá přes 140 tisíc), z nichž padlo přibližně 5400.

které se na podzim 1915 přidalo naopak na stranu ústředních mocností, zase vedlo k porážce Srbska, 
zhroucení srbské fronty a propojení Německa a Rakouska-Uherska s Tureckem. Zásadní zlom války 
však v roce 1915 nenastal. Nepřineslo jej ani připojení Rumunska v létě 1916 ke státům Dohody. Přes 
řadu „rozhodujících“ ofenziv na všech stranách všech front se přešlapovalo na místě i v roce 1916. 
Výsledkem byly obrovské ztráty a čím dál znatelnější vyčerpání zúčastněných států. A to jak armád, 
tak zázemí, kde obyvatelstvo trpělo nedostatkem všeho, někde i hladomorem. Žádná ze stran se ale 
nechtěla vzdát a nést následky v podobě ztrát území a reparací. 
USA vystupují z neutrality
Důležitou se ukázala námořní blokáda ze strany Dohody, která škrtila přísun strategických surovin 
včetně potravin do států na straně ústředních mocností. Proti ní nasadilo Německo tvrdou ponorkovou 
válku včetně torpédování civilních lodí. I to byl, vedle snahy „ochránit fi nanční investice do Spojenců“ 
a dalších, důvod ke vstupu USA do války na straně Dohody v dubnu 1917, což značně zvedlo bojového 
ducha. Dohodu oslabilo vycouvání Ruska, jež po zhroucení carského režimu a následné bolševické re-
voluci (které dost pomohlo Německo) podepsalo začátkem roku 1918 brestlitevskou mírovou dohodu, 
čímž padla východní fronta. Pro vyčerpané centrální mocnosti ale již pozdě. Několik posledních snah 
o ofenzivu na dalších frontách v roce 1918 neuspělo a spojenectví centrálních 
mocností se začalo rozpadat. Paradoxně tam, kde to 
začalo – na Balkáně. Dohodová ofenziva 
Britů, Francouzů a Italů spolu se Srby 
a Řeky na balkánské frontě rozbila 
v polovině září bulharsko-německé síly 
a Bulharsko přistoupilo na separátní 
mírová jednání. Fronta se tak rozpadla, 
což ohrozilo od jihu Uhry. Uherská vláda 
volala po stažení svých jednotek a uherské 
pluky začaly svévolně odcházet z italské 
fronty. Toho využilo koncem října 
italské velení k ofenzivě, při níž britské 
a francouzské expediční jednotky prorazily 
rakouskou frontu. Rakousko-Uhersko se v té době 
již prakticky rozpadalo vnitřně a po proražení 
fronty se vojáci podunajské monarchie 
snažili dostat domů, kde mezitím 
vznikaly samostatné státy. 
Německo dál bojuje a nekapituluje
Německo ještě vzdorovalo dohodové 
ofenzivě na západě, ale po pádu rakous-
ké monarchie bylo prakticky obnaženo 
od východu a 11. listopadu přistoupilo 
na příměří s příslibem, že USA zprostředkují 
spravedlivý mír. Němečtí vojáci tak odjížděli z fronty 
s pocitem, že nebyli poraženi. O to hůře pak Německo neslo 
tvrdé mírové smlouvy nadiktované vítěznými státy Dohody na konferenci v Paříži a později.

Smlouvy proto dlouhodobý mír nepřinesly, reparace nikdo nezaplatil, podmínky smluv nebyly 
dodrženy. Válka tak přinesla hlavně sérii socialistických revolucí, zánik čtyř mocných říší – ruské, 
rakousko-uherské, osmanské a německé – a zrod mnoha nových států.  

Na německé pohlednici z roku 1914 
ještě byly síly centrálních mocností 

v převaze na všech frontách

V bojích se ocitla i koloniální území zapojených států v Africe a Asii a po vstupu 
Osmanské říše do války se bojovalo též na Kavkaze, v Persii, v Mezopotámii nebo v Sýrii 
a Palestině.

V letech 1914 až 1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků, z nichž 
9,5 milionu během konfl iktu padlo. Další miliony civilistů zemřely přímo v důsledku 
vojenských operací, při masakrech, pogromech, při genocidě Arménů nebo kvůli hladu 
a vyčerpání, rozšířeným nemocem a při pandemii španělské chřipky.  

Rusko

Turecko

Polsko

Maďarsko

Československo
Rakousk

o

Jugoslávie

Evropa po první 
světové válce
1918

Albá
nie

Bulharsko

Rumunsko

Řeck
o

Velká Británie

Irsko

Portugalsko

Belgie

DánskoHolandsko

Itálie

Špa
něls

ko

Francie

Švé
dsk

o

Fin
sko

Nor
sko

Německo

+

bolševické Rusko

1917 Ruská revoluce – vedlejší efekt války

Krvavý přerod Ruského carství v Ruskou sovětskou federativní 
socialistickou republiku v roce 1917 proběhl ve dvou vlnách. Ve válkou 

zdecimované a hladomorem trpící zemi nejprve po sociálních bouřích 
v hlavním městě Petrohradu v únoru odstoupil car a do čela Ruska se 
postavila Prozatímní vláda především umírněných sociálních demokratů 
vzešlá z dumy (ruského parlamentu). Premiérem byl Georgij Lvov 
a později Alexandr Kerenskij. Radikálnější bolševici a ideologové revoluce 
Lenin s Trockým byli v té době v exilu ve Švýcarsku a v USA a Stalin byl ve 
vyhnanství na Sibiři. Prozatímní vláda však nenaplnila hlavní požadavek 
zoufalého obyvatelstva – sjednat mír. Naopak trvala na setrvání ve 
válce až „do vítězného konce“. Mír hlásali radikálnější revolucionáři 
v čele s Leninem. Proto Německo, které chtělo dostat Rusko z války, 
zorganizovalo jeho transport ze Švýcarska do Petrohradu (z mnoha důvodů 
v zapečetěném vagonu) a fi nančně ho podporovalo ve snaze uchopit moc. 
Lenin se prosadil do čela revolučních sil a postupně získával podporu 
řadových vojáků a jednotek, již už nechtěli válčit. 

Když v říjnu ruští vojáci začali defi nitivně odcházet z východní fronty, 
předseda Prozatímní vlády Kerenskij chtěl nasadit 155 tisíc mužů 
petrohradské posádky. Bolševickému revolučnímu výboru se je však 
podařilo přesvědčit, aby odmítli. 5.–6. listopadu se vzepřely i další 
jednotky a bolševici ovládli hlavní město. Prozatímní vláda se 
7. listopadu sešla v Zimním paláci a trvala na tom, že je jediným legitimním 
představitelem moci. Bolševici však s podporou vojáků (proběhlo i několik 
pověstných výstřelů z Aurory – byť slepými náboji) vzali v jednu ráno 
8. listopadu budovu útokem a vládu vyhnali. Lenin byl zvolen předsedou 
rady lidových komisařů a de facto převzal vládu v celé zemi. 15. prosince 
Rusko s centrálními mocnostmi uzavřelo příměří. V zemi však došlo 
k rozpoutání nového krvavého konfl iktu mezi bolševiky a jejich odpůrci 
(rudí proti bílým), kteří se střetli v několik let trvající občanské válce. 

Po bolševické revoluci proběhly v Rusku (od února 1917 plánované) 
svobodné volby. V nich však k Leninově nelibosti dostali bolševici 
(Ruská sociálně demokratická dělnická strana) jen čtvrtinu z asi 
41 milionů hlasů a získali 168 ze 703 křesel. Zvítězili umírněnější 
„menševici“ (socialističtí revolucionáři) s téměř 38 % hlasů. Ne na 
dlouho, již v lednu 1918, kdy se ústavodárné shromáždění poprvé 
sešlo a přijalo několik demokratických zákonů, včetně přeměny Ruska 
v demokratickou federativní republiku, vlastně odhlasovalo svůj konec. 
Bolševiky ovládaní námořníci budovu obsadili a Lenin Petrohradský 
sovět rozpustil. Následovala komunistická krutovláda bez jakéhokoli 
náznaku demokracie a svobody na mnoho desítek let. Tu Rusové v rámci 
Komunistické internacionály exportovali do mnoha dalších zemí včetně 
Československa.

PRVNÍ
REPUBLIKA

Část české společnosti byla už před válkou – zejména po hospodářské krizi 30. let s obrovskou 
nezaměstnaností – podle voleb silně levicová. Ale republika měla pevné vazby na západní demo-

kratické státy. „Mnichov“, strašlivé zkušenosti z války i osvobození Rudou armádou však připravily 
půdu pro triumf komunistů a posun do absolutního vazalství Stalinovu Sovětskému svazu.

Československo na tom bylo po válce ekonomicky špatně, stejně jako zbytek Evropy. Hned v roce 
1945 byl zaveden přídělový systém, tedy k zakoupení zboží nestačily peníze, nýbrž zákazník musel 
disponovat speciálními lístky, které jej opravňovaly k nákupu zboží. Zároveň to zaručovalo, že niko-
mu nehrozila smrt hlady, že každý na své životní minimum dosáhl. Většina lidí však žila na hranici 
bídy. I tak byli lidé po válce plni očekávání a nadějí na lepší společnost. Ve spojení s nedůvěrou 
k Západu, zejména Francii a Velké Británii, a naopak nekritickým obdivem k SSSR to vedlo k tomu, 
že nejoblíbenější stranou byli komunisté, kteří ke konci roku 1948 měli dva miliony členů. (Několika 
stranám nebylo po válce povoleno obnovit činnost.) Obecně je pravda, že KSČ byla tehdy nejpopulár-
nější stranou, zároveň však platí, že většina Čechů a Slováků chtěla žít v demokracii. Lidé si neuměli 
představit, že by v ČSR mohlo dojít k nastolení diktatury, ke zrušení svobody slova, zavedení cenzury, 
zákazu svobodného cestování za hranice, každodennímu „fízlování“ a politickým procesům. To si 
nepochybně nepřála ani většina těch, kteří tehdy KSČ podporovali a v roce 1946 volili.
Zklamání po Mnichovu a hledání spojence
Československá politická reprezentace v čele s Edvardem Benešem, která po Mnichovu zamířila do 
exilu, zklamaná zradou Francie a Velké Británie na podzim 1938, pragmaticky hledala nová zahra-
ničněpolitická spojenectví. A to se jasně nabízelo se Sovětským svazem, který se brzy ukázal jako 
možný zachránce. Tedy poté, co se rozpadl jeho pakt s Hitlerem. Vedle exilového vedení Komunistické 
strany Československa (s Klementem Gottwaldem v čele) a komunistického odboje, jež mělo za války 
útočiště přímo v Moskvě a spojenectví se Stalinem v genech, se k Sovětům přivinula i londýnská část 
exilu s prezidentem Benešem. To se ofi ciálně posvětilo československo-sovětskou smlouvou o přátel-
ství a vzájemné pomoci. Podepsali ji 12. prosince 1943 československý velvyslanec v Moskvě Zdeněk 
Fierlinger a sovětský komisař zahraničních věcí Vjačeslav Michajlovič Molotov za účasti Edvarda 
Beneše a Josifa Vissarionoviče Stalina. Smlouvou jsme získali sovětský závazek podpory a pomoci 
ve válce s Německem, což v podobě Rudé armády nebylo málo. Ale zároveň jsme slíbili „těsnou 
a přátelskou spolupráci po válce“. Mimo jiné taky hospodářskou spolupráci, v jejímž rámci má být 
znárodněn veškerý vojenský průmysl nebo má proběhnout „reorganizace bank“.
Triumf moskevského vedení KSČ 
Logicky začal v této době Beneš spolupracovat s Gottwaldem a vedením KSČ v Moskvě, které se, 
se Sověty v zádech, více než zapojilo do příprav programu budování poválečného Československa. 
Výsledkem byla dohoda o jmenování poválečné vlády Národní fronty Čechů a Slováků. A odsouhlasen 
(a v Moskvě 29. března 1945 podepsán) byl i program této vlády, v podstatě připravený Klementem 
Gottwaldem, později zvaný Košický vládní program podle domnělého schválení v Košicích. Mimo 
jiné počítal se zavedením Národní fronty politických stran, konfi skací majetku zrádců a kolaborantů, 
zestátněním strategických podniků či vyhnáním Němců a Maďarů.

V Košicích byla vláda v dubnu jmenována a 10. května 1945 přijela do Prahy. Jejím předsedou 
se stal předseda sociální demokracie, budoucí člen KSČ a zřejmě sovětský agent Zdeněk Fierlinger 
a komunisté v ní zaujali významné pozice. Klement Gottwald se stal místopředsedou vlády, druhým 
místopředsedou se stal reprezentant KSS Viliam Široký, další komunisté ovládli ministerstva vnitra, 
informací, zemědělství, ministerstvo školství a osvěty a ministerstvo ochrany práce a sociálních věcí. 
Národní fronta politických stran. Agrárníci zrušeni
Bez ohledu na předválečné volby se zavedl systém Národní fronty Čechů a Slováků, v němž byla 
povolena existence jen některých stran. Obnovit činnost nesměly strany fašistické, jako byla 
Sudetendeutsche Partei či Hlinkova slovenská ľudová strana, ale ani demokratické strany pravicového 

zaměření, jako byli agrárníci, živnostníci či národní 
demokraté, jež se podílely na vládách druhé 

republiky a protektorátu. V českých zemích 
tak mohla činnost obnovit jen Českoslo-
venská sociální demokracie, Českoslo-
venská strana národně socialistická, 
Československá strana lidová a KSČ. Na 
Slovensku vznikla Demokratická strana, 
činnost obnovila Komunistická strana Slo-

venska a byly založeny Strana práce a Strana slobody. Jen ze zástupců těchto stran byla složena 
vláda. A jen tyto strany směly kandidovat ve volbách v roce 1946.
+ odsun Němců
Prvním opatřením, ke kterému vláda přistoupila, byl odsun obyvatelstva německé 
národnosti do Německa a Rakouska. Zahájen byl v souladu s rozhodnutím vítěz-
ných mocností na podzim 1945 a ukončen v říjnu 1946. Bohužel mu předcházel 
tzv. odsun divoký, plný krutostí. Ze země bylo za potlesku české většiny, 
která si za války vytrpěla své, vystěhováno 2,5 milionu Němců v podstatě 
bez ohledu na provinění. Navíc šlo v naprosté většině o ženy, děti a staré 
lidi neschopné vojenské služby. Československé vedení se chtělo zbavit 
i maďarské menšiny na Slovensku, avšak pro odpor západních států proti-
hitlerovské koalice k tomu nedošlo. Vylidněné pohraniční oblasti pak byly 
osídlovány slovanským obyvatelstvem. Toho dokázala skvěle využít KSČ, která 
řídila ministerstvo zemědělství. Přidělování půdy spojila s vydáváním dekretů, 
podepsaných komunistickým ministrem Ďurišem, čímž v kolonistech vzbudi-
la dojem, že svoji novou existenci mohli zahájit právě díky KSČ. 
+ znárodnění průmyslu
Druhým krokem vlády bylo rozsáhlé znárodnění, a to na základě dekretů 
prezidenta republiky č. 100 a 101/1945 – ano, Benešových dekretů. S platností 
od 27. října 1945 byly znárodněny doly, hutě, chemické továrny a další podniky, 
které měly více než 500 zaměstnanců, a také banky. Je nutno říct, že naprostá 
většina těchto podniků balancovala na pokraji krachu. Dvě třetiny všech zaměst-
nanců v průmyslových odvětvích tak najednou spadaly pod stát. 

To všechno se sečetlo s tím, že předáci KSČ v roce 1938 rozhodně 
vystupovali proti Mnichovu, že větší část československého území osvo-
bodila sovětská armáda, a dominantní postavení ve společnosti získala 
KSČ. Její vedení navíc vystupovalo s programem tzv. specifi cké národní cesty 
KSČ k socialismu, která odmítala diktaturu proletariátu, zakládání kolchozů 
a další rysy sovětské totalitní společnosti. 
= vítězství KSČ ve volbách a ovládnutí silových složek
To vše spolu s omezeným počtem stran vedlo k přesvědčivému vítězství KSČ 
ve volbách 1946. Gottwald se stal předsedou vlády a komunisté ovládli další 
ministerstva. Pozvolna a nenápadně docházelo ke komunistické infi ltraci ve-
řejného života, především policie, kterou KSČ ovládla takřka úplně, a armády.

Nekomunistické strany si pozvolna začaly uvědomovat nebezpečí, které čes-
koslovenské demokracii od komunistů hrozilo, a snažily se mu bránit. Ministři 
národně socialistické, lidové a Demokratické strany demisí, kterou podali 
20. února 1948. Chtěli vyvolat předčasné volby a doufali, že komunisté z nich 
vyjdou oslabeni. Spoléhali také na podporu ostatních demokratických ministrů, především z řad 
sociální demokracie a bezpartijního Jana Masaryka. Ti se k nim však nepřipojili, takže nakonec od-
stoupilo jen 12 z 26 ministrů. To na demisi celé vlády nestačilo a Gottwald vystoupil s požadavkem, 
aby prezident Beneš místo nich jmenoval ministry nové, jejichž jména ovšem navrhne sám. Protože 
hlava státu zpočátku odmítala na toto řešení přistoupit, začali komunisté organizovat nátlakové akce. 
Únorový převrat na dalších 40 let
Do stavu pohotovosti uvedli policii, kterou již zcela ovládali, vyzbrojovali nelegální Lidové milice, 
pořádali tisícihlavá shromáždění, která požadovala, aby prezident demisi demokratických ministrů 
přijal, organizovali nelegální akční výbory Národní fronty, jež z funkcí odstraňovaly řádně zvolené 
a jmenované činitele – prováděly státní převrat. Vedení KSČ svolalo do Prahy několikatisícový 
sjezd svých stoupenců v závodních radách, vyhrožovali tažením „lidu“ na Pražský hrad a podobně. 
Demokratické strany se na vážnější odpor nezmohly. Prezident Beneš nakonec tlaku ustoupil 
a 25. února 1948 jmenoval novou vládu „obrozené“ Národní fronty, jejímiž členy už byli jen 
komunisté a politici ochotní s nimi spolupracovat. „Vítězný únor“ a cesta k nastolení totalitního 
režimu v Československu, trvajícího déle než 40 let, byly na světě. Prezident Beneš nástupu komu-
nistů k nekontrolovatelné moci zabránit nemohl. Mohl se však na něm nepodílet tím, že by vládu 
komunistů a jejich kolaborantů 25. února 1948 nejmenoval a ze svého úřadu raději odstoupil. To 
však neudělal a převzetí moci komunistickou stranou tak de facto legalizoval. Volby na jaře 1948, 
v nichž mohli občané hlasovat jen pro kandidátku Národní fronty, již byly opravdu formalitou.  

Dvacet let po „neprohrané“ první světové válce se Německo rozhodlo rozpoutat další velkou válku. V ní si, podle 
Adolfa Hitlera, „nadřazená germánská rasa“ měla vzít zpět, co jí neprávem sebraly mírové smlouvy po první 

světové válce (zejména část Francie a Polska), měla porazit odvěkého nepřítele Francii, expandovat ve střední 
Evropě a na východě na úkor „podřadných“ Slovanů a v neposlední řadě získat naleziště ropy a dalších surovin. 
1939 – rozdělení Polska
Překvapivou smlouvou o vzájemném neútočení (pakt Molotov–Ribbentrop z 23. srpna) si Německo i SSSR 
uvolnily ruce a nic nebránilo novému dělení Evropy. Válka ofi ciálně začala 1. září 1939 vpádem wehrmachtu 
do Polska. Na něj odpověděly už 3. září Francie a Velká Británie vypovězením války Německu, ale k faktickým 
krokům to nevedlo. Naopak se k útoku na Polsko připojil 17. září z východu i Sovětský svaz a dříve „své 
území“ se rozhodlo vybojovat i Slovensko. Polsko se po krátkém odporu zhroutilo. 
Stalinův Sovětský svaz pokračoval v listopadu 1939 útokem na Finsko (do roku 1918 součást 
ruského impéria), ale v zimní válce neuspěl a v březnu 1940 podepsal příměří. 
1940 – obsazení Dánska, Norska, Beneluxu a Francie 
Německo další velkou a úspěšnou expanzi spustilo na jaře. Za jediný den, 9. dubna, Němci napadli a donutili 
ke kapitulaci Dánsko. O den dříve napadli Norsko, které vzdorovalo do léta. Další na řadě byla Francie, když 
10. května zahájila německá armáda útok přes Benelux. Blitzkrieg prolomil obranu jak Belgie, Nizozemska 
a Lucemburska, tak Francie. V červnu 1940 se k Německu i jeho úspěšnému útoku na Francii připojila Itálie. 
Francie 22. června podepsala kapitulaci a ve Francii vznikla proněmecká vichistická vláda. Se vstupem Itálie do 
války se rozhořely také britsko-italské boje o severní Afriku.
Británie odolala
V Evropě tak proti Německu stála jen Velká Británie, která čelila nebezpečí těžko zastavitelné invaze. V letecké 
bitvě o Británii (od 10. července 1940 do 31. října 1940) se však Britům, ale i Kanaďanům, Polákům 
a Čechoslovákům podařilo německou Luftwaffe odrazit, a Němci tak nezískali nadvládu ve vzduchu, jež by 
umožnila přesun přes kanál La Manche. Boje se poté přesunuly hlavně do Středomoří – koncem října 1940 
Itálie zaútočila na Řecko a byla krvavě odražena. Na druhé straně Evropy pokračoval v expanzi Sovětský svaz, 
když „za podporu Finska v zimní válce“ obsadil Lotyšsko, Estonsko a Litvu (státy odtržené od sovětského Ruska 
během občanské války 1917–1922). 
1941 – Balkán 
Na jaře 1941 se válka rozšířila na Balkán, když Němci 6. dubna zaútočili na Jugoslávii a Řecko. K německo-
-italským silám se přidalo Bulharsko a Maďarsko, kterým šlo primárně o získání území ztracených po ukončení 
první světové války. Jugoslávie padla po polovině dubna 1941. Řecko se bránilo do 30. dubna, respektive za 
pomoci britských jednotek do června na ostrově Kréta. V Jugoslávii i Řecku posléze propukly partyzánské války.
V únoru 1941 se Němci angažovali i v severní Africe, když na podporu italských spojenců nasadili Afrikakorps 
pod velením maršála Rommela. 

Operace Barbarossa – konec paktu
K osudovému kroku se Hitler odhodlal 22. června 1941, kdy německá armáda vpadla do Sovětského svazu. 
Nepřipraveného, neboť Stalin s vědomím smlouvy s Hitlerem odmítal varování. Útok probíhal ve třech 
směrech – severním na Leningrad, středním na Moskvu a jižním k Černému a Azovskému moři. A probíhal 
velice úspěšně. Sovětům se německý postup podařilo zastavit až po mnoha měsících na linii Leningrad, 
Moskva, Stalingrad (asi v polovině Hitlerova dobyvatelského plánu). 
Vstup Japonska a USA do války 
Koncem roku 1941 vstoupilo do války i Japonsko (třetí člen fašistické osy Berlín–Řím–Tokio), jež čelilo 
americkému ultimátu požadujícímu vrácení územních zisků z války s Čínou a pohrůžkám zastavení dodávek 
ropy. Proto se rozhodlo zaútočit, získat vlastní zdroje ropy v jihovýchodní Asii a vyřadit Američany z boje 
mohutným leteckým úderem na americkou základnu v Pearl Harboru 7. prosince 1941. Tam se však 
Japoncům nepodařilo zastihnout americké letadlové lodě, což bylo fatální selhání celého plánu.
1942 
Plán se začal drolit také Němcům, když 
neuspěli ve zřejmě rozhodujícím střetu na 

východní frontě – bitvě o Stalingrad, která 
trvala od srpna 1942 do února 1943. Úspěch 

nezaznamenali zimou decimovaní Němci ani při 
dobývání těžce zkoušených Leningradu a Moskvy.

V Tichomoří Japonci úspěšně postupovali 
a obsazovali rozsáhlá území v Indočíně, Východní 
Indii, Barmě, Malajsii a na ostrovech. Jejich 
postup se Američanům podařilo zastavit v červnu 
v bitvě u Midway.

Po celou dobu trvala také bitva o Atlantik, ve 
které se německé ponorky a letectvo snažily 
znemožnit plavbu zásobovacích konvojů do Velké 
Británie a dodávky spojenecké techniky do SSSR.
1943
Další rok už byl pro Němce kritický. Po Stalingradu utrpěli v létě 1943 další fatální porážku u Kurska a Sověti 
zahájili úspěšnou protiofenzivu. Pod tlakem Britů a Američanů se musel Rommel stáhnout z Tuniska, načež 
v červenci 1943 Spojenci provedli invazi na Sicílii a v září do Itálie, jejíž jižní část přešla na jejich stranu. 
V Tichomoří Spojenci zahájili ofenzivu, která postupně osvobozovala ostrovy obsazené Japonskem. Koncem roku 
1943 se na teheránské konferenci poprvé sešli Churchill, Roosevelt a Stalin, aby stanovili další strategii.
1944
Počátkem roku Sověti prolomili blokádu Leningradu a v následujících operacích osvobodili velkou část Ukrajiny. 
V červnu pak zahájili osvobození Běloruska a zastavili se až v srpnu před Varšavou. V té mezitím vypuklo po-
vstání, kterému Sověti nedokázali přijít na pomoc (chyběla i politická vůle), a Němci jej utopili v krvi. Koncem 
srpna vypuklo také Slovenské národní povstání, kterému se Sověti pokusili přijít na pomoc karpatsko-dukelskou 
operací, ale ani zde neuspěli, ač politická vůle rozhodně nechyběla. Němci povstání krutě potlačili a pomstili 
se i na civilním obyvatelstvu vypálením mnoha vesnic. Na jižní části východní fronty byl osvobozen Sevastopol 
a poté došlo ke zhroucení německé fronty, když vypuklo protiněmecké povstání v Rumunsku. Rumunsko tak 
přešlo do spojeneckého tábora a 5. září 1944 vyhlásilo válku Bulharsku. Sovětsko-rumunské síly vstoupily do 
Bulharska, kde také vypuklo povstání, a země přešla na stranu Spojenců. Následně spojenecké síly ve spolu-
práci s Titovými partyzány osvobodily v říjnu 1944 Jugoslávii. Na severu Sověti znovu neuspěli při dobývání 
Finska. To však na podzim přistoupilo k mírovým jednáním a přešlo do spojeneckého tábora. V Itálii Spojenci za 
cenu velkých ztrát v červnu vstoupili do Říma a i dále postupovali jen pomalu.

Den D
Dne 6. června 1944 Spojenci otevřeli další evropskou frontu vyloděním v Normandii a do konce července 
prolomili německou obranu. V srpnu, když se spojenecká vojska přiblížila k Paříži, vypuklo ve francouzské 
metropoli povstání, kterému přispěchaly spojenecké jednotky úspěšně na pomoc. V srpnu došlo také ke 
spojeneckému vylodění v jižní Francii. Němci se, ač sevřeni ze všech stran, stále účinně bránili. Pokus 
Spojenců o rychlý průnik Nizozemskem, jenž měl otevřít cestu do Německa, byl v září 1944 zastaven. 
A postup uvázl i na belgicko-francouzských hranicích. V prosinci 1944 zahájili Němci v Ardenách dokonce 
protiofenzivu, jež v lednu 1945 ztroskotala.

V Tichomoří přes fanatický japonský odpor Spojenci postupovali.
1945
Začátkem roku 1945 byl nejtužší odpor Němců zlomen a již nebylo otázkou zda, ale kdy bude Německo 
poraženo, za jak vysoké oběti a čí armáda osvobodí který stát a po válce v něm získá vliv. Anglický 
válečný premiér Winston Churchill bojoval za co nejmenší sféru sovětského vlivu. 
Na západní frontě Spojenci po lednové likvidaci německé ofenzivy v Ardenách dobyli během února Porýní 
a koncem března překročili Rýn. Po dubnové bitvě o Porúří dosáhli Američané Labe u Magdeburku 
a 25. dubna se u Torgavy setkali na Labi se Sověty. Zatímco Britové a Kanaďané pokračovali k Baltu, 
Američané postupovali do Bavorska, Rakouska a západních Čech.

Směr postupu Sovětů do Německa vedl Polskem a v dubnu začaly tvrdé boje o Berlín, který dobyli 
2. května 1945. Již 30. dubna se v Berlíně Adolf Hitler zastřelil. Od března do května 1945 probíhala také 
ostravsko-opavská operace, která Sovětům otevřela cestu na Moravu a do Čech. Po vypuknutí Pražského 
povstání 5. května byla urychleně zahájena pražská operace, během níž se tři sovětské fronty probíjely 
německou obranou do Čech a 9. května dorazily do Prahy, kde přes předchozí německou kapitulaci místy 
stále kladly odpor jednotky SS. V jižním směru postupu čelili Spojenci v březnu 1945 německé protiofenzi-
vě v Maďarsku, kde také došlo k tvrdým bojům. Fronta se následně posunula do Rakouska, v dubnu byla 
zahájena bratislavsko-brněnská operace, která Spojence přivedla na jižní Moravu.

V Itálii začala spojenecká ofenziva počátkem dubna, Spojenci překročili Pád a dobyli italská města, 
přičemž v Janově, Miláně a Turíně došlo k protiněmeckým povstáním. Poslední německé síly kapitulovaly 
2. května 1945. Mussoliniho chytili a zastřelili italští partyzáni již 28. dubna 1945.

V Tichomoří Američané tvrdě bojovali o jednotlivé ostrovy. Když ani po řadě neúspěchů Japonci 
nepřistoupili na kapitulaci, demonstrovaly USA 6. srpna 1945 svou sílu svržením první atomové bomby na 
Hirošimu. 7. srpna vstoupil do bojů SSSR mohutnou protijaponskou ofenzivou v Mandžusku a 9. srpna byla 
svržena druhá atomová bomba na Nagasaki. Následně 15. srpna japonský císař vyhlásil kapitulaci, která 
byla podepsána 2. září 1945.

Budoucnost světa pak byla projednána již počátkem února 1945 na spojenecké konferenci v krymské 
Jaltě, kde Churchill, Roosevelt a Stalin podepsali tzv. Deklaraci o svobodné Evropě, která znamenala, že 
v osvobozených státech proběhnou demokratické volby. V červenci až srpnu následovala postupimská 
konference (Churchill/Attlee, Truman, Stalin), jejímž hlavním cílem byla dohoda o poválečné správě 
Německa, ale také o válečných reparacích, zrušení německých anexí před rokem 1937, nových hranicích 
států a odsunu německého obyvatelstva. Také se v Postupimi řešil postup Spojenců proti Japonsku.
Rozdělení světa po válce
Po ukončení druhé světové války došlo v mnoha dříve okupovaných státech k vnitropolitickým střetům 
o moc mezi levicí a pravicí, přičemž např. v Řecku situace kulminovala občanskou válkou. Levice, zpravidla 
komunisté, byla podporována ze SSSR, pravice pak často získala podporu Velké Británie či USA. S ohledem 
na nepopiratelné zásluhy SSSR při porážce Německa měli často komunisté silné pozice a širokou podporu 
obyvatelstva. Celkově silně vzrostl zahraniční vliv SSSR, což vyvolalo obavy u Britů i Američanů, kteří se jej 
pak snažili umenšit. Svět tak plynule vstoupil do duálního velmocenského systému a do studené války. 
Celkové ztráty na životech způsobené druhou světovou válkou představují více než 
72 milionů lidí. Civilní oběti tvoří asi 47 milionů, včetně asi 20 milionů lidí, kteří zemřeli během války 
v důsledku hladu a nemocí, a to včetně 6 milionů obětí židovského holokaustu. Vojenské ztráty představují 
asi 25 milionů, včetně 5 milionů válečných zajatců. Spojenci ztratili asi 61 milionů lidí, státy Osy přišly 
o 11 milionů. Nejvíce obětí, přibližně 25 milionů, z toho 15 milionů civilistů, měl Sovětský svaz. Za ním 
následovalo Německo se 7,5 milionu, z toho 2 miliony civilistů.
Přibližně 350 tisíc obětí bylo podle Vojenského historického ústavu z Československa. 
Východní fronta – 5620, západní fronta a Afrika – 1200, partyzáni – 9000, 
Slovenské národní povstání – 18 000, oběti poprav – 8500, koncentrační tábory 
a holokaust – 307 680

V roce 1948 byla většina společnosti přesvědčena, že právě komunisté mají nejlepší program do budoucnosti, a nekriticky je 
podporovala. Vedle přídělového systému zavedli volný trh, aby si občané některé produkty, jichž byl dostatek, mohli koupit, 

byť dráž, i bez lístků. Se zhoršenou hospodářskou situací po kolektivizaci však komodity, které byly od roku 1949 volně k do-
stání, např. mléko a brambory, bylo od roku 1952 možno koupit opět jen na lístky. Asi do roku 1954/1955 panoval nedostatek 

základních potravin a spotřebního zboží, lidem se nežilo dobře a rostla nespokojenost. Na druhou stranu zde existovalo tzv. 
právo na práci, takže nehrozila nezaměstnanost. V důsledku mzdové nivelizace, k níž v této době docházelo, tzn. stírání 
rozdílů v odměňování kvalifi kované a nekvalifi kované práce, mezi lidmi přibývalo peněz. Jenže si za ně dlouho nebylo 
co koupit. V roce 1949 komunistický režim zavedl národní pojištění, které lidem zaručovalo péči při odchodu do důchodu 
nebo v nemoci. Významnou roli hrála i kádrová politika, která při obsazování vedoucích pozic, při přijímání dětí ke studiu 

atd. preferovala dělníky a příslušníky dělnických rodin. K moci se tak dostávali lidé, kterým by se to za normálních 
poměrů nikdy nemohlo podařit – a o to víc režim podporovali. To vše motivovalo většinu pracujících k věrnosti 
politice KSČ, bez ohledu na negativní stránky života, s nimiž se museli prozatím potýkat.

Samozřejmě společnost byla rozdělená, ne všem vyhovovaly totalitní praktiky, ale její většina podporovala 
politiku KSČ.
Upevnění komunistické moci
Bezprostředně po převratu v únoru 1948 podnikli komunisté řadu kroků k upevnění moci: provedli masové 
čistky ve státních úřadech, národních výborech, v policii i armádě, dokonce i v nekomunistických politických 
stranách, které přeměnili v pouhou stafáž režimu, na vysokých školách i v továrnách. Zrušili možnost svobod-
ného cestování do zahraničí a zavedli cenzuru v denním tisku, vydávání knih i vysílání rozhlasu. Prezidenta 
Beneše po abdikaci nahradil předseda KSČ Klement Gottwald a novým premiérem se stal Antonín Zápotocký. 
Přesto se po několik týdnů a možná i měsíců oddávali myšlence, že socialismus v Československu budou 
budovat podle vlastních představ. Gottwald opakoval, že „kolchozy se zakládat nebudou“, živnostníky a podni-
katele ujišťoval, že mají existenci zajištěnou i do budoucna. Ještě v březnu 1948 předsednictvo ÚV KSČ přijalo 
usnesení, že rozsudky s trestem smrti v soudním procesu s předáky demokratických stran padnout nemají. 
Pro Moskvu jsou čeští komunisté příliš shovívaví
Gottwald a jeho soudruzi netušili, že vedení Všesvazové komunistické strany (bolševiků) v Moskvě má na věc 
jiný názor. Netušili, že už v dubnu 1948 oddělení zahraničních vztahů VKS(b) zpracovalo dokument O někte-
rých chybách Komunistické strany Československa, v němž ji podrobilo zdrcující kritice. Politiku „specifi cké 
československé cesty k socialismu“ rozhodně odmítlo, stranu obvinilo ze shovívavosti vůči poražené „reakci“, 
požadovalo provedení kolektivizace zemědělství a zespolečenštění všech výrobních prostředků, tedy také 

znárodnění samostatně podnikajících ševců, krejčích, obchodníků, instalatérů a dalších drobných živnostníků.
Politika zostřeného třídního boje – vraždění a zavírání nevinných přikryté justicí

Kdy a jak sovětský dokument dostalo vedení KSČ, nevíme. Je však nesporné, že už na podzim 1948 se předsednictvo ÚV KSČ 
s jeho závěry ztotožňovalo a v září generální tajemník strany Rudolf Slánský vyhlásil politiku „zostřeného třídního boje“, která vý-
voj v Československu zásadním způsobem změnila. Ještě v říjnu byly přijaty stěžejní perzekuční zákony: o táborech nucených prací, 
na ochranu lidově demokratické republiky a o státním soudu. Následovalo zatýkání skutečných i domnělých nepřátel komunistické-
ho režimu, stejně jako lidí nepohodlných. V politických procesech byli k smrti odsuzováni lidé často zcela nevinní. Jedním z prvních 
byl generál Heliodor Píka, popravený 21. června 1949. Největším procesem s představiteli nekomunistického tábora bylo soudní 
přelíčení s Miladou Horákovou a společníky v roce 1950, v němž byly vyneseny a následně také vykonány i rozsudky trestu smrti. 
Mezi nepřáteli nového režimu se ocitly také církve působící na území Československa, především církev římskokatolická, která byla 
vystavena tvrdé perzekuci, včetně věznění církevních hodnostářů, zavírání klášterů a internace členů duchovních řádů. 
Kolektivizace – cesta ke kriminalizaci hospodářů a k hladu
Dalším z projevů zostřujícího se třídního boje byla vzdor slibům kolektivizace zemědělství. KSČ ji vydávala za nástroj boje proti 
„vesnickým boháčům“, tzv. kulakům, avšak ke vstupu do JZD režim nutil všechny rolníky. Ti, kdo odmítali se majetku vzdát, 
se stali obětí bezohledné perzekuce, jež vyvrcholila v roce 1950 zahájením „akce Kulak“. Velcí hospodáři byli vystěho-
váváni ze svých statků do pohraničí, zavíráni do vězení, případně povoláváni na dlouhodobá vojenská cvičení. 
Pokusy o násilný odpor komunisté brutálně potlačili. Výsledkem této politiky byl rozvrat zemědělství a krize 
v zásobování potravinami.
Vše znárodněno, pětiletka naplánována. Plán nesplněn
Počátkem 50. let proběhla v Československu další vlna znárodňování – v rukou státu skončily 
nejen všechny továrny, ale i dílny, domácí provozovny a obchody. Republika nastoupila cestu 
centrálně řízeného, plánovaného hospodářství, jež do roku 1953 slibovalo zvýšení životní úrovně až 
o 50 procent. Již první pětiletý hospodářský plán rozvoje Československé republiky (schválený 
v roce 1948) se však nepodařilo splnit, protože do ekonomiky státu se stále více promítaly požadavky 

SSSR. Sovětské vedení v čele se Stalinem plánovalo vojenský útok proti západní Evropě a vyžadovalo po svých sateli-
tech, aby se na něm podílely. ČSR měla jako nejprůmyslovější stát sovětského bloku dodávat potřebné zbraně, a proto 
docházelo k preferování a urychlenému budování zbrojních továren na úkor ostatního průmyslu. V zemi se začal 
vedle nedostatku potravin projevovat i nedostatek spotřebního zboží, obuvi a textilu, docházelo k výpadkům dodávky 
elektrické energie, takřka se zastavila bytová výstavba. Československo se nejpozději v roce 1951 dostalo do hluboké 
ekonomické krize. Režim se snažil situaci řešit nasazováním politických vězňů do práce v dolech a těžkém průmyslu, 
převodem lidí ze zemědělství do průmyslu, ale také omezováním „sociálních vymožeností československého dělnictva“, 
což spočívalo v nucené práci přes čas, krácení dovolené a nasazování žen do práce. V této době většina žen přešla 
z domácnosti do zaměstnání, to byl zcela nový a důležitý fenomén v životě společnosti.
Stalin přitvrzuje. Kritika i tresty míří i do strany
Zhoršující se životní úroveň se v této době začala projevovat stávkami a kritikou politiky KSČ. Do toho se přidaly 
dopady sovětsko-jugoslávské roztržky v roce 1948, které Stalin řešil vlnou politických procesů s vysoce postavenými 
funkcionáři komunistických stran satelitních zemí; chtěl je tím zastrašit a přimět k absolutní poslušnosti. Do roku 1951 
proběhly takové procesy v Albánii, Bulharsku, Polsku, Rumunsku a Maďarsku, jen ČSR zůstávala stranou. Gottwald se 
podobným krokům bránil a jen nerad souhlasil s příchodem sovětských bezpečnostních poradců – v ekonomické sféře 
sovětští poradci působili již od roku 1948. Následně došlo k čistkám i v řadách komunistických funkcionářů, kteří byli 
obviněni ze zrady, sabotáží a špionáže ve prospěch Západu. Tažení vyvrcholilo v listopadu 1952 procesem s protistát-
ním spikleneckým centrem, v jehož čele stanul bývalý generální tajemník KSČ Slánský. Spolu s ním bylo odsouzeno 
13 dalších vysoce postavených komunistických funkcionářů, 11 dostalo trest smrti a bylo popraveno, tři dostali doživotí. 
Komunistický režim v Československu se dostal i do krize politické, která se prohloubila o několik měsíců později, když 
v březnu 1953 zemřeli Stalin a Gottwald.
Nové vedení, nový kurz
Nové vedení SSSR, reprezentované Chruščovem, Malenkovem a Bulganinem, mělo jiné představy o sovětské politice než 

zesnulý Stalin. Začalo snižovat napětí mezi Východem a Zápa-
dem, ukončilo válku v Koreji a zahájilo epochu ekonomických 

reforem. Ke stejné politice tlačilo i vůdce svých satelitů. 
Nové vedení KSČ, reprezentované Antonínem Novotným 

jako prvním tajemníkem ÚV KSČ, Antonínem Zápo-
tockým jako prezidentem republiky, Viliamem 

Širokým jako předsedou vlády a Rudolfem 
Barákem jako ministrem vnitra, – ač 
nerado – bylo nuceno rovněž přistoupit 
k dílčím změnám. Na přelomu května 
a června 1953 provedlo peněžní reformu, 
která velkou část obyvatel připravila 
o úspory a vyvolala masové protesty na 
celém území republiky a místy povstání, 
která byla tvrdě potlačena. Současně však 

začalo snižovat výdaje na zbrojení, zastavilo ná-
silnou kolektivizaci zemědělství a začalo podnikat 

kroky ke zvýšení životní úrovně veřejnosti. 
Pozvolna se dařilo nejkřiklavější krizové 
jevy odstraňovat. V letech 1954 a 1955 se 

situace změnila do té míry, že když se 
v roce 1956 dostal celý sovětský blok 

do krize, způsobené odhaleními 
Stalinových zločinů na XX. sjezdu 
KSSS, dělnickými demonstracemi 
v Polsku a protikomunistickou 

revolucí v Maďarsku, působilo Česko-
slovensko jako ostrov stability. Režim 
se pak mohl v roce 1958 v rámci 

tzv. prověrek třídní a politické 
spolehlivosti vypořádat se všemi, 
kdo v roce 1956 volali po větší 
míře demokracie.  

Ve druhé polovině 50. let se v Československu po materiální stránce žilo přece jen lépe. Nebyl samozřejmě 
dostatek všeho, co lidé potřebovali, na pultech chybělo maso, exotické ovoce a mnohdy i věci běžné spotřeby, 

ale celkem se zásobování potravinami zlepšilo.
Na počátku 60. let se s odcházejícími stalinisty a nástupem mladých „kádrů“ začala mírně zlepšovat i situace 

společenská a politická. V ČSSR polevila cenzura, začaly vycházet dosud zakázané knihy, divadla uváděla nové 
hry, natáčely se fi lmy, které si vydobyly mezinárodní uznání. Režim výrazně omezil uplatňování tzv. kádrové 
nomenklatury, do vedoucích pozic se častěji než dřív mohli dostat nečlenové KSČ, nově se od nich vyžadovalo 
i vzdělání a kvalifi kace. Na středních a vysokých školách mohly studovat také děti z rodin, které nebyly 
dělnické, rolnické či výrazně angažované. 
Nejšťastnější čas komunistické vlády
Tento vývoj vyvrcholil v letech 1968/1969, kdy se na krátkou dobu podařilo spojit ideály socialismu s ideály 
svobody a demokracie. Lidé v Československu žili po několik měsíců roku 1968 skutečně jako svobodní občané. 
V oblasti zásobování potravinami a spotřebním zbožím ani v oblasti bytové výstavby nebylo všechno zdaleka 
ideální, lidé však zřejmě prožívali nejšťastnější čas komunistické vlády. Drtivá většina čs. občanů se ztotožnila 
s myšlenkou „demokratického socialismu“ a podporovala panující režim.
Zakotvení vedoucí úlohy KSČ
Po otřesech 50. let dokonce dospělo vedení KSČ k závěru, že režim je již tak pevný, že může v Československu 
vyhlásit vítězství socialismu. V ústavě byla v roce 1960 zakotvena vedoucí úloha KSČ, nový státní znak a nový 
název státu – Československá socialistická republika. Na podzim téhož roku byl schválen zákon o III. pětiletém 
plánu rozvoje národního hospodářství, který vyhlásil za prvořadý úkol „vytváření materiálních a duchovních 
předpokladů pro přechod ke komunismu“. Další vývoj tento optimismus zchladil. Už v roce 1961 se stanovené 
úkoly nepodařilo splnit a situace se opakovala i v letech 1962 a 1963. Vedení KSČ dospělo k závěru, že je 
nezbytné přikročit k ekonomickým reformám. 
Rozchod strany se stalinismem. Diktatura proletariátu je překonaná
Přispělo k tomu několik skutečností. V roce 1961 proběhl v Moskvě XXII. sjezd KSSS, který znamenal významný 
mezník v rozchodu se stalinismem (také bylo odstraněno Stalinovo tělo z mauzolea na Rudém náměstí 
v Moskvě). Sjezd rovněž označil diktaturu proletariátu za překonanou formu vládnutí a vyhlásil přechod 
ke „všelidovému státu“. XII. sjezd KSČ v prosinci 1962 dospěl samozřejmě ke stejným závěrům. Také on 
proklamoval rozchod s kultem osobnosti, což se mělo především promítnout do revize politických procesů 
50. let. Ovšem pouze s odsouzenými komunisty, odpůrců režimu ani dalších desetitisíců nevinných odsouzených 
se to týkat nemělo. V roce 1963 skutečně došlo k rehabilitaci Slánského, jeho společníků a dalších odsouzených 
komunistů, z nichž někteří – jako např. Josef Smrkovský, Vilém Nový či Gustáv Husák – se vrátili do politiky. 
A nezůstalo jen u toho. Vedení KSČ, reprezentované Novotným, ve snaze dokázat, že rozchod se stalinistickou 
minulostí myslí vážně, z vedoucích funkcí odstranilo ty funkcionáře, kteří se na organizování procesů podíleli, 
jako Viliama Širokého, Bruna Köhlera či Karola Bacílka. 
Kádry odcházejí, blíží se pražské jaro
Další skutečností byla generační obměna členské základny i funkcionářů KSČ. Mnozí kovaní komunisté zemřeli, 
jako např. Václav Kopecký (1961), nebo z veřejného života pro stáří odcházeli. Na jejich místa přicházeli lidé 
mladší, kteří do politického života vstupovali až po únoru 1948. Objevovali se nejen ve vedení strany, jako 
např. Alexander Dubček, který se v roce 1963 stal prvním tajemníkem ÚV KSS, ale postupně zaujímali funkce 
v závodních a základních organizacích KSČ, v odborech atd. Tito lidé se snažili prosazovat změny v politice 
KSČ, především ekonomické, které však měly i dopady společenské. Mimo jiné se objevoval požadavek po větší 
míře svobody a demokracie. Došlo k omezení cenzury, na školách mohly studovat i děti z rodin jiných než 
dělnických atd. To bylo charakteristické pro tzv. zlatá šedesátá, jejichž začátek lze spatřovat zhruba v letech 
1964/1965. Novotný, dokud byl v Kremlu u moci Chruščov, nekladl těmto snahám větší odpor, ale po jeho pádu 
a znovuutažení sovětské politiky za Brežněva už k dalším ústupkům ochotu nejevil. Proto se proti němu ve 
straně – a dokonce v jejím nejvyšším vedení – začala formovat opozice.
Dubček v čele KSČ
5. ledna 1968 se ÚV KSČ usnesl odvolat Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka a na jeho místo zvolil 
Alexandra Dubčeka. Současně novými členy předsednictva ÚV zvolil stoupence ekonomických i politických 
reforem. 30. března byl Novotný vystřídán i ve funkci prezidenta republiky Ludvíkem Svobodou. V nové situaci 
nebývalým způsobem vzrostla aktivita členské základny a voleného funkcionářského sboru KSČ. V jejich řadách 

se šířily obavy z možného zvratu zpět, a proto ti nejaktivnější začali vyvíjet tlak, aby vedení strany učinilo 
zásadní kroky, kterými by se oddělilo od minulé politiky Novotného. Přirozeným vůdcem těchto radikálů byl 
Josef Smrkovský.
Strana se snaží smýt krev
Změněná atmosféra se promítla i do jednání okresních a krajských konferencí KSČ v březnu a dubnu 1968. 
Mnohé se nesly v kritickém duchu vůči předchozí politice a objevila se i nová praxe: na mnohých proběhly tajné 
volby okresních a krajských výborů, v nichž někteří z dosavadních funkcionářů nebyli znovu zvoleni. Ozvaly se 
požadavky urychleného svolání XIV. sjezdu strany a důsledné očisty od těch, kdo měli podíl na nezákonnostech 
předchozích let. ÚV KSČ přijal 5. dubna 1968 Akční program Komunistické strany Československa, který byl 
dokumentem, jenž nabízel realistické řešení krize, do níž se komunistický režim v ČSSR dostal. 
Náznaky demokracie
Pokračovalo mírné uvolňování společnosti – byla zrušena cenzura, vznikaly opoziční organizace jako KAN, K 231 
a došlo i k pokusu o obnovu sociální demokracie. Začátkem června 1968 rozhodl ÚV KSČ o svolání mimořádného 
sjezdu strany, jeho termín stanovil na 9. září. Souběžně s tím z vrcholných funkcí odcházeli nebo byli odvoláváni 
funkcionáři spjatí s minulou politikou. Proces demokratizace, dá-li se tak nazvat, jímž Československo procháze-
lo, však vyvolával obavy ve vedení komunistických stran ostatních zemí sovětského bloku, především KSSS. 
Naději uhasily tanky 
Napjatý vývoj vyvrcholil 21. srpna 1968 vpádem „spřátelených“ armád Varšavské smlouvy čítajících čtvrt 
milionu vojáků a následnou okupací země. Představitelé KSČ a státu byli odvlečeni do Sovětského svazu, kde 
byli internováni. Pozoruhodné je, že nikdo z nich se nepokusil před zadržením okupačními vojáky ukrýt či přejít 
do ilegality, všichni na ně čekali v budově ÚV KSČ jako ovce. Před svým rozehnáním stačilo ještě předsednictvo 
ÚV KSČ vydat prohlášení, v němž vpád cizích vojsk rozhodně odmítlo. Sovětská okupace vyvolala v zemi vlnu 
odporu. Invaze sice měla vojenský úspěch, okupační armády bez odporu obsadily celou zemi, politicky však vpád 
úspěšný nebyl. Sovětům se nepodařilo ustavit kolaborantskou dělnicko-rolnickou vládu, s níž počítali; okamžitě 
začala pracovat vláda legální, Národní shromáždění a sešel se také mimořádný XIV. sjezd KSČ; všechny intervenci 
odmítly a vyjádřily podporu reformnímu kurzu vedení KSČ. 
Kapitulace podepsáním Moskevského protokolu a utažení šroubů
Prezident republiky Ludvík Svoboda se však proti vůli těchto orgánů rozhodl na vlastní pěst odletět do Moskvy 
a vést rozhovory se sovětskými představiteli; členem jeho delegace byl i místopředseda vlády Gustáv Husák. I po 
Svobodově zásahu českoslovenští představitelé – s výjimkou Františka Kriegla – podepsali Moskevský protokol, 
který znamenal kapitulaci před sovětskými požadavky. 

Veřejnost zpočátku „mužům ledna“ stále věřila, postupem doby však bylo pořád zřejmější, že jen vykonávají 
pokyny Moskvy – docházelo k omezování svobody slova a opětnému zavedení cenzury, mimořádný XIV. sjezd 
KSČ byl prohlášen za neplatný, z veřejného života museli odejít nejvýznamnější stoupenci demokratizačního 
procesu. Jediné, co se z předchozích záměrů podařilo uskutečnit, byla federalizace Československa v říjnu 1968. 
Živé pochodně normalizaci nezastavily
Veřejnost však kapitulovat nechtěla. Ve společnosti narůstaly radikální nálady, které vyvrcholily studentskou 
stávkou v závěru roku 1968 a sebeupálením Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka počátkem roku 1969. 
Spontánním projevem odporu k okupaci se staly oslavy vítězství čs. hokejového týmu nad sovětským ve 
Stockholmu v březnu 1969. 

Na základě sovětského tlaku odstoupil v dubnu 1969 z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ Alexander Dubček 
a na jeho místo nastoupil Gustáv Husák. Pod jeho vedením nabralo ustupování sovětským požadavkům spád. 
Nastalo období později označované jako normalizace. Posledním projevem lidového odporu vůči zradě demokra-
tizační politiky a sovětské okupaci byly protestní demonstrace u příležitosti prvního výročí sovětského vpádu 
21. srpna 1969; k největším došlo v Praze, Brně a Liberci. Byly bezohledně potlačeny československými ozbroje-
nými silami – policií, armádou a Lidovými milicemi. Jejich brutální zásah si vyžádal pět mrtvých – tři v Praze 
a dva v Brně. To byl konec tzv. pražského jara.

Podpora komunistického režimu ze strany obyvatel se nejzřetelněji projevila právě ve dnech sovětské invaze 
v srpnu 1968 a bezprostředně po ní. Lidé – třebaže se nemohli bránit se zbraní v ruce – agresorům vzdorovali 
a za komunistickými předáky unesenými do Moskvy jednoznačně stáli a podporovali je. Selhání vrcholných 
představitelů KSČ a jejich kapitulace před sovětskými požadavky způsobily v myšlení lidí zlom. Po návratu 
odvlečených funkcionářů z Moskvy a po jejich veřejných prohlášeních došlo 
k velké deziluzi, která dostala výraz mj. v masové emigraci. Odhodlání 
vzdorovat okupantům a jejich domácím spolupracovníkům od počátku roku 
1969 výrazně klesalo, protože lidé neviděli východisko. Po srpnu 1969 
pak lidé rezignovali a v podstatě se vzdali. V odporu pokračovala 
jen hrstka nejstatečnějších. Život se zásadním způsobem změnil 
a člověk, který nechtěl kolaborovat s okupantským režimem, se 
ocitl ve slepé uličce.  

Koncem 80. let měla KSČ v rukou všechny nástroje k udržení moci, včetně sovětských vojsk 
v zemi. V Československu chyběl element, který by inicioval změnu, jako tomu bylo 

např. v Polsku (Solidarita) či NDR (vliv a příklad SRN). I materiálně tu na tom byli občané 
nesrovnatelně lépe než třeba v Polsku, Rumunsku či Sovětském svazu. Domácí disidenti nebyli 
na zvrat připraveni (ostatně jinde také ne) a ani se nedá říct, že by se ho snažili nějak organi-
zovat. Spíše se snažili pomáhat perzekvovaným, upozorňovat na nespravedlnosti, dávat režimu 
na vědomí, že ne všichni jsou spokojení a krotcí. Jejich historická úloha byla spíš udržování 
povědomí, že lze být statečný, svobodně přemýšlet i se tak chovat. (Stále se chodilo do vězení 
za nepoměrně drobnější prohřešky než nějaké plánování převratu.) Většinová společnost tušila, 
že existují nějací chartisté, část společnosti poslouchala Svobodnou Evropu či Hlas Ameriky. Ale 
90 % lidí neznalo ani jméno Václav Havel, natož Pavel Wonka, Ivan Martin Jirous či The Plastic 
People of the Universe. Šťastná souhra zahraničněpolitických událostí však protirežimní opozici 
dala šanci na zvrat poměrů. Pomohla náhoda v podobě studentské demonstrace a brutálního 
zásahu policie. 
Vyčerpávající válka v Afghánistánu a problémy v Polsku
Koncem roku 1979 vpadla sovětská vojska do Afghánistánu ve snaze zde nastolit loutkový ko-
munistický režim. Krok se však změnil v dlouhodobou válku, která SSSR vyčerpávala a význam-
ně přispěla k hospodářské, sociální i politické krizi, s níž se tato velmoc od 70. let potýkala. 
Současně musela řešit krizové situace v satelitních zemích, které se jí v některých případech – 
jako třeba v Polsku – začaly vymykat z rukou. Zde prudké zvýšení cen potravin vyvolalo v pro-
sinci 1970 v Gdaňsku a pak v celé zemi vlnu stávek, k jejichž potlačení muselo být nasazeno 
vojsko. Jeho brutální postup měl za důsledek 300 mrtvých a další radikalizaci veřejnosti. Lidový 
odpor vyvrcholil založením nezávislého odborového hnutí Solidarność – Solidarita (1980), které 
se měnilo ve stále vážnějšího soupeře komunistické moci. S požehnáním Sovětů a na jejich 
popud proti němu v roce 1981 zakročila polská armáda, jejíž velitel a předseda vlády generál 
Wojciech Jaruzelski v zemi vyhlásil válečný stav. Solidarita byla zakázána a přešla do ilegality. 
Stala se však inspirací pro opoziční síly v dalších komunistických státech. 
Thatcherová, Reagan, Wojtyła
Shodou okolností se do čela západních demokratických států 
v této době dostaly zcela mimořádné osobnosti, které 
se proti sovětské agresivní politice rozhodně postavily. 
Především to byla Margaret Thatcherová, konzervativní 
politička, která se v roce 1979 stala ministerskou předsed-
kyní Velké Británie, a prezident USA Ronald Reagan, který 
se úřadu ujal v roce 1981. Opomenout nelze ani polského 
kardinála Karola Wojtyłu, který se 16. října 1978 stal hlavou 
římskokatolické církve a jako papež, který obranu lidských 
práv a svobody pokládal za jednu z priorit svého úřadu, 
zásadním způsobem ovlivňoval smýšlení a postoje věřících 
na celém světě. 

Nejistota v Sovětském svazu
Sovětský svaz naopak postihlo období nejistoty a politických otřesů: 10. listopadu 1982 zemřel 
generální tajemník ÚV KSSS Leonid Iljič Brežněv, autor doktríny tzv. omezené suverenity 
komunistických států, který politiku SSSR řídil bezmála po dvě desetiletí. Jeho nástupce Jurij 
Vladimirovič Andropov zemřel již 9. února 1984 a i další nejvyšší sovětský představitel Konstan-
tin Ustinovič Černěnko zemřel krátce po svém nástupu do funkce, 10. března 1985. 
Gorbačov, odzbrojení a perestrojka
Teprve Michail Sergejevič Gorbačov, který se stal generálním tajemníkem ÚV KSSS o den později 
ve svých čtyřiapadesáti letech, skýtal jistou naději na vývoj bez otřesů na delší dobu. Gorbačov 
si uvědomoval krizi, zejména hospodářskou, v níž se Sovětský svaz ocitl, a snažil se z ní zemi 
vyvést řadou opatření v oblasti zahraniční i vnitřní politiky, jež měla zemi ekonomicky ulevit. 
K nejvýznamnějším opatřením mezinárodního dosahu patřilo jednak přiznání porážky v Af-
ghánistánu a ústup z této země v roce 1988, jednak jednání s Ronaldem Reaganem o omezení 
zbrojení a snížení počtu jaderných raket středního doletu. V rámci vnitřní politiky se Gorbačov 
snažil vyřešit zaostávání Sovětského svazu za Západem v oblasti vědecko-technického vývoje 
a prosadit modernizaci v oblasti ekonomiky. V praxi se to projevovalo pozvolným zaváděním 
prvků tržní ekonomiky pod označením politiky tzv. glasnosti a perestrojky. S malým úspěchem 
byl zaveden také „suchý zákon“ – prohibice.
Nový kurz pro satelity
Nový kurz sovětské politiky se promítal rovněž do vztahu SSSR k satelitním státům, včetně 
Československa. Ochota a ekonomické možnosti Moskvy zasahovat do řešení vnitřních problémů 
spojenců se rapidně zmenšovaly. Naopak sílil tlak na vedení jednotlivých komunistických stran, 
aby rovněž přistoupila k procesu modernizace a uvolnění politických poměrů a zároveň aby 
si své případné problémy řešily státy samy. Normalizační vedení Československa to přijímalo 
s obavami, protože si uvědomovalo, že přítomnost sovětských okupačních sil a podpora Kremlu 
jsou jistoty, které stranu drží u moci. Proto vedoucím představitelům KSČ nejvíce vyhovovala 
politika zesnulého L. I. Brežněva, jejímiž byli pohrobky.

S impulzy přicházejícími z Moskvy po nástupu Gorbačova si vedení KSČ nevědělo příliš rady 
a stejně tak nebylo ochotno svoji politiku směrem k nějaké „glasnosti“ měnit. Proto funkcionáři 

na veřejnosti a ve sdělovacích 
prostředcích o glasnosti 
a perestrojce hovořili 

a zdůrazňovali nutnost jejich uplatnění, ale v praxi se nedělo nic. Nicméně i ve vedení KSČ nazrávaly 
generační problémy, které k alespoň dílčím personálním změnám nutily. Koncem roku 1987 Gustáv 
Husák odstoupil z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ a jeho nástupcem se stal Miloš Jakeš. V říjnu 
roku následujícího odstoupil dlouholetý předseda federální vlády Lubomír Štrougal a na jeho místo 
přišel Ladislav Adamec. V obou případech se však jednalo o změny kosmetické a zejména v Jakešově 
případě kontraproduktivní.
Veřejnost se probouzí 
Československá veřejnost viděla ve změnách, k nimž docházelo v SSSR a také v Polsku a Maďarsku, 
naději a dožadovala se rovněž větší míry demokracie než dosud. K 20. výročí sovětské okupace 
21. srpna 1988 došlo v Praze poprvé po 19 letech k protestní demonstraci. Při příležitosti Dne lid-
ských práv se 10. prosince 1988 konala jediná povolená demonstrace odpůrců režimu v celé historii 
tzv. socialistického Československa. Proběhla v Praze na Škroupově náměstí a úřady ji umožnily 
v souvislosti s návštěvou francouzského prezidenta Mitterranda.

O pár měsíců později, v lednu 1989, došlo u příležitosti výročí smrti Jana Palacha k sérii protest-
ních shromáždění proti režimu, která dostala označení Palachův týden. Jak v srpnu 1988, tak v lednu 
1989 proti demonstrantům surově zasáhla policie. Protirežimní hesla zazněla i v prvomájovém 
průvodu 1989. Vznikaly nové nezávislé organizace, např. Československý helsinský výbor, a občanské 
iniciativy. Nejznámější byla petice Několik vět, kterou podepsaly desítky tisíc lidí včetně „celebrit“, 
doposud žijících a těžících z přízně režimu, jako např. někteří populární zpěváci.
Sousedé s komunismem končí
Souběžně s tím docházelo k pronikavým změnám v sousedních státech sovětského bloku: v červnu 
1989 proběhly v Polsku první svobodné volby od skončení druhé světové války. Zvítězil v nich 
tzv. Občanský výbor Solidarita a ministerským předsedou Polska se stal disident Tadeusz Mazowiecki. 
O málo později začaly v Maďarsku rozhovory mezi vládnoucí komunistickou stranou a opozicí, 
skončily 18. září 1989 dohodou o přechodu země k demokracii. Jevištěm masových demonstrací proti 
režimu se stala i NDR, kde vývoj vyvrcholil v noci z 9. na 10. listopadu pádem berlínské zdi. 
Vzpomínková akce studentů zastřešená SSM – rozbuška sametové revoluce
V ČSSR panoval stále relativní klid. A komunisté. Až na 17. listopad svolal výbor Socialistického svazu 
mládeže v Praze na Albertov povolenou studentskou vzpomínkovou demonstraci k výročí uzavření 
vysokých škol Němci. Ve chvíli, kdy se demonstrující vydali na pochod na Hrad, byli na Národní třídě 
obklíčeni policejními těžkooděnci a obrněnými transportéry a brutálně zmláceni. To a informace 
o tom v západních rádiích se spolu s nepravdivým tvrzením o mrtvém studentovi staly počátkem 
tzv. sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu. 19. listopadu bylo převážně disi-
denty zorganizováno Občanské fórum, které koordinovalo protestní akce proti režimu, jež se ve stále 
masovějším měřítku konaly na celém území republiky. Byly vypracovány požadavky včetně odstou-
pení vlády. V dalších týdnech probíhaly statisícové demonstrace na Václavském náměstí a následně na 
Letné s téměř milionem protestujících. Stávky vyhlásily vysoké školy, divadla, další školy a podniky. 
Komunisté ustupují
Komunistická strana a státní aparát zřejmě neměly jasno, jak se k protestům postavit. Ještě u prvních 
demonstrací byli v okolních ulicích v pohotovosti policejní těžkooděnci, tisíce ozbrojených milicionářů 
i těžká technika. Pokyn k zásahu a rozehnání demonstrujících však nedostali. Zřejmě se do toho 
Moskva nechtěla míchat a tuzemské vedení komunistů, nezvyklých takto zásadně rozhodovat, věřilo, 
že to uhraje na kosmetické změny. 24. listopadu odstoupil Jakeš z čela KSČ, 29. listopadu přijalo 
Federální shromáždění usnesení, jímž zrušilo platnost ústavních článků o vedoucí úloze KSČ ve 
společnosti, a 3. prosince tehdejší premiér Ladislav Adamec představil svoji obměněnou vládu, která 
se skládala z 15 komunistů, jednoho lidovce, jednoho socialisty a tří nestraníků! 
Komunisté končí
Po stále sílících protestech 7. prosince vláda Ladislava Adamce rezignovala a sestavením nové vlády 
byl pověřen další komunista – Marián Čalfa. S ním Občanské fórum dojednalo první vládu bez 
převahy komunistů od jejich nástupu k moci v únoru 1948. Bylo v ní 10 míst pro KSČ, sedm míst pro 
nestraníky, dvě místa pro Československou stranu socialistickou a dvě místa pro lidovce.

Tuto vládu 10. prosince po 13. hodině komunistický prezident Gustáv Husák jmenoval a poté ozná-
mil Federálnímu shromáždění svoji demisi. StB se již předtím na změnu režimu připravovala, když ve 
velkém likvidovala citlivé dokumenty, především „živé svazky“ sledovaných osob.

Symbolicky byl pád komunistického režimu završen volbou Václava Havla novou hlavou státu 
29. prosince 1989. Ten, jak slíbil, „dovedl zemi ke svobodným volbám“ v červnu 1990. V nich drtivě 
zvítězilo Občanské fórum a jeho slovenská obdoba – Veřejnost proti násilí.

Pro generace drcené komunismem šlo o nejkrásnější období v životě.  

Mírové smlouvy po první světové válce nepřinesly trvalý mír. Svou tvrdostí vyvolaly nespokojenost 
poražených (zejména Německa). Vedle územních ztrát a stamiliardových reparací smlouvy 

omezovaly jejich armády, aby již tyto státy nebyly schopny vést válku. Na dodržování dohod měla 
dohlížet Společnost národů (založená 1920 v Paříži). Ta ale v 30. letech selhala a dodržování smluv 
přestalo být vymáháno.

Po celosvětové hospodářské krizi a krachu na newyorské burze roku 1929 se prohloubily sociální 
problémy. Rostla nezaměstnanost a infl ace, peníze ztrácely hodnotu za odpoledne. V Německu se na 
podhoubí chudoby a nespokojenosti prosazoval nacionalismus a v roce 1933 se dostal k moci Adolf 
Hitler. Německo začalo znovu zbrojit a plánovalo obsadit po první světové válce demilitarizované 
Porýní. Zároveň podporovalo právo na sebeurčení německých částí Československa. V březnu 1936 
již Porýní vojensky obsadilo. Proti žádnému z těchto porušení mírových smluv se nezasáhlo.

Téhož roku začala občanská válka ve Španělsku (1936–1939), kde po volebním vítězství levicové 
Lidové fronty propuklo nakonec úspěšné povstání pravicových a katolických stran vedené generálem 
Francem (podporovaným Německem a Itálií). Během ní nad republikánskými levicovými směry převza-
li kontrolu komunisté, podporovaní ze Sovětského svazu (a Mexika), což vyvolalo u západních mocností 
strašáka bolševismu a následně jejich tolerantnější přístup k německému nacismu a italskému fašismu.

11. března 1938 proběhl ozbrojený nacistický převrat v Rakousku. Den nato Německo provedlo 
anšlus Rakouska ke třetí říši. Taktéž zapovězený mírovými smlouvami a nepotrestaný.
Povstání v českém pohraničí
Menšinová politika československé první republiky, ale ani snaha českých a moravských Němců, 
respektive slovenských Maďarů identifi kovat se se státem nebyly ideální. Poválečné křivdy nikdy 
nebyly zapomenuty. V Československu proto o připojení „německých“ částí státu k Německu 
usilovala velká část třímilionové menšiny v čele s SdP (Sudetendeutsche Partei) Konrada Henleina. 
Po anšlusu Rakouska vyhlásil Henlein (s Hitlerovým souhlasem) 24. dubna 1938 tzv. Karlovarský 
program, kterým stupňoval požadavky českých a moravských Němců vůči Československu na 
nesplnitelnou úroveň. Ze strany SdP, coby prodloužené ruky samotného Německa, již ani nebyla vůle 
k dohodě, jen snaha eskalovat střet.

19. května 1938 dostala čs. zpravodajská služba informace o soustřeďování německé armády 
u hranic a čs. vláda částečně mobilizovala. Německo ale popřelo, že by chystalo invazi, a situace se 
uklidnila. V důsledku této krize si však Francie a hlavně Británie uvědomily nepřipravenost na válku, 
což vedlo k jejich zvýšené snaze vyřešit československou krizi diplomaticky. Velká Británie proto 
vyslala do československého pohraničí Runcimanovu misi a jejím prostřednictvím vyvíjely Francie 
a Velká Británie tlak, aby čs. vláda přijala požadavky Konrada Henleina. Ten však s čs. vládou pře-
rušil styky a dál vyvolával nepokoje v čs. pohraničí. Již 3. září došlo u Ústí nad Labem k přestřelce, 
na niž reagovaly palbou i posádky československého lehkého opevnění. Na další a další provokace 
a přestřelky pak navázalo organizované sudetoněmecké povstání 12. září 1938 otevřeným bojem 
proti představitelům čs. státní moci. Československá vláda zavedla stanné právo, nasadila armádu 
a posílila jednotky SOS (Stráž obrany státu). Sudetské povstání bylo po dvou dnech potlačeno, 
16. září čs. vláda rozpustila SdP a vydala zatykač na Henleina a K. H. Franka. Ti uprchli do Němec-
ka, ale v pohraničí nadále docházelo k přestřelkám, teroristickým útokům a provokacím.

Povstání vstoupilo do druhé fáze 17. září 1938, kdy byl v Německu zformován Sudetoněmecký 
Freikorps, polovojenská organizace, která byla obratem nasazena do dalších bojů a k teroristickým 
útokům v čs. pohraničí. Toto datum bylo dle mezinárodního práva v roce 1944 stanoveno jako den, 
kdy se Československo ocitlo ve válce s Německem. Vojenských operací na území Československa se 
účastnili také příslušníci SA a SS, ale i německého četnictva a přímých státních složek. O tvrdosti bojů 
svědčí, že ze strany čs. armády byly nasazeny i obrněné automobily a tanky (v 69 případech), ve 
dvou případech se do bojů zapojily obrněné vlaky a k průzkumu bylo použito letectvo.

Mezitím došlo 15. září ke schůzce Hitlera s britským premiérem Chamberlainem, na níž Hitler 
požadoval odstoupení čs. pohraničí s minimálně 50 procenty německého obyvatelstva, s čímž 
Chamberlain souhlasil. Téhož dne vyslal prezident Beneš do Paříže ministra Nečase, aby tam tlumočil 
ochotu vzdát se části čs. pohraničí a nechat přesídlit 1,5 až 2 miliony Němců do německého vnitrozemí. 
21. září tlumočili zástupci Francie a Velké Británie Československu, že pokud nepřijme požadavek na 

odstoupení pohraničí s více než 50 procenty německého 
obyvatelstva, dojde k válce, za niž ponese 
zodpovědnost Československo, a Francie ani 
Velká Británie se do ní nezapojí. Odpoled-
ne čs. vláda na požadavky přistoupila, což 
vedlo k demonstracím, a následující den 
čs. vláda odstoupila. Její místo zaujala 
úřednická vláda generála Syrového.

Ochota Československa odstoupit požado-
vaná území nestačila, Hitler přišel s dalšími 
požadavky. Francie a Velká Británie násled-
ně vzkázaly Československu, že nemohou 
doporučit nemobilizovat. Čs. vláda 23. září 
večer vyhlásila mobilizaci a nové Hitlerovy 
požadavky 25. září odmítla jako nepřijatel-
né. Na další Hitlerův nátlak zprostředko-
vali britský premiér Chamberlain a italský 
premiér Mussolini schůzku v Mnichově. 
Tam byla 29. září 1938 za účasti 
Francie, Velké Británie, Itálie a Německa 
dojednána a následující den podepsána 
dohoda o postoupení pohraničních úze-
mí Československa Německu a týž den 
byla předána československé vládě. Ta ji 
v beznadějné situaci rezignovaně přijala. 
Po celou tuto dobu probíhaly v pohraničí boje. 
Následně byl vydán rozkaz k předání pohraničních 
oblastí Německu, začalo stahování čs. sil a obsazování území německým vojskem. Boje tím 
částečně ustaly, ale přesto např. ještě 1.–2. října došlo k „bitvě“ o Český Krumlov.
Druhá republika
V návaznosti na přijetí mnichovské dohody prezident Edvard Beneš 5. října rezignoval 
a 22. října odletěl do exilu ve Velké Británii. Po odstoupení pohraničí došlo k násilnému 
vyhánění Čechů z těchto území, předně představitelů bývalé státní správy. 
Polské a maďarské nároky
Uspokojením německých požadavků ale boj o čs. hranice neskončil. Přijetím mnichovské 
dohody se Československo zavázalo vyřešit národnostní otázky také maďarské a polské 
menšiny. S německou podporou se se svými nároky ozvaly také Polsko a Maďarsko 
a zahájily stejnou asymetrickou hybridní válku, jakou dosud vedl Sudetoněmecký Freikorps 
a Němci.

Tato válka o čs. pohraničí skončila až na jaře roku 1939 defi nitivním rozpadem státu 
a okupací. Ze států, které se aktivně podílely na rozbití Československa, se ze svých územ-
ních zisků nejkratší dobu radovalo Polsko, které se stalo dalším cílem německé expanze. 
Legenda o vzdání se bez výstřelu
Mnichovský syndrom poznamenal naši národní hrdost, ale je třeba odmítnout legendu 
o vzdání se bez výstřelu. Tehdy, viděno optikou zkušeností světové války, se o ozbrojený 
konfl ikt nejednalo; z dnešního pohledu a se znalostí pojmů asymetrická a hybridní válka 
tak boje o čs. pohraničí můžeme směle nazvat. Ztráty čs. armády a dalších ozbrojených 
složek od září 1938 do března 1939 čítají vyšší stovky padlých. Další stovky až tisíce 
byly raněny a asi 700 vojáků a přes 2000 civilistů (představitelů čs. státní správy) bylo 
takzvaně odvlečeno, tedy padli do zajetí. Je třeba, aby si národ přestal klást otázku, proč 
jsme se nebránili v beznadějné situaci, a abychom si uvědomili, že dokud to šlo, celkem 
úspěšně jsme se bránili.    
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Dějiny předrepublikových českých zemí

První lidé dnešního typu se na území současné České republiky objevili v mladém 
paleolitu, tedy v období před 12 až 40 tisíci lety. Nejstaršími obyvateli, které známe 

jménem, byli Keltové, po nich přišli Germáni a Slované. Ti zde vytvořili první politické 
celky, Sámovu říši (kolem roku 630) a Velkou Moravu (9. století). V té době sem proniklo 
křesťanství (sv. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu roku 863). V 10. století se kolem 
středočeského kmene Čechů začalo vytvářet české knížectví, vedené rodem Přemyslovců. 
Postupně se rozšířilo a upevnilo, získalo své světce (sv. Václav, sv. Ludmila a sv. Vojtěch) 
a biskupství (973), jeho centrem se stal Pražský hrad. Václavův bratr a nástupce 
Boleslav I. (935–972) k přemyslovským državám připojil Moravu. Počátkem 11. století 
se knížectví stalo lénem Svaté říše římské.

Přemysl Otakar I. (1197–1230) získal prestižní titul dědičného krále, což stvrdila 
Zlatá bula sicilská (1212). Rozsáhlé územní zisky zaznamenalo České království díky 
dobyvačné politice krále Přemysla Otakara II. (1253–1278). V době vlády jeho syna 
Václava II. (1278–1305) se začalo v Kutné Hoře těžit stříbro, což mělo pozitivní vliv 
na ekonomiku země. Vraždou Václava III. roku 1306 však vymřeli Přemyslovci po 
meči a nastoupila dynastie Lucemburků. K nim patřil úspěšný vládce Karel IV., mimo 
jiné zakladatel pražské univerzity (1348), první ve střední Evropě. Následující období 
však výrazně poznamenaly náboženské války po nástupu husitství, reformního proudu 
v českém křesťanství. Tento proud založil mistr Jan Hus, upálený v roce 1415 pro údajné 
kacířství, a k jeho vojenským představitelům patřili Jan Žižka a Prokop Holý. Husité na 
čas násilně ovládli většinu Českého království. Jejich vládu ukončila dohoda katolické 
církve s umírněnou částí husitů na basilejském koncilu a následná bitva u Lipan roku 
1434, během které byli radikální husité poraženi. Spory mezi katolíky a husity byly 
nakonec urovnány až kutnohorským náboženským mírem roku 1485. Krátká vláda 
Habsburků a poté Jiřího z Poděbrad je vnímána jako úspěšná, ale i ji provázely války jak 
občanské, tak česko-uherské a země Koruny české byly rozděleny mezi různé panovníky. 
Poté několik desítek let vládli králové z dynastie Jagellonců a roku 1526 po smrti 
krále Ludvíka v bitvě u Moháče nastoupili Habsburkové, čímž mimo jiné začalo 150 let 
ohrožení českých zemí Osmanskou říší. Habsburkové vládli až do roku 1918 a české země 
začlenili do rozsáhlé říše s centrem ve Vídni.

Za vlády Habsburků se vedlo českým zemím velice střídavě. Kulturní rozkvět zažily 
v době vlády Rudolfa II. (1576–1611), politicky však panovník úspěšný nebyl, jeho činy 
přivedly země opakovaně do stavu občanské války a dvakrát se mu téměř podařilo 
vyvolat válku celoevropskou. Situaci neuklidnil ani jeho bratr Matyáš, který nastoupil 
po něm. Po zvolení nesmlouvavého Ferdinanda II. českým králem došlo na jaře 
1618 k pražské defenestraci místodržících a začalo stavovské povstání nekatolíků 
jež přerostlo v otevřenou revoltu proti Habsburkům a jejich detronizaci. Za krále 
si čeští stavové zvolili kalvinistu Fridricha Falckého. Po bitvě na Bílé hoře u Prahy 
(1620) však „zimní král“ Fridrich z Čech uprchl.  

Čeští rebelové byli krutě potrestáni. Dvacet sedm povstalců (tři páni, sedm 
rytířů a 17 měšťanů) bylo v Praze veřejně popraveno a následovala další 
represivní opatření a roku 1627 (pro Čechy) a 1628 (pro Moravu) bylo vydáno 
Obnovené zřízení zemské – nová ústava, která zrušila stavovskou monarchii 
a zavedla absolutismus. Katolické náboženství bylo jediné povolené. Mnoho 
zástupců české protestantské šlechty a inteligence, zvláště členů Jednoty 
bratrské, dalo přednost emigraci do sousedních zemí, kde byla protestantská 
vyznání povolena. Dnes nejznámější osobností mezi českými emigranty byl 
Jan Amos Komenský, myslitel a pedagog, biskup Jednoty bratrské.  

Třicetiletá válka, která stavovským povstáním začala, zpustošila 
a zbídačila zemi i Evropu. Z 2,6 milionu obyvatel v Čechách a na Moravě 
zbylo v polovině 17. století zhruba 950 tisíc obyvatel v Čechách a 600 
tisíc na Moravě. Nemalou roli ve třicetileté válce hrál vojevůdce 
a vojenský podnikatel Albrecht z Valdštejna (1583–1634), který 
v čele císařského vojska a také fi nancemi zásadně přispěl k úspěchu 
Habsburků. Než byl na pokyn císaře již zřejmě nemocný zlikvidován.

V následujícím barokním období české země zažily kulturní rozkvět, ale 
také rozsáhlé selské povstání (1680) a vpády Turků a Tatarů či největší teroristický útok, 
kterým byl „francouzský“ požár Prahy 1689. Čeština však mizela a postupně se stávala 
stále více jazykem nevzdělaných vrstev. Královna Marie Terezie (1740–1780) musela 
po vymření rodu Habsburků po meči své nástupnické právo a nedělitelnost dědičných 
zemí uhájit zbraněmi. Během válek o rakouské dědictví přišla ve prospěch Pruska 
o Kladsko a většinu Slezska, na čemž další války (sedmiletá a o bavorské dědictví) již 
nic nezměnily. Zahájila také osvícenské reformy (například prosadila povinnou školní 
docházku nebo zrušila mučení při vyšetřování). V nich pokračoval mimo jiné zrušením 
nevolnictví či náboženským tolerančním patentem i její syn Josef II. (1780–1790). 

Koncem 18. století započalo národní obrození, jež umožnilo vznik moderního 
českého národa i jako politické síly a obnovu významu češtiny. Ve druhé polovině 
19. století, za vlády císaře Františka Josefa I. (1848–1916), proběhla rychlá modernizace 
a industrializace českého území. Zároveň byly učiněny první kroky ke vzniku demokracie, 
od roku 1861 platila poměrně liberální ústava a v roce 1907 například všichni muži 
získali rovné volební právo. Současně s tím se ale od roku 1848 postupně vyhrocovaly 
spory mezi českými Němci a Čechy.

Habsburská říše zanikla první světovou válkou (1914–1918). Na jejích troskách mimo 
jiné vzniklo demokratické Československo (vyhlášeno 28. října 1918). Jeho zřejmě 
hlavním tvůrcem a následně prvním premiérem a prezidentem byl fi lozof a profesor 
Tomáš Garrigue Masaryk (1918–1935). 

České dějiny vždy šly ruku v ruce s dějinami Evropy a jsou úzce propojeny s děním 
v okolních zemích. Na vývoji samotné Československé republiky se nejvíce podepsaly 
dvě ideologie reprezentované dvěma totalitními státy – nacistickým Německem 
a komunistickým Sovětským svazem.   

Za velkou pomoc s tímto, ale i dalšími texty patří nemalé poděkování také autorům Wikipedie.

Po krachu pražského jara již naprosté většině populace bylo jasné, že komunisté nic dobrého 
nepřinesou. Do strany už se vstupovalo víceméně jen z prospěchářství či strachu z drobných šikan 

všemocného státního aparátu. 
Normalizační režim upevňoval své pozice. Zbavoval se všech, kdo jej mohli jakkoli oslabit. Z KSČ, 

ze zaměstnání a veřejných funkcí byli vyhazováni ti, kdo se podíleli na předchozím „demokratizač-
ním procesu“, na pokusu o reformu socialismu. Pár odvážlivců, kteří proti režimu skutečně aktivně 
vystupovali, skončilo před soudem a následně ve vězení. Režim však dával najevo, že ho nezajímá, 
co si lidé myslí, pokud to neříkají nahlas a svůj odpor proti němu neprojevují veřejně. Lidé si ne 
příliš produktivně odbyli práci ve státních podnicích a pak se realizovali v pověstném chalupaření 
a chataření, nadávání v hospodě, ve fuškách, ve shánění nedostatkového zboží z Tuzexu, osobních 
automobilů atd. Komunistům tento stav vyhovoval a vyvíjeli úsilí, aby nedošlo k jeho narušení: země 
byla prolezlá policajty, estébáky i tajnými spolupracovníky StB, na zodpovědná a vedoucí místa 
se mohli dostat jen prověření soudruzi, v zemi panovala cenzura. Ve veřejných knihovnách byla 
zřízena oddělení „libri prohibiti“, kam byly uzavřeny knihy nepohodlných autorů, ale i ty, jež někdo 
nepohodlný přeložil či k nim jen třeba napsal předmluvu nebo doslov.

V 70. a 80. letech se zdálo, že se nic nemůže změnit a bolševická šeď už zůstane navždy. 
Rozsáhlé čistky v KSČ
Záhy po sovětské okupaci a nástupu Husákova vedení, ochotného bezvýhradně plnit pokyny Moskvy, 
proběhla vlna čistek. Byla zahájena hned v roce 1969. Z nejvyššího vedení KSČ museli odejít 
všichni, kdo se aktivně podíleli na reformní politice, a na jejich místa nastoupili nekompromisní 
stoupenci sovětské politiky, jako například Antonín Kapek, Jozef Lenárt či Alois Indra. Čistky ovšem 
neprobíhaly pouze v nejvyšších orgánech KSČ a státního aparátu, v roce 1970 došlo pod záminkou 
výměny stranických legitimací k rozsáhlým čistkám v celé straně. Vyloučeni či vyškrtnuti byli dokonce 
i ti, kteří v předchozích měsících opustili KSČ dobrovolně. Celkově bylo v letech 1969–1971 z KSČ 
vyloučeno či vyškrtnuto 447 043 členů a kandidátů. Do roku 1973 pak počet vyloučených vzrostl na 
cca 470 tisíc. 
Evidence nepohodlných kádrů
Vyvrcholením snah o izolaci a politickou likvidaci těch, kdo se pokoušeli o reformu komunistického 
režimu, bylo zavedení centrální evidence „představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportuni-
smu, organizátorů protistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní“. Ta měla zabránit 
jak jejich návratu do KSČ či angažování v Národní frontě v kterékoli straně vůbec, tak i jejich možné 
realizaci v zaměstnání s jakýmkoli vlivem. Jako například na ministerstvech, v národních výborech, 
armádě, policii, justici, v tisku, rozhlase a televizi, ve školství, v oblasti společenských věd, diplomacii, 
mezinárodních podnicích a dalších. Takováto opatření samozřejmě měla devastující dopad na úroveň 

celé československé společnosti, nejen KSČ samotné. Lidí, kteří se snažili do letargie 
normalizace upadající společnost ještě probudit, bylo v 70. letech opravdu pár. 

Hnutí revoluční mládeže a další
V lednu 1970 ministerstvo vnitra oznámilo, že policie odhalila „protistátní 
trockistickou organizaci“, která se snažila proces tzv. normalizace narušit. 
Jednalo se o skupinu mladých lidí z Prahy, kteří se označovali jako 

Hnutí revoluční mládeže, rozšiřovali protirežimní letáky a literaturu 
a organizovali protesty. Skupinu  – většinou studentů – kolem 
Petra Uhla, kam patřila mimo jiné Petruška Šustrová a Vavřinec 
Korčiš, však StB brzy infi ltrovala a zlikvidovala. Zhruba ve 

stejné době se v Brně začala formovat skupina bývalých členů KSČ, vedená Jaroslavem Šabatou, 
kteří založili Socialistické hnutí československých občanů. Jedním z výsledků jeho ilegální činnosti byl 
Manifest k 28. říjnu 1970, v němž potvrdilo věrnost reformním ideálům roku 1968. Od roku 1969 
v Brně působila skupina bývalých členů Československé strany socialistické, kteří založili opoziční 
Československé hnutí za demokratický socialismus a vyvíjeli ilegální činnost. Do konce roku 1973 
Státní bezpečnost všechny tyto aktivity udusila a řada účastníků skončila ve vězení. Hodně z nich 
však bylo později aktivních při vzniku Charty.
Underground a Charta
Drobným ostrůvkem svobody byl umělecký underground, například kolem legendární skupiny 
The Plastic People of the Universe. A právě zatčení členů skupiny a dalších představitelů kulturního 
undergroundu na jaře 1976 odstartovalo vznik Charty 77, jež ve své době sjednotila opozici, či spíše 
svobodomyslnější jednotlivce proti komunistickému režimu. Většina členů kapely byla po několika 
týdnech pobytu ve vazbě propuštěna, ale několik osob bylo na podzim 1976 postaveno před soud 
a za údajné výtržnictví odsouzeno do vězení. 

Po procesu se sešli Václav Havel, Pavel Kohout a další a jako protest sepsali prohlášení Charty 77, 
jež zhruba popisovalo reálný stav v Československu a požadovalo dodržování lidských a občanských 
práv. Pod prohlášením, zveřejněným k 1. lednu 1977, bylo v té době podepsáno 242 lidí. 
Perzekuce a anticharta
Režim odpověděl policejním tažením proti signatářům a řada z nich byla zatčena či jinak šikanována. 
První mluvčí Charty 77 – prof. Jan Patočka – po dlouhých policejních výsleších zemřel. Navíc 
normalizační režim na vznik Charty 77 reagoval dehonestační kampaní, jež ji poměrně zviditelnila. 
Začátkem ledna 1977 Rudé právo otisklo článek Ztroskotanci a samozvanci, v němž osoby, které 
Chartu 77 podepsaly, označilo za „reakcionáře, pravicové oportunisty a pomlouvače“, placené 
antikomunistickými centry v zahraničí. Hanlivé materiály o signatářích Charty jako o „galérce chátry“ 
pak vycházely i v dalších médiích včetně televize.

Asi nejvýraznějším bodem komunistické kampaně byla tzv. anticharta – prohlášení umělců, 
jež text Charty odsuzovalo. To slavnostně v Národním divadle a dalších divadlech 28. ledna 1977 
podepsalo 76 národních umělců, 360 zasloužilých umělců a přes 7000 „obyčejných“ umělců a dalších 
představitelů československé kultury. Tedy skoro čtyřikrát více než Chartu 77 samotnou. 

Chartu reprezentovali každý rok tři mluvčí, kteří zodpovídali za pravdivost různých prohlášení, 
která k aktuálním problémům vydávala. Od ledna 1978 vydával Petr Uhl neofi ciální „Informace 
o Chartě“, kterými se snažil její úsilí přiblížit širší veřejnosti. Vzdor všem těmto skutečnostem se 
Charta nestala masovou záležitostí a do pádu komunistického režimu koncem roku 1989 ji podepsalo 
1886 lidí. 
Další iniciativy a samizdat
Charta 77 přesto zaujímá významné místo v dějinách čs. rezistence proti totalitnímu komunistickému 
režimu. V roce 1978 vznikl také Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, jehož náplní bylo přede-
vším pomáhat lidem perzekvovaným režimem a informovat o nich. Ve druhé polovině 80. let začaly 
vznikat další nezávislé iniciativy – např. Nezávislé mírové sdružení, Demokratická iniciativa, Hnutí 
za občanskou svobodu, Klub za socialistickou přestavbu – Obroda, České děti, Společnost přátel USA 
a další. Mnohé z těchto iniciativ vydávaly vlastní samizdatové tiskoviny. 

Od 70. let vznikala samizdatová vydavatelství knih autorů, jejichž díla komunistický režim 
nepovolil vydávat ofi ciálně. V závěru roku 1988 vyšlo první číslo samizdatových Lidových novin, které 
rovněž připravili lidé z okruhu Charty 77. 

Hlavním reprezentantem normalizačního režimu byl generální tajemník ÚV KSČ a od roku 1975 
prezident Gustáv Husák. Právě jeho jméno se stalo synonymem kolaborace se sovětskými okupanty, 
přestože různá dobová svědectví naznačují, že on sám měl poněkud jiné představy o vývoji Česko-
slovenska, než jakým směrem se v době jeho vlády ubíralo. Nicméně právě v letech 1970–1990 se 
komunistické, tzv. normalizační Československo stalo symbolem stagnace a útlaku.  

PŘEDSEDA PŘEDSEDA 
od roku 1960

Belle époque alias předvečer války

Vznik Československa Evropa znovu předválečná – Mnichov 1938

Druhá světová válka

Únor 1948
Nástup nejtužšího komunismu

„Zlatá šedesátá“, pražské jaro a spřátelené tanky

Normalizace a ostrůvky svobody

Pád komunismu a sametová revoluce 1989

 Nacistické Německo*  území Německem okupované  spojenci 
Německa a loutkové státy*  Německem civilně spravované území*

 neutrální státy  státy bojující proti Německu
*včetně anektovaných a okupovaných území

Evropa 1942

NĚMECKO

Leningrad

Moskva

plán obsazení

Stalingrad

VB

SSSR

Vláda Východního Německa postavila v srpnu 1961 zeď oddělující 
východní a západní sektor Berlína. Do té doby byl Berlín branou 
do Západního Německa, přes město utíkaly stovky východních 
Němců denně. Berlínská zeď se stala jedním ze symbolů 
studené války. 

Atentát na JFK. V listopadu 1963 v Dallasu v Texasu 
střelec Lee Harvey Oswald několika ranami z pušky zabil 
oblíbeného amerického prezidenta Johna Fitzgeralda 
Kennedyho (1917–1963). Prezidenta, který zachoval odvahu 
v karibské krizi, zahájil projekt Apollo, hodně se angažoval 
za zrušení rasové segregace, ale známého i aférami 
s herečkami Audrey Hepburnovou či Marilyn Monroe. 
Vyšetřování dospělo k závěru, že atentát byl 
výsledkem spiknutí. Střelec však byl zavražděn dva 
dny po zatčení a iniciátoři činu nebyli vypátráni. 

Al-Káida a Usáma bin Ládin
Řada pozdějších členů al-Káidy bojovala za podpory USA a dalších proti 
sovětské armádě v Afghánistánu. Po odchodu Sovětů mudžáhidům nabídl 
„práci“ saúdskoarabský multimilionář Usáma bin Ládin ve vznikající islamistické 
skupině al-Káida (1988). Organizace, podporující sunnitskou větev islámu*, 
prosazení islámského práva šaría a nastolení ryze muslimských států, 
podnikla řadu teroristických útoků a únosů. Nejznámější je útok na Dvojčata 
z 11. září 2001. Původně členové al-Káidy se také stali zásadní hybnou 
silou vzniku Islámského státu.
Po „Dvojčatech“ USA a NATO při honu na bin Ládina zaútočily v Afghánistánu 
na Tálibán a s tehdejší ofi ciální vládou země ho vytlačily z většiny území státu. 
Usámu bin Ládina se však zajmout nepodařilo. Ten byl vystopován a zabit 
týmem zvláštních amerických sil Navy SEALS až 1. května 2011 v Pákistánu. 
Al-Káida tím však zničena nebyla.
*Islám se dělí na dvě větve. Zjednodušeně řečeno šíitskou, uznávající za legitimní 
vůdce islámské obce jen příslušníky rodiny Mohamedovy. A sunnitskou, dle které 
měl být Mohamedův následovník zvolen. Ve většině států převažuje sunnitský islám. 
Šíitský islám převládá jen mezi obyvatelstvem Iráku, Íránu, Ázerbájdžánu a Bahrajnu.  

2002 Ve 12 zemích Evropské unie se 
začalo platit jednotnou měnou –

eurem

Čína zprovoznila největší vodní elektrárnu 
na světě – Tři soutěsky

1962 Firma Philips přišla 
s nahráváním zvuku na kompaktní 
magnetofonovou kazetu, jež 
se brzy masově rozšířila. Oblibu 
kazet později ještě zvýšil vynález 
walkmanu fi rmou Sony v roce 
1978. Počátkem 90. let začaly 
kazety ustupovat pod tlakem 
nástupu CD.  

Zemřel americký spisovatel 
Ernest Hemingway (1899–1961). 
Pravděpodobně spáchal sebevraždu.

1960 S rozpočtem 3 miliony dolarů byla 
natočena kovbojka Sedm statečných.

Film, jejž by měl znát každý kluk.

1962 Liverpoolskou 
skupinu The Beatles 
v sestavě John Lennon, 

Paul McCartney 
a George Harrison 

doplnil bubeník Ringo 
Starr a vydala u EMI 

první singl Love Me Do

1964 Gymnastka Věra 
Čáslavská (1941–2016) vyhrála 
tři zlaté medaile na olympiádě 

v Tokiu. Na následujících 
olympijských hrách v Mexico 

City zvítězila dokonce čtyřikrát.

Vrcholí „zlatá šedesátá“ 
v domácí fi lmové tvorbě. Úspěchy 

ve světě zaznamenal Vynález zkázy 
Karla Zemana. Obchod na korze 
(1965, Ján Kadár a Elmar Klos) 

a Ostře sledované vlaky (1966, Jiří 
Menzel) získaly Oscara.

V partyzánské válce 
v Bolívii padl argentinský 
revolucionář, jenž se proslavil 
při převratu na Kubě, Ernesto 
„Che“ Guevara (1928–1967)

1966 V mladoboleslavské automobilce 
se vyrábí Škoda 1000 MB

1983 Z pásů v Mladé Boleslavi 
sjela Škoda 105

Zemřel vietnamský prezident 
Ho Či Min (1890–1969). Po 

druhé světové válce bojovník za 
nezávislost Vietnamu a později 
vůdce Severního Vietnamu ve 

vietnamské válce.

16. ledna 1969 se na 
protest proti potlačování 

svobod a ve snaze zburcovat 
veřejnost zapálil dvacetiletý 
student Jan Palach a o tři 
dny později zemřel. Palacha 
v Československu do konce 
dubna 1969 následovalo 

26 lidí, z toho sedm zemřelo.
„Je to malý krůček pro člověka, ale velký 

skok pro lidstvo.“ Americký astronaut 
Neil Armstrong se v přímém přenosu 

mnoha  televizí, včetně československé, 
jako první člověk prošel po Měsíci (1969).

Zejména v  průběhu 60. let 
došlo k velkému pokroku 

v použití cytostatik v léčbě 
rakoviny (chemoterapie). 
K prvním objevům cytostatik 
došlo po první světové válce 

u vojáků zasažených yperitem, 
kdy bylo možné vysledovat 

jeho zhoubné účinky 
především na rychle se dělící 
buňky. Cytostatika zastavují 
růst nádorových buněk, ale 

postihují i zdravé.

Vesmírný závod
Sovětský svaz zvítězil v první fázi soupeření o dobývání vesmíru. 12. dubna 1961 vypustil 
v kosmické lodi Vostok 1 na oběžnou dráhu kosmonauta Jurije A. Gagarina. Prvního živého 
tvora – psa Lajku – vyslali Rusové do vesmíru dokonce již o čtyři roky dříve. Jako první 
vypustili do vesmíru i umělou družici (Sputnik, 4. října 1957). USA vyslaly astronauta 
Johna Glenna na oběžnou dráhu Země až 20. února 1962. 

Kennedy však vyhlásil druhou, složitější a komplexnější fázi – vyslání člověka na 
Měsíc. Sovětský lunární program začal brzy ztrácet proti lépe fi nancovanému a organi-
zovanému programu Apollo. Američanům se v prosinci 1968 podařilo vyslat na oběžnou 
dráhu Měsíce kosmickou loď Apollo 8 s třemi astronauty na palubě 
a 20. července 1969 přistál lunární modul mise Apollo 11 s Neilem 
Armstrongem a Edwinem Aldrinem úspěšně na povrchu Měsíce.

Sovětský kosmonaut nikdy na povrch Měsíce nevkročil. Po Měsíci 
ale jezdila sovětská vozítka Lunochod. SSSR se pak více orientoval 
na výstavbu vesmírných stanic, zatímco USA začaly s vývojem 
raketoplánu. Soupeření v kosmonautice pokračovalo 
v menší míře až do konce studené války.

Arabské jaro
Od konce roku 2010 do prosince 2012 proběhla ve většině afrických 
a blízkovýchodních arabských zemí vlna protestů, nepokojů, povstání a revolucí proti 
tehdejším, mírně řečeno, autoritativním režimům. V některých zemích se podařilo 
režim svrhnout. V Libyi s leteckou podporou NATO. Očekávání obyvatel ani okolního 
světa se však nenaplnila a demokracie, jak ji známe, se v zúčastněných státech 
neuchytila. Naopak se například Sýrie či Libye propadly do občanské války, v Egyptě 
či Jemenu proběhlo několik vládních převratů a i v dalších zemích trvají nepokoje 
a nestabilita bez nějakého výsledku. Životní podmínky obyvatelstva se ve většině 
těchto zemí dramaticky zhoršily a vedly k vlnám migrace. V některých společnostech 
a regionech je zřejmě možná jen složitá volba mezi demokracií a stabilitou.

Islámský stát (Daeš)
Přibližně v rozmezí let 2014 a 2019 ovládla po bojích velká 
území na pomezí Iráku a Sýrie přísně sunnitská islamistická 
teroristická skupina, která zde vyhlásila Islámský stát 
(asi dvakrát větší než ČR). Území, včetně statisícových 
i milionových měst jako Rakka či Mosul, ovládalo asi 30 tisíc 

velice radikálních a všehoschopných bojovníků, 
vzešlých především z irácké odnože al-Káidy 
a bývalých vojenských sil Saddáma Husajna, 

sesazeného americkou intervencí. Finančně organizace žila 
zejména z peněz z obsazených bank, výkupných za zajaté 
a z ropy. Šlo o stát, v němž platilo tradiční islámské právo 
a uznáván byl jen sunnitský islám. Ostatní náboženství (včetně 
šíitského islámu) byla brutálně potlačována. To a boje, jež 
teroristé na území Iráku a Sýrie rozpoutali, měly za následek 
silnou vlnu uprchlíků do Evropy.

Mezinárodně nebyl stát nikdy uznán. Až v roce 2019 se 
vládním silám Iráku a Sýrie s podporou USA a Ruska, 
zejména leteckou, ale i dalších států a také kurdských 
milicí podařilo islámské bojovníky porazit a vytlačit 
z většiny okupovaných území.

Gulagy po česku
V roce 1948 byly zavedeny tábory nucené práce. 
Obdoba sovětských gulagů. Lidé tam mohli být 
posíláni například jen rozhodnutím Národního 
výboru. Na „převýchovu“ tam bylo posláno 
dle odhadů asi 20 tisíc lidí. Vedle zbavení se 
nepohodlných osob tím režim získával levnou 
pracovní sílu v odvětvích, kde ji postrádal.  

Uranové lágry 
Mezi lety 1949 a 1961 fungovaly 
v Československu trestanecké pracovní tábory při 
uranových dolech. V těchto 18 zařízeních vězni za 
nelidských podmínek (i tehdy hrubě nezákonných) 
těžili uranovou rudu pro Sovětský svaz. Celkem 
těmito tábory prošlo přibližně 65 tisíc trestanců, 
z nichž asi polovinu tvořili političtí vězni.

Zavírání hranic ČSR
Možnost cestovat do zahraničí se po spuštění „železné opony“ 
oproti dobám před válkou velice omezila. Režim nechtěl, aby 
občané porovnávali situaci v ČSR a na Západě. Pasy byly 
vydávány k soukromým účelům jen mimořádně a po roce 1948 
bylo k cestě do zahraničí potřeba ještě povolení, které nedostal 
takřka nikdo. Přechod hranice bez pasu se změnil z přestupku 
na trestný čin s mnohaletým vězením. Začátkem 50. let byla 
zřízena Pohraniční stráž, která neváhala střílet či nechat útočit 
psy. Hranice se SRN a Rakouskem se začaly opevňovat. Byla 
zavedena několikakilometrová zakázaná hraniční pásma, na 
hranicích samotných byly nainstalovány trojstěnné drátěné 
elektrické zátarasy. Řada míst byla zaminovaná. Režimu už 
nešlo o porovnání systému se Západem, své občany na svobodu 
nepouštěl. Tento stav vydržel až do revoluce 1989. Při pokusech 
o „ilegální“ přechod hranice na Západ zemřely stovky lidí.

Emigrace z ČSR
Dá se mluvit o třech zásadnějších vlnách emigrace 
z Československa. První byla vyvolána nacistickou 
okupací roku 1939, kdy odcházeli lidé politicky 
angažovaní a také třeba vojáci, ale zejména Židé, 
kteří vnímali, co se děje s jejich souvěrci v nacistickém 
Německu. Část této emigrace se po roce 1945 vrátila, 
za což se ti, kdo bojovali v západních armádách, dočkali 
pronásledování komunistickým režimem.

Druhá vlna proběhla před únorem 1948 a krátce po 
něm. V té odešlo přibližně 40 tisíc prozíravějších občanů, 
kteří po válečné diktatuře nechtěli zažít další. Mezi ně patřili 
například Ferdinand Peroutka nebo Pavel Tigrid. 

Ve třetí hlavní vlně v letech 1968–1969 odešlo asi 
80 tisíc lidí zklamaných z tanky ukončeného pražského jara 
a také těch, již jen využili relativně otevřených hranic. 

Konzistentní více či méně silná emigrace však provázela 
celou vládu komunistů a celkem z republiky od války do roku 
1989 odešlo přibližně půl milionu Čechů a Slováků.

1980 Byla poprvé zaznamenána nemoc AIDS
(syndrom získaného selhání imunity), kterou 
způsobuje vir HIV. Vědci předpokládají, že 
virus „přeskočil“ z opice na člověka v Africe 
někdy v polovině minulého století. Syndrom 
již ve světě zabil 35 milionů lidí. Šíří se krví 
či spermatem, ale nakazit se lze také při 

transfuzi. Účinný lék proti AIDS lidstvo zatím 
nemá, lékaři však dokážou nástup nemoci 

výrazně zpomalovat. 
V České republice se šíření HIV sleduje od 

roku 1985 a od té doby lékaři evidovali více 
než 3000 nakažených, z nichž již téměř 300 
zemřelo. Ve výzkumu antivirotik se výrazně 

uplatnil například i český vědec Antonín Holý.

1984 Na trh přišly první počítače Macintosh. 
K ovládání používaly „grafi cké rozhraní“ – 
uživatelsky podstatně přívětivější než textové 
ovládání v MS-DOS. Podobné – Windows – 
o rok později zavedla fi rma Microsoft pro PC.

1981 Firma IBM uvedla na trh IBM PC.
Osobní počítač, který se jako první podobal 

současným, jak je známe. Šlo o čtvrtou generaci 
vývoje počítačů, přičemž nultá generace vznikala 
již v době druhé světové války a stroje počítaly 

převážně mechanicky. Relé postupně nahrazovaly 
elektronky, tranzistory a integrované obvody. 
Až do třetí generace se jednalo hlavně o velké 
sálové počítače. Čtvrtou generaci charakterizují 
mikroprocesory, jejichž vývoj jde stále raketově 
dopředu jak z hlediska rozměrů, tak výkonu.

5. října zemřel Steve Jobs (1955–2011). Zřejmě 
největší novodobý vizionář v oblasti počítačů, 
mobilních telefonů či také animovaných fi lmů, který založil fi rmu Apple. Společnost, 
z níž byl později vyhozen, aby se do ní – již takřka krachující – vrátil a vybudoval z ní 
nejhodnotnější fi rmu světa. Svým perfekcionismem z hlediska funkčnosti i designu výrobků 
pozvedl počítač, mobilní telefon či tablet z technických spotřebních věcí až na uživatelsky 
přívětivý designový módní doplněk. Za kvalitu a pohodlí si však Apple také nechá zaplatit. 
Animované fi lmy z Jobsovy dílny Pixar, které přinesly novou, dokonalejší grafi ku, se 
v naprosté většině staly kasovními trháky i díky dokonalým scénářům a často opanovaly 
i udílení Oscarů za celovečerní animovaný fi lm.
„Pokud nebudete v sobotu v práci, v neděli už nechoďte!“ Vedle perfekcionismu byl Steve 
Jobs znám také velmi tvrdým chováním k podřízeným. 
Ve věku 56 let podlehl rakovině slinivky břišní, k čemuž zřejmě přispěla i jeho neústupnost 

a větší víra v sebe než v rady doktorů.
Krátce po smrti vizionáře vyšel Jobsův, pro jakékoli podnikání velmi inspirující, 

životopis od Waltera Isaacsona Steve Jobs.

Mezi lety 1910 a 2010 se podle některých zdrojů zvýšila teplota vzduchu a povrchových vod na 
Zemi o 1,0 °C. Z toho asi dvě třetiny nárůstu nastaly od roku 1980. Podle vědců je extrémně 
pravděpodobné, že lidský vliv je dominantní příčinou pozorovaného oteplování od poloviny 20. století, 
přičemž nejhorší důsledky má produkce skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, metan či oxid dusný. 
Pokud emise zůstanou na současných hodnotách, očekává se dle odhadů do roku 2100 další zvýšení 
povrchové teploty Země o 2,6 až 4,8 °C, což by znamenalo zrychlené tání ledovců, zvýšení hladiny 
moře, lokální změny klimatu a pro řadu regionů by to byla katastrofa.

V roce 1997 proto část průmyslových států dojednala Kjótský protokol, v němž se zavázaly emise 
postupně až o desítky procent snižovat. Některé státy včetně USA však smlouvu neratifi kovaly. 
V roce 2015 na to navázala Pařížská dohoda, již se zavázaly dodržovat i největší producenti CO

2 – 
Čína (produkuje 29 % světového CO2), USA (15 %) a Indie (7 %).

Česká republika Pařížskou dohodu ratifi kovala jako poslední z EU na podzim 2017.
S výrazným snižováním produkce CO2 by měla povrchová teplota na Zemi dle některých 

optimistických scénářů růst „jen“ o 0,3 až 1,7 °C. 

2004 Student programování Mark Zuckerberg založil s několika partnery pro studenty Harvardovy univerzity 
Facebook jako „školní ročenku“. Síť, v níž si účastník vytvoří svůj účet, kde může publikovat pro své 
„přátele“. Již dříve vznikaly relativně úspěšné sociální sítě SixDegrees (1997), Friendster (2002) nebo 
MySpace (2003), která v roce 2006 dosáhla na 100 milionů uživatelů. Ale až Facebook se dokázal prosadit 

opravdu masově po celém světě a ostatní v podstatě vytlačit. Postupně se zpřístupňoval pro další univerzity a roku 2006 se 
otevřel pro veškeré uživatele internetu nad 13 let. 
Po založení Facebooku se Mark Zuckerberg dostal do sporu s dvojčaty Cameronem a Tylerem Winklevossovými, kteří 
jej obvinili z ukradení nápadu, a v roce 2011 jim musel vyplatit 65 milionů dolarů. Tou dobou však měl Facebook již 
více než miliardu uživatelů a v miliardách se odhadovala i jeho hodnota. V roce 2020 Facebook používalo každý měsíc 
2,5 miliardy lidí. Zuckerbergova fi rma má přibližně 50 tisíc zaměstnanců a vykázala zisk přes sedm miliard dolarů. 
Především za dobře cílenou reklamu, protože pro uživatele je Facebook zdarma. Tedy za cenu vkládaných informací 
o soukromí. Pokud v nějaké internetové službě neplatíte za produkt, pak jste vy ten produkt.
Další cenou je postupné celospolečenské přesouvání sociálních kontaktů z fyzické reality do virtuální.

1998 Matematik Sergey Brin (v roce 1979 s rodiči emigroval ze SSSR) a jeho spolužák 
Američan Larry Page založili fulltextový vyhledávač Google. Stejnojmenná americká 
společnost má nyní více než 130 tisíc zaměstnanců a její serverová farma obsahuje 
podle odhadů více než 130 tisíc procesorů. Ty výpočetním výkonem přes 250 tisíc GHz
tvoří zřejmě nejvýkonnější superpočítač na světě. Společnost se řadí mezi desítku 
nejhodnotnějších fi rem na světě (tržní kapitalizace v roce 2020 byla odhadována 
na 1,4 bil. USD). Webová stránka Google.com je nejnavštěvovanější stránkou vůbec. 
Druhou nejpoužívanější YouTube.com vlastní taktéž společnost Google. Slovo googol, 
z něhož vychází název vyhledávače, znamená 10100.

1996 Ivo Lukačevič (* 1974) založil internetový portál 

a vyhledávač Seznam.cz. Současná jasná jednička českého 

internetu provozuje free maily, zpravodajství, celoplošnou 

Televizi Seznam a mnoho dalšího. Je jedním z mála národních 

hráčů schopných doma konkurovat Googlu. 

11. září 2001
Dvě letadla s cestujícími na palubě, po startu 
ovládnutá a pilotovaná teroristy z al-Káidy, naletěla 
do věží Světového obchodního centra – Dvojčat 
v New Yorku. Věže se posléze zřítily. Další unesené 
letadlo narazilo do budovy amerického ministerstva 
obrany Pentagonu a čtvrté se díky statečnému 
boji cestujících zřítilo bez dalších škod do polí 
v Pensylvánii. Čtyři útoky zaplatily životem takřka 
tři tisíce obětí. USA vyhlásily válku terorismu 
a al-Káidě, sídlící v Afghánistánu.

15. ledna 2001 byla internetovým podnikatelem Jimmym 
Walesem a fi lozofem a informatikem Larrym Sangerem 
spuštěna Wikipedie. Celosvětová, kýmkoli upravovatelná 
a vytvářená encyklopedie. Zřejmě ta nejlepší a také jedna 
z nejpopulárnějších věcí, které internet vůbec přinesl. Její jméno 

navrhl Larry Sanger jako spojení slov „wiki“ (havajsky „rychlý“) 
a „encyklopedie“. Česká verze byla spuštěna 3. května 2002. 

Celkově obsahovala Wikipedie v lednu 2021 více než 55,5 milionu 
článků ve více než 300 jazycích a každý den obslouží přibližně 60 milionů požadavků.
Wikipedie je fi nancována neziskovou organizací Wikimedia Foundation především z darů 
a obsahuje výhradně bezplatný obsah bez komerčních reklam. Bez této stránky 
by kniha, již čtete, vznikala podstatně složitěji a déle.

   V roce 1980 bylo v ČSSR zrušeno 
povinné očkování proti pravým 
neštovicím, zavedené v roce 1921. 
Nemoc, jež jen ve 20. století zabila půl 
miliardy lidí, se právě díky očkování 
podařilo zcela vymýtit.
Takřka dokonale se v průběhu 20. století 
podařilo eliminovat řadu dalších vážných 
a smrtících nemocí jako černý kašel, 
dětskou obrnu, spalničky, tuberkulózu 
a další. V povinném očkování se však 
pokračuje. Moderní medicína přináší 
i takové zázraky jako očkování proti 
některým nádorovým onemocněním. 
Plošné očkování má však i řadu 
odpůrců.

  Pravidelné televizní vysílání v ČSR
První televizní přenos obrazu se uskutečnil v Londýně 

v roce 1926. V polovině 30. let v Anglii a v Německu začala 
pravidelná vysílání. 
V ČSR začalo zkušební pravidelné TV vysílání v roce 1953 
a provozoval ho Československý rozhlas. Ještě toho roku si 
355 domácností pořídilo první československý televizor Tesla 
4001A za 4000 Kčs. Původní tři dny vysílání v týdnu se 
průběžně rozšiřovaly až na celý týden v roce 1958. V roce 1961 
již mělo televizi milion domácností. Od roku 1957 vysílala nově 
vzniklá Československá televize a od roku 1973 i v barvě.

Zemřel autor výroku „Bůh je mrtev“ – německý fi lozof Friedrich 
Nietzsche (1844–1900). Také autor teorie nadčlověka a dalších, 
zčásti zneužitých nacisty. V Německu se na zdech objevily nápisy: 
„Nietzsche je mrtev. Bůh“ Myslím, že to nepsal Bůh. Leda 
v zastoupení. Dvacáté století s největšími válkami historie, revolucemi 
a masakry ve jménu ideologií, ale i nebývalým nárůstem blahobytu 
a pohodlí, rozmachem vědy, techniky a se zázraky medicíny začalo.

1. ledna 1900 
přestaly v českých 

zemích platit 
zlatky a krejcary 

a nahradily je 
koruny. V té době 

byly ještě mince 
raženy ze zlata a stříbra. 

1. ledna 1900 1. ledna 1900 
přestaly v českých přestaly v českých 

zemích platit 

byly ještě mince 
raženy ze zlata a stříbra. raženy ze zlata a stříbra. 

Zemřel Antonín Leopold 
Dvořák (1841–1904). 
Jeden z nejvýznamnějších 

českých hudebních 
skladatelů a asi 
světově nejhranější 
český skladatel 

vůbec.

V rusko-japonské válce
(1904–1905) zvítězilo Japonsko

Na Světové výstavě 
v Paříži byl poprvé 

použit termín televize

Thomas Alva Edison si 
patentoval akumulátor

V prvním ročníku Davis 
Cupu vyhráli tenisté 

USA. Druhým 
účastníkem klání 

byla Velká Británie.

1902 Kuba – více než 400 let španělská 
kolonie a posledních několik let pod správou USA 

– vyhlásila nezávislost

Po neskutečných 64 letech na trůnu zemřela 
královna Velké Británie Viktorie

(1819–1901). Doba jejího vládnutí bývá 
označována jako viktoriánské období 
a je charakteristická průmyslovým, 

politickým, vědeckým a vojenským 
rozvojem britských území. 

Svého manžela prince Alberta 
přežila o 40 let.

Po neskutečných 64 letech na trůnu zemřela Po neskutečných 64 letech na trůnu zemřela 
královna Velké Británie Viktoriekrálovna Velké Británie Viktorie

. Doba jejího vládnutí bývá . Doba jejího vládnutí bývá 
označována jako viktoriánské období označována jako viktoriánské období 
a je charakteristická průmyslovým, a je charakteristická průmyslovým, 

politickým, vědeckým a vojenským politickým, vědeckým a vojenským 
rozvojem britských území. rozvojem britských území. 

Svého manžela prince Alberta Svého manžela prince Alberta 
přežila o 40 let.přežila o 40 let.

1901 proběhla 
v Praze premiéra 
Dvořákovy 
opery 
Rusalka

V pouhých šestatřiceti 
letech zemřel významný 

francouzský malíř a grafi k 
Henri de Toulouse-

-Lautrec (1864–1901).
Život nespoutaného 

umělce zřejmě zkrátila 
syfi lida a alkohol.

Švédský král udělil poprvé 
Nobelovu cenu. Oceněn 
byl například německý fyzik
Wilhelm Conrad Röntgen za 
objev paprsků, jež byly později 

nazvány jeho jménem.
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Bratři Orville a Wilbur Wrightové  
v prosinci 1903 jako první 

vzlétli a letěli s letadlem
těžším než vzduch

Zemřel Antonín Leopold 
Dvořák
Jeden z nejvýznamnějších 

českých hudebních 
skladatelů a asi 

vůbec.

proběhla 
v Praze premiéra 
Dvořákovy 
opery 
Rusalka

Henry Ford založil Ford Motor 
Company (Fordovy automobilové 
závody), výroba začíná v Dearbornu 
a model A se prodává za 750 dolarů

1900 Tomáš Garrigue Masaryk
založil Českou stranu lidovou, 

známou také jako realistická strana

Zemřel průkopník vědecko-fantastické 
literatury Jules Verne (1828–1905), 
podepsaný pod více než 60 romány 

(Tajuplný ostrov, Ocelové město, Dva roky 
prázdnin, Matyáš Sandorf...). O skutečném 
autorství některých jím podepsaných knih 

se dnes spekuluje.

Poprvé se jel cyklistický závod Tour 
de France. V šesti etapách museli 
závodníci zdolat 2428 km. Zvítězil 
Maurice Garin v čase 94 h 33 min.

1905 Krvavá neděle v Petrohradě. Jeden z mnoha protestů 
proti pracovním podmínkám v Rusku. Průvod asi 140 tisíc dělníků 

střelbou rozehnala policie. Na dlažbě zůstaly stovky mrtvých 
a zraněných. Bolševici později udávali přes 5000 padlých.

1907 Spisovatel Joseph Rudyard 
Kipling (1865–1936), autor Knihy 

džunglí, dostal jako první 
Brit Nobelovu cenu za literaturu

1908 Na centrální Sibiři 
záhadný výbuch zničil více 
než 80 milionů stromů. 

Exploze 2000krát silnější než 
atomová bomba je připisována 
tunguzskému meteoritu. 

1909 Louis Blériot jako první 
přeletěl Lamanšský průliv

Firma 
Laurin & Klement

začala vyrábět 
automobily
Voiturette A

1908 Henry Ford začíná vyrábět
model T a zavádí montážní linku

Zemřel Geronimo (1829–1909), 
slavný vůdce Apačů, který vedl 
indiány v boji proti vládním silám 
Mexika i USA

1905 Na Českoslovanskou se změnila
Česká strana agrární (založená 1899) – 

nejúspěšnější politická síla prvorepublikového 
Československa. Později byla Košickým vládním 

programem zrušena. 

1907 Vystavení obrazu Pabla 
Picassa (1881–1973) Slečny 
z Avignonu je pokládáno za 

počátek kubismu
1905 Albert Einstein 

publikuje vzorec

E = mc²

 36,6 km za 27 minut

1907 Vznik 
Trojdohody

1911 Norský polárník 
Roald Amundsen
(1872–1928) jako první 
člověk dosáhl jižního 
pólu. Severní pól 
dobyl o dva roky dříve 
Američan Robert Peary 
(1856–1920).

1911–1912 První čínská revoluce. Bylo svrženo 
císařství (dynastie Čching) a vznikla Čínská republika.

Zemřel „otec Vinnetoua“ Karel May 
(1842–1912), německý autor desítek knih 
z Divokého západu, kde nikdy nebyl. Jeho 

knihy, jež měl velmi v oblibě Adolf Hitler, byly 
později zneužity k nacistické propagandě.

Na pohřbu anglického krále Eduarda VII. 
v roce 1910 se setkalo devět evropských 

panovníků. Stojí zleva: norský král Haakon VII., 
bulharský car Ferdinand, portugalský král 

Manuel II., německý císař Vilém II., řecký král 
Jiří I. a belgický král Albert I. Sedí zleva: 

španělský král Alfons XIII., král Spojeného 
království Jiří V. a král Dánska Frederik VIII.

Za pouhé čtyři roky vypukla první 
světová válka, v níž již mnoho ze zastoupených 

národů bojovalo mezi sebou.

Bitva na Marně v září 1914 byla 
významným zlomem během první světové 

války. Spojenci, složení z francouzské 
armády a britského expedičního sboru, 

zastavili německý postup, čímž zachránili 
Paříž. Následovaly však čtyři roky zákopové 
války podél západní fronty. Oběti bitvy byly 

až neuvěřitelně vysoké, 
250 tisíc vojáků bylo zabito nebo zraněno na 

spojenecké straně a podobný celkový počet 
byl odhadován pro německou armádu.

1910 Sčítání lidu.
V českých zemích žije 

10 076 000 obyvatel.

1912 Potopení nepotopitelného. Při své první 
plavbě se po střetu s ledovou krou potopil největší 
zaoceánský parník své doby (269 metrů dlouhý) – 

Titanic. Z více než 2200 osob na palubě jich přibližně 
1500 zahynulo. Ani sesterská loď Britannic společnosti 
White Star Line neměla štěstí a potopila se roku 1916 
po střetu s námořní minou. Třetí sesterská loď Olympic 

sloužila až do roku 1936. 

Japonsko anektovalo 
Koreu (1910–1945)

Zemřeli spisovatelé 
Mark Twain (1835–1910)
a Lev Nikolajevič Tolstoj 

(1828–1910)

Dostupný automobil. Henry Ford zavedl pásovou výrobu ve své automobilce 
Ford Motor Company. Nový proces znamenal revoluci ve výrobě, když zkrátil 
montáž automobilu z 12 hodin na 90 minut. Díky tomu mohl Ford zlevnit 
model T z 850 dolarů na méně než 300. Do roku 1927 jich prodal více 

než 15 milionů.

1914 Panamský průplav 
propojil Atlantský a Tichý 

oceán. 82 km dlouhý 
kanál vybudovali Francouzi 
a Američané. Proplutí stojí 
dle tonáže lodě od 1000 
až do 100 tisíc dolarů, 

výjimečně i více. 

1915 Založena Maffi e – hlavní orgán českého 
domácího odboje během první světové války. Ještě 
toho roku byla řada členů zatčena a rakouskými 
soudy odsouzena za vlastizradu a vyzvědačství. 

Americký dobrodruh a spisovatel Jack 
London (1876–1916) se otrávil morfi em. 
Autor desítek knih a mnoha povídek se od 
mládí živil jako námořník, zlatokop, člen 
pobřežní rybářské hlídky či pirátský lovec 
ústřic. V době zlaté horečky se vydal na 
Aljašku, kde nezbohatl, ale zážitky popsal ve 
svých povídkách a knihách. Patřil k nejlépe 
placeným autorům své doby. Mnohadenní 
večírky na jeho ranči byly vyhlášené. 

1915 Rakousko-Uhersko  
zavedlo přídělový systém

na většinu základních potřeb 

1915 Německý vědec 
Albert Einstein 

prezentoval 
obecnou teorii 

relativity 

  1914 Rakousko-Uhersko 
vyhlásilo válku Srbsku. 
Začala světová válka.

1915 Poprvé byl použit bojový plyn.

Další novinkou bylo nasazení – při 
zákopové válce velice platných – tanků.

Zemřel František Josef I. (1830–1916).
Jako rakouský císař vládl téměř 68 let 

(od 1848).
Jen dva roky vládl jeho nástupce Karel I.,

který 12. listopadu 1918 abdikoval. 

1919 V. I. Lenin založil 
Komunistickou 
internacionálu 

(kominternu). Velice 
despotickou organizaci 

sdružující komunistické strany. 
Kominterna měla za cíl ší řit 

komunismus všemi prostředky, 
včetně ozbrojeného boje. 

1918 Vyvraždění Romanovců.
Od únorové revoluce byli ruský car 
Mikuláš II. a jeho rodina drženi 

v izolaci. Bolševici jej později chtěli 
veřejně odsoudit. Když se však v létě 
1918 blížily k Jekatěrinburgu, kde byl 
držen, československé legie, bolševici 

zřejmě zpanikařili, rodinu 
pod záminkou převozu odvedli 

do sklepa a postříleli. 

1918 Rozpad čtyř velkých říší a zrod vícero 
nových států (ČSR, Maďarsko, Rakousko, 

Jugoslávie, baltské státy a další)

1918 V sovětském Rusku začal 
Rudý teror. Po neúspěšném atentátu 
na Lenina prošla Ruskem první z mnoha 
vln masového zatýkání, věznění a poprav 
vedená bolševiky. Historici odhadují jen 
v této vlně 60 až 200 tisíc popravených. 

1919 ČSR přešla pod ministrem fi nancí 
Aloisem Rašínem na novou měnu (na obrázku 

bankovka z roku 1927)

Při celosvětové pandemii španělské chřipky
v letech 1917 až 1920 zemřelo podle odhadů 

20 až 100 milionů lidí. Násobně více, 
než padlo v první světové válce. 

1919 Afghánistán vyhlásil nezávislost

Němé fi lmy, jež jsou v prvních kinech promítány přibližně od roku 1910, 
střídají kolem roku 1929 fi lmy se zvukem. Prvním československým 

zvukovým hraným fi lmem se stala Tonka Šibenice z roku 1930.

1920 V Paříži byla založena 
Společnost národů 

1921 Vznik KSČ. Od sociální demokracie (vzniklé 1878 
v hostinci U Kaštanu) se odštěpilo levé radikální křídlo 

a založilo Komunistickou stranu Československa. Ta uspěla 
ve volbách. V roce 1929 se strana s nástupem vedení 

„karlínských kluků“ (Klement Gottwald, Rudolf Slánský, Václav 
Kopecký...) radikalizovala a silně se orientovala na Moskvu v rámci 

kominterny. Po Mnichovu byla strana rozpuštěna a vedení odešlo do 
exilu v Moskvě. Tam českoslovenští komunisté do roku 1941 drželi politiku 
odpovídající sovětsko-německému paktu. Po napadení SSSR se strana 
stala významnou silou protinacistického odboje v ČSR a komunisté v čele 
s Gottwaldem se na zádech Rudé armády, Stalina, kominterny a KGB 
vyvezli na čtyři desetiletí do čela ČSR.

1921 První sčítání lidu 
zaznamenalo v ČSR 

13,6 mil. obyvatel. (8,8 mil. 
Čechů a Slováků,  3,12 mil. Němců, 

1,7 milionu Maďarů a dalších)

1920 V USA zavedena 
prohibice (1920–1933). Pít 
lidi neodnaučila, ale některým 

podnikavým umožnila za hranou 
zákona hodně vydělat. 

1921 Vyšly Osudy dobrého vojáka 
Švejka. Osudy jejich autora Jaroslava 

Haška (1883–1923) byly ještě zajímavější. 
Prošel několika obraty od protibolševických 

textů přes službu v císařské armádě, následný vstup do legií, 
„přestup“ do Rudé armády a boj proti bílým až po členství 

v městském sovětu v Irkutsku a další působení na Sibiři. Poté byl 
zřejmě vyslán Sověty do ČSR, aby organizoval komunistické hnutí. 

Po návratu domů se vrátil k bohémskému životu. 

1923 Začalo pravidelné vysílání Československého 
rozhlasu

1921 Ve Francii byla použita 
vakcína proti tuberkulóze

1923 Hitler neuspěl 
s pokusem o puč 
nacistické NSDAP 
v Německu. Strana 
byla zrušena a Hitler 
poslán do vězení, kde 
napsal Mein Kampf.

1921 Vznik Komunistické strany Číny.
Budovat ji pomáhal Mao Ce-tung

(od 1935 tajemník, od 1943 předseda).

1928 Skotský lékař Alexander Fleming objevil na staré Petriho misce penicilin. Plíseň, která 
požírala mikroby kolem. Po mnoha neúspěších se podařilo penicilin použitelný pro léčbu lidí 
vyrobit v roce 1941 chemikům Ernstu Chainovi a Howardu Floreymu. V září 1942 se výrobou 
začaly zabývat farmaceutické fi rmy a v roce 1943 se začal ve velkém používat při léčbě 
zraněných, které dosud často zachraňovala před smrtí jen amputace 
napadených částí těla. Fleming, Chain i Florey dostali Nobelovu cenu.

1929 Černý pátek na burze a hospodářská krize. Zjednodušeně – výprodej akcií 
způsobil paniku a majitelé se jich zbavovali za každou cenu. Kvůli nulové poptávce 

newyorská burza vyhlásila v pátek 25. října krach. To se přelilo na další burzy, 
do podniků a následně na banky, z nichž jen v USA nepřežila třetina. Nedostatek 

fi nancí mezi lidmi i ve fi rmách způsobil obecné snížení poptávky, výroby, propouštění 
a to všechno ve spirále dál po celém světě. Jen v Německu nenašlo v době krize práci 

až 45 % lidí. K úplnému oživení ekonomik došlo až koncem 30. let, a to zejména 
armádními zakázkami.

1923 Generál Primo de 
Rivera (1870–1930) jako 

umírněný diktátor ovládl 
Španělsko. Král Alfons XIII. 

jeho vládu posvětil. 

1923 Mustafa Kemal 
Atatürk ve válce o nezávislost 
vyhnal okupační vojska vítězné 
Dohody, zrušil sultanát, zavedl 
Tureckou republiku evropského 
typu a stal se prezidentem. 

1929 Román Na západní frontě klid přiblížil válku čtenářům. Veterán první 
světové Erich Maria Remarque velice realisticky a čtivě popisuje život a umírání na 

německo-francouzské frontě. Později za Hitlera byla kniha pro poškozování 
německé armády v nacistickém Německu zakázána.

1922 Pochod fašistů Benita 
Mussoliniho na Řím. Mussolini si tím 
vynutil jmenování premiérem a od roku 

1925 již měl pravomoci diktátora. 

Poté, co bolševici zvítězili v občanské válce, byl 
v prosinci 1922 založen Sovětský svaz

1924 Zemřel ruský 
revolucionář 
Vladimir Iljič Lenin.
Vedení Sovětského 
svazu se chopil Josif 
Vissarionovič Stalin.

1925 U Dolních 
Věstonic byla 

nalezena Věstonická 
venuše. „Keramická“ 

soška pocházející 
z mladého paleolitu, 
datovaná do období 
29–25 tisíc let př. n. l. 

1926 Škodovy závody v Plzni koupily 
automobilku Laurin & Klement v Mladé Boleslavi

1927 Osamělý orel – americký pilot Charles 
Lindbergh jako první přeletěl Atlantik

1929 Proběhlo první předávání Oscarů za fi lmy

1930 Slovenská 
ľudová strana 

předložila návrh 
na autonomii 
Slovenska

Zemřel Thomas Alva Edison (1847–1931). Americký 
vědec a vynálezce, který si patentoval žárovku, uhlíkový 
mikrofon, dynamo a stovky dalších vynálezů.

1931 Na dělnické demonstraci v severočeském 
městě Duchcov četníci střelbou do davu

zabili čtyři demonstrující a další zranili

1933 Na Mostecku stávkují horníci. 
Na Rosicku a Oslavansku také.

1933 Adolf Hitler byl zvolen 
německým kancléřem

1935
T. G. Masaryk 
(1850–1937) po 

čtyřech mrtvicích 
abdikoval z funkce 
prezidenta. O dva 

roky později zemřel.

1936 Po volbách, které 
vyhrála levice sdružená 

v Lidové frontě, 
proběhl ve Španělsku 
vojenský puč, který 

přerostl v několikaletou 
občanskou válku 

s přibližně půlmilionem 
obětí. V té se proti 

levici, podporované ze 
zahraničí, mj. ze Sovětského svazu, prosadil 
generál Francisco Franco (1892–1975) 

podporovaný Německem a Itálií, který zavedl 
klerofašistickou diktaturu a vládl 

až do své smrti. Podle některých pramenů 
nechal popravit až 180 tisíc odpůrců. 

Zemřel objevitel 
podmíněných refl exů

Ivan Petrovič 
Pavlov (1849–1936)

1936 Německo a Japonsko podepsaly 
pakt proti kominterně. V roce 
1937 se přidala i Itálie.

1938 25. prosince po zápalu plic 
zemřel Karel Čapek (* 1890). 
Intelektuál, novinář, dramatik, 

překladatel a asi nejznámější český 
spisovatel. Napsal více než dvě 

desítky románů (Krakatit, Továrna 
na absolutno, Válka s mloky) 

a osm divadelních her (Bílá nemoc, RUR, Matka). Byl 
mladším bratrem malíře a spisovatele Josefa Čapka 
(1887–1945), který zemřel v koncentračním táboře. 

Stejný osud by velmi pravděpodobně čekal 
i Karla Čapka, kdyby se dožil války.

1934 Noc dlouhých nožů.
Německá SS v podstatě 
zlikvidovala „sesterskou“ SA.

1934 Persie se 
stává Íránem

Zemřela Marie 
Curie-Skłodowská
(1867–1934). Nositelka 

Nobelových cen za fyziku 
a chemii. 

– hlavní orgán českého – hlavní orgán českého 
domácího odboje během první světové války. Ještě domácího odboje během první světové války. Ještě 
toho roku byla řada členů zatčena a rakouskými toho roku byla řada členů zatčena a rakouskými 
soudy odsouzena za vlastizradu a vyzvědačství. soudy odsouzena za vlastizradu a vyzvědačství. 

na většinu základních potřeb na většinu základních potřeb 

 Německý vědec  Německý vědec 
Albert Einstein Albert Einstein 

prezentoval 
obecnou teorii obecnou teorii 

relativity 

1924 Na tuberkulózu zemřel 
pojišťovací úředník Anšel, 

známý hlavně jako pražský 
německy píšící spisovatel 

Franz Kafka. Autor tří 
románů (Amerika, Proces 

a Zámek) a mnoha povídek.

1919

(kominternu)

1924 Ve Francii vydán manifest 
surrealismu. „Když chtěl člověk napodobit 

chůzi, vynalezl kolo, které se vůbec 
nepodobá noze. Takto dospěl k surrealismu, 

aniž věděl jak.“ Guillaume Apollinaire

Picasso 1935

1937
1926 K loutce Spejbla
vytvořil Josef Skupa 
(1892–1957) Hurvínka

1928 Studio Walta 
Disneyho oživilo 
Mickeyho Mouse

 Hurvínka

Studio Walta 

1926

Prezidentský vůz Škoda

1927 V Číně vypukla občanská 
válka mezi Komunistickou stranou Číny 
(Kungčchantang) a tvrdě vládnoucími 

nacionalisty (Kuomintang)

1929 Plzeňské Škodovy závody koupily 
pražskou leteckou společnost Avia

1929 V pražské Janečkově 
zbrojovce zahájena výroba 
motocyklů Jawa

1929 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, 
vzniklé po válce, se změnilo na 

autoritativnější Království Jugoslávie

pražskou leteckou společnost 

 za fi lmy

1931 Japonsko ve válce proti Číně

1936 Bylo zahájeno
pravidelné vysílání BBC

1932 António de Oliveira Salazar 
(1889–1970) v Portugalsku vyhlásil Estado 
Novo. Silně autoritativní konzervativní stát, 
jehož byl takřka do své smrti premiérem 

(diktátorem). Velice tvrdě zacházel s opozicí, 
zejména komunistickou, ale i fašistickou. 

Revolty řešila policie a armáda.

ilustrační foto  1931

1936 V SSSR proběhl první moskevský 
monstrproces, v němž se Stalin zbavoval 

spolubojovníků Trockého a dalších

1933 Počátky 
kolektivizace 

v SSSR1933 Začala stavba letiště 
Praha-Ruzyně. Provoz zahájen 1937.

1937 Zřízen koncentrační 
tábor Buchenwald

1937 Anglický vynálezce Frank 
Whittle navrhl tryskový motor

1938 30. září Německo, Británie, Itálie a Francie 
podepsaly mnichovskou dohodu o odstoupení 
českého pohraničí Německu. Ihned poté nastalo 

vyhánění Čechů a Židů z pohraničí.
1938 Slovensko vyhlásilo autonomii

1938 V Německu proběhl velký protižidovský 
pogrom, zvaný Křišťálová noc

  Zánik druhé republiky.
15., respektive 16. března 1939 vznikl 
protektorát Čechy a Morava – Německo 
obsadilo zbytek Čech a Moravy.
Slovenský sněm vyhlásil 14. března 1939 
Slovenský štát, spolupracující s Německem. Ten 
trval do obnovení Československa po válce.
Podkarpatsko bylo obsazeno Maďarskem.

1944 Vyvinut první elektronkový počítač ENIAC

V Londýně vyšla kniha Hobit 
od J. R. R. Tolkiena

1937 Margaret Mitchellová získala Pulitzerovu cenu 
za Jih proti Severu

1938 VW začal 
vyrábět populárního 

„brouka“

 prosince po zápalu plic 
. 

překladatel a asi nejznámější český 

desítky románů (Krakatit, Továrna 

V Londýně zemřel 
česko-rakouský 
lékař, zakladatel 
psychoanalýzy 

Sigmund Freud 
(1856–1939)

1939 V USA se začaly 
prodávat nylonové 

punčochy

Oběti komunismu v českých zemích 
Za období komunistického režimu v Československu bylo popraveno z politických důvodů 248 osob (247 mužů 
a Milada Horáková). Do vězení bylo z politických důvodů odsouzeno přes 200 tisíc lidí, asi 20 tisíc lidí bylo bez 
soudu zařazeno do táborů nucených prací. Přibližně 8000 osob v komunistických lágrech a kriminálech zemřelo. 
Asi 450 lidí zemřelo či bylo zabito při pokusu uprchnout přes hranice do NSR či Rakouska.  
(Údaje se dle zdrojů mírně rozcházejí.)

1941 První transport 
Židů do Terezína

1941 V USA měl 
premiéru fi lm Orsona 
Wellese Občan Kane

Během jedné z mnoha stalinských čistek byl 
zastřelen ruský spisovatel a také zaměstnanec 

Čeky Isaak Emmanuelovič Babel
(1894–1940). Autor povídkových knih Rudá jízda 

nebo Historie mého holubníku.

1942 Atentát na Reinharda 
Heydricha. Heydrichiáda. Vyhlazení 

obcí Lidic a Ležáků.

1944 Vypuklo Slovenské národní 
povstání, které Němci krvavě potlačili

1953 Edmund Hillary 
(1919–2008, NZ) a Tenzing 

Norgay (1914–1986, 
Nepál) vystoupali 
na Mount Everest

1950 Čínská lidová 
osvobozenecká 
armáda vtrhla do 
Tibetu a začlenila 
tibetské území do 
ČLR. Dalajlama 
uprchl do exilu.

   1952 Proces s vedením protistátního spikleneckého 
centra v čele s Rudolfem Slánským. Vykonstruovaný proces, 
jenž se na pokyn Moskvy (jako varování komunistickým státům proti 
odchylkám od sovětské politiky) dotkl i vybraných členů KSČ včetně 
jejích špiček. Bylo vyneseno 11 rozsudků smrti a tři rozsudky doživotí. 
Hlavním obviněným byl předseda ÚV KSČ Rudolf Slánský. Proces 
měl v Československu velký ohlas; rozsudky podporovalo přes 8500 
peticí a většina z nich žádala smrt pro všechny obžalované. O vině 
a trestu se rozhodlo v Moskvě – ne u soudu. Popel popravených StB 
rozmetala.

(1899–1961). 
Pravděpodobně spáchal sebevraždu.

dráhu Měsíce kosmickou loď Apollo 8 s třemi astronauty na palubě 
a 20. července 1969 přistál lunární modul mise Apollo 11 s Neilem 
Armstrongem a Edwinem Aldrinem úspěšně na povrchu Měsíce.

Sovětský kosmonaut nikdy na povrch Měsíce nevkročil. Po Měsíci 
ale jezdila sovětská vozítka Lunochod. SSSR se pak více orientoval 
na výstavbu vesmírných stanic, zatímco USA začaly s vývojem 

. Prezidenta, který zachoval odvahu 
v karibské krizi, zahájil projekt Apollo, hodně se angažoval 

revolucionář, jenž se proslavil revolucionář, jenž se proslavil 
při převratu na Kubě, Ernesto při převratu na Kubě, Ernesto 
„Che“„Che“„Che“

1966 V mladoboleslavské automobilce  V mladoboleslavské automobilce 
Škoda 1000 MB

1972 Za pomoci propopulační 
politiky vlády, jako 
byla podpora bydlení, 
novomanželské půjčky či 
zvýšení přídavků na děti, 
se zrodila silná generace 
„Husákových dětí“. V roce 
1974 se narodilo novodobě 
rekordních 195 tisíc dětí 
(nyní je to kolem 110 tisíc).

1972 Palestinská teroristická skupina Černé září na 
olympijských hrách v Mnichově unesla a následně 
zavraždila 11 členů izraelské výpravy. Jako 
odvetu provedl Izrael několik leteckých úderů na 
základny Fatahu, spojovaného s Černým zářím. 
Později provedl operaci Boží hněv, jež měla za cíl 
zlikvidovat všechny, kdo se na mnichovském masakru 
podíleli.

1973 Zemřel 
španělský malíř 
Pablo Picasso 

(1881–1973)

1975 Škoda 100

1973 Byla dokončena stavba 
vysílače na Ještědu 

a Československá televize 
zahájila barevné vysílání

1975 Rudí Khmerové vedení Pol Potem (na fotce vpředu) krvavě ovládli Kambodžu

Zemřel „velký 
kormidelník“ 

Mao Ce-tung 
(1893–1976)

Zemřela „matka“ Deseti malých černoušků, Hercula 
Poirota, slečny Marplové a desítek detektivních knih 

s neodhadnutelným koncem, nejznámější spisovatelka 
všech dob Agatha Christie (1890–1976)

Velice různorodá skupina 242 disidentů 
podepsala a vydala prohlášení Charty 77, 
sepsané z velké části dramatiky Václavem 
Havlem a Pavlem Kohoutem. Později se 

přidaly další stovky signatářů.

Po krutých výsleších StB zemřel první mluvčí 
Charty 77, fi lozof Jan Patočka (1907–1977)

Zemřel herec a režisér 
Charles Spencer 
Chaplin (1889–1977)

Po infarktu (podle spekulací po předávkování drogami) zemřel 
král rokenrolu Elvis Presley (1935–1977). Do současnosti se 

prodalo přes jednu miliardu kopií jeho nahrávek.

1978 Polák Karol Wojtyła 
byl jako Jan Pavel II.

zvolen prvním neitalským
papežem od 16. století

1978 V Anglii se 
narodilo první dítě 
ze zkumavky

1979 Matka Tereza
(1910–1997) dostala 
Nobelovu cenu za mír. 
Humanitární pracovnice 
a řeholnice albánského 
původu, která působila 
v Indii, byla v roce
2006 svatořečena.

Mao Ce-tung 

Zemřel herec a režisér 
Charles Spencer 
Chaplin

Polák Karol Wojtyła 
Jan Pavel II.

Humanitární pracovnice 
a řeholnice albánského 

1973 
španělský malíř 
Pablo Picasso 

(1881–1973)

1974 Byla otevřena první trasa
(C) pražského metra, budovaného 
od roku 1966. Cestující se svezli mezi 
stanicemi Sokolovská (Florenc) a Kačerov. 
V roce 1978 přibyla trasa A a 1985 i trasa B. 
Názvy stanic jako Gottwaldova, Leninova, Fučíkova, 
Budovatelů, Moskevská či Dukelská odpovídaly době. 

od roku 1966. Cestující se svezli mezi 
stanicemi Sokolovská (Florenc) a Kačerov. 
V roce 1978 přibyla trasa A a 1985 i trasa B. 

Po krutých výsleších StB zemřel první mluvčí 
(1907–1977)

1979 Matka Tereza
(1910–1997)
Nobelovu cenu za mír. 
Humanitární pracovnice 
a řeholnice albánského 

1978 První a poslední československý kosmonaut 
Vladimír Remek prožil v rámci sovětského programu 
Interkosmos na palubě lodi Sojuz 28 týden a 22 hodin 

ve vesmíru. Byl to vůbec první kosmonaut, který 
nepocházel z USA ani SSSR.

1969 Muž v černém Johnny Cash 
(1932–2003) vydal svůj slavný koncert 

z věznice San Quentin

1968 Albem roku se 
podle cen Grammy stalo 
„Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band“ od 
The Beatles

1962 V Londýně měl premiéru Dr. 
No podle románu Iana Fleminga. 
První z dosavadních 25 fi lmů 
s agentem 007 s právem 
zabíjet – Jamesem Bondem.

Zemřel britský státník Winston 
Churchill (1874–1965). Bojovník 
proti nacismu i komunismu 
a nositel Nobelovy ceny za 
literaturu podlehl mrtvici.

1962 Britové Mick Jagger a Keith Richards v Londýně založili dodnes koncertující The Rolling Stones
1968 250 tisíc vojáků Varšavské smlouvy vpadlo do Československa v reakci na pražské jaro

1969 Téměř půl milionu lidí tančilo ve Woodstocku

1973 Britská skupina Pink Floyd
vydala album Dark Side of the Moon, 
jehož se prodalo přes 45 milionů kopií

Po aféře Watergate (1972) Richard Nixon rezignoval (1974) na funkci 
prezidenta Spojených států a nahradil ho viceprezident Gerald Ford

1976 Steve Wozniak a Steve Jobs vyrobili v garáži Jobsových 
rodičů v kalifornském Los Altos první počítač Apple

1977 Britská punková skupina Sex Pistols natočila své jediné album Never Mind the Bollocks, Heres the Sex Pistols

1979 Margaret Thatcherová
(1925–2013) se stala první premiérkou 

Spojeného království. Konzervativní 
strana pod jejím vedením třikrát po sobě 

zvítězila ve volbách.

1979 Skupina Pink Floyd prodala za dva týdny po vydání šest milionů kopií alba The Wall

(1925–2013) 

strana pod jejím vedením třikrát po sobě 

  1980 Prahu 
a Bratislavu 
(317 km) propojila 
dálnice D1 a D2

Zakladatele The Beatles 
Johna Lennona 
(1940–1980) v New 
Yorku zastřelil fanatický 
fanoušek

1980 USA, Japonsko, Kanada, Západní 
Německo, Čína a další státy bojkotovaly 
olympijské hry v Moskvě jako protest proti 
ruské invazi do Afghánistánu. Velká Británie, 
Francie a Austrálie se připojily k protestu, 
ale účast na hrách nechaly na sportovcích.

1981 Demokratické protesty v Polsku, vedené 
odborovou organizací Solidarita s Lechem 
Wałęsou v čele, ukončila vláda vyhlášením 
stanného práva. Moc převzala armáda.

1981 Americkým 
prezidentem se stal 
Ronald Reagan
(1911–2004)

1982 Proběhla britsko-argentinská válka 
o Falklandy. Velká Británie si po 74denním 
konfl iktu vzala zpět ostrovy, jež Argentina 
označovala za své a obsadila. Argentinská 
vojenská junta se následně zhroutila.

Na trh přišly první počítače MacintoshMacintosh. 

dopředu jak z hlediska rozměrů, tak výkonu.dopředu jak z hlediska rozměrů, tak výkonu.

Wałęsou v čele, ukončila vláda vyhlášením Wałęsou v čele, ukončila vláda vyhlášením 
stanného práva. Moc převzala armáda.

(1893–1976)(1890–1976)(1890–1976)

 na funkci  na funkci 
prezidenta Spojených států a nahradil ho viceprezident Gerald Ford

1986 Jaderná havárie v Černobylu. Při technické zkoušce, 
jež měla zkontrolovat funkci reaktoru při případném výpadku 
elektřiny v černobylské jaderné elektrárně, 
se přehřál chladicí systém a došlo k obrovské explozi. Jaderná 
elektrárna byla vyřazena z provozu, 31 osob zemřelo hned 
nebo v následujících dnech, okolí bylo zamořeno. Další stovky 
až tisíce lidí byly těžce zasaženy při likvidaci havárie. Celkem 
bylo radioaktivitou zasaženo přibližně půl milionu lidí, z nichž 
dle odhadů pět tisíc na následky zemřelo. Do atmosféry se 
uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí 
Sovětského svazu, východní Evropou a Skandinávií na celou 
severní polokouli. Byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, 
Běloruska a Ruska. Široké okolí elektrárny bylo evakuováno 
a změněno v uzavřenou zónu. V období 1986–2000 došlo 
k přesídlení více než 350 tisíc lidí. Sovětský svaz o havárii 
informoval až pod tlakem informací ostatních států, kde 
zaměstnanci elektráren naměřili kontaminaci ovzduší, se 
zásadním zpožděním. Černobylská havárie uvolnila tolik 
radioaktivní kontaminace jako 400 bomb z Hirošimy. Její 
celkový dopad byl asi stokrát až tisíckrát menší než kontaminace 
způsobené testy jaderných zbraní v polovině 20. století.

1989 V mnoha satelitech Sovětského 
svazu padl komunismus. K převzetí 
moci demokratickými silami došlo 
kromě ČSSR také v NDR, Polsku, 

Maďarsku, Rumunsku či Jugoslávii. 
Rumunský diktátor Nicolae 
Ceaușescu byl popraven.

1989 V mnoha satelitech Sovětského V mnoha satelitech Sovětského 

1984 Básník Jaroslav 
Seifert obdržel Nobelovu 

cenu za literaturu

1984 Země východního bloku 
včetně ČSSR jako odvetu 
za Moskvu bojkotovaly 
olympiádu v Los Angeles

1984 Michael Jackson
vyhrál osm cen Grammy

1985 Generálním tajemníkem KSSS se stal 
Michail Gorbačov, který zahájil „perestrojku“ – 
přestavbu ekonomiky směrem k tržním principům

1984 Vznikl Prognostický ústav Československé akademie věd. 
Ústav, kterým prošlo pozoruhodné množství pozdějších polistopadových 

ministrů, premiérů i prezidentů. Například Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír 
Dlouhý, Ivan Kočárník, Tomáš Ježek či Valtr Komárek.

1984 Čínský premiér Čao C’-jang a britská premiérka Margaret 
Thatcherová podepsali čínsko-britské společné prohlášení 
o převodu Hongkongu zpět do Číny v roce 1997

1985 První ze série setkání amerického prezidenta Ronalda Reagana 
a sovětského vůdce Michaila Gorbačova

1987
Škoda 
Favorit

1988 Sovětský svaz 
začal stahovat vojsko

z Afghánistánu

1988 Vyšlo první 
číslo obnovených 
Lidových novin

1989 Protivládní 
protesty 

v komunistické 
Číně rozdrtily na 

náměstí Nebeského 
klidu tanky

Zemřel španělský 
surrealistický malíř 
Salvador Dalí 

(1904–1989)

1987 
5 mld. obyvatel

1999           
6 mld. obyvatel

1974
4 mld. obyvatel

Černé záříČerné září na Černé září na Černé září
olympijských hrách v Mnichově unesla a následně olympijských hrách v Mnichově unesla a následně 
zavraždila 11 členů izraelské výpravy. Jako 
odvetu provedl Izrael několik leteckých úderů na odvetu provedl Izrael několik leteckých úderů na 
základny Fatahu, spojovaného s Černým zářím. 

vysílače na Ještědu  na Ještědu 
a Československá televize a Československá televize 
zahájila barevné vysílánízahájila barevné vysílání

Zemřela „matka“ Deseti malých černoušků, Hercula 
Poirota, slečny Marplové a desítek detektivních knih 

2011 2023 (dle odhadů)
7 mld. obyvatel 8 mld. obyvatel

1991 Bombardováním Iráku 
koaličními silami vedenými USA 
začala operace Pouštní bouře. 
Cílem bylo osvobodit Kuvajt, 
obsazený iráckými jednotkami.

1991 Rocková kapela 
Nirvana vydává singl 

Smells Like Teen 
Spirit, označovaný za 

hymnu generace X

1991 Škoda 
Mladá Boleslav 
privatizována 
německou 
Volkswagen 
Group

SSSR se rozpadl. Sovětští komunisté 
se ještě v srpnu 1991 neúspěšně pokusili 
převzít otěže a udržet staré pořádky, ale 
proreformní Michail Gorbačov za podpory 
Moskvanů a také například Borise Jelcina 
puč odrazil. Jednotlivé republiky se v té 
době již snažily osamostatnit a v prosinci 
Nejvyšší sovět Sovětského svazu 
ekonomicky zdecimovaný SSSR 
rozpustil. Tím de facto skončila 

studená válka.

1994 Anglie a Francie byly propojeny 
50 kilometrů dlouhým Eurotunelem 
pod Lamanšským průlivem

1994 Režisér  
Quentin Tarantino 
natočil kultovní 
Pulp Fiction

  1996 Film Kolja Jana a Zdeňka Svěrákových získal 
Oscara za nejlepší cizojazyčný fi lm

1994 Společnost 
Pixar Stevea Jobse 
natočila veleúspěšný 
Příběh hraček. První 
celovečerní fi lm 
vytvořený kompletně 
pomocí počítačově 
generovaných snímků. 

1996 Vědcům se podařilo 
naklonovat prvního savce 
z dospělé buňky – ovečku 
Dolly (1996–2003)

1997 V Londýně vyšla první kniha J. Rowlingové 
o Harrym Potterovi. Zatím se po Bibli 
nejúspěšnější knihy historie – Harry Potter a kámen 
mudrců – prodalo více než sto milionů výtisků. 
Obdobně úspěšných je i dalších šest dílů série. 

1994 Dnes nejbohatší muž 
světa Jeff Bezos založil 
e-shop Amazon.com

  Tvář pražského jara 
Alexander Dubček 
(1921–1991) zemřel na 
následky autonehody

1993 Začala vysílat komerční 
televize Premiéra (Prima). O rok 

později se přidala Nova.

1993 Vznikla Evropská unie

pod Lamanšským průlivem

Začala vysílat komerční 

Zpěvák skupiny Nirvana 
Kurt Cobain (1967–1994) 

se zastřelil

Při krmení holubů zemřel jeden z velkých 
československých spisovatelů Bohumil 
Hrabal (1914–1997). Autor předlohy 
fi lmů Ostře sledované vlaky, Skřivánci na 
niti či Obsluhoval jsem anglického krále 
a mnoha dalších knih.

Premiéra (Prima). O rok 

Oscara za nejlepší cizojazyčný fi lm

15. ledna 2001 byla internetovým podnikatelem Jimmym Tři soutěsky se stavěly téměř 10 let 
a hráz byla dokončena v roce 2006 

s ofi ciálními náklady přes 25 mld. dolarů. 
Kvůli dílu, jehož výkon se rovná přibližně 

20 Temelínům a jež má pokrýt až 10 % 
spotřeby elektřiny Číny, se musely přesídlit 

čtyři miliony obyvatel.  

2003 Úspěch slavil i čínský kosmický 
program, když ČLR vyslala do vesmíru 

svého prvního kosmonauta

Ke konci roku 2004 
byla zrušena 

„vojna“ – povinná 
základní vojenská 

služba

Původem polského 
papeže Jana Pavla II. 
(1920–2005) nahradil 

Němec Benedikt XVI. Ten 
v roce 2013 rezignoval ze 
zdravotních důvodů a na 
jeho místo byl zvolen 

silně sociálně zaměřený  
František, narozený 

v Argentině.

2006 Severní Korea provedla 
jadernou zkoušku. OSN 

na ni kvůli jejímu balistickému 
a jadernému programu uvalila 

sankce.

2007 V USA začala velká 
hypoteční krize způsobená 
pravděpodobně dlouhodobým 

nadhodnocováním prodávaných 
nemovitostí, jež nakonec 
neměly hodnotu bankami 

poskytnutých hypoték. Krize se 
posléze přelila do celosvětové 
fi nanční a hospodářské krize 

v roce 2008. 

Na zástavu srdce poté, co jej osobní 
lékař předávkoval sedativy, zemřel 

král popu Michael Jackson
(1958–2009). Po The Beatles a Elvisi 
Presleym třetí nejprodávanější interpret.

2008 Na infarkt ve věku 89 let 
zemřel Alexandr Solženicyn. 
Ruský nositel Nobelovy ceny za 
literaturu, autor knihy Souostroví 

Gulag o lágrech v Sovětském svazu, 
v nichž za kritiku Stalina v dopise 

příteli sám strávil osm let.

Zemřel zřejmě nejpopulárnější 
ekonom 20. století Milton 

Friedman (1912–2006). Americký 
rodák a nositel Nobelovy ceny 
za ekonomii z roku 1976 byl 
zásadním zastáncem ničím 

neregulovaného volného trhu.

V roce 2006 vznikl další typ 
sociální sítě Twitter, kde uživatel může 
publikovat rozsahem omezené příspěvky pro své followery (sledující). O pět 
let později již měla síť přes 200 milionů uživatelů. V roce 2017 se rozsah 

příspěvků rozšířil ze 140 na 280 znaků. 
V roce 2021 mají některé účty (například Barack Obama či Justin Bieber) více než 
100 milionů sledujících. Řada politiků Twitter používá jako kanál pro komunikaci s voliči. 
Účet Donalda Trumpa s 88 miliony sledujících byl po násilném vniknutí jeho 
podporovatelů do Kapitolu v lednu 2021 zablokován.

opravdu masově po celém světě a ostatní v podstatě vytlačit. Postupně se zpřístupňoval pro další univerzity a roku 2006 se 
otevřel pro veškeré uživatele internetu nad 13 let. 
Po založení Facebooku se Mark Zuckerberg dostal do sporu s dvojčaty Cameronem a Tylerem Winklevossovými, kteří 
jej obvinili z ukradení nápadu, a v roce 2011 jim musel vyplatit 65 milionů dolarů. Tou dobou však měl Facebook již 
více než miliardu uživatelů a v miliardách se odhadovala i jeho hodnota. V roce 2020 Facebook používalo každý měsíc 
2,5 miliardy lidí. Zuckerbergova fi rma má přibližně 50 tisíc zaměstnanců a vykázala zisk přes sedm miliard dolarů. 
Především za dobře cílenou reklamu, protože pro uživatele je Facebook zdarma. Tedy za cenu vkládaných informací 
o soukromí. Pokud v nějaké internetové službě neplatíte za produkt, pak jste vy ten produkt.
Další cenou je postupné celospolečenské přesouvání sociálních kontaktů z fyzické reality do virtuální.

1990 Hubbleův vesmírný 
dalekohled vysílá své první 
fotografi e z vesmíru

 Butch Cassidy, Hombre, soudce 
Roy Bean či Frajer Luke –

herec s pomněnkovýma očima 
Paul Newman (1925–2008)

zemřel. Hrál ve více než 
50 fi lmech a byl devětkrát 
nominován na Oscara, 
z čehož jednou uspěl.

 Butch Cassidy, Hombre, soudce 
Roy Bean či Frajer Luke –

herec s pomněnkovýma očima 
(1925–2008)

zemřel. Hrál ve více než 
50 fi lmech a byl devětkrát 

2009 Slovensko přešlo na euro

2010 V Dubaji byla dokončena se 189 podlažími 
a 828 metry nejvyšší budova světa – Burdž 
Chalífa. Stavba trvala šest let a stála více než 
1,5 miliardy dolarů.

  2013 Končící prezident 
Václav Klaus vyhlásil velmi 

kontroverzní amnestii, v níž 
mimo jiné ukončil vyšetřování 
několika velkých ekonomických 
kauz, jako například privatizace 
Mostecké uhelné společnosti

2013 Česká televize spustila speciální 
kanál ČT:D, aby děti mohly celý den koukat 

na televizi

2012 U italských břehů najela na mělčinu a převrátila se na 
bok 290 metrů dlouhá výletní loď Costa Concordia. 
Z přibližně 4000 lidí na palubě 32 ztroskotání nepřežilo. 

Globální oteplování – Kjótský protokol – Pařížská dohoda

Bitcoin a kryptoměny
V letech 2008 a 2009 přišel vývojář (nebo skupina vývojářů) pod 
pseudonymem Satoshi Nakamoto s projektem první kryptoměny – 
bitcoinu. Vlastně internetové P2P platební sítě. Měna samotná se 
„těží“ pomocí matematických operací na výkonných počítačích a její 
konečné množství má být 21 milionů. Její vlastníci jsou zjednodušeně  

držitelé digitálního „kódu“. Fyzicky neexistující digitální měna díky 
omezenému množství, na rozdíl od běžných měn doplňovaných národními 

bankami, nepodléhá infl aci. Její hodnota od počátečních „pár“ dolarů za minci 
téměř raketově vzrostla na desítky tisíc dolarů. V současné době lidé bitcoiny kupují 
a drží zejména jako dlouhodobě rostoucí investici, ale jde jimi i platit v některých 
obchodech. V Česku například na Alza.cz. Podle tvůrců by měla decentralizovaná měna 
neřízená národními bankami v budoucnu nahradit běžné peníze.

Problematická je energetická náročnost těžby bitcoinů a celého projektu vůbec. 
Roční spotřeba je přibližně 120 TWh, což je asi dvojnásobek spotřeby celé ČR. 

Kritici také poukazují na pouze spekulativní krytí měny, kdy v případě poklesu 
množství dalších zájemců zůstanou držitelům jen digitální cifry.

Hodnotou měny navíc velmi hýbou postoje jednotlivých států k jejímu 
používání a její legálnosti vůbec. Ale také třeba jen tweetová prohlášení velkých 
investorů, jako je například Elon Musk. 

Dosud však bitcoin letí vzhůru a v zatím největší špičce v dubnu 2021 jeho 
cena výrazně přesahovala milion korun (o pár měsíců později byla poloviční). 
Celková tržní kapitalizace všech bitcoinů je v současnosti téměř 800 miliard 
dolarů. Nejnižší jednotka bitcoinu je podle svého tvůrce satoshi (sat). 1 BTC = 
100 milionů sat.

Vedle bitcoinu v současnosti existují desítky dalších kryptoměn, z nichž po bitcoinu 
největší ethereum má tržní kapitalizaci přes 200 mld. dolarů a několik dalších měn 
v kapitalizaci přesahuje 10 mld. dolarů.

1937 V San Francisku byl dostavěn 
most Golden Gate

1937 Německá vzducholoď Hindenburg 
explodovala v New Jersey. 35 z 97 lidí 

na palubě zemřelo.

1944 Německo nasadilo proudové letounové 
střely V-1 a rakety V-2 proti Velké Británii

1945 ČSR odstoupila 
Zakarpatskou Ukrajinu

(Podkarpatskou Rus) Ukrajině (SSSR)

1945 Spojenci bombardovali Prahu

1945 Založena Organizace 
spojených národů (OSN)

1945 Ho Či Min vyhlásil 
Vietnamskou demokratickou 

republiku

1947 Hinduistická Indie a muslimský 
Pákistán, dosud spravované Brity, 

získaly nezávislost
1947 Rozdělením Palestiny vznikl 

rozhodnutím OSN židovský stát a v roce 
1948 vyhlásil Izrael nezávislost na britské 
správě. O svou existenci musel od počátku 

bojovat, a to nejen diplomaticky.
1947 V USA byla založena zpravodajská 

služba CIA

Atentátník zastřelil 
indického duchovního 
vůdce a představitele 
indického hnutí za 

nezávislost Mahátmu 
Gándhího
(1869–1948)

1949 Vznik Západního a Východního 
Německa. Západními státy ovládané zóny 
Německa se spojily ve Spolkovou republiku 

Německo. Ze sovětské okupační zóny vznikla 
Německá demokratická republika.

1949 Vyhlášena Čínská 
lidová republika

1949 Vyšel antiutopistický román 
britského spisovatele George 
Orwella 1984

V březnu 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace pandemii 
koronavirové choroby covid-19. Nemoc se začala šířit již v roce 2019 
z jedenáctimilionového čínského města Wu-chan. Tam se vir 
SARS-CoV-2, jenž nemoc způsobuje, na člověka zřejmě přenesl 
z netopýrů na zvířecím trhu. 

Kvůli velmi rychlému šíření nemoci byly v mnoha státech vyhlášeny 
„lockdowny“, včetně uzavření škol, průmyslových podniků či sportovišť 
a zákazů vycházení. Covid celosvětově zastavil turistický ruch 
a gastronomii, ale hluboce zasáhl i celý zbytek ekonomiky. 

Do podzimu 2021 bylo potvrzeno 250 milionů případů nakažení 
a téměř pět milionů úmrtí připisovaných covidu-19 po celém světě. 
Podle těchto čísel umírají téměř dvě procenta nakažených. Pro srovnání: 
u chřipky, k níž někteří lidé nemoc přirovnávají, je smrtnost 0,1 %.

České úřady do podzimu 2021 zaznamenaly téměř dva miliony 
nakažených a přes 30 tisíc obětí.

Díky obrovským investicím se farmaceutickým fi rmám velmi rychle 
podařilo vyvinout vakcíny proti onemocnění covid-19 a v rozvinutých 
státech probíhá masivní očkování. V těch nejúspěšnějších dosáhla 
proočkovanost, zaručující lehký průběh nemoci, až kolem 80 % 
obyvatelstva. Většina evropských států však na podzim 2021 
nedosáhla 70 % a v méně rozvinutých zemích světa jsou naočkovány 
i jen jednotky procent obyvatel. Očkování má mnoho odpůrců.

Vir se dále po světě šíří rychlostí takřka půl milionu nakažených za 
den a kvůli množství přenosů vznikají další mutace.

OSN označila pandemii za největší zkoušku, které svět čelil od druhé 
světové války. Návrat k předcovidovému životu je v nedohlednu.

2021 Jižní Moravou se prohnalo zřejmě nejsilnější tornádo v historii ČR. Dosahovalo 
pátého stupně ze šestistupňové škály. Zdemolovalo několik vesnic, kde bralo střechy i domy, 
pohazovalo auty, převracelo autobusy. 
Dle expertů musíme v Česku počítat s čím dál častějším extrémním počasím, jako jsou vlny 
vysokých teplot či přívalové deště. 
Celosvětově předvádí počasí úkazy, mírně řečeno, dříve málo běžné. V Grónsku bylo naměřeno 
rekordní tání ledovců, v chladnějších částech Kanady v červenci dosahovaly teploty ve stínu 
rekordních 50 °C. Dříve nezažívaná letní vedra v posledních letech trápila i obyvatelstvo ruské 
Sibiře a tamní permafrost taje. „Je jednoznačné, že vlivem člověka došlo k oteplení atmosféry, 
oceánu i pevniny,“ konstatovala zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu.

2020 Smrt George Floyda během zatýkání 
v americkém městě Minneapolis spustila masové 
protesty proti policejní brutalitě vůči Afroameričanům. 
Zároveň vedla k obrovské podpoře hnutí Black Lives 
Matter (na černých životech záleží), upozorňujícího 
na rasismus vůbec v USA i mnoha dalších zemích. 
V důsledku protestů byly úředně odstraněny,  
spontánně strženy či poškozeny některé pomníky či 
sochy osobností z amerických a světových dějin, jež 
kritici vnímali jako rasistické či kontroverzní, případně 
profi tující z otroctví. Mimo jiné i Winstona Churchilla. 
Kritice se nevyhnula ani některá umělecká díla. 
Román Agathy Christie s problematickým názvem 
Deset malých černoušků například vyšel v češtině 
v roce 2021 pod titulem A pak nezbyl žádný.
Někteří sportovci, zejména ve Velké Británii či 
USA, poukazují na problém rasové diskriminace 
pokleknutím před začátkem zápasu. 

  Nehodu vrtulníku na Aljašce nepřežil Petr Kellner 
(1964–2021). Majitel společnosti PPF a v roce 2020 s majetkem 
14,9 miliardy dolarů (373 miliard korun) 69. nejbohatší člověk na 
světě zemřel při tzv. heliskiingu v pohoří Chugach. 

Petr Kellner po VŠE (1986) pracoval v podniku zahraničního 
obchodu Strojimport a jako produkční ve Filmovém studiu Barrandov. 
V roce 1991 velice úspěšně vstoupil do kuponové privatizace. Založil 
První privatizační fond (PPF) a s kapitálem 40 milionů korun (od 
manažerů státního podniku Sklo Union Teplice Jaroslava Přerosta 
a Štěpána Popoviče) získal 1,4 % všech bodů investovaných občany 
v prvním kole privatizace, a dokonce 2,1 % ve druhém. 

Zlom pro PPF znamenal rok 1996, kdy koupila 20 % akcií České 
pojišťovny. Tehdejší ministr fi nancí Ivan Kočárník se později stal předsedou představenstva 
České pojišťovny. Později pojišťovnu Kellner plně ovládl a roku 2016 prodal za 64 miliard 
korun. Dnes PPF úplně či částečně patří společnosti Home Credit, Air Bank, telekomunikační 
Cetin a O2, strojírenská Škoda Transportation, CzechToll, vybírající v Česku mýto, Mall, 
O2 arena a mnoho dalších. Podnikání je rozkročené po celém světě, včetně Číny a Ruska. 
PPF také stojí za Open Gate School pro nadané a bohaté žáky.

V roce 2018 koupil Kellner dceři koně Catch Me If You Can za 11 milionů dolarů.

2021 Naprosto klíčové místo námořní 
trasy Asie–Evropa, Suezský 
průplav, zahradila zaklíněná 
loď. Čtyřsetmetrový kontejnerový kolos 
Ever Given, vážící 220 tisíc tun, poryv 
větru nahnal na mělčinu a plavidlo 
týden blokovalo cestu dalším více než 
350 lodím. 

2021 Námořní doprava několikanásobně zdražila. Zatímco v roce 2010 vyšla 
doprava šestimetrového kontejneru z Asie do Evropy na tisíc dolarů, v roce 2020 to 
byl přibližně dvojnásobek. S celosvětovou pandemií covidu se v roce 2021 transport 
prodloužil z běžných 45 dnů na takřka 70 a cena výrazně přesáhla 10 tisíc dolarů. 
Jedním z důvodů je stále rostoucí konzum a požadavky na množství přepravovaného 
zboží. Především ale nedostatek pracovních sil na překládku v přístavech a chybí také 
lodi a posádky. Pro představu, jen Suezským průplavem propluje ročně téměř 20 tisíc lodí 
schopných každá naložit přibližně 20 tisíc kontejnerů.
Některé levnější zboží, jako například textil, se tak již z Asie přestává vyplácet dovážet. 

2020 Po nástupu pandemie 
covidu-19 byly v Česku v březnu 
uzavřeny základní, střední 
i vysoké školy. Původně 
ohlášené dva týdny se protáhly na 
měsíce a děti se vrátily do lavic až 

před letními prázdninami. S nástupem druhé vlny na podzim 
byly školy uzavřeny znovu a distanční výuka probíhala 
s přestávkou kolem Vánoc až do jara 2021. 

USA odchází z Afghánistánu
Na základě dohody mezi tehdejším prezidentem USA Donaldem Trumpem a Tálibánem začala v květnu 2021 administrativa prezidenta Joea 
Bidena stahovat americká vojska z Afghánistánu. Své vojáky stáhly také ostatní státy NATO, včetně České republiky. Bez podpory zvenku 
afghánská vláda nebyla schopna vzdorovat silám Tálibánu a ten Afghánistán velice rychle znovu ovládl. Většinu měst obsadily síly Tálibánu bez 
boje, jelikož afghánská vládní vojska se vzdala. Již 15. srpna 2021, opět bez odporu, obsadil Tálibán hlavní město Kábul. Západní státy narychlo 
evakuovaly své občany a ze země bylo evakuováno také mnoho Afghánců ohrožených kvůli spolupráci s USA a spojenci. 31. srpna byla po téměř 
20 letech defi nitivně ukončena přítomnost USA v Afghánistánu, když kolem půlnoci opustili afghánské území poslední američtí vojáci a americký 
velvyslanec. Někteří kritici přirovnali pád Kábulu k pádu Saigonu v roce 1975 při odchodu Američanů z Vietnamu. 
Při operacích v Afghánistánu padlo přes 3,5 tisíce spojeneckých vojáků (z toho 2312 amerických a 14 českých vojáků). Jen Američané měli přes 
20 tisíc zraněných. Finančně stála invaze USA podle odhadů přibližně bilion dolarů a další stovky miliard byly určeny na obnovu Afghánistánu.
V samotném Afghánistánu si válka za 20 let vyžádala téměř čtvrt milionu životů (40 tisíc civilistů, přes 84 tisíc tálibánců, 125 tisíc příslušníků 
afghánské armády a policie). Pět milionů lidí přišlo kvůli válce o své domovy.

1951 Spolková republika Německo, Francie, Itálie, Belgie, 
Lucembursko a Nizozemsko založily Evropské společenství 
uhlí a oceli, z něhož se zrodila Evropská unie. Vedle 
zjednodušení hospodářské spolupráce měla organizace 
kontrolovat německé zbrojení a předejít hrůzám, jako 
byla světová válka (což se ve fi nále povedlo). V roce 
1957 stejné státy vytvořily Evropské hospodářské 
společenství. V následujících letech vznikaly další 
obdobné evropské organizace a přidávaly se další státy.

V roce 1992 na základě Maastrichtské smlouvy 
vznikla Evropská unie. Postupně se rušily kontroly 
na hranicích v rámci unie, rušila se cla a sjednocovalo 
právo. V roce 1999 byla prosazena společná měna euro, 
kterou však mohou zavést jen země splňující ekonomické 
podmínky – konvergenční kritéria.

V roce 2021 má EU 27 členů, z nichž 19 je v eurozóně 
(platí eurem). Česká republika byla přijata do EU v roce 
2004. V lednu 2020 unii opustilo Spojené království.

2003
73 % hlasujících 

v celostátním referendu 
souhlasilo se vstupem 

ČR do EU

2004 ČR 
vstoupila 

do EU

1945 Začaly norimberské procesy 
s nacistickými válečnými zločinci. Dvanáct 

z nich bylo odsouzeno k trestu smrti.

1945 Vyšla Farma zvířat George Orwella. Dvě nohy 
špatně, čtyři nohy dobře. Jestli si přečíst jednu knihu 
o totalitě, pak Farmu zvířat. Geniální Orwell na pár 

stránkách přesně popisuje vývoj ideálů, revoluci, budování 
komunismu, realitu a následky. Na konci je vám ovcí líto, 
ale zároveň přemýšlíte, zda jsou důsledkem, nebo příčinou 

problému. V již od počátku brutálních totalitách, jako 
bylo Rusko, bezpochyby důsledkem. Jinde však často 

i příčinou. Za války bylo v Anglii vydání knihy zakázáno 
pro poškozování spojenců. 

2003 Po teroristických útocích 11. září 2001 označil 
George W. Bush Irák za součást „osy zla“ a v roce 2003 
USA se spojenci provedli invazi do země. Prezident 
Saddám Husajn byl sesazen a později popraven. 
USA pomáhaly vojensky udržovat ve volbách zvolený 
demokratický režim do roku 2011, kdy se z Iráku stáhly. 
Tam okamžitě začaly střety mezi vládnoucími šíity a na 
druhou kolej odsouvanými sunnity.

2006

Privatizace bankovního socialismu
V 90. letech fungovaly české banky na komerčních principech, ale vlastnil je stát. Žádoucí bylo, aby při transformaci 
ekonomiky pomohly s fi nancováním, a neofi ciálně se říká, že pokyn byl půjčovat vlastně na všechno. Také proto 
byly banky při schvalování i značně rizikových úvěrů často, mírně řečeno, ať již nekompetencí, či záměrně, velice 
shovívavé. Čtveřice největších bank – Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB a IPB – tak v druhé polovině 
90. let vykazovala každoroční miliardové ztráty a s nevratnými úvěry v hodnotě desítek miliard ústavy balancovaly 
na hraně krachu. Zatímco některé menší fi nanční domy nechaly vlády padnout, ty největší na přelomu tisíciletí 
zasanovaly a zprivatizovaly. Na Konsolidační banku, později Konsolidační agenturu, byly převedeny toxické úvěry 
za stovky miliard a své majoritní podíly v ČSOB, Komerční bance a České spořitelně vláda s celkovou ztrátou desítek 
miliard prodala belgické KBC, francouzské Société Générale a rakouské Erste Bank. Ještě o řád vyšší ztráty znamenal 
krach IPB (rok 2000), v té době již ovládnuté japonskou Nomurou, jejíž pohledávky převzala ČSOB a znovu zaplatil 
stát. Jiná cesta k zajištění ekonomicky standardního fungování ústavů obhospodařujících miliony střadatelů ale asi 
nevedla a astronomickou cenu stovek miliard korun je nutné brát jako daň za celkový přechod k tržní ekonomice. Při 
celosvětové fi nanční krizi v roce 2008 se české banky již ukázaly jako velice stabilní.

2014 Válka na Ukrajině a anexe Krymu
Po rozpadu SSSR v roce 1991, způsobeném především totálním ekonomickým vyčerpáním 
kolosu spravovaného z Moskvy, se 15 následnických států vydalo svou cestou. Část z nich, 
jako pobaltské státy či Gruzie, se od Ruska odvrátila a orientovala se na Evropskou unii 
a NATO. Některé, jako Bělorusko či Kazachstán, jsou s Ruskem stále pevně svázány. 
Ukrajina spolupracovala jak s Ruskem, tak s Evropskou unií. Po takzvaném Euromajdanu na 
přelomu let 2013 a 2014 se však země přeorientovala více na západní Evropu. V některých 
částech Ukrajiny s většinově ruským obyvatelstvem však propukly protesty, které například 
na východě země, bohatém na uhlí, přerostly v ozbrojený konfl ikt mezi ukrajinskou 
armádou a dobrovolnickými ozbrojenými silami na jedné straně a proruskými separatisty, 
podporovanými Ruskou federací, na druhé. 
Rusko na odklon svého západního souseda reagovalo také vojenským obsazením 
strategicky důležitého ukrajinského poloostrova Krym v Černém moři. Jeho obyvatelé se 
následně v referendu vyslovili pro připojení k Rusku.

  2013 V první přímé volbě prezidenta občané vybrali 
Miloše Zemana. Porazil tak Karla Schwarzenberga, jenž 
s ním postoupil do druhého kola. Nahrazení dosavadní volby 
prezidenta parlamentem mělo zvýšit legitimitu hlavy státu 

a zamezit nedůstojným jevům provázejícím poslední volbu 
prezidenta Václava Klause, jako bylo podezření 

z uplácení volitelů či vydírání. 

Zemřel nejúspěšnější 
populární zpěvák 
Československa 

i samostatného Česka
Karel Gott (1939–2019)

Kanada legalizovala 
rekreační užívání 

marihuany

2017 Zákon o ochraně 
zdraví ukončil kouření 

v restauracích. Česko se tak 
přidalo k většině států 

západní Evropy.

2016 Čínská společnost ByteDance 
přichází na trh s aplikací 

a sociální sítí Douyin pro tvorbu 
a sdílení krátkých videí. Aplikace 

pro západní svět známá pod 
názvem TikTok dosáhla v roce 
2021 tří miliard stažení a je 
velmi oblíbená mezi mládeží. 

Indie aplikaci vyhodnotila 
jako bezpečnostní hrozbu pro 
suverenitu a integritu státu 

a zakázala ji. Společnost Apple 
v roce 2020 uvedla, že TikTok 

tajně sleduje miliony iPhonů bez 
vědomí uživatelů. 

#MeToo upozornilo na 
sexuální obtěžování 

a zneužívání žen na pracovišti 
a změnilo pohled na dříve 

běžné chování. Hnutí 
se rozšířilo zejména 

kvůli kauze fi lmového 
producenta Harveyho 

Weinsteina, který byl 
obviněn ze sexuálního zneužívání a násilí na několika 

desítkách žen, včetně hereckých star jako 
Uma Thurmanová či Gwyneth Paltrowová. 

S většinou poškozených se Weinstein 
dohodl na fi nančním odškodnění.  

2018 V USA plně autonomní vozidlo srazilo 
a zabilo ženu přecházející v noci mimo přechod

2017 USA pod vedením čerstvě 
nastoupivšího 45. prezidenta 
Donalda Trumpa odstoupily 
od pařížské klimatické 

dohody

2016 V Česku byla 
spuštěna EET. 

Elektronická evidence 
tržeb podnikatelů měla 
zefektivnit výběr daní.

2016 Czechia. V OSN byl zaregistrován ekvivalent krátkého jména Česko v angličtině.

  1931 Podle sčítání v ČSR žije 14,5 mil. lidí (9,7 mil. Čechů 
a Slováků, 3,23 mil. Němců a 1,6 milionu Maďarů a dalších)

1971 František 
Venclovský přeplaval 
kanál La Manche

  2004 Stát prodal svůj podíl v Ostravsko-karvinských 
dolech (OKD), který mu po kuponové privatizaci a dalších 
obchodech zbýval. Cena 4,1 miliardy korun, již společnost 
Karbon Invest (již v podstatě vlastnící zbytek) za 46 % 
fi rmy zaplatila, byla zřejmě podhodnocena, protože vedle 
černouhelných dolů do majetku patřilo také 44 tisíc bytů 
obývaných horníky (jimž byly slíbeny k odkupu). Krátce 
poté koupila 76 % společnosti Karbon Invest skupina RPG 
Zdeňka Bakaly. OKD prosperovaly a mezi roky 2006 
a 2012 vyplatily více než 50 miliard na dividendách. Po 
poklesu cen uhlí se společnost dostala do úpadku a v roce 
2018 převzal akcie společnosti (bez vyvedených bytů) stát, 
který fi nancuje útlum a ukončování těžby. Privatizace OKD 
byla předmětem vyšetřování. Soudy pochybení nepotvrdily. 

2002 V Belgii a Nizozemsku 
byla legalizována 
eutanazie. Právo na 
důstojnou smrt uzákonily tyto státy 
jako první v Evropě a umožňují o ni 
žádat vedle nevyléčitelně nemocných 
(například s rakovinou) i pacientům 
fyzicky zdravým kvůli psychickým 
problémům jako deprese či demence. 
V roce 2021 uzákonilo eutanazii také 
Španělsko a Portugalsko. V Německu 
a Švýcarsku je legální asistovaná 
sebevražda. V Česku zatím legalizace 
eutanazie nebyla schválena. Katolická 
církev možnost vzít si život odmítá. 

2002 V Číně se objevil koronavirus 
SARS-CoV, způsobující SARS (severe 
acute respiratory syndrome / těžký akutní 
respirační syndrom). Během několika 

měsíců se jím nakazilo přes 8000 lidí ve 30 státech. Téměř 
800 nakažených nemoci podlehlo. Dalšímu šíření se podařilo 
   zabránit protiepidemickými opatřeními.

2003 Pavel Nedvěd získal jako druhý Čech v historii 
Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy. 

Prvním byl Josef Masopust v roce 1962.

2003 Narodila se Greta 
Thunbergová, švédská 

ekologická aktivistka

2000 Prasklá pneumatika a následné vznícení 
křídla zapříčinily pád nadzvukového 
concordu krátce po startu z Paříže. Zahynulo 
109 osob na palubě a čtyři v hotelu, kam letoun 
dopadl. Nadzvukové cestování skončilo.

2000 Požár v podzemní lanovce
v rakouském lyžařském středisku Kaprun 
nepřežilo 152 cestujících. Zachránilo se jen 
12 lyžařů, jež zkušený hasič přesvědčil 
proběhnout oheň tunelem směrem dolů. 

2000 Byl objeven specifi cký chuťový receptor pro 
umami – pátou lidskou chuť. Ke čtyřem 
základním (sladká, hořká, slaná a kyselá) přibyla 
„delikátní“, což umami v japonštině znamená. 
Receptor na jazyku vnímá v jídle obsaženou 
aminokyselinu kyselinu glutamovou nebo její soli, 
glutamany (glutaman sodný, glutaman draselný).
Chuť umami je obsažena například v mase, rybách, 
sýrech i zelenině, ale také v mateřském mléku.

(dle odhadů)(dle odhadů)
8 mld. obyvatel8 mld. obyvatel

Roku 2008 zaznamenaly velký boom trvající 
dosud fotovoltaické technologie, když 
začala rapidně klesat cena krystalického křemíku, 
a tím i solárních článků, zejména díky přesunu 
výroby do Číny. V současné době solární energie 
tvoří přibližně tři procenta celosvětové spotřeby. 

Čistota solární energie je často zpochybňována s poukázáním na náročnou výrobu 
článků i jejich následnou recyklaci.

Solární pole v severní Africe

Počty obětí totalitních komunistických 
režimů podle Černé knihy komunismu:
Čína 65 milionů
Sovětský svaz 20 milionů
Kambodža 2 miliony
Severní Korea 2 miliony
Afrika 1,7 milionu
Afghánistán 1,5 milionu
Vietnam 1 milion
Východní Evropa 1 milion
Latinská Amerika 0,15 milionu
Celkem téměř 100 milionů
Odhady počtů obětí se v pramenech 
velmi různí. Pro představu zrůdných 
režimů, jež je způsobily, to však 
nehraje významnou roli, a proto je 
někdy nesjednocuji ani zde.

2020 Obraz Piková 
dáma od Toyen

(1902–1980)
byl vydražen za 
v ČR rekordních 

78,65 milionu korun

2025 Bude otevřena zapečetěná 
obálka s posledními slovy Tomáše 
Garrigua Masaryka, která zapsal 
v září 1937 jeho syn Jan Masaryk

1992 S mobilními telefony se 
experimentovalo již dříve a pro hrstku bohatých 
existovaly NMT sítě a telefony o velikosti 

kufru, ale v roce 1992 byly v Evropě spuštěny první sítě se současným 
standardem GSM, které znamenaly boom mobilních telefonů – s již 
použitelnou velikostí. Za rok získaly v Evropě milion zákazníků. 
V České republice spustili GSM sítě v roce 1996 operátoři EuroTel 
(později Telefónica a nyní O2) a Paegas (dnes T-Mobile). V roce 2000 se 
přidal třetí operátor Oskar (dnes Vodafone).
V současnosti již počet zákazníků převyšuje počet občanů Česka. O2
a T-Mobile mají po šesti milionech zákazníků a Vodafone čtyři miliony.

Zpěvák skupiny 
Queen Freddie Mercury 
(1946–1991) podlehl HIV

17. července 2014 byl nad 
ukrajinským povstaleckým 
územím sestřelen civilní 
dopravní letoun Malaysia 
Airlines s 298 lidmi na palubě. 
Podle vyšetřování byl sestřelen 
ruským protiletadlovým 
systémem Buk.

2014 Ve Vrběticích došlo k výbuchu muničního 
skladu, při němž zahynuli dva lidé. Jak se později 

ukázalo, zřejmě šlo o úmyslnou akci ruských 
tajných služeb. 

2021 Výrobci čipů nestíhají. Některé 
továrny, zejména automobilky včetně Škody 
Mladá Boleslav, jsou nuceny zastavit výrobu 
z důvodu nedostatku čipů. Měsíce se čeká 
i například při nákupu některých počítačů. 

Zoufale se však nedostává ani dalších 
komodit. Překotně vzrostla cena ropy, 
plynu, stavebních materiálů, elektřiny, 

mezinárodní přepravy a dalších. Ekonomiky 
chtějí vymazat předešlý lockdown a dohánějí 

výrobu. Celosvětově prudce roste infl ace.

Zemřel spisovatel, skaut 
a politický vězeň z 50. let 

Jiří Stránský (1931–2019). 
Jeho nejznámější dílo je 

zfi lmovaná Zdivočelá země.

Zemřel spisovatel, skaut 
a politický vězeň z 50. let 

(1931–2019). 
Jeho nejznámější dílo je 

zfi lmovaná Zdivočelá země.

šíitského islámu) byla brutálně potlačována. To a boje, jež 
teroristé na území Iráku a Sýrie rozpoutali, měly za následek 

Mezinárodně nebyl stát nikdy uznán. Až v roce 2019 se 

a zabilo ženu přecházející v noci mimo přechod přecházející v noci mimo přechod

2018 Na Slovensku byli 
v sedmadvaceti letech 
nájemným vrahem 

zastřeleni novinář Ján Kuciak s přítelkyní 
Martinou Kušnírovou. Při následujících 
otřesech politické scény padla vláda Roberta Fica.

 upozornilo na  upozornilo na 
sexuální obtěžování sexuální obtěžování 

a zneužívání žen na pracovišti a zneužívání žen na pracovišti 
a změnilo pohled na dříve a změnilo pohled na dříve 

běžné chování. Hnutí běžné chování. Hnutí 
se rozšířilo zejména 

kvůli kauze fi lmového 
producenta Harveyho 

eutanazie nebyla schválena. Katolická 

800 nakažených nemoci podlehlo. Dalšímu šíření se podařilo 
   zabránit protiepidemickými opatřeními.

2003 Pavel Nedvěd
Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy. 

Prvním byl Josef Masopust v roce 1962.

, švédská 

Lodní a námořní doprava patří 
k největším znečišťovatelům ovzduší 
na světě. 
Emise automobilové dopravy jsou 
však ve srovnání s námořní dopravou 
přibližně pětinásobné.

Povstalci v Libyi slaví zastřelení Muammara Kaddáfího, jenž přes 
40 let despoticky vládl Libyi. Jeho smrt však mír ani demokracii 
nepřinesla. 

  Včetně teprve prověřovaných kandidátů měla KSČ před listopadem 1989 asi 1,7 milionu členů. 
Každý sedmý dospělý byl ve straně. Ve volbách stranu volili všichni. Pravidelně dostala více než 
99 % hlasů všech oprávněných voličů. Volby „nebyly povinné“, ale i to málo jako nejít vhodit komunistickou 
kandidátku do urny se odvážilo jen několik desítek tisíc občanů patnáctimilionového státu.
Přibližně 50 tisíc lidí podepsalo spolupráci s StB. A paradoxně se častěji než jinde vyskytovali mezi 
zmíněnými nevoliči. Tajná policie uměla být při získávání spolupracovníků velice přesvědčivá a měla zájem 
o lidi, kteří něco věděli. Nechtěl bych rozhodovat, o koho ze zmíněných se režim opíral více či méně. 

2020 Mladoboleslavská automobilka vyjela 
na trh s čistě elektrickým SUV Škoda Enyaq iV

2020 Spojené království vystoupilo 
z Evropské unie

2020 Mladoboleslavská automobilka vyjela 2020 Mladoboleslavská automobilka vyjela 
na trh s čistě elektrickým SUV Škoda Enyaq iVna trh s čistě elektrickým SUV Škoda Enyaq iV

Spojené království vystoupilo Spojené království vystoupilo 
z Evropské unie

Klement Gottwald (1896–1953)
Nemanželský syn chudé zemědělské dělnice Marie 
Gottwaldové byl již při učení truhlářem ve Vídni aktivní 
mezi sociálnědemokratickou mládeží. Po škole (od roku 
1915) bojoval v řadách rakousko-uherské armády, z níž 
v létě 1918 dezertoval. Po vzniku ČSR sloužil dva roky 
v čs. armádě a následně pracoval jako stolař. Poté se 
již vrhl do politiky jako funkcionář v tělovýchovných 
jednotách a novinář v komunistickém tisku. Tou dobou 
už byl zapálený promoskevský komunista činný v KSČ. 
V únoru 1929 se prosadil do čela strany, kterou vedl 
v linii ruských komunistů. 

Po Mnichovu a rozpuštění KSČ emigroval v listopadu 
1938 do Sovětského svazu a válku strávil v Moskvě. 
Napadení Sovětského svazu Hitlerem v roce 1941 
a vytváření protihitlerovské koalice dokázal využít 
k prosazení KSČ na úkor exilové vlády Edvarda Beneše. 
Moskva zajistila komunistům i Gottwaldovi zásadní vliv 
v poválečném uspořádání Československa a do Prahy 
se 10. května 1945 vrátil již jako místopředseda vlády 
a předseda Národní fronty. Jeho komunistická hvězda 
nadále jen stoupala, když jako premiér vedl únorový 
puč v roce 1948 a následně jako prezident řídil největší 
zvěrstva, jaká se v poválečném Československu děla. Po 
smrti byl nabalzamován (jako Lenin či Stalin) a několik 
let vystaven na pražském Vítkově. 

Systém Národní fronty politických stran 
volby v podstatě zrušil. Již povolení 
jen vyvolených stran pro volby v roce 
1946 nemělo se svobodnou volbou nic 
společného. Ale možností volit jedinou 
kandidátku od roku 1948 se volby 
staly na 40 let naprostou formalitou. 
Kdo z „komunistů“ bude zvolen, se 
rozhodlo již při sestavení kandidátky, 
kterou pak zvolili všichni. Navíc volili 
povinně. V prvních takto nastavených 
volbách ještě měli voliči možnost 
protestovat vhozením „bílého lístku“. 
I to brzy vymizelo.

Znak Národní 
fronty po válce...

... a po roce 1948

Josif Vissarionovič Stalin (1878–1953)
Spolu s Hitlerem asi největší vrah historie. Přes Leninovo varování se po jeho smrti prosadil do funkce generálního 
tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu a tím do pozice neomezeného vládce SSSR. Jeho politika si vyžádala 
podle nejtvrdších odhadů až 20 milionů obětí (mimo zemřelé ve válce) – především hladomoru a policejního teroru. 
Pod krutovládou Stalina se Sovětský svaz zapojil do války a následně v ní porazil hitlerovské Německo, ovládl blok 
zemí, kde zavedl socialismus, a způsobil studenou válku, rozsáhle industrializoval, přesto ekonomicky těžce zaostával, 
omezil negramotnost a země se zařadila mezi jaderné velmoci. Vítězství ve válce stálo Sovětský svaz 25 milionů 
obětí. I další úspěchy byly draze zaplaceny. Až do Stalinovy smrti v roce 1953 se mu nikdo neodvážil, bez ohledu na 
následky jeho činů, jakkoli odporovat. Po smrti bylo jeho tělo vystaveno v mauzoleu vedle Lenina. Až několik let poté 
byly jeho zločiny veřejně přiznány a v roce 1961 byl Stalin pohřben u kremelské zdi.

Jaderné zbraně
V roce 1939 upozornila skupina vědců zabývajících se štěpením atomu (dopis podepsal i Albert 
Einstein) amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta na možnost sestrojení „výjimečně silných 
bomb nového typu“ a následně se na nich začalo pracovat. V roce 1942 vznikl v USA projekt 
Manhattan, který měl jadernou bombu vyrobit. Skupina vědců z různých zemí uspěla 
a 16. července 1945 proběhl na poušti v Novém Mexiku první jaderný výbuch v historii lidstva. Již 
o tři týdny později – 6. srpna 1945 – svrhly USA jadernou bombu na japonské město Hirošimu 
a o tři dny později další na město Nagasaki. Tato ukázka síly, která srovnala dvě města se zemí 
a přímo usmrtila skoro čtvrt milionu lidí, donutila Japonsko kapitulovat. 
Zároveň Stalin pochopil, že chce-li být USA v budoucnu partnerem či soupeřem, musí atomovou 
zbraň vlastnit i SSSR. Do vývoje upřel všechny síly vědecké, ale i (a zřejmě hlavně) tajných služeb. 
A ty brzy slavily. 29. srpna 1949 provedl Sovětský svaz úspěšnou zkoušku své jaderné zbraně. 
Víceméně dvojníka americké jaderné bomby Fat Man, která byla svržena na Nagasaki.
Úkol utajit plány bomb se Američanům nepodařilo splnit. Vědci, z nichž část byli komunisté a část 
zastávala názor, že výzkum patří celému lidstvu, byli snadným cílem sovětské špionáže. 
Mezi USA a SSSR následně probíhal závod ve vývoji a výrobě jaderných zbraní, ale snad pro jejich 
defi nitivní sílu „vzájemného zaručeného zničení“ nebyly nikdy použity. V 70. a hlavně 80. letech se 
začalo po vzájemných dohodách odzbrojovat.
Vedle SSSR a USA vlastní jaderné zbraně Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán a zřejmě 

Izrael a Severní Korea.

Holokaust, hebrejsky šoa
Bezpochyby nejstrašnějším cílem Adolfa Hitlera bylo „konečné řešení židovské 

otázky“. Tedy vyhlazení evropského Židovstva, které bylo podle něj jedním 
z původců ponížení Německa po první světové válce. Od roku 1933 byla prováděna 
„rasová očista“ německého státního aparátu, v roce 1935 označily nacistické 

norimberské zákony Židy (a také Romy) za rasově méněcenné a ti byli postupně 
zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později 
zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, 
která za války vyvrcholila programovým vyhlazováním Židů jak na území Německa, tak 
na územích jeho spojenců či územích dobytých. Během této genocidy zemřelo, zejména 

v koncentračních táborech, téměř šest milionů lidí židovského původu.
Z evropských států, které padly do moci Německa, „své“ Židy ochránilo jen několik. 
Dánové naprostou většinu Židů před plánovanou deportací do Německa propašovali do 

neutrálního Švédska. Finsko, jež se přidalo na stranu Německa, deportaci prostě 
odmítlo. Své Židy nevydalo například ani Bulharsko či z velké části Belgie. Aparáty 

dalších porobených států, včetně protektorátu Čechy a Morava či slovenského 
státu, s Němci spolupracovaly. Některé bohužel příkladně.

Studená válka
Rudá armáda osvobodila východní 
a střední Evropu od Hitlera. Ale 
demarkační linie, na níž se zastavila, 
rovnou určila sféru Stalinova vlivu. 
Země osvobozené Sovětským svazem 
se v blízké budoucnosti staly jeho 
satelity s totalitními socialistickými vládami, v nemalé míře 
řízenými přímo Rusy. Částečně vlastním přičiněním, částečně 
jim Sovětský svaz pomohl.

„Od Štětína na Baltu až k Terstu u Jaderského moře byla 
napříč pevninou spuštěna železná opona,“ prohlásil Winston 
Churchill v roce 1946. Ve snaze zachránit Evropu před

hladovou chudobou a následnou hrozbou 
komunismu vyhlásily USA Marshallův plán. 
Nabídly evropským státům miliardy dolarů 
ke stabilizaci hospodářské a následně 
i politické situace. Sovětské vedení však 
plán odmítlo jako protisovětský (což také 

byl) a země jeho bloku jej nepřijaly. 
Zbytek Evropy pomoc přijal a svět se na půl století rozdělil.
Politicky i ekonomicky. Řadu evropských států, jež předtím 

koketovaly s komunismem, americká pomoc pevně usadila 
do západního bloku. Studená válka se později mimo Evropu 
v několika případech překlopila ve válku skutečnou.

Korejská válka (1950–1953)
Korejský poloostrov, okupovaný Japonci už od roku 1910, na konci druhé 
světové války osvobodili na severní polovině vojáci Sovětského svazu a jih 
Američané. Hranici tvořila 38. rovnoběžka. Dle svého zvyku již Sověti dobyté 
území nepustili a ustavili komunistický režim vedený Kim Ir-senem. Ten měl 
již od počátku ambice obsadit i relativně demokratický jih, kde bylo vedení 
pod dohledem USA ustanoveno volbami, ale nedostal svolení Moskvy. Stalin se 
obával zásahu Američanů a rozpoutání války s použitím jaderných zbraní. Ani 
jihokorejský prezident Li Syn-man neskrýval záměry sjednotit poloostrov. 

Začátkem roku 1950 Stalin svolil (SSSR již mimochodem měl jaderné 
zbraně) k severokorejské invazi, když ho Kim přesvědčil, že pak vypukne 
povstání obyvatelstva, které samo svrhne jihokorejský režim.

Vojenská invaze byla velice úspěšná, ale obyvatelstvo jihu se nepřidalo. 
Naopak se na stranu Jižní Koreje postavila OSN a vytvořila koalici vedenou 
USA, která vojensky zasáhla. Na stranu Severokorejců, podporovaných 
materiálně a poradci ze Sovětského svazu, se pak postavilo půl milionu 
čínských vojáků a přetahovaná o poloostrov se patově zastavila v zákopech 

znovu na 38. rovnoběžce. Zde se bojovalo až do roku 1953, kdy bylo 
podepsáno příměří a obě Koreje zůstaly na svém. Obě strany se chovaly velice 
nekompromisně a krutě k civilnímu obyvatelstvu.

Korejská válka byla prvním případem, kdy se studená válka změnila ve 
válku skutečnou. Jako vítěz nevyšel, jak to ve válkách často bývá, nikdo.

V silách OSN padlo téměř 120 tisíc vojáků a přes 92 tisíc bylo zajato (z nich 
většina zahynula). Jižní Korea ztratila 70 tisíc vojáků, 80 tisíc jich padlo do 
zajetí a další 3 miliony obětí byly mezi civilisty. Na straně Severní Koreje bylo 
215 tisíc padlých, 303 tisíc raněných a 120 tisíc zajatých a nezvěstných. Téměř 
150 tisíc svých padlých vojáků přiznala Čína.

Dnes Jižní Korea patří mezi nejbohatší státy světa a je domovskou zemí 
fi rem jako Samsung, Hyundai či Kia. O demokracii evropského typu se asi 
hovořit nedá. Severní Korea je ekonomicky zaostalá, despoticky vládne vnuk 
zakladatele Kim Čong-un, v zemi je bída, hlad a tvrdá komunistická totalita, 
zato má rozvinutý jaderný program a třetí nejpočetnější armádu na světě. 

Varšavská smlouva. Formálně jako odpověď na vstup Západního Německa do NATO, 
fakticky jako způsob, jak podřídit armády členských států sovětskému velení, vznikla v roce 
1955 Varšavská smlouva. Tuto „Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ 
podepsalo Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a SSSR. A Albánie, 
která později vystoupila. Varšavská smlouva se tvářila jako obranný pakt, ale dle operačních 
plánů počítala s likvidací útoku NATO a s následným obsazením západní Evropy. Jedinou 
společnou vojenskou operací však byla invaze spřátelených vojsk do Československa 21. srpna 
1968. V roce 1991 byl v Praze podepsán protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy.

1953 Bratři Ctirad a Josef Mašínové a Milan Paumer za velice dramatických 
okolností uprchli do Západního Berlína. Další dva členové skupiny Václav Švéda a Zbyněk 
Janata byli při útěku zadrženi a popraveni. Ve vězení zemřela i matka bratrů Mašínů.

Vietnamská válka (1959–1976)
Po osvobození od japonské okupace po druhé světové válce vyhlásil 
Vietnam suverenitu s komunistickým režimem vedeným Ho Či 
Minem. S tím se nesmířila Francie, pod niž před válkou Vietnam 
(také Kambodža a Laos) – coby Francouzská Indočína – patřil, 
a snažila se území znovu vojensky ovládnout. Francouzi však 
odešli poraženi. Pro uklidnění situace byl na ženevské konferenci 
(1954) Vietnam rozdělen na dvě části. Severní komunistická 
Vietnamská demokratická republika (prezident Ho Či Min) a jižní 
protikomunistická Vietnamská republika. Severní Vietnam ve snaze 
zemi spojit silou rozpoutal na jihu partyzánskou válku, když za 
pomoci Sovětů zorganizoval, vycvičil a vyzbrojil osvobozenecké 
hnutí Vietkong. 

Jihovietnamskému režimu, neschopnému se bránit, se 
v rámci zastavení šíření komunismu rozhodly pomoci USA. 
Původně leteckými údery na cíle v Severním Vietnamu a později 
i pozemními jednotkami bojujícími s Vietkongem na jihu. 
Šestnáct tisíc Američanů ve Vietnamu v roce 1963 se v průběhu 
konfl iktu rozrostlo na více než půl milionu (většina amerických 
ozbrojených sil) v roce 1969. K tomu jihovietnamská armáda plus 
menší jednotky dalších států. Ale na úspěch v podobě vítězství to 
nestačilo. Partyzánský styl Vietkongu, podporovaného Vietnamskou 
lidovou armádou (VLA) Severního Vietnamu a materiálně Čínou 

a hlavně Sovětským svazem, nešlo v místních podmínkách 
porazit. Nový prezident USA Nixon tedy rozhodl o změně strategie 
a stahování jednotek. S plánem, že by měla lépe fungovat 
jihovietnamská armáda. Ještě do konce roku bylo staženo přes 
100 tisíc vojáků. Zároveň však USA ze vzduchu zaútočily 
na pohraničí Kambodže, kudy vedla „Ho Či Minova stezka“ 
k zásobování Vietkongu (a zázemí tam využívala VLA), a následně 
i na Laos. V následujících letech získával převahu na zemi Severní 
Vietnam, ale USA využily leteckou dominanci a intenzivním 
bombardováním přinutily komunisty zasednout k jednacímu stolu. 

V lednu 1973 podepsaly (znovu v Ženevě) USA, Jižní Vietnam, 
Severní Vietnam a Vietkong dohodu o ukončení bojů a odchodu 
americké armády do 60 dnů. O dva roky později Severní 
Vietnam s vědomím, že Američané již nezasáhnou, znovu 
zaútočil a 2. července 1976 sjednotil zemi jako Vietnamskou 
socialistickou republiku.

Během války, jež skončila vítězstvím komunistického severu, USA 
ztratily 68 tisíc vojáků a na 300 tisíc jich bylo zraněno. Armáda 
Jižního Vietnamu přišla o 250 tisíc vojáků. Na straně Severního 
Vietnamu je odhadováno více než milion padlých a pohřešovaných. 
Obě strany (včetně Američanů) mají navíc na svědomí masakry 
civilistů. Těch bylo podle odhadů zabito jen ve Vietnamu až dva 
miliony. Další statisíce zemřely při operacích v Kambodži a Laosu.

Kubánská revoluce
Kubu kolonizovali (tehdy ještě v „Západní Indii“) roku 
1511 Španělé a vládli zde do konce 19. století, kdy 
po porážce ve španělsko-americké válce postoupili 
správu ostrova Spojeným státům. Ty za podmínek 
ekonomické nadřízenosti umožnily vznik samostatné 
republiky. Státní zřízení bylo podobně jako v jiných 
latinskoamerických zemích nestabilní. Provázené 
povstáními, hospodářskou krizí, diktátorskými vládami 
s policejním terorem, zfalšovanými volbami i vojenskými 
puči. Z tohoto prostředí se zrodil levicový revoluční 
vůdce Fidel Castro (1926–2016) a jeho Hnutí mládeže 
století, které se v roce 1953 neúspěšně pokusilo 
svrhnout tehdejší vojenskou vládu Fulgencia Batisty. 
Část povstalců byla postřílena, část šla do vězení a po 
amnestii do exilu v Mexiku. V roce 1956 se Fidel Castro 
s 82 spolubojovníky vylodil na Kubě znovu a spustil 
proti krutému Batistovu režimu partyzánskou válku. Ta 

v roce 1958 přerostla v celonárodní 
povstání a v lednu 1959 převzali 

Castrovi revolucionáři moc. Následovala tradiční cesta 
k socialismu. Pozemková reforma a přerozdělení 
půdy, znárodnění velkých podniků, čistky, autoritářská 
koncentrace moci do rukou již komunistického vůdce 
(Fidela Castra), zahraniční orientace na Sovětský svaz 
a pád do sféry jeho vlivu. 

Výsledky jsou také tradiční. Kubánské obyvatelstvo 
je extrémně chudé a masivně emigruje, hospodářství 
(hlavními artikly byly cukrová třtina a tabák) zamrzlo 
v 60. letech. Oslabované americkým embargem se 
propadalo a na dno kleslo po rozpadu SSSR a ukončení 
dodávek ruské ropy v roce 1993. Poté byly zavedeny 
některé tržní prvky, ale Castrův represivní režim zůstal 
stejný. Jen Fidela Castra na postu prezidenta a v dalších 
vedoucích funkcích země vystřídal ze zdravotních důvodů 
jeho bratr Raúl (* 1931). I ten se však již z funkcí kvůli 
věku stáhl.

Americká CIA se pokoušela F. Castra odstranit. V roce 
1961 zorganizovala i ozbrojenou invazi kubánských 
emigrantů na Kubu (v zátoce Sviní), ale nikdy neuspěla.

Maova říše středu v údolí stínů
Po svržení císařství a vyhlášení Čínské republiky v roce 1912 se 
moci chopilo hnutí Kuomintang (konzervativní Národní strana Číny). 
O svou pozici však v podstatě od počátku bojovalo a v roce 1927 se 
Čína propadla do občanské války mezi Kuomintangem prezidenta 
Čankajška a Komunistickou stranou Číny. Občanskou válku přerušila 
jen druhá světová válka, kdy se strany spojily proti japonské agresi. 
Po válce propukly další boje, v nichž v roce 1949 zvítězili komunisté 
a vyhlásili Čínskou lidovou republiku s „velkým kormidelníkem“ Mao 
Ce-tungem (1893–1976). Čankajškova vláda se s asi dvěma miliony 
příznivců Kuomintangu přesunula na ostrov Tchaj-wan. Ten OSN dále 
uznávala jako Čínskou republiku (místo ČLR). Režim Mao Ce-tunga 
Tchaj-wan nikdy neuznal a bere ho jako svou odpadlou provincii.

Velký kormidelník Mao se přiřadil ke Stalinovi a Hitlerovi coby 
nejkrutějším diktátorům historie a přivedl zemi k naprostému rozvratu 
a bídě. Politika „Velkého skoku vpřed“, jež měla na konci 50. let 
nastartovat průmysl, rozvrátila již předtím slabé hospodářství Číny 
a způsobila vlnu hladomorů s až čtyřmi desítkami milionů obětí. Další 
Maova kampaň – „Velká proletářská kulturní revoluce“ rozpoutaná 
mezi roky 1966 a 1969 – měla dle odhadů za následek sedm milionů 
obětí, často z rukou Rudých gard – mládeže bránící kult Mao Ce-tunga 
a likvidující „odpůrce revoluce“. Jejich řádění zastavila až armáda. 

Tvrdá perzekuce a popravy však provázely celou éru Mao Ce-
-tunga a odhady mluví o dalších milionech obětí. Pracovními tábory 
despotického státu prošlo asi 50 milionů Číňanů. 

Až do Maovy smrti v roce 1976 se Čína ekonomicky ani politicky 
nikam neposunula. Počátkem 70. let však navázala diplomatické 
vztahy s USA (ty stáhly své zastoupení z Tchaj-wanu) a dostala se 
z mezinárodní izolace. 

Změny k lepšímu pro obyvatele nastaly až pod vládou Teng Siao-
-pchinga (1904–1997, člen Komunistické strany Číny od roku 1924) 
na konci 70. let. Ten zavedl tržní ekonomiku a nasměroval zemi tam, 
kde je nyní. Tedy do pozice jaderné supervelmoci hospodářsky se 
poměřující s USA. Teng také nechal rozstřílet demonstrující studenty 
na náměstí Nebeského klidu na jaře 1989. Tržní ekonomika ano, ale 
v totalitním státě. Ač modernějšího střihu. 

Ekonomicky velice rozvinutý Tchaj-wan s více než 23 miliony 
obyvatel uznávalo k roku 2021 jako nezávislý stát jen 15 zemí. 

1960 Rok Afriky. Osmnáct států západní a subsaharské Afriky, 
dosud ovládaných především Francií (14 z nich), vyhlásilo nezávislost. 
Celková dekolonizace Afriky probíhala od druhé světové války až do 
70. let 20. století. Do té doby africké státy ovládaly převážně Francie 
a Velká Británie. Zejména v období po druhé světové válce proběhla 
vlna dekolonizací i v Asii a na Blízkém východě (např. Indie,
 Pákistán (1947); Izrael, Palestina (1948), Kambodža (1953), 
Jižní a Severní Vietnam (1954)…). I zde se státy zbavily nejčastěji 
francouzské či britské správy. 

Státy Latinské Ameriky se oproti tomu osamostatňovaly zejména 
od španělské či portugalské koloniální správy již o více než sto let 
dříve, v první polovině 19. století. Jen část z osvobozených zemí (všech 
kontinentů) se s importovanou demokracií, jež nevznikala historicky 

jako v Evropě, dokázala bezproblémově sžít. Některé země se propadly 
do občanských válek, v některých se chopil moci diktátor, někde 
se prosadil přímo tyranský režim. Část zemí se po osamostatnění 
ekonomicky propadla. Řada jiných, například „asijští tygři“ Malajsie, 
Singapur, Jižní Korea a další, raketově rostla a stabilně prosperuje (ne 
vždy od začátku osamostatnění). 

1949 Blok sovětských zemí založil Radu vzájemné hospodářské pomoci jako protipól odmítnutého 
Marshallova plánu. Prostřednictvím RVHP Sovětský svaz ovládal (a vedl do záhuby) ekonomiky svých 
satelitů. Zakládajícími členy byly vedle SSSR Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. 
Později se přidaly Albánie, NDR, Mongolsko, Kuba a Vietnam. Přidruženým státem byla od roku 1964 
Jugoslávie. Ani v takto širokém měřítku nepřineslo shora plánované hospodářství úspěch a po roce 
1990, kdy se zdecimovaná ekonomika členských států měnila na tržní, byla RVHP rozpuštěna.

1962 Kubánská krize
Zřejmě nejblíže k překlopení studené války do války velice horké (až jaderné) 
měl svět během takzvané kubánské krize. Jako odpověď na invazi v zátoce 
Sviní, rozmístění amerických jaderných raket v Itálii a Turecku a jako součást 
rozšiřování sféry vlivu se Sovětský svaz, reprezentovaný Nikitou Chruščovem, 
rozhodl vybudovat raketové základny pro svůj jaderný arzenál na Kubě Fidela 
Castra (smlouvu s Castrovým souhlasem doručil do Moskvy Che Guevara). Na 
Kubu, vzdálenou asi 140 km od americké Floridy, pak Sovětský svaz tajně 
dopravil (přibližně 140 loďmi) asi 60 jaderných raket s doletem až 4500 km 
a další vojenskou podporu o síle asi 40 tisíc vojáků. 

Když o tom v říjnu 1962 dostal americký prezident John Kennedy nezvratné 
důkazy ze špionážních letounů, vyhlásily 24. října USA (a následně provedly) 
rozsáhlou námořní blokádu Kuby, která měla donutit Sověty i s raketami 
ustoupit z „ostrova svobody“. Sovětská strana však ještě 26. října pokračovala 
v budování raketových základen a nad Kubou bylo o den později sestřeleno 
americké špionážní letadlo. 

Americká strana měla v pohotovosti více než 150 tisíc námořníků a vojáků na 
Guantánamu a Floridě. Sovětský blok měl vojenskou pohotovost i v Evropě. 
Ke střetu nedošlo, strany se 27. a 28. října dohodly. Chruščov ustoupil 
a souhlasil se stažením raket. Kennedy na oplátku stáhl rakety z Turecka 
a zaručil se, že USA neprovedou invazi na Kubu. 20. listopadu byla blokáda 
odvolána. 

Rasová segregace. I když černošští obyvatelé USA získali 
po zrušení otroctví (1865) svobodu, ještě sto let poté fakticky 
fungovala nadřazenost bělochů a takzvané segregační zákony, 
zejména v jižních státech. Také se jim říkalo zákony Jima Crowa, 
což bylo hanlivě používané jméno pro Afroameričany. Normy 
oddělovaly místo ve společnosti pro černé a bílé. I když se lišily 
stát od státu, v praxi znamenaly, že existovaly oddělené školy, 
restaurace, telefonní budky či třeba pítka. V autobusech museli 
černoši sedět vzadu.

V roce 1961 uspořádalo několik hnutí za občanská práva 
v USA „jízdy svobody“ do silně rasistických jižních států, při nichž 
většinou afroameričtí cestující odmítli tato pravidla a využívali 
práv jako běloši. Na Jihu byli často zatčeni za porušení předpisů 
a v mnoha případech i brutálně zbiti bělošským obyvatelstvem. 

V tom se angažoval zakázaný Kukluxklan. V listopadu 1961 byla 
v USA prosazena legislativa, která přikazovala, že na dopravních 
linkách, včetně autobusů, nádraží, zastávek, jídelen, pítek apod., 
segregace končí. 

Obdobně obtížně se afroameričtí občané prosazovali 
i ke studiu a v dalších odvětvích. Když se v roce 1963 na 
Alabamskou univerzitu přihlásili dva černoši, fyzicky bránil jejich 
vstupu i guvernér státu.

Jedním z iniciátorů a propagátorů protestů byl 
Martin Luther King (1929–1968). V roce 1964 
obdržel za své úsilí o ukončení rasové segregace 
a diskriminace prostřednictvím občanské 
neposlušnosti a jiných nenásilných praktik Nobelovu 
cenu míru. V roce 1968 byl zabit atentátníkem.

První transplantaci srdce provedl Christiaan Barnard již v roce 1967. Pacient však po 18 dnech zemřel na zápal plic. Ke 
skutečnému rozvoji metody došlo až v 80. letech minulého století. V Československu byla první úspěšná transplantace 
provedena 31. ledna 1984 v pražském IKEM. Nyní proběhne v Česku přibližně 50 transplantací za rok.
V současné době je možné transplantovat srdce, ledviny, játra, plíce, slinivku břišní, tenké střevo a u žen i dělohu. 

Z tkání se transplantují i kosti, šlachy, rohovka, srdeční chlopně, cévy a kůže. Celosvětově nejčastější transplantace jsou 
transplantace ledvin (cca 25 tisíc ročně), jater (5000 ročně) a právě srdcí (cca 4000 ročně).
Orgány se získávají hlavně od zemřelých. Typičtí dárci srdcí jsou po úrazu hlavy, v dřívější době bez helem hlavně cyklisté.

Válka v Afghánistánu
I Sověti si vybojovali svůj „Vietnam“. Stala se jím intervence 
v Afghánistánu. 

Afghánistán byl až do roku 1973 relativně svobodným královstvím 
s liberální ústavou. Z hlediska politických bloků studené války 
udržoval neutralitu, nábožensky nebyl nijak radikální, od roku 
1933 vládl král Muhammad Záhir Šáh. Ten však byl v roce 1973 
sesazen při převratu podporovaném stranou afghánských komunistů, 
kteří často prošli školami v Sovětském svazu. Země se změnila na 
Afghánskou republiku a ve vedení se násilně vystřídalo několik 
prezidentů, kteří prosazovali reformy (především přerozdělování 
půdy a kolektivizaci) velice agresivně. Tradiční muslimské 
kmenové obyvatelstvo se proti tomu bouřilo, což přerůstalo v lokální 
ozbrojené konfl ikty, a afghánští představitelé opakovaně žádali 
Moskvu o pomoc.

Ta přišla v prosinci 1979 velice radikálně, když ruské speciální jednotky rozstřílely prezidentský 
palác, zabily prezidenta Hafi zulláha Amína a na jeho místo rozhodnutím sovětského politbyra 
dosadily dosavadního velvyslance v Československu Babraka Karmala. Následně v lednu 1980 
přišlo asi 80 tisíc sovětských vojáků, kteří rychle obsadili větší města, vojenské základny 
a nejdůležitější silnice. To vyvolalo odpor afghánské společnosti a vypukla občanská válka. Válka 
muslimských mudžáhidů proti sovětským vojákům.

Mudžáhidy – s vidinou oslabení SSSR – fi nančně, zbraněmi i výcvikem podporovaly 
prostřednictvím tajných služeb USA. A přidaly se další státy jako Pákistán, Saúdská Arábie, Spojené 
království či Čína. Přišlo bojovat i mnoho muslimských dobrovolníků. Přestože na počátku měli 

Sověti díky moderním zbraním totální převahu 
a v afghánských horách ze vzduchu beztrestně 
masakrovali muslimské bojovníky (i civilisty), 
postupem času pochopili, že válku není možné 
vyhrát. Čím dál modernějšími zbraněmi vybavení 
Afghánci začali vrtulníky i letadla sestřelovat 
a jejich odpor v partyzánské válce přes velké 
ztráty Sověti nedokázali zlomit. Válka vyčerpávala 
SSSR ekonomicky a v mírně uvolněném sovětském 
režimu rostla i nespokojenost občanů s válkou 
bez konce, o níž zpočátku ani nevěděli. Po zvolení 
Michaila Gorbačova do čela SSSR (což byl již třetí 
nástupce Brežněva, který válku spustil) se začalo 
vyjednávat o ústupu z Afghánistánu a na začátku 

roku 1989 se přibližně 115 tisíc sovětských vojáků stáhlo.
Ofi ciální ztráty Sovětského svazu hovoří o přibližně 15 tisících obětí mezi vojáky. Některé 

odhady mluví až o pětinásobku. Na straně afghánských vládních sil padlo asi 18 tisíc vojáků. Na 
straně mudžáhidů se odhaduje 75 až 90 tisíc mrtvých. 

Nejvíce boje odnesli civilisté, jichž zemřelo podle odhadů 600 tisíc až 2 miliony. 6,5 milionu 
Afghánců uprchlo mimo zemi a další 2 miliony zůstaly bez domova. 

Afghánistán se po odchodu Sovětů propadl do občanské války jednotlivých bohatě vyzbrojených 
mudžáhidských frakcí, ale i skupin v podstatě takřka čistě kriminálních. V roce 1996 reálně 
převzala moc nejsilnější z nich – radikální nábožensko-politické hnutí Tálibán. 

Po 11. září 2001 převzali štafetu po Sovětech Američané a síly dalších států pod vedením NATO.

Zemřel symbol Jugoslávie a historie komunismu v Evropě Josip Broz Tito
Téměř v 88 letech zemřel vůdce jugoslávského protinacistického odboje za druhé světové války a následně 
komunistický diktátor, doživotní prezident Jugoslávie – Josip Broz Tito (1892–1980). 

Josip Broz, sedmé z patnácti dětí chorvatského otce a slovinské matky, bojoval již v první světové válce, 
paradoxně proti součásti budoucí Jugoslávie, když byl v roce 1913 povolán do rakousko-uherské armády.
V roce 1915 byl v Karpatech v bojích s Rusy dokonce těžce zraněn kopím! To jen těsně minulo srdce a dostal 
se do zajetí. Broz pak strávil více než rok v nemocnici nedaleko Kazaně, oslabený dostal ještě těžký zápal plic 
a tyfus. 

Později se v zajateckém táboře seznámil s bolševickou myšlenkou a angažoval se v rudých gardách. 
Do vlasti, tehdy už Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, se vrátil v roce 1920 a vstoupil do komunistické 

strany. Stranu sice, z obav z podobného puče, jako byl v Rusku, královský režim zakázal a za komunistickou 
propagandu hrozil trest smrti, Broz však pokračoval v ilegalitě a stal se „profesionálním revolucionářem“, 
což mu opakovaně přineslo vězení. V té době se Brozovým narodilo pět dětí, z nichž se však dospělého věku 
dožilo jen páté. Následně začal používat krycí jméno Tito, angažoval se v kominterně, často jezdil do Moskvy 
a v roce 1937 převzal vedení Komunistické strany Jugoslávie. Za války Tito nejdříve jako exponent Sověty 
vedené kominterny respektoval „pakt o neútočení“, ale když sovětské vedení po napadení Německem vyslalo 
komunistickým stranám instrukce zaútočit na Němce, stal se vůdcem protinacistického odboje. V dubnu 
1945 partyzáni s pomocí Rudé armády osvobodili Jugoslávii a následně se Tito prosadil do čela „provizorní“ 
komunistické vlády. Komunistická strana vyhrála poválečné volby, kde však byl hlasovací lístek pouze jejich 
strany a šlo jen zaškrtnout „Ano“ či „Ne“. A Jugoslávie se stala po Sovětském svazu a Mongolsku třetí zemí na 
světě, kde se dostala k moci komunistická strana.

Tito vedl Jugoslávii k diktatuře stalinského typu. Včetně soudních procesů, čistek a lágrů. 
Se Stalinem však měl Tito roztržky, včetně vzájemného vyhrožování smrtí, a jugoslávští 
komunisté byli vypovězeni z kominterny; Jugoslávie si tak udržela nezávislost na Moskvě 
a později nevstoupila ani do Varšavské smlouvy a RVHP. Naopak byla u zrodu Hnutí 
nezávislých zemí, kam se řadily státy, které nechtěly patřit do sovětského ani do 
západního bloku. V roce 1968 se Jugoslávci nepřidali ani k „bratrské pomoci“ proti 
pražskému jaru v ČSSR. 

V roce 1971 byl Josip Broz Tito pošesté zvolen prezidentem Jugoslávie a v roce 
1974 vstoupila v platnost ústava, jež ho jmenovala prezidentem i předsedou Svazu 
komunistů Jugoslávie na doživotí. Tedy do těžko uvěřitelných 88 let. 

V roce 2003 Tito s přehledem zvítězil před Nikolou Teslou v anketě 
Největší Chorvat.

Válka v Jugoslávii
Po smrti komunistického diktátora Josipa Broze Tita (1980), jenž pevně držel 
Jugoslávii od roku 1945, se stále více projevovaly problémy mnohonárodnostního 
státu, uměle vzniklého po první světové válce jako Království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců. Dramaticky se horšila hospodářská kondice Jugoslávie, rostl 
nacionalismus jednotlivých národů. Situaci nezjednodušovalo ani soužití 
pravoslavných a římskokatolických křesťanů a vyznavačů islámu. To vše vyústilo 
v osamostatnění států federace. Na základě jednoznačných referend vyhlásily 
nezávislost v roce 1991 Slovinsko, Chorvatsko a Makedonie. V dalším roce Bosna 
a Hercegovina. Žádné z těchto odtržení od Jugoslávie se neobešlo bez válečného 
konfl iktu, protože samotnému odtržení bránila zbývající Jugoslávie (tedy Srbové) 
a jednotlivé státy při dělení hájily sporná území se „svým“ obyvatelstvem. Často se 
však bojovalo i o území nesporně patřící některé straně.

Zatímco střety Slovinců s převážně srbskou Jugoslávskou lidovou armádou se 

vyřešily za několik měsíců roku 1991, Chorvaté se Srby bojovali o sporná území 
v letech 1991 až 1995 a neobešlo se to bez excesů na civilním obyvatelstvu. 

Nejzuřivější a nejničivější válka probíhala v Bosně a Hercegovině v letech 
1992–1995, když vyhlášení samostatnosti neakceptovali Srbové (stejně jako 
u Slovinska a Chorvatska) a poslali armádu chránit svá území. Do konfl iktu se 
však zapojili i bosenští Chorvaté a bosenští Srbové. Na straně Bosny pak údajně 
bojovali i zahraniční mudžáhidové. Války, v nichž nebylo výjimečné obléhání 
a ostřelování měst s obyvatelstvem, provázely i masové vraždy, například 
„srebrenický masakr“, kde srbské síly pozabíjely asi 8000 zajatých muslimů. 

V průběhu konfl iktů i dlouho poté se situaci snažily mírnit i síly NATO a OSN. 
Posledním dějstvím byl střet srbské Jugoslávské armády a albánské Kosovské 

osvobozenecké armády, kde se Srbové snažili zabránit odtržení Kosova v roce 1999. 
Boje a oboustranné vyhánění civilního obyvatelstva ukončilo až NATO tříměsíčním 
bombardováním Jugoslávie (Srbska) pod záštitou OSN.

Občanské fórum (OF)
vzniklo dva dny po začátku 
sametové revoluce jako zástupce 
protestujících občanů, formulovalo 

požadavky a vyjednávalo 
s komunistickou vládou. Lídrem OF byl 

na počátku jeho spoluzakladatel Václav 
Havel, ale už v polovině prosince ho jako možného 
kandidáta na prezidenta nahradil Petr Pithart. OF šlo 
také jako hlavní protiváha KSČ do prvních svobodných 
voleb na jaře 1990 a drtivě je vyhrálo. Na Slovensku 
byla obdobnou organizací Veřejnost proti násilí (VPN). 

Po volbách, na sněmu, který se konal v říjnu 1990, byl 
v poměru 115 ku 52 hlasům zvolen na post předsedy OF 
Václav Klaus. Spolu s volbou získal také pravomoci začít 
s „transformací“ hnutí OF v politickou stranu. Rozpory 
politických proudů však vedly v únoru 1991 k rozpadu 

OF. Klaus tak byl jeho prvním i posledním předsedou.
Hlavním nástupcem OF se stala 

pravicová ODS (Občanská 
demokratická strana) Václava 
Klause. Méně úspěšnými pohrobky 
byla „elitnější“ pravicová ODA 
(Občanská demokratická aliance) 
a ve volbách nepříliš úspěšné 
středolevicové intelektuální Občanské hnutí kolem Petra 
Pitharta, Jiřího Dienstbiera či Pavla Rychetského.

Na Slovensku se VPN transformovala zejména v HZDS 
(Hnutí za demokratické Slovensko) Vladimíra Mečiara.

Privatizace
Po listopadu 1989 dále patřil znárodněný majetek, takže víceméně 
všechno krom drobných nemovitostí (rodinných domů, chat a chalup) 
a soukromého movitého majetku, „pracujícímu lidu“ – tedy státu. 
Bylo nutné majetek od jednotlivých provozoven až po největší továrny 
naopak zprivatizovat či jej vrátit. Zrestituován původním majitelům či 
jejich dědicům byl majetek zkonfi skovaný státem po komunistickém 
puči 25. února 1948. 

Další majetek byl rozprodán v takzvané malé privatizaci, kdy si 
ho zájemci kupovali v aukcích. Tam šlo zejména o menší podniky 
a často si podnik či provozovnu kupovali jejich předlistopadoví šéfové 
či zaměstnanci.

Větší podniky našly nové majitele ve velké privatizaci. V ní se 
podniky získávaly v aukcích či veřejných soutěžích, ale i je kupovali 
předem vybraní zájemci. To se týkalo především prosperujících 
podniků. Na podniky mohli zájemci podávat privatizační projekty, 
které posuzovalo ministerstvo privatizace. Příkladem velice úspěšné 
privatizace byl prodej tehdy krachující mladoboleslavské Škodovky 
německému Volkswagenu v roce 1990. Tehdy ho však provázela 

veliká kritika ve smyslu prodeje „rodinného stříbra“, a ještě k tomu 
Němcům. 

Podstatná část dříve státních (socialistických, tedy patřících všem)  
podniků si našla majitele díky kuponové privatizaci. V ní si v letech 
1992 a 1994 mohl každý již osmnáctiletý občan ČSFR/ČR pořídit za 
1000 Kč(s) kuponovou knížku a za kupony nakoupit akcie kteréhokoli 
podniku do privatizace zařazeného nebo body vložit do privatizačního 
fondu (například Harvardské fondy Viktora Koženého či PPF Petra 
Kellnera) a něco vlastnit jeho prostřednictvím. 

Některé takto zprivatizované podniky v následném „bezvládí“ 
zkrachovaly, některým se daří dodnes. Jestli občané investovali dobře, 
či špatně, se víceméně rovnalo losování. Zdrojem velkého majetku 
se kuponová privatizace stala pro některé privatizační fondy, které 
dokázaly získat v podnicích většinu a úspěšně je převzít a řídit. 
Vedle častých krachů bývalých státních podniků neschopných 
konkurovat bylo skvrnou na privatizaci tunelování. Tedy nelegální 
vyvádění majetku vedením podniku.

K 1. 1. 1993 se ČSFR rozdělila na Českou republiku a Slovenskou republiku. Představitelé do té doby silně 
maďarizovaného Slovenska požadovali federaci již při zrodu Československa v roce 1918. Místo toho však vznikl 
stát s poměrně centralizovanou vládou a Slovensko, ač mělo samosprávu, autonomii nemělo. Tu získalo až po 
Mnichovu coby Slovenská republika (1939–1945) spolupracující s nacistickým Německem. Po válce se však vrátilo 
do náruče Československa a federace se dočkalo až v roce 1968. V ní v podstatě spokojeně dožilo do listopadu 
1989. Hned vzápětí se však emancipační tendence projevily znova už při změně názvu na Česká a Slovenská 
Federativní Republika začátkem roku 1990. Na Slovensku rostla, nebo aspoň byla částí politických stran hlásána, 
nespokojenost s postavením Slovenské republiky v rámci federace, a když ve volbách 1992 drtivě zvítězilo 
poměrně separatistické Hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara, byl osud federace zpečetěn. Zvlášť 
když volby v české části státu opanovala ODS v čele s Václavem Klausem, jenž východní bratry rozhodně nehodlal 
ve federaci nijak držet. Během několika měsíců se Václav Klaus a Vladimír Mečiar dohodli na odtržení Slovenska 
a státy se až překvapivě pokojně rozdělily. Nenásledovaly tak nedávný příklad dělení státu provázeného válkami, 
které probíhalo v Jugoslávii. Pravdou však je, že se odtrhávala ekonomicky slabší část federace, což Čechy nijak 
zvlášť nebolelo, a hranice byla poměrně jasně historicky stanovena. Státy bývalé Jugoslávie bojovaly (minimálně 
zpočátku) především o území se smíšeným obyvatelstvem.

Teror Rudých Khmerů
Kambodža se osamostatnila od Francouzské Indočíny v roce 1953, vyhlásila 
království a snažila se ve studené válce zůstat neutrální. Vývoj v sousedním 
Vietnamu však radikalizoval i kambodžskou levici a komunističtí Rudí Khmerové 
v roce 1968 povstali. Král Norodom Sihanuk ve snaze je zastavit postavil do 
čela státu pravicového generála Lon Nola, který ovšem monarchii svrhl a založil 
Khmerskou republiku pod svou vládou. Země se propadla do občanské války 
mezi vládou, komunistickými Rudými Khmery a monarchisty. V roce 1975 zemi 
ovládli Pol Potovi Rudí Khmerové a rozpoutali jeden z nejkrutějších terorů 
historie proti všem vrstvám obyvatelstva. Během následujících čtyř let brutálním 
způsobem vyhladili více než tři miliony lidí z osmimilionového státu, když se 
zaměřili zejména na vzdělané a obyvatele měst.

Řádění polpotovců zastavila až invaze Vietnamu na přelomu let 1978 a 1979. 
Po roce 1993 byla obnovena monarchie a fungující parlamentní demokracie.

Dne 29. října 1969 byla zprovozněna počítačová síť 
ARPANET, propojující univerzitní počítače v různých 
částech USA, a v roce 1972 se rozrostla již na 
50 počítačů. O 15 let později měla síť 27 tisíc uživatelů 
a vzniká termín internet. Původní síť ARPANET byla 
v roce 1990 ukončena. Internetová síť však roste na 
55 milionů uživatelů v roce 1996, 250 milionů 
v roce 2000, přes dvě miliardy v roce 2010 
a více než čtyři miliardy v roce 2019.
Na počátku 70. let byly v síti ARPANET poslány zřejmě 
první elektronické zprávy a použit znak @. Masové 
rozšíření e-mailů však proběhlo až v druhé polovině 
90. let.
V Čechách se jako první k internetu připojilo ČVUT 
v únoru 1992.

1970 Ofi ciálním 
odchodem Paula 
McCartneyho byl 
potvrzen rozpad 

asi nejslavnější 
kapely všech dob

1949 Vzniklo NATO, jež mělo slovy prvního generálního tajemníka Hastingse Ismaye 
„udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi“. Šlo 
o vojenský pakt západního bloku, který měl být bojeschopným oponentem Sovětskému 
svazu a komunistickému bloku vůbec. Zpočátku víceméně politické sdružení se po válce 
v Koreji přetvořilo ve vojenský pakt velice závislý na americké armádě. Mezi zakládající 
členy patřily USA, Velká Británie, Francie, Itálie, Belgie, Kanada a další. V roce 1955 se 
připojilo Západní Německo.
Historicky první vojenské operace NATO proběhly až v letech 1992–1995 při válce 
v rozpadající se Jugoslávii, kde zasahovalo ještě v roce 1999. Dále působilo ještě 
v Afghánistánu nebo Libyi. Nyní je součástí Severoatlantické aliance 30 států. Česká 
republika do NATO vstoupila v roce 1999. 

1950 Ve vykonstruovaném politickém procesu se záškodnickou skupinou Milady 
Horákové stanulo před soudem 13 obžalovaných. Čtyři dostali trest smrti a čtyři doživotí. 
Žaloba souzené vinila z toho, že v žoldu špionážních služeb USA, Anglie, Francie a Jugoslávie 
připravovali protistátní puč a teroristické akce. Hlavou skupiny měla být právě poslankyně za 
národní socialisty Horáková. Na hlavní proces byly navázány desítky dalších po celé republice 
a počet obžalovaných dosáhl čísla 639. Soud obdržel na 6300 rezolucí z továren, úřadů a obcí 
žádajících trest smrti. Těch soudy udělily celkem deset a 48 obžalovaných dostalo doživotí. Byl to 
jediný ze stovek politických procesů té doby, ve kterém byla k smrti odsouzena a popravena žena.  
Také to byl první velký politický proces, na jehož přípravě se významně podíleli sovětští poradci. 

Mccarthismus. Mezi lety 1946 a 1956 probíhalo v USA tažení proti sympatizantům komunismu a osobám 
spolupracujícím (i domněle) s komunistickými režimy. Bylo propuštěno či odvoláno přes 10 tisíc amerických úředníků, 
desítky cizinců byly deportovány a více než sto osob bylo za komunistickou činnost zatčeno. FBI prověřila 2,3 milionu 
federálních úředníků a o 40 tisících z nich vedla záznam, prověřila také spisy 13,5 milionu pracujících. I jen podezření 
ze sympatií ke komunismu dokázalo zavřít mnoho dveří. Tajné služby však odhalily i skutečné špiony. V roce 1950 byli 
v USA zatčeni a obviněni z ukradení plánů atomové bomby pro SSSR manželé Julius a Ethel Rosenbergovi a v roce 
1953 byli po soudu popraveni. V roce 1954 byl propuštěn vedoucí projektu Manhattan a „otec atomové bomby“, fyzik 
Robert Oppenheimer. Hlavními tvářemi mccarthismu byli senátor McCarthy a velmi aktivní ředitel FBI J. Edgar Hoover.

1954 Matematik považovaný za 
otce umělé inteligence a jeden 
z hlavních strůjců prolomení německé 
šifry Enigma za války – Alan 
Turing – se otrávil kyanidem. Pro 
svou homosexualitu, jež byla ve 
Velké Británii zločinem, byl v roce 
1952 stíhán a jako trest podstoupil 
nucenou kastraci. Britská vláda se 
ofi ciálně omluvila v roce 2009.

1955 Proběhla 
první celostátní 
spartakiáda

1956 Sovětská armáda 
potlačila v Maďarsku 
povstání proti 
stalinistickému 
režimu. Vojenský 
zásah přinesl tisíce, 
podle některých odhadů 
až desetitisíce obětí. 
Další stovky účastníků 
povstání byly následně 
popraveny.

Videorekordér byl vynalezen v roce 1952, ale až zavedení standardu VHS 
videokazet v roce 1976 znamenalo jeho masivní rozšíření do domácností 
v 80. letech. Pirátské, amatérsky nahrávané a dabované kopie západních 
fi lmů se tou dobou dostávaly i do Československa. Plánované hospodářství 

pružně zareagovalo a v roce 1988 přišel na trh první videopřehrávač 
domácí výroby Avex.

V 90. letech videokazety začaly 
vytlačovat ve všech směrech 

praktičtější DVD disky.

1979 Firmy Sony a Philips vyvinuly kompaktní 
disk, kam se vešlo 74 minut hudby. První 
album vyrobené ve formě CD bylo 
The Visitors od skupiny ABBA v srpnu 1982. 
CD se později používalo jako datové 
médium, s kapacitou původně 656 MB.

Jaderná energie
První jaderný reaktor byl spuštěn v roce 1942 na univerzitě 
v Chicagu pod vedením jednoho z „otců atomové bomby“, 
italského vědce Enrica Fermiho. První jadernou elektrárnu 
postavil Sovětský svaz v roce 1954 v Obninsku, ale stále šlo 
spíše o vědecko-vojenský projekt. Elektrárny čistě na získávání 
elektřiny z jádra vznikly až v roce 1956 ve Velké Británii, 
respektive o rok později v USA. V roce 1996 dosáhly 
jaderné továrny maxima, když podíl jaderné 
elektřiny ve světě dosáhl takřka 18 %. Rekordmanem 
je v tomto ohledu Francie, kde tvoří jaderná energie takřka 
tři čtvrtiny celkové spotřeby. Naopak například v Rakousku 
nefunguje žádná jaderná elektrárna. Jaderné elektrárny jsou 
jako zdroj energie šetrné k životnímu prostředí, protiváhou 
jsou však vysoké riziko při případné nehodě a složité ukládání 
vyhořelého paliva. V současnosti jsou snahy více využívat 
ekologicky „čistší“ zdroje energie jako vítr či slunce. 
V Česku jsou v provozu dvě jaderné elektrárny (Temelín 
a Dukovany) a pokrývají přibližně třetinu spotřeby.

1997 Povodním 
na Moravě padlo 
za oběť 50 životů. 
Škody na majetku 
přesáhly 60 miliard 
a podstatně změnily 
ráz Baťova města 

Otrokovice.

  1996 Vznikla druhá komora Parlamentu 
ČR – Senát. Jiným systémem volby senátorů 

(většinový) v jiný čas (každý sudý rok třetina) 
má vytvářet pojistku proti silné straně, která 
zrovna opanuje volby do sněmovny (systém 
poměrného zastoupení). V prvních volbách 
získala nejvíce senátorů ODS. 

1999 Česká republika 
vstoupila do NATO

1997 Hongkong 
přešel z britské 
pod čínskou 
správu

Zemřela ikona populární 
hudby 20. století 
Frank Sinatra 

(1915–1998)

   Protinacistický odboj
Od počátku okupace působil v českých zemích domácí odboj. Původně počítal 

se zapojením do protiněmeckého povstání, ale s německými úspěchy na 
všech frontách se zaměřil hlavně na zpravodajskou činnost, podávání zpráv 

spojeneckým armádám, sabotáže, vydávání ilegálního tisku a pomoc při odchodech 
do zahraničí. Dominantní byla Obrana národa, dalšími byly např. Politické ústředí 

či Petiční výbor „Věrni zůstaneme“, zastřešené Ústředním vedením odboje domácího 
(ÚVOD). Do Obrany národa patřila i skupina Tří králů (Josef Balabán, Josef Mašín 

a Václav Morávek). Gestapu se však dařilo odboj (včetně Tří králů) likvidovat. 
Nejvýznamnějším odbojovým činem, který zásadně ovlivnil postavení Čechoslováků 
během války (a patří k nejvýznamnějším činům domácího odporu v Evropě), byl 

27. května 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který provedli 
rotmistři Jozef Gabčík a Jan Kubiš ze skupiny Anthropoid. Pomsta za zabití Heydricha 

byla ale velmi tvrdá a následovalo hromadné zatýkání, popravy, ale i vypálení 
a vyvraždění obcí Lidice a Ležáky. Domácí odboj po heydrichiádě téměř přestal 

existovat a v podstatě začínal znovu pomocí paravýsadků. 

Květnová povstání
Během května 1945 s přibližující se Rudou armádou živelně propukala národní 
povstání. Velká část českých měst se dokázala během povstání osvobodit „sama“. 
Skutečnost je ale taková, že pokud by boj povstalců nepodpořil postup spojeneckých 
armád, mohlo být povstání často utopeno v krvi. Pražské povstání v podstatě uspělo, 
ovšem za významné pomoci vlasovců (členové Ruské osvobozenecké armády generála 
Vlasova, která dosud bojovala na německé straně) a svižného postupu sovětských vojsk 
v rámci pražské operace. V ní položilo život přes 50 tisíc spojeneckých vojáků.

1947 Byl vynalezen tranzistor – základní stavební prvek 
budoucí elektroniky včetně současných počítačů. V roce 
1956 byla za tento objev, znamenající skutečný převrat 
v elektrotechnice, udělena Nobelova cena za fyziku. 

služba

  Volby v ČSR
  Již první volby v nově vzniklém státu byly všeobecné a rovné. Mohli, ba museli 
volit všichni a jejich hlas měl stejnou váhu, což zde dosud a v mnoha dalších 
zemích ani nadále nebylo zvykem. Voliči byli za Rakouska-Uherska (volilo se 
od roku 1861) rozděleni do čtyř volebních kurií podle výše zaplacených daní. 
Kdo platil méně než pět zlatých, volit nemohl vůbec. Hlasy v jednotlivých 
kuriích měly různou váhu, v nižších kuriích bylo třeba na zvolení poslance 
i mnohonásobně více hlasů než ve vyšších. Ženy nesměly za Rakouska volit 
vůbec. Volební právo žen v ČSR v roce 1920 o parník předběhlo třeba Anglii 
(tam směly volit od roku 1928, ale až od 30 let) nebo Francii či Itálii, kde 
získaly volební právo až po druhé světové válce. 

Možnost rovného hlasování všech vrstev samozřejmě nahrála levici, kterou 
dříve majetní voliči příliš nevyhledávali. Z toho následně v mnoha státech těžila 
ultrapravice a fašismus, které se pasovaly do role zachránců před komunismem.

1952 Činnost zahájila Československá akademie věd

1953 Byl natočen fi lm Africká 
královna s Humphreym Bogartem 
a Katharine Hepburnovou

1954 Začala stavba 
vodní nádrže Orlík
(1962)

1952 Začala stavba 
vodní nádrže Lipno 
(dokončena 1959)

1952 Alžběta II. z dynastie Windsorů 
(* 1926) usedla na trůn Britského 
impéria. Za její vlády, jež trvá dosud, 
se impérium změnilo v Commonwealth 
(nyní 16 nezávislých států).

Zemřel zřejmě největší vědec 
20. století, nositel Nobelovy ceny za 
fyziku Albert Einstein (1879–1955)

V autě se zabil rebel bez příčiny 
James Dean (1931–1955)

1958 Kopřivnická Tatra 
zahájila výrobu tradičních 
„papalášských“ vozů 
Tatra 603

1959 Český vědec
Jaroslav Heyrovský
dostal jako první Čech 
Nobelovu cenu

1960 V USA v prodeji antikoncepční pilulka 

ODS pětkrát po volbách skládala vládu a je nejúspěšnější politickou stranou českých polistopadových 
dějin. Její otec zakladatel Václav Klaus dvě vlády sám vedl a následně dvakrát úspěšně kandidoval na 
prezidenta. Za vlády ODS proběhla zásadní transformace ekonomiky včetně velkých privatizací a země 
udělala rozhodující kroky do západoevropských struktur jako EU či NATO. Straně se však nevyhnuly 
skandály. První zásadní byl spjat s fi nanční podporou strany fi ktivními sponzory Lajosem Bácsem 
a Radjivem M. Sinhou z roku 1995. Ti byli uvedeni jako dárci 15 milionů, jež však pocházely od 
bývalého tenisty a majitele zprivatizovaných Třineckých železáren Milana Šrejbra. 

Kvůli nesrovnalostem byl obžalován tehdejší výkonný místopředseda ODS zodpovědný za fi nance 
Libor Novák, ale soud jej osvobodil. Svědci z vedení ODS si k případu shodně nic nepamatovali.

Kvůli dalším nesrovnalostem ve fi nancích, možným úplatkům za privatizaci a údajnému černému 
kontu strany ve Švýcarsku se od ODS oddělila dlouhodobě nepříliš úspěšná Unie svobody. 

V pozdějších letech se o korupci a ODS mluvilo hlavně ve spojení s takzvanými kmotry, již měli ze 
zákulisí řídit rozhodování zejména místních organizací. 

Stranu, jež po 20 let pravidelně získávala ve volbách výrazně přes 20 procent hlasů, pak 
defi nitivně dostaly do útlumu odsouzení poradce a přítele premiéra Mirka Topolánka Marka Dalíka, 
soudem nepotvrzené kauzy kolem jejího místopředsedy a někdejšího primátora Prahy Pavla Béma 
a politického lobbisty Romana Janouška (o němž se neofi ciálně mluvilo jako o skutečném vládci 
Prahy) a další. Zatčení Jany Nagyové, budoucí manželky 
premiéra a předsedy ODS Petra Nečase, kvůli údajné korupci 
ve spojení s pražským podnikatelem Ivo Rittigem či její 
údajné zneužití tajných služeb pak již bylo asi jen posledním 
hřebíčkem a poslalo stranu na osm let do opozice. Po 
úspěšných volbách 2021 však předseda strany znovu usedl 
do premiérského křesla. (Stalo se nebo se mělo stát po uzávěrce knihy.)

Skandály se nevyhnuly ani druhé nejúspěšnější straně po Listopadu
– sociální demokracii. I její „otec znovuzakladatel“ – Miloš 
Zeman – vedl po vítězství ve volbách vládu a později dvakrát 
triumfoval v prezidentské volbě. A to po zavedení přímé volby. 

Po dlouhodobých úspěších ve volbách, kdy strana v zásadě 
vždy až do voleb v roce 2017 získala přes 20 procent, jí však 
zřejmě výrazně ublížila kauza středočeského hejtmana hájícího 
barvy ČSSD Davida Ratha. Tento zároveň poslanec, známý 
svými silnými protikorupčními výroky, byl v roce 2012 zatčen se 
sedmi miliony v krabici od vína. Mělo jít o úplatky za ovlivněná 
výběrová řízení na rekonstrukce různých staveb ve Středočeském 
kraji. Podle nepodložených zdrojů si měl na úplatcích přijít až na 
stovky milionů. Soudy politikovi ČSSD po mnohaletém procesu 
zatím vyměřily sedm let vězení a 10 milionů pokuty. Sociální 
demokracie, jež také čelí mediálním problémům s místními 
kmotry, údajným propojením svého někdejšího předsedy 
Bohuslava Sobotky se spornou 
privatizací OKD či se splácením 
několikasetmilionového dluhu za 
právní zastupování při získání 
Lidového domu, ve volbách 2017 
získala tristních sedm procent 
hlasů. V roce 2021 dokonce 
vypadla ze sněmovny. 

sovětsk
ý blok

1950 Podle sčítání lidu měla ČSR 12,3 milionu obyvatel. České země 8,9 mil. 1961 Podle sčítání lidu žilo v ČSSR 13,7 milionu obyvatel. V českých zemích 9,5 milionu.

1971 ČLR vystřídala vyloučený Tchaj-wan v OSN

1971 V Čechách vyšla kniha knih Sto roků samoty (originál 
vyšel 1967). Autor magické knihy, v níž se zrcadlí historie 
Latinské Ameriky, a mnoha dalších románů Gabriel García 
Márquez (1927–2014) později dostal Nobelovu cenu za literaturu. 

Afghánští mudžáhidové 
s americkými zbraněmi donutili 

sovětskou armádu odejít

1976 Nadzvukový 
dopravní letoun Concorde 
přepravuje cestující přes Atlantik

praktičtější DVD disky.praktičtější DVD disky.

Zemřel „velký 
kormidelník“ 

Zemřela „matka“ Deseti malých černoušků, Hercula Zemřela „matka“ Deseti malých černoušků, Hercula 

praktičtější DVD disky.

přepravuje cestující přes Atlantikpřepravuje cestující přes Atlantikpřepravuje cestující přes Atlantik

praktičtější DVD disky.praktičtější DVD disky.

Nadzvukový Nadzvukový Nadzvukový 
dopravní letoundopravní letoundopravní letoun Concorde 
přepravuje cestující přes Atlantikpřepravuje cestující přes Atlantikpřepravuje cestující přes Atlantik

1960 Irák, Írán, Kuvajt, Saúdská Arábie a Venezuela tvoří 
Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC)

strany a šlo jen zaškrtnout „Ano“ či „Ne“. A Jugoslávie se stala po Sovětském svazu a Mongolsku třetí zemí na strany a šlo jen zaškrtnout „Ano“ či „Ne“. A Jugoslávie se stala po Sovětském svazu a Mongolsku třetí zemí na 

Tito vedl Jugoslávii k diktatuře stalinského typu. Včetně soudních procesů, čistek a lágrů. 
Se Stalinem však měl Tito roztržky, včetně vzájemného vyhrožování smrtí, a jugoslávští 
komunisté byli vypovězeni z kominterny; Jugoslávie si tak udržela nezávislost na Moskvě 
a později nevstoupila ani do Varšavské smlouvy a RVHP. Naopak byla u zrodu Hnutí 

západního bloku. V roce 1968 se Jugoslávci nepřidali ani k „bratrské pomoci“ proti 

1945

1960 3 mld. obyvatel1927            
2 mld. obyvatel

 amerického prezidenta Ronalda Reagana  amerického prezidenta Ronalda Reagana 
a sovětského vůdce Michaila Gorbačova

První transplantaci srdce provedl Christiaan Barnard již v roce 1967. Pacient však po 18 dnech zemřel na zápal plic. Ke 

Rozdělení republiky

Sovětské gulagy
Od roku 1919 v SSSR fungoval systém opravdu tisíců 
„nápravně-pracovních“ táborů, umístěných zejména na Sibiři. 
Zřídil je Lenin a na něj navázal Stalin. Tábory, určenými 
především pro otrockou práci v nelidských podmínkách 
s minimem jídla, prošlo na 13 milionů vězňů, z nichž velká část 
nepřežila. Začátkem 60. let byly tábory zrušeny.

1998 Matematik Sergey Brin (v roce 1979 s rodiči emigroval ze SSSR) a jeho spolužák Matematik Sergey Brin (v roce 1979 s rodiči emigroval ze SSSR) a jeho spolužák 

Hongkong 
přešel z britské 

Zemřela ikona populární 
hudby 20. století 
Frank Sinatra 

(1915–1998)

Po volbách, na sněmu, který se konal v říjnu 1990, byl 
v poměru 115 ku 52 hlasům zvolen na post předsedy OF 

(Hnutí za demokratické Slovensko) Vladimíra Mečiara.(Hnutí za demokratické Slovensko) Vladimíra Mečiara.

Po listopadu 1989 dále patřil znárodněný majetek, takže víceméně 
všechno krom drobných nemovitostí (rodinných domů, chat a chalup) 
a soukromého movitého majetku, „pracujícímu lidu“ – tedy státu. 
Bylo nutné majetek od jednotlivých provozoven až po největší továrny 

veliká kritika ve smyslu prodeje „rodinného stříbra“, a ještě k tomu veliká kritika ve smyslu prodeje „rodinného stříbra“, a ještě k tomu 
Němcům. 

Podstatná část dříve státních (socialistických, tedy patřících všem)  Podstatná část dříve státních (socialistických, tedy patřících všem)  

1998 Hokejisté kolem Dominika 
Haška a Jaromíra Jágra překvapivě 

zvítězili v hokejovém turnaji 
století v Naganu. Vybojovali zlato 

na prvním olympijském turnaji za 
účasti profesionálů z NHL.

1999 Po rezignujícím ruském prezidentovi 
Borisi Jelcinovi nastoupil na ruský 
„trůn“ bývalý důstojník KGB a ředitel její 
nástupnické organizace Federální služba 
bezpečnosti a tehdejší premiér Vladimir 
Putin. Jeho třetí, současné prezidentské 
období má vypršet v roce 2024.

1999 Bylo zavezeno palivo do jaderné 
elektrárny Temelín a koncem roku vyrobila 

první elektřinu. Záměr stavět jadernou 
elektrárnu byl vládou schválen v roce 1979 
a stavba začala v roce 1987. Investice se 

vyšplhaly přibližně na 100 miliard.

1999 NATO ze vzduchu 
zaútočilo na Srbsko
kvůli konfl iktu v Kosovu

1999 Zatím na papíře se zrodil evropský družicový 
navigační systém Galileo. Ten měl nahradit již v té 
době fungující americký GPS. Plně funkční je od roku 
2019 a polohu určuje s přesností jednoho metru. 

1999 Lance Armstrong vyhrál první 
ze sedmi po sobě jdoucích titulů na 
Tour de France. V roce 2012 mu byly 
tituly odebrány kvůli dopingu a byl 
doživotně diskvalifi kován. 
O rok později braní 
zakázaných látek 
sám přiznal. 

V roce 2005 založila trojice mladíků Chad Hurley, 
Steve Chen a Jawed Karim internetový server pro 
sdílení videosouborů YouTube. Již o rok později 

od nich službu koupila společnost Google za 1,65 mld. dolarů a v současnosti 
je YouTube druhou nejnavštěvovanější stránkou na světě s obratem kolem 
15 miliard dolarů ročně. Nejsledovanější hudební klipy na serveru 
přesahují miliardu zobrazení. Interpreti klipů, stejně jako tvůrci 
dalších úspěšných sdílených videí získávají od provozovatelů 
YouTube nemalé částky, závislé zejména právě na 
počtu zobrazení. Přímo jako zdroj obživy mají 
publikování na YouTube youtubeři, a s čím 
dokážou u zejména dětských diváků uspět, 
je někdy až nepochopitelné. Například 
s komentovanými videy, jak hrají hry na 
počítači, a podobně. 

Škoda Octavia I. V letech 
1996 až 2010 sjelo 
z mladoboleslavského pásu 
téměř milion kusů. 

Od roku 2016 se vyrábí první velký vůz SUV 
české automobilky Škoda Kodiaq

obviněn ze sexuálního zneužívání a násilí na několika 
desítkách žen, včetně hereckých star jako 
Uma Thurmanová či Gwyneth Paltrowová. 

od pařížské klimatické od pařížské klimatické 
dohody

Od roku 2016 se vyrábí první velký vůz SUV  se vyrábí první velký vůz SUV 

1946 Proběhl první ročník Pražského 
jara a Mezinárodního fi lmového 

festivalu v Karlových Varech

O rok později braní 
zakázaných látek 
sám přiznal. 

Zemřel velký český autor Ludvík Vaculík (1926–2015). Spisovatel, 
jehož nejznámější knihy jsou Sekyra, Český snář či Jak se dělá chlapec, 
byl zároveň jedním z hybatelů českých dějin. Napsal zásadní manifest 
pražského jara Dva tisíce slov a podepsán je i pod Chartou 77. Do roku 1946 
zaměstnanec u Bati ve Zlíně později vystudoval novinařinu a po zastávkách 
v Rudém právu a Československém rozhlase zakotvil v Literárních novinách 
(listech), v roce 1969 zakázaných. Roku 1972 založil samizdatovou edici 
Petlice (knihy edice vázal Vavřinec Korčiš). Po obnovení Lidových novin byl až 
do své smrti jejich kmenovým autorem. V letech 1945–1968 byl členem KSČ.

2014 Ve Vrběticích došlo k 
skladu,

ukázalo, zřejmě šlo o úmyslnou akci ruských 

Auta na elektřinu provázejí vývoj automobilismu již od počátku, ale brzy je vytlačily spalovací motory. Drobný vzestup 
přinesly až krize na trzích fosilních paliv v 70. a 80. letech 20. století. K většímu průlomu však došlo až kolem roku 2010. 
Proti v podstatě jednodušším, komfortnějším a zároveň provozně ekonomičtějším vozidlům zatím hovoří kapacita baterií 
s relativně nízkou dojezdovou vzdáleností, doba nabíjení a jejich poměrně vysoká cena. Používané lithium-iontové baterie 
se však dlouhodobě vyvíjí a zlevňují a dle některých odhadů elektromobily během 21. století nahradí spalovací motory. 
Řada států již ohlásila data, kdy prodej spalovacích automobilů bude zakázán. V Německu by to mělo být v roce 2030, ve 
Francii a Anglii o 10 let později. 

Pořizovací ceny elektromobilů a aut se spalovacími motory se postupně srovnávají, ale prodeje elektromobilů se stále 
pohybují v řádu procent z celkových prodejů. Například Škoda Auto však předpokládá, že v roce 2025 budou elektromobily 
tvořit zhruba 25 % prodejů automobilů na trhu.

Problémem však zatím zůstávají kapacity dobíjení automobilů, i v rychlonabíjecích stanicích trvá nabití baterie desítky 
minut a množství stanic je velice omezené. Dobíjení z běžné sítě trvá hodiny a představa dobití množství aut, jaké jezdí 
v současné době na benzin, je nemyslitelná. Dalším zatím ne zcela vyřešeným problémem je likvidace starých baterií, ale 
cestou by měla být recyklace.

Kritici s nadsázkou říkají, že rozdíl od spalovacích motorů je jen ten, že elektromobily mají výfuk v Prunéřově. Emise 
jsou však i při „nečistých“ zdrojích elektřiny v přepočtu výrazně nižší. Při využití například jaderné energie opravdu 
mnohonásobně.

Elektromobil 
La Jamais Contente 

dosáhl již v roce 
1899 jako první 
silniční dopravní 

prostředek rychlosti 
přes 100 km/h

Elon Musk se svou 
Teslou je zásadním 

průkopníkem 
elektromobilů.

Zda je to 
správná cesta,

ukáže čas.

Vedle dvou tradičních stran představujících v zásadě 
pravici a levici ve volbách slavily nejen krátkodobé 
úspěchy protestní strany a hnutí a strany 
odštěpené od ODS. Některé, jako Unie svobody, 
Zelení, Svobodní či Věci veřejné (VV), zaznamenaly 
zájem voličů jen v jedněch volbách. Trvalejší úspěch 
u voličů získala TOP 09 Miroslava Kalouska. Zásadní 
úspěch ve trojích sněmovních volbách zaznamenalo 
protestní hnutí ANO. Jeho stvořitel Andrej Babiš 
dokázal co do počtu poslanců obhájit vítězství 
ve volbách i po čtyřech letech v roli premiéra, ač 
téměř dva roky (ne příliš úspěšně) bojovala jeho 
vláda s pandemií covidu. Minimálně po dvě volební 
období se ve sněmovně udržela další protestní strana 
nabízející protiváhu tradičním partajím – Piráti. 
Spolu s ANO tak z parlamentu i z pozic tradičních 
stran vytlačili ČSSD a KSČM. Tradičních voličů 
s nacionálními sklony se již troje volby po sobě ujala 
Strana přímé demokracie Tomia Okamury. 

1998
Haška a Jaromíra Jágra překvapivě 

zvítězili v 
století 

vyšplhaly přibližně na 100 miliard.

 5. října 193618. prosince 2011

Zemřel Václav Havel
Po dlouhodobých zdravotních problémech zemřel spisovatel a dramaturg, 
odpůrce komunistického režimu a obhájce lidských práv, politický vězeň, 
velký hybatel českých dějin a první polistopadový prezident Československé 
socialistické republiky a poté i České republiky Václav Havel (1936–2011).
Václav Havel se narodil v podnikatelsko-intelektuální rodině, jíž do znárodnění 
patřila řada nemovitostí včetně paláce Lucerna či barrandovských ateliérů. 
Přestože kvůli původu nemohl Havel studovat humanitní obory, prosadil se 
v 60. letech jako dramatik a režisér a jeho hry se hrály i v zahraničí.

V době pražského jara tvrdě vystupoval proti komunistickému režimu a po 
invazi v roce 1968 se dostal na index. Za normalizace již nesměl publikovat 
ani pracovat v divadle a jeho hry se nesměly hrát. Nějaký čas dokonce jako 
zaměstnání přikuloval sudy v pivovaru.

V roce 1976 se zastal pronásledovaných kolem The Plastic People of the 
Universe, podílel se na vzniku Charty 77 a stal se jejím prvním mluvčím. 
Režim ho odměnil několikaměsíční vyšetřovací vazbou v roce 1977 a poté byl 
odsouzen na 14 měsíců podmíněně. V roce 1978 se angažoval ve VONS. V roce 
1979 byl odsouzen na čtyři a půl roku nepodmíněně. Dohromady téměř pět let 
vězení se dlouhodobě podepsalo na jeho zdraví – trpěl opakovanými zápaly 
plic a v únoru 1983 byl kvůli zdraví propuštěn do domácího vězení.

V 80. letech dál psal divadelní hry, hrané na Západě, a dál se angažoval 
v disentu. Začátkem roku 1989 byl znovu uvězněn, tentokrát na 10 měsíců. 
V květnu byl podmínečně propuštěn, v červnu stál u zrodu petice Několik vět 
a v říjnu byl znovu zadržen. V průběhu listopadu se od prvních dnů angažoval 
při založení Občanského fóra, jehož byl před svým zvolením prezidentem 
neformálním předsedou, a vedl vyjednávání s představiteli KSČ.

Po revoluci byl 12 let prezidentem, nejdříve federace a později České 
republiky. Coby světoznámá osobnost hodně pomohl vstupu ČR do NATO 
i Evropské unie a vůbec zlepšoval jméno Česka ve světě. 

Po konci mandátu prezidenta se vrátil k psaní.
Napsal více než 20 divadelních her. Mezi nejznámější patří Audience, Asanace, 

Largo desolato, Žebrácká opera, Zahradní slavnost a další. Svou poslední, 
částečně autobiografi ckou hru Odcházení i coby režisér natočil jako celovečerní 
fi lm. Knižního vydání se dočkala i jeho korespondence z kriminálu – Dopisy 
Olze – a řada dalších textů a básní. Získal řadu domácích i mezinárodních 
ocenění a několikrát byl navržen na Nobelovu cenu za mír. V celonárodní anketě 
o největšího Čecha skončil bronzový za Karlem IV. a T. G. Masarykem. 
18. prosince 2011 zemřel na následky dlouhodobých zdravotních problémů 
spojených s jeho pobytem v komunistických vězeních. 

a zamezit nedůstojným jevům provázejícím poslední volbu 

2021 Po 97 letech opustila 
komunistická strana český 

parlament. Sto let od založení. 

Struktura parlamentu i republiky se v průběhu času měnila. To odráží i graf zisků 
stran v jednotlivých volbách. Výsledky z polistopadových voleb před rozpadem federace  
jsou z voleb do České národní rady pro lepší návaznost výsledků sněmovních voleb 
v samostatné České republice.  

Ano, tahle kniha je o mém pohledu na svět. Svět, kde je 
potřeba se zastávat slabších. Svět, kde je potřeba pochopit 

ty, kdo si myslí něco jiného než já. I ty, kdo dělali či dělají 
z našeho dnešního pohledu nepochopitelné.  

U rodičů, jimž za hladomorů umíraly děti v náručí, je ospravedlnitelné 
cokoli, včetně vítání nacistické armády. Lidé, jež jakýkoli režim připravil 
o blízké, jistě měli a mají právo také na leccos. Ale nejen tyto smutné 
extrémy ovlivňují rozhodování lidí. Ve chvíli, kdy obracíte každou 
korunu, je asi opravdu důležitější zvýšení příjmů než to, kdo ho zajistí.
Mějte dál svůj svět a svůj pohled na vše. Já jsem jen chtěl předložit 
v „učtitelné“ míře příběh nedávné historie. Historie, na které se dá pro 
mě smysluplný pohled postavit. Příběh, kde není zdaleka vše, ale je 
v něm to, co by mohl alespoň mlhavě znát každý. Snažil jsem se být 
spravedlivý, ale pořád je to můj pohled. Pokud sednete k Wikipedii, 
nebo ještě lépe k dalším knihám, najdete si další fakta, a co jste si tady 
přečetli, se vám potvrdí nebo i naopak, je má mise splněna. Vlastně mě 
potěší, když o tom budete jen přemýšlet.

Česká a Slovenská 
Federativní Republika

Česká republika 
(krátkým jménem Česko)

od roku 1990 od roku 1993

velký a malý 
státní znak

*Vláda Andreje Babiše 
podala demisi 11. listopadu. 
Prezident jmenoval Petra Fialu 
premiérem, ale jmenování  
vlády se očekávalo po uzávěrce 
knihy. Za případný jiný vývoj 
se omlouvám.

Vedou v carském Rusku četníci zatčeného a on se hájí:
„Když jsem říkal Mikuláš je idiot‘, nemyslel jsem našeho milovaného cara.“
„Lháři! Když jsi řekl idiot, je jasný, že myslíš cara!“

„Kobo, přišel vizionář a chce ti číst budoucnost,“ 
říká šéf sovětské tajné služby NKVD Berija Stalinovi. 
„Zastřelit! Kdyby uměl číst budoucnost, tak nepřišel.“

Baví se dvě babušky v Moskvě.
„Ty funusy jsou čím dál horší. To Brežněv, 

to bylo něco. Pět dnů smutku, ty metály jak 
za ním nesli a jak jim spadl. Prostě zážitek. 

Loni Andropov už nic moc.“
„Jak říkáte. A ten Černěnko letos úplná 

nuda. Příští rok už nepůjdu.“

V ČSFR žilo před rozpadem 15,7 milionu obyvatel. V českých zemích 10,3 milionu. V Česku žilo 10,7 milionu obyvatel

Původně jsem měl v plánu napsat sem, co můžeme očekávat v následujících 
letech. Ale jak zní prognostické moudro: Ono se těžko predikuje. Zejména když 
se to týká budoucnosti.

Tak snad jen můj oblíbený příběh, jejž ve fi lmu Soukromá válka pana 
Wilsona vypráví Gust Avrakotos kongresmanovi Charliemu Wilsonovi.

V jedné chudé vesnici dostal kluk k narozeninám koně. A všichni vesničani 
říkali: „To je báječné, takový krásný kůň, může na něm jezdit, nemusí chodit.“

A mistr zenu řekl: „Uvidíme.“
Za rok ten kluk z koně spadl, zlomil si nohu a všichni ve vesnici říkali: „To je 

strašné, co teď bude dělat, do konce života bude kulhat, je mrzákem.“
A mistr zenu řekl: „Uvidíme.“
Pak přišla válka a všichni mladí muži museli do boje. Jen ten kluk nemusel, 

protože měl zmrzačenou nohu. Všichni ve vesnici říkali: „To je báječné, jiní musí 
do války, ale ty můžeš zůstat doma.“
A mistr zenu řekl…

Událé si proto, prosím, doplňte sami dle vlastního uvážení nebo se inspirujte 
na webu www.stoleticsr.cz

Mediální partner

Autor projektu Století ČSR velice děkuje jmenovaným 
i nejmenovaným partnerům.  

Autocentrum, 
které šetří 
váš čas

Cestovní 
kancelář
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Výše rozpočtu ČR
(v miliardách korun) 

Struktura příjmů 
rozpočtu ČR 2019 

(poslední předcovidový rok, 
v miliardách korun) 

637

ministerstvo práce a sociálních 
věcí (důchody, sociální 
dávky, podpora 
v nezaměstnanosti)

ministerstvo školství
(školy, učitelé)

Výdaje
rozpočtu ČR 2019

(v miliardách korun) 

všeobecná 
pokladní 

správa

min. 
vnitra

min. 
dopravy

min. obrany

min. 
průmyslu

min. 
fi nancí

min. 
spravedlnosti

ostatní 
ministerstva

637

206

78

73

67

57

57

63,4

40302424

46

157

min. zemědělství

nákla
dy 

na stá
tní 

dluhAkademie 
věd ČR

parlament, 
vláda, 

prezident

ostatní

26

552
36,2 %

19,1 %

10,8 %

13,7 %

10,4 %

8,1 %

1,7 %

291

209

165

159

124

povinné pojistné 
na sociální 
zabezpečení

DPH

daň z příjmů 
fyzických osob

spotřební 
daně

daň z příjmů 
právnických osob

ostatní daňové příjmy

nedaňové příjmy 
(zejména z EU)

Dalších více než 400 miliard korun, 
zejména ze zdravotního pojištění, jde 
mimo státní rozpočet do zdravotnictví.

Mezi největší plátce daní z příjmů právnických 
osob se tradičně řadí automobilky a banky

(největší plátci za rok 2019 v miliardách korun) 

Škoda Auto 3,646
Česká spořitelna 3,265
Československá obchodní banka 2,802
Komerční banka 2,781
Hyundai Motor Manufacturing Czech 1,901(muži října) vyhlásili 28. října 1918 samostatný československý stát. (muži října) vyhlásili 28. října 1918 samostatný československý stát. 

Vedení monarchie nemělo politickou vůli tvrdě reagovat. Ač vojáci na Vedení monarchie nemělo politickou vůli tvrdě reagovat. Ač vojáci na 
Václavském náměstí byli připraveni. Československo bylo na světě! Vládu Václavském náměstí byli připraveni. Československo bylo na světě! Vládu 
skutečně převzal v Paříži vzniklý kabinet T. G. Masaryka.

Vznik Československa vyvolal nadšení u téměř sedmi milionů Vznik Československa vyvolal nadšení u téměř sedmi milionů 
Čechů a asi dvou milionů Slováků, ale podstatně menší u tří Čechů a asi dvou milionů Slováků, ale podstatně menší u tří 
milionů Němců, kteří obývali zejména rozsáhlé německé 
pohraničí nového státu a následně prosazovali odtržení 
pohraničí. Stejně málo nadšené byly i další menšiny 
– maďarská (750 tisíc) a polská (75 tisíc). Ve všech 
těchto případech se o jimi obývaná území vedly 
v následujících měsících poměrně intenzivní, ale opo-
míjené boje. Ty se v poválečných poměrech nezdály 
dramatické, současným pohledem již celkem ano. 
Například v bojích s Němci o Most na konci listo-
padu 1918 byly vedle granátů a kulometů použity 
i dva československé kanony. A to bylo jen jedno 
z mnoha česko-německých bojišť. Určitě se dají 
celkové ztráty na obou stranách počítat do desí-
tek mrtvých a události nenávratně poznamenaly 

Další problémy nastaly v oblastech, kde měly 
vzniknout státní hranice tam, kde dosud žádné 
neexistovaly a obyvatelstvo bylo smíšené. Vedle 
celé jižní hranice Slovenska šlo o slezské Těšínsko, 
kde byla silná polská menšina. I tam probíhaly 
boje – sedmidenní válka s Polskem – a následné 
rozdělení Těšínska mezi Československo a Polsko se 
stalo předmětem dalších sporů, které gradovaly před 

Posledním a největším konfl iktem, kterým musel nový 
stát projít, byla československo-maďarská válka o Slovensko. stát projít, byla československo-maďarská válka o Slovensko. 
V první fázi se československým jednotkám podařilo Slovensko V první fázi se československým jednotkám podařilo Slovensko 
obsadit. Ale následně se v Maďarsku dostali k moci 
sociální demokraté a komunisté a vyhlásili Maďarskou 
republiku rad (tedy de facto Maďarskou sovětskou 
republiku) a podařilo se jim silnou protiofen-

v Maďarsku proběhl puč, který rudé odstavil, 

německo-francouzské frontě. Později za Hitlera byla kniha pro poškozování německo-francouzské frontě. Později za Hitlera byla kniha pro poškozování německo-francouzské frontě. Později za Hitlera byla kniha pro poškozování 
německé armády v nacistickém Německu zakázána.německé armády v nacistickém Německu zakázána. venska a byly založeny Strana práce a Strana slobody. Jen ze zástupců těchto stran byla složena venska a byly založeny Strana práce a Strana slobody. Jen ze zástupců těchto stran byla složena venska a byly založeny Strana práce a Strana slobody. Jen ze zástupců těchto stran byla složena 

Prvním opatřením, ke kterému vláda přistoupila, byl odsun obyvatelstva německé 
národnosti do Německa a Rakouska. Zahájen byl v souladu s rozhodnutím vítěz-
ných mocností na podzim 1945 a ukončen v říjnu 1946. Bohužel mu předcházel 

která si za války vytrpěla své, vystěhováno 2,5 milionu Němců v podstatě 

i maďarské menšiny na Slovensku, avšak pro odpor západních států proti-
hitlerovské koalice k tomu nedošlo. Vylidněné pohraniční oblasti pak byly 
osídlovány slovanským obyvatelstvem. Toho dokázala skvěle využít KSČ, která 
řídila ministerstvo zemědělství. Přidělování půdy spojila s vydáváním dekretů, 
podepsaných komunistickým ministrem Ďurišem, čímž v kolonistech vzbudi-

prezidenta republiky č. 100 a 101/1945 – ano, Benešových dekretů. S platností 
od 27. října 1945 byly znárodněny doly, hutě, chemické továrny a další podniky, 
které měly více než 500 zaměstnanců, a také banky. Je nutno říct, že naprostá 
většina těchto podniků balancovala na pokraji krachu. Dvě třetiny všech zaměst-

KSČ. Její vedení navíc vystupovalo s programem tzv. specifi cké národní cesty 
KSČ k socialismu, která odmítala diktaturu proletariátu, zakládání kolchozů 

To vše spolu s omezeným počtem stran vedlo k přesvědčivému vítězství KSČ 
ve volbách 1946. Gottwald se stal předsedou vlády a komunisté ovládli další 
ministerstva. Pozvolna a nenápadně docházelo ke komunistické infi ltraci ve-
řejného života, především policie, kterou KSČ ovládla takřka úplně, a armády.

Nekomunistické strany si pozvolna začaly uvědomovat nebezpečí, které čes-
koslovenské demokracii od komunistů hrozilo, a snažily se mu bránit. Ministři 

20. února 1948. Chtěli vyvolat předčasné volby a doufali, že komunisté z nich 
vyjdou oslabeni. Spoléhali také na podporu ostatních demokratických ministrů, především z řad vyjdou oslabeni. Spoléhali také na podporu ostatních demokratických ministrů, především z řad 
sociální demokracie a bezpartijního Jana Masaryka. Ti se k nim však nepřipojili, takže nakonec od-sociální demokracie a bezpartijního Jana Masaryka. Ti se k nim však nepřipojili, takže nakonec od-sociální demokracie a bezpartijního Jana Masaryka. Ti se k nim však nepřipojili, takže nakonec od-

V roce 1948 byla většina společnosti přesvědčena, že právě komunisté mají nejlepší program do budoucnosti, a nekriticky je  roce 1948 byla většina společnosti přesvědčena, že právě komunisté mají nejlepší program do budoucnosti, a nekriticky je V roce 1948 byla většina společnosti přesvědčena, že právě komunisté mají nejlepší program do budoucnosti, a nekriticky je Vpodporovala. Vedle přídělového systému zavedli volný trh, aby si občané některé produkty, jichž byl dostatek, mohli koupit, podporovala. Vedle přídělového systému zavedli volný trh, aby si občané některé produkty, jichž byl dostatek, mohli koupit, 
byť dráž, i bez lístků. Se zhoršenou hospodářskou situací po kolektivizaci však komodity, které byly od roku 1949 volně k do-byť dráž, i bez lístků. Se zhoršenou hospodářskou situací po kolektivizaci však komodity, které byly od roku 1949 volně k do-
stání, např. mléko a brambory, bylo od roku 1952 možno koupit opět jen na lístky. Asi do roku 1954/1955 panoval nedostatek stání, např. mléko a brambory, bylo od roku 1952 možno koupit opět jen na lístky. Asi do roku 1954/1955 panoval nedostatek 

základních potravin a spotřebního zboží, lidem se nežilo dobře a rostla nespokojenost. Na druhou stranu zde existovalo tzv. základních potravin a spotřebního zboží, lidem se nežilo dobře a rostla nespokojenost. Na druhou stranu zde existovalo tzv. 
právo na práci, takže nehrozila nezaměstnanost. V důsledku mzdové nivelizace, k níž v této době docházelo, tzn. stírání 
rozdílů v odměňování kvalifi kované a nekvalifi kované práce, mezi lidmi přibývalo peněz. Jenže si za ně dlouho nebylo 
co koupit. V roce 1949 komunistický režim zavedl národní pojištění, které lidem zaručovalo péči při odchodu do důchodu 
nebo v nemoci. Významnou roli hrála i kádrová politika, která při obsazování vedoucích pozic, při přijímání dětí ke studiu 

atd. preferovala dělníky a příslušníky dělnických rodin. K moci se tak dostávali lidé, kterým by se to za normálních 
poměrů nikdy nemohlo podařit – a o to víc režim podporovali. To vše motivovalo většinu pracujících k věrnosti 
politice KSČ, bez ohledu na negativní stránky života, s nimiž se museli prozatím potýkat.

Samozřejmě společnost byla rozdělená, ne všem vyhovovaly totalitní praktiky, ale její většina podporovala 
politiku KSČ.
Upevnění komunistické moci
Bezprostředně po převratu v únoru 1948 podnikli komunisté řadu kroků k upevnění moci: provedli masové 
čistky ve státních úřadech, národních výborech, v policii i armádě, dokonce i v nekomunistických politických 
stranách, které přeměnili v pouhou stafáž režimu, na vysokých školách i v továrnách. Zrušili možnost svobod-
ného cestování do zahraničí a zavedli cenzuru v denním tisku, vydávání knih i vysílání rozhlasu. Prezidenta 
Beneše po abdikaci nahradil předseda KSČ Klement Gottwald a novým premiérem se stal Antonín Zápotocký. 
Přesto se po několik týdnů a možná i měsíců oddávali myšlence, že socialismus v Československu budou 
budovat podle vlastních představ. Gottwald opakoval, že „kolchozy se zakládat nebudou“, živnostníky a podni-
katele ujišťoval, že mají existenci zajištěnou i do budoucna. Ještě v březnu 1948 předsednictvo ÚV KSČ přijalo 
usnesení, že rozsudky s trestem smrti v soudním procesu s předáky demokratických stran padnout nemají. 
Pro Moskvu jsou čeští komunisté příliš shovívaví
Gottwald a jeho soudruzi netušili, že vedení Všesvazové komunistické strany (bolševiků) v Moskvě má na věc 
jiný názor. Netušili, že už v dubnu 1948 oddělení zahraničních vztahů VKS(b) zpracovalo dokument O někte-
rých chybách Komunistické strany Československa, v němž ji podrobilo zdrcující kritice. Politiku „specifi cké 
jiný názor. Netušili, že už v dubnu 1948 oddělení zahraničních vztahů VKS(b) zpracovalo dokument O někte-
rých chybách Komunistické strany Československa, v němž ji podrobilo zdrcující kritice. Politiku „specifi cké 
jiný názor. Netušili, že už v dubnu 1948 oddělení zahraničních vztahů VKS(b) zpracovalo dokument O někte-

československé cesty k socialismu“ rozhodně odmítlo, stranu obvinilo ze shovívavosti vůči poražené „reakci“, 
požadovalo provedení kolektivizace zemědělství a zespolečenštění všech výrobních prostředků, tedy také 

znárodnění samostatně podnikajících ševců, krejčích, obchodníků, instalatérů a dalších drobných živnostníků.
Politika zostřeného třídního boje – vraždění a zavírání nevinných přikryté justicí

Kdy a jak sovětský dokument dostalo vedení KSČ, nevíme. Je však nesporné, že už na podzim 1948 se předsednictvo ÚV KSČ Kdy a jak sovětský dokument dostalo vedení KSČ, nevíme. Je však nesporné, že už na podzim 1948 se předsednictvo ÚV KSČ 
s jeho závěry ztotožňovalo a v září generální tajemník strany Rudolf Slánský vyhlásil politiku „zostřeného třídního boje“, která vý-s jeho závěry ztotožňovalo a v září generální tajemník strany Rudolf Slánský vyhlásil politiku „zostřeného třídního boje“, která vý-
voj v Československu zásadním způsobem změnila. Ještě v říjnu byly přijaty stěžejní perzekuční zákony: o táborech nucených prací, voj v Československu zásadním způsobem změnila. Ještě v říjnu byly přijaty stěžejní perzekuční zákony: o táborech nucených prací, 
na ochranu lidově demokratické republiky a o státním soudu. Následovalo zatýkání skutečných i domnělých nepřátel komunistické-na ochranu lidově demokratické republiky a o státním soudu. Následovalo zatýkání skutečných i domnělých nepřátel komunistické-
ho režimu, stejně jako lidí nepohodlných. V politických procesech byli k smrti odsuzováni lidé často zcela nevinní. Jedním z prvních ho režimu, stejně jako lidí nepohodlných. V politických procesech byli k smrti odsuzováni lidé často zcela nevinní. Jedním z prvních 

Nástup nejtužšího komunismuNástup nejtužšího komunismu

  Pravidelné televizní vysílání v ČSR  Pravidelné televizní vysílání v ČSR
První televizní přenos obrazu se uskutečnil v Londýně První televizní přenos obrazu se uskutečnil v Londýně 

v roce 1926. V polovině 30. let v Anglii a v Německu začala v roce 1926. V polovině 30. let v Anglii a v Německu začala 

  Pravidelné televizní vysílání v ČSR

v roce 1958 přerostla v celonárodní v roce 1958 přerostla v celonárodní 
povstání a v lednu 1959 převzali povstání a v lednu 1959 převzali 

1961 zorganizovala i ozbrojenou invazi kubánských 
emigrantů na Kubu (v zátoce Sviní), ale nikdy neuspěla.

jediný ze stovek politických procesů té doby, ve kterém byla k smrti odsouzena a popravena žena.  
Také to byl první velký politický proces, na jehož přípravě se významně podíleli sovětští poradci. 

1956 Sovětská armáda 
potlačila v Maďarsku 
povstání proti 

královnakrálovna s Humphreym Bogartem 
a Katharine Hepburnovoua Katharine Hepburnovou
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odvlečených funkcionářů z Moskvy a po jejich veřejných prohlášeních došlo 
k velké deziluzi, která dostala výraz mj. v masové emigraci. Odhodlání 
vzdorovat okupantům a jejich domácím spolupracovníkům od počátku roku 
1969 výrazně klesalo, protože lidé neviděli východisko. Po srpnu 1969 
pak lidé rezignovali a v podstatě se vzdali. V odporu pokračovala 
jen hrstka nejstatečnějších. Život se zásadním způsobem změnil 
a člověk, který nechtěl kolaborovat s okupantským režimem, se 

armádě, policii, justici, v tisku, rozhlase a televizi, ve školství, v oblasti společenských věd, diplomacii, armádě, policii, justici, v tisku, rozhlase a televizi, ve školství, v oblasti společenských věd, diplomacii, 
mezinárodních podnicích a dalších. Takováto opatření samozřejmě měla devastující dopad na úroveň mezinárodních podnicích a dalších. Takováto opatření samozřejmě měla devastující dopad na úroveň 

celé československé společnosti, nejen KSČ samotné. Lidí, kteří se snažili do letargie celé československé společnosti, nejen KSČ samotné. Lidí, kteří se snažili do letargie 
normalizace upadající společnost ještě probudit, bylo v 70. letech opravdu pár. 

Hnutí revoluční mládeže a další
V lednu 1970 ministerstvo vnitra oznámilo, že policie odhalila „protistátní 
trockistickou organizaci“, která se snažila proces tzv. normalizace narušit. 
Jednalo se o skupinu mladých lidí z Prahy, kteří se označovali jako 

Hnutí revoluční mládeže, rozšiřovali protirežimní letáky a literaturu Hnutí revoluční mládeže, rozšiřovali protirežimní letáky a literaturu Hnutí revoluční mládeže, rozšiřovali protirežimní letáky a literaturu 
a organizovali protesty. Skupinu  – většinou studentů – kolem 
Petra Uhla, kam patřila mimo jiné Petruška Šustrová a Vavřinec 
Korčiš, však StB brzy infi ltrovala a zlikvidovala. Zhruba ve 

Vedle SSSR a USA vlastní jaderné zbraně Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán a zřejmě Vedle SSSR a USA vlastní jaderné zbraně Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán a zřejmě Vedle SSSR a USA vlastní jaderné zbraně Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán a zřejmě 
Izrael a Severní Korea.Izrael a Severní Korea.Izrael a Severní Korea.

Holokaust, hebrejsky šoa
Bezpochyby nejstrašnějším cílem Adolfa Hitlera bylo „konečné řešení židovské 

otázky“. Tedy vyhlazení evropského Židovstva, které bylo podle něj jedním 
Bezpochyby nejstrašnějším cílem Adolfa Hitlera bylo „konečné řešení židovské 

otázky“. Tedy vyhlazení evropského Židovstva, které bylo podle něj jedním 
Bezpochyby nejstrašnějším cílem Adolfa Hitlera bylo „konečné řešení židovské 

z původců ponížení Německa po první světové válce. Od roku 1933 byla prováděna 
„rasová očista“ německého státního aparátu, v roce 1935 označily nacistické 

norimberské zákony Židy (a také Romy) za rasově méněcenné a ti byli postupně 
„rasová očista“ německého státního aparátu, v roce 1935 označily nacistické 

norimberské zákony Židy (a také Romy) za rasově méněcenné a ti byli postupně 
„rasová očista“ německého státního aparátu, v roce 1935 označily nacistické 

zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později 
norimberské zákony Židy (a také Romy) za rasově méněcenné a ti byli postupně 

zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později 
norimberské zákony Židy (a také Romy) za rasově méněcenné a ti byli postupně 

zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, 
která za války vyvrcholila programovým vyhlazováním Židů jak na území Německa, tak která za války vyvrcholila programovým vyhlazováním Židů jak na území Německa, tak která za války vyvrcholila programovým vyhlazováním Židů jak na území Německa, tak 
zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, 
která za války vyvrcholila programovým vyhlazováním Židů jak na území Německa, tak 
zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, 
která za války vyvrcholila programovým vyhlazováním Židů jak na území Německa, tak 
zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, 
která za války vyvrcholila programovým vyhlazováním Židů jak na území Německa, tak 
zvaný Křišťálová noc. Následovala ho další ekonomická, politická i společenská perzekuce, 

na územích jeho spojenců či územích dobytých. Během této genocidy zemřelo, zejména na územích jeho spojenců či územích dobytých. Během této genocidy zemřelo, zejména 
v koncentračních táborech, téměř šest milionů lidí židovského původu.v koncentračních táborech, téměř šest milionů lidí židovského původu.

Z evropských států, které padly do moci Německa, „své“ Židy ochránilo jen několik. 
v koncentračních táborech, téměř šest milionů lidí židovského původu.

Z evropských států, které padly do moci Německa, „své“ Židy ochránilo jen několik. 
v koncentračních táborech, téměř šest milionů lidí židovského původu.

Dánové naprostou většinu Židů před plánovanou deportací do Německa propašovali do 
Z evropských států, které padly do moci Německa, „své“ Židy ochránilo jen několik. 
Dánové naprostou většinu Židů před plánovanou deportací do Německa propašovali do 
Z evropských států, které padly do moci Německa, „své“ Židy ochránilo jen několik. 

neutrálního Švédska. Finsko, jež se přidalo na stranu Německa, deportaci prostě 
Dánové naprostou většinu Židů před plánovanou deportací do Německa propašovali do 

neutrálního Švédska. Finsko, jež se přidalo na stranu Německa, deportaci prostě 
Dánové naprostou většinu Židů před plánovanou deportací do Německa propašovali do 

odmítlo. Své Židy nevydalo například ani Bulharsko či z velké části Belgie. Aparáty 
neutrálního Švédska. Finsko, jež se přidalo na stranu Německa, deportaci prostě 
odmítlo. Své Židy nevydalo například ani Bulharsko či z velké části Belgie. Aparáty 

neutrálního Švédska. Finsko, jež se přidalo na stranu Německa, deportaci prostě 

Izrael a Severní Korea.Izrael a Severní Korea.Izrael a Severní Korea.

otázky“. Tedy vyhlazení evropského Židovstva, které bylo podle něj jedním 

norimberské zákony Židy (a také Romy) za rasově méněcenné a ti byli postupně 
zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později 

norimberské zákony Židy (a také Romy) za rasově méněcenné a ti byli postupně 
zbaveni občanských práv. V listopadu 1938 proběhl v Říši velký pogrom na Židy, později 

norimberské zákony Židy (a také Romy) za rasově méněcenné a ti byli postupně 

   Protinacistický odboj
Premiéři protektorátních vlád (ač pomáhali odboji 
a nebyli ve svých funkcích zrovna dobrovolně) byli 
po válce odsouzeni za kolaboraci. Beran (odsouzený 
na 20 let) a Krejčí (na 25 let) ve věznicích zemřeli. 
Bienert (odsouzený na tři roky) byl po roce podmínečně Bienert (odsouzený na tři roky) byl po roce podmínečně Bienert (odsouzený na tři roky) byl po roce podmínečně Bienert (odsouzený na tři roky) byl po roce podmínečně 
propuštěn. Aloise Eliáše popravili nacisti za odbojovou propuštěn. Aloise Eliáše popravili nacisti za odbojovou propuštěn. Aloise Eliáše popravili nacisti za odbojovou propuštěn. Aloise Eliáše popravili nacisti za odbojovou 
činnost. Prezident Emil Hácha zemřel v červnu 1945 

   Protinacistický odboj   Protinacistický odboj   Protinacistický odboj   Protinacistický odboj
Od počátku okupace působil v českých zemích domácí odboj. Původně počítal 

spojeneckým armádám, sabotáže, vydávání ilegálního tisku a pomoc při odchodech 
do zahraničí. Dominantní byla Obrana národa, dalšími byly např. Politické ústředí do zahraničí. Dominantní byla Obrana národa, dalšími byly např. Politické ústředí do zahraničí. Dominantní byla Obrana národa, dalšími byly např. Politické ústředí do zahraničí. Dominantní byla Obrana národa, dalšími byly např. Politické ústředí 

či Petiční výbor „Věrni zůstaneme“, zastřešené Ústředním vedením odboje domácího 
do zahraničí. Dominantní byla Obrana národa, dalšími byly např. Politické ústředí 

či Petiční výbor „Věrni zůstaneme“, zastřešené Ústředním vedením odboje domácího 
do zahraničí. Dominantní byla Obrana národa, dalšími byly např. Politické ústředí 

(ÚVOD). Do Obrany národa patřila i skupina Tří králů (Josef Balabán, Josef Mašín (ÚVOD). Do Obrany národa patřila i skupina Tří králů (Josef Balabán, Josef Mašín (ÚVOD). Do Obrany národa patřila i skupina Tří králů (Josef Balabán, Josef Mašín (ÚVOD). Do Obrany národa patřila i skupina Tří králů (Josef Balabán, Josef Mašín 
či Petiční výbor „Věrni zůstaneme“, zastřešené Ústředním vedením odboje domácího 
(ÚVOD). Do Obrany národa patřila i skupina Tří králů (Josef Balabán, Josef Mašín 

či Petiční výbor „Věrni zůstaneme“, zastřešené Ústředním vedením odboje domácího 

a Václav Morávek). Gestapu se však dařilo odboj (včetně Tří králů) likvidovat. 
Nejvýznamnějším odbojovým činem, který zásadně ovlivnil postavení Čechoslováků Nejvýznamnějším odbojovým činem, který zásadně ovlivnil postavení Čechoslováků Nejvýznamnějším odbojovým činem, který zásadně ovlivnil postavení Čechoslováků Nejvýznamnějším odbojovým činem, který zásadně ovlivnil postavení Čechoslováků 

a Václav Morávek). Gestapu se však dařilo odboj (včetně Tří králů) likvidovat. 
Nejvýznamnějším odbojovým činem, který zásadně ovlivnil postavení Čechoslováků 

a Václav Morávek). Gestapu se však dařilo odboj (včetně Tří králů) likvidovat. 

během války (a patří k nejvýznamnějším činům domácího odporu v Evropě), byl 
27. května 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který provedli 27. května 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který provedli 27. května 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který provedli 27. května 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který provedli 
rotmistři Jozef Gabčík a Jan Kubiš ze skupiny Anthropoid. Pomsta za zabití Heydricha 

byla ale velmi tvrdá a následovalo hromadné zatýkání, popravy, ale i vypálení byla ale velmi tvrdá a následovalo hromadné zatýkání, popravy, ale i vypálení byla ale velmi tvrdá a následovalo hromadné zatýkání, popravy, ale i vypálení 
a vyvraždění obcí Lidice a Ležáky. Domácí odboj po heydrichiádě téměř přestal a vyvraždění obcí Lidice a Ležáky. Domácí odboj po heydrichiádě téměř přestal a vyvraždění obcí Lidice a Ležáky. Domácí odboj po heydrichiádě téměř přestal 

Květnová povstání
Během května 1945 s přibližující se Rudou armádou živelně propukala národní 
povstání. Velká část českých měst se dokázala během povstání osvobodit „sama“. 
Skutečnost je ale taková, že pokud by boj povstalců nepodpořil postup spojeneckých 

   Protinacistický odboj propadlé hlasy

27. 6. 1990 – 2. 7. 1992  
První porevoluční, ještě federální vládu ČSFR vedl (ex)komunista 
Marián Čalfa. Byla složena z členů OF, VPN, KDH a ministrem 
obrany byl zpočátku komunista. Dovedla zemi k volbám 1992, 
jejichž výsledky, zejména drtivé vítězství Vladimíra Mečiara 
a jeho HZDS na Slovensku, vedly k rozdělení federace na ČR a SR. 

Shodou okolností se do čela západních demokratických států Shodou okolností se do čela západních demokratických států 
v této době dostaly zcela mimořádné osobnosti, které v této době dostaly zcela mimořádné osobnosti, které 
se proti sovětské agresivní politice rozhodně postavily. se proti sovětské agresivní politice rozhodně postavily. 
Především to byla Margaret Thatcherová, konzervativní Především to byla Margaret Thatcherová, konzervativní 
politička, která se v roce 1979 stala ministerskou předsed-politička, která se v roce 1979 stala ministerskou předsed-
kyní Velké Británie, a prezident USA Ronald Reagan, který kyní Velké Británie, a prezident USA Ronald Reagan, který 
se úřadu ujal v roce 1981. Opomenout nelze ani polského se úřadu ujal v roce 1981. Opomenout nelze ani polského 
kardinála Karola Wojtyłu, který se 16. října 1978 stal hlavou kardinála Karola Wojtyłu, který se 16. října 1978 stal hlavou 
římskokatolické církve a jako papež, který obranu lidských římskokatolické církve a jako papež, který obranu lidských 
práv a svobody pokládal za jednu z priorit svého úřadu, práv a svobody pokládal za jednu z priorit svého úřadu, 
zásadním způsobem ovlivňoval smýšlení a postoje věřících zásadním způsobem ovlivňoval smýšlení a postoje věřících 

na veřejnosti a ve sdělovacích na veřejnosti a ve sdělovacích 
prostředcích o glasnosti prostředcích o glasnosti 
a perestrojce hovořili a perestrojce hovořili 

vysokých škol Němci. Ve chvíli, kdy se demonstrující vydali na pochod na Hrad, byli na Národní třídě 
obklíčeni policejními těžkooděnci a obrněnými transportéry a brutálně zmláceni. To a informace 
o tom v západních rádiích se spolu s nepravdivým tvrzením o mrtvém studentovi staly počátkem 
tzv. sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu. 19. listopadu bylo převážně disi-
denty zorganizováno Občanské fórum, které koordinovalo protestní akce proti režimu, jež se ve stále 
masovějším měřítku konaly na celém území republiky. Byly vypracovány požadavky včetně odstou-
pení vlády. V dalších týdnech probíhaly statisícové demonstrace na Václavském náměstí a následně na 
Letné s téměř milionem protestujících. Stávky vyhlásily vysoké školy, divadla, další školy a podniky. 
Komunisté ustupují
Komunistická strana a státní aparát zřejmě neměly jasno, jak se k protestům postavit. Ještě u prvních 
demonstrací byli v okolních ulicích v pohotovosti policejní těžkooděnci, tisíce ozbrojených milicionářů 
i těžká technika. Pokyn k zásahu a rozehnání demonstrujících však nedostali. Zřejmě se do toho 
Moskva nechtěla míchat a tuzemské vedení komunistů, nezvyklých takto zásadně rozhodovat, věřilo, 
že to uhraje na kosmetické změny. 24. listopadu odstoupil Jakeš z čela KSČ, 29. listopadu přijalo 
Federální shromáždění usnesení, jímž zrušilo platnost ústavních článků o vedoucí úloze KSČ ve 
společnosti, a 3. prosince tehdejší premiér Ladislav Adamec představil svoji obměněnou vládu, která 
se skládala z 15 komunistů, jednoho lidovce, jednoho socialisty a tří nestraníků! 
Komunisté končí
Po stále sílících protestech 7. prosince vláda Ladislava Adamce rezignovala a sestavením nové vlády 
byl pověřen další komunista – Marián Čalfa. S ním Občanské fórum dojednalo první vládu bez 
převahy komunistů od jejich nástupu k moci v únoru 1948. Bylo v ní 10 míst pro KSČ, sedm míst pro 
nestraníky, dvě místa pro Československou stranu socialistickou a dvě místa pro lidovce.

Tuto vládu 10. prosince po 13. hodině komunistický prezident Gustáv Husák jmenoval a poté ozná-
mil Federálnímu shromáždění svoji demisi. StB se již předtím na změnu režimu připravovala, když ve 
velkém likvidovala citlivé dokumenty, především „živé svazky“ sledovaných osob.

Symbolicky byl pád komunistického režimu završen volbou Václava Havla novou hlavou státu 
29. prosince 1989. Ten, jak slíbil, „dovedl zemi ke svobodným volbám“ v červnu 1990. V nich drtivě 
zvítězilo Občanské fórum a jeho slovenská obdoba – Veřejnost proti násilí.

Pro generace drcené komunismem šlo o nejkrásnější období v životě.  

1986 Jaderná havárie v Černobylu. Při technické zkoušce, 

Země východního bloku 

 Generálním tajemníkem KSSS se stal  Generálním tajemníkem KSSS se stal 
 který zahájil „perestrojku“ –  který zahájil „perestrojku“ – 

přestavbu ekonomiky směrem k tržním principůmpřestavbu ekonomiky směrem k tržním principům

Prognostický ústav Československé akademie vědPrognostický ústav Československé akademie věd. 
Ústav, kterým prošlo pozoruhodné množství pozdějších polistopadových Ústav, kterým prošlo pozoruhodné množství pozdějších polistopadových 

ministrů, premiérů i prezidentů. Například Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír ministrů, premiérů i prezidentů. Například Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír 
Dlouhý, Ivan Kočárník, Tomáš Ježek či Valtr Komárek.Dlouhý, Ivan Kočárník, Tomáš Ježek či Valtr Komárek.

Čínský premiér Čao C’-jang a britská premiérka Margaret Čínský premiér Čao C’-jang a britská premiérka Margaret 
Thatcherová podepsali čínsko-britské společné prohlášení Thatcherová podepsali čínsko-britské společné prohlášení 

Hongkongu zpět do Číny v roce 1997Hongkongu zpět do Číny v roce 1997

Baví se dvě babušky v Moskvě.
„Ty funusy jsou čím dál horší. To Brežněv, „Ty funusy jsou čím dál horší. To Brežněv, 

to bylo něco. Pět dnů smutku, ty metály jak to bylo něco. Pět dnů smutku, ty metály jak 
za ním nesli a jak jim spadl. Prostě zážitek. za ním nesli a jak jim spadl. Prostě zážitek. 

Loni Andropov už nic moc.“
„Jak říkáte. A ten Černěnko letos úplná „Jak říkáte. A ten Černěnko letos úplná 

nuda. Příští rok už nepůjdu.“

99,94 %
PŘEDSEDA 
VLÁDY

Ladislav 

7. 12. 1989 – 10. 12. 1989
První vláda Mariána Čalfy 

10. 12. 1989 – 27. 6. 1990
Druhá vláda Mariána Čalfy 
Tzv. vláda národního porozumění

jež měla zkontrolovat funkci reaktoru při případném výpadku 

se přehřál chladicí systém a došlo k obrovské explozi. Jaderná 

nebo v následujících dnech, okolí bylo zamořeno. Další stovky 
až tisíce lidí byly těžce zasaženy při likvidaci havárie. Celkem 
bylo radioaktivitou zasaženo přibližně půl milionu lidí, z nichž 

severní polokouli. Byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, 

celkový dopad byl asi stokrát až tisíckrát menší než kontaminace 

 Při technické zkoušce, 

ministrů, premiérů i prezidentů. Například Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír 

s Němci stupňovaly. O samostatném státu Čechů se však neuvažovalo. Ze strany Rakouska docházelo s Němci stupňovaly. O samostatném státu Čechů se však neuvažovalo. Ze strany Rakouska docházelo 
k drobným ústupkům (například ve volebním systému), ale v zásadě se kompromis mezi Čechy k drobným ústupkům (například ve volebním systému), ale v zásadě se kompromis mezi Čechy 

a Němci najít nepodařilo a situace se do vypuknutí první světové války zhoršovala. Do 
té pak Češi a Moravané rukovali spíše s pocitem, že to není jejich válka.
Válka mění federalisty na separatisty
Válečné útrapy národnostní otázku ještě vyhrotily a začala se formovat myšlenka, že je 
nutné se od Rakouska-Uherska odtrhnout. Prezentovala ji především skupina exilových 
politiků, v jejímž čele stál poslanec Říšské rady Předlitavska (v roce 1914 rozpuštěné) 

devět milionů Čechoslováků s 3,5milionovou německou menšinou také působil 
pro svět přesvědčivěji než český stát se šesti miliony Čechů a 3,5 milionu Němců.

Čeští vojáci proti centrálním mocnostem
Radě se podařilo v prosinci 1917 postavit československou armádu ve Francii pod svým 

velením. Jako součást Masaryk zformoval české, respektive československé legie 
pro boj proti Rakousku jak na východní, tak na západní frontě. To vše, aby po 
válce mohli při „kreslení“ nové Evropy stát Čechoslováci na straně vítězů. Ač do 
konce války čeští vojáci bojovali i v armádách poraženého Rakouska-Uherska.

ský, jehož úkolem bylo převzetí státní moci a vypracování zákonů nového státu.
Vítězné státy podporují Masaryka
Dohodové mocnosti v čele s USA se ke konci války stále více přikláněly k rozdělení 
Rakouska-Uherska. Od června do září 1918 byla Československá národní rada postupně 

uznána vládami Francie, Velké Británie, USA, Japonska a Itálie za ofi ciální představitelku uznána vládami Francie, Velké Británie, USA, Japonska a Itálie za ofi ciální představitelku 
zatím neexistujícího československého státu. Následně se 14. října sama jmenovala prozatímní zatím neexistujícího československého státu. Následně se 14. října sama jmenovala prozatímní 

československou vládou s premiérem T. G. Masarykem. A k 18. říjnu 1918 vydala Masarykovu československou vládou s premiérem T. G. Masarykem. A k 18. říjnu 1918 vydala Masarykovu 

Důležitou se ukázala námořní blokáda ze strany Dohody, která škrtila přísun strategických surovin Důležitou se ukázala námořní blokáda ze strany Dohody, která škrtila přísun strategických surovin 
včetně potravin do států na straně ústředních mocností. Proti ní nasadilo Německo tvrdou ponorkovou včetně potravin do států na straně ústředních mocností. Proti ní nasadilo Německo tvrdou ponorkovou 
válku včetně torpédování civilních lodí. I to byl, vedle snahy „ochránit fi nanční investice do Spojenců“ válku včetně torpédování civilních lodí. I to byl, vedle snahy „ochránit fi nanční investice do Spojenců“ 
a dalších, důvod ke vstupu USA do války na straně Dohody v dubnu 1917, což značně zvedlo bojového a dalších, důvod ke vstupu USA do války na straně Dohody v dubnu 1917, což značně zvedlo bojového 
ducha. Dohodu oslabilo vycouvání Ruska, jež po zhroucení carského režimu a následné bolševické re-ducha. Dohodu oslabilo vycouvání Ruska, jež po zhroucení carského režimu a následné bolševické re-
voluci (které dost pomohlo Německo) podepsalo začátkem roku 1918 brestlitevskou mírovou dohodu, voluci (které dost pomohlo Německo) podepsalo začátkem roku 1918 brestlitevskou mírovou dohodu, 
čímž padla východní fronta. Pro vyčerpané centrální mocnosti ale již pozdě. Několik posledních snah čímž padla východní fronta. Pro vyčerpané centrální mocnosti ale již pozdě. Několik posledních snah 
o ofenzivu na dalších frontách v roce 1918 neuspělo a spojenectví centrálních o ofenzivu na dalších frontách v roce 1918 neuspělo a spojenectví centrálních 
mocností se začalo rozpadat. Paradoxně tam, kde to 
začalo – na Balkáně. Dohodová ofenziva 
Britů, Francouzů a Italů spolu se Srby 
a Řeky na balkánské frontě rozbila 
v polovině září bulharsko-německé síly 
a Bulharsko přistoupilo na separátní 
mírová jednání. Fronta se tak rozpadla, 
což ohrozilo od jihu Uhry. Uherská vláda 
volala po stažení svých jednotek a uherské 
pluky začaly svévolně odcházet z italské 
fronty. Toho využilo koncem října 
italské velení k ofenzivě, při níž britské 
a francouzské expediční jednotky prorazily 
rakouskou frontu. Rakousko-Uhersko se v té době 
již prakticky rozpadalo vnitřně a po proražení 
fronty se vojáci podunajské monarchie 
snažili dostat domů, kde mezitím 

Německo dál bojuje a nekapituluje
Německo ještě vzdorovalo dohodové 
ofenzivě na západě, ale po pádu rakous-
ké monarchie bylo prakticky obnaženo 
od východu a 11. listopadu přistoupilo 
na příměří s příslibem, že USA zprostředkují 
spravedlivý mír. Němečtí vojáci tak odjížděli z fronty 
s pocitem, že nebyli poraženi. O to hůře pak Německo neslo s pocitem, že nebyli poraženi. O to hůře pak Německo neslo 

války se rozhořely také britsko-italské boje o severní Afriku.
Británie odolala
V Evropě tak proti Německu stála jen Velká Británie, která čelila nebezpečí těžko zastavitelné invaze. V letecké 
bitvě o Británii (od 10. července 1940 do 31. října 1940) se však Britům, ale i Kanaďanům, Polákům 
a Čechoslovákům podařilo německou Luftwaffe odrazit, a Němci tak nezískali nadvládu ve vzduchu, jež by 
bitvě o Británii (od 10. července 1940 do 31. října 1940) se však Britům, ale i Kanaďanům, Polákům 
a Čechoslovákům podařilo německou Luftwaffe odrazit, a Němci tak nezískali nadvládu ve vzduchu, jež by 
bitvě o Británii (od 10. července 1940 do 31. října 1940) se však Britům, ale i Kanaďanům, Polákům 

umožnila přesun přes kanál La Manche. Boje se poté přesunuly hlavně do Středomoří – koncem října 1940 
Itálie zaútočila na Řecko a byla krvavě odražena. Na druhé straně Evropy pokračoval v expanzi Sovětský svaz, 
když „za podporu Finska v zimní válce“ obsadil Lotyšsko, Estonsko a Litvu (státy odtržené od sovětského Ruska 
během občanské války 1917–1922). 
1941 – Balkán 
Na jaře 1941 se válka rozšířila na Balkán, když Němci 6. dubna zaútočili na Jugoslávii a Řecko. K německo-
-italským silám se přidalo Bulharsko a Maďarsko, kterým šlo primárně o získání území ztracených po ukončení 
první světové války. Jugoslávie padla po polovině dubna 1941. Řecko se bránilo do 30. dubna, respektive za 
pomoci britských jednotek do června na ostrově Kréta. V Jugoslávii i Řecku posléze propukly partyzánské války.
V únoru 1941 se Němci angažovali i v severní Africe, když na podporu italských spojenců nasadili Afrikakorps 

odstoupení pohraničí s více než 50 procenty německého 
obyvatelstva, dojde k válce, za niž ponese 
zodpovědnost Československo, a Francie ani 
Velká Británie se do ní nezapojí. Odpoled-
ne čs. vláda na požadavky přistoupila, což 
vedlo k demonstracím, a následující den 
čs. vláda odstoupila. Její místo zaujala 

Ochota Československa odstoupit požado-
vaná území nestačila, Hitler přišel s dalšími 
požadavky. Francie a Velká Británie násled-
ně vzkázaly Československu, že nemohou 
doporučit nemobilizovat. Čs. vláda 23. září 
večer vyhlásila mobilizaci a nové Hitlerovy 
požadavky 25. září odmítla jako nepřijatel-
né. Na další Hitlerův nátlak zprostředko-
vali britský premiér Chamberlain a italský 
premiér Mussolini schůzku v Mnichově. 

Francie, Velké Británie, Itálie a Německa 
dojednána a následující den podepsána 
dohoda o postoupení pohraničních úze-
mí Československa Německu a týž den 
byla předána československé vládě. Ta ji 
v beznadějné situaci rezignovaně přijala. 

 horníci. 
Na Rosicku a Oslavansku také.

a chemii. a chemii. 

1936 Bylo zahájenoBylo zahájeno
pravidelné vysílání BBCpravidelné vysílání BBC

1936 V SSSR proběhl první moskevský moskevský 
monstrproces, v němž se Stalin zbavoval , v němž se Stalin zbavoval 

spolubojovníků Trockého a dalšíchspolubojovníků Trockého a dalších

1933 Počátky 
kolektivizace kolektivizace 

v SSSR
1937.

od J. R. R. Tolkiena
1938 

vyrábět populárního 
„brouka“

VW začal 
vyrábět populárního 

„brouka“

1939 V USA se začaly V USA se začaly V USA se začaly V USA se začaly 
prodávat nylonové nylonové 

punčochy
14,5 mil. lidí (9,7 mil. Čechů 14,5 mil. lidí (9,7 mil. Čechů 14,5 mil. lidí

a Slováků, 3,23 mil. Němců a 1,6 milionu Maďarů a dalších)

vzdorovat okupantům a jejich domácím spolupracovníkům od počátku roku 
1969 výrazně klesalo, protože lidé neviděli východisko. Po srpnu 1969 
pak lidé rezignovali a v podstatě se vzdali. V odporu pokračovala 
jen hrstka nejstatečnějších. Život se zásadním způsobem změnil 
a člověk, který nechtěl kolaborovat s okupantským režimem, se 
ocitl ve slepé uličce.  

za což se ti, kdo bojovali v západních armádách, dočkali 

něm. V té odešlo přibližně 40 tisíc prozíravějších občanů, 
kteří po válečné diktatuře nechtěli zažít další. Mezi ně patřili 

80 tisíc lidí zklamaných z tanky ukončeného pražského jara 

Konzistentní více či méně silná emigrace však provázela 

kde je nyní. Tedy do pozice jaderné supervelmoci hospodářsky se 
poměřující s USA. Teng také nechal rozstřílet demonstrující studenty 
na náměstí Nebeského klidu na jaře 1989. Tržní ekonomika ano, ale 

Ekonomicky velice rozvinutý Tchaj-wan s více než 23 miliony 
obyvatel uznávalo k roku 2021 jako nezávislý stát jen 15 zemí. 

Ve věku 56 let podlehl rakovině slinivky břišní, k čemuž zřejmě přispěla i jeho neústupnost Ve věku 56 let podlehl rakovině slinivky břišní, k čemuž zřejmě přispěla i jeho neústupnost 
a větší víra v sebe než v rady doktorů.a větší víra v sebe než v rady doktorů.

Krátce po smrti vizionáře vyšel Jobsův, pro jakékoli podnikání velmi inspirující, Krátce po smrti vizionáře vyšel Jobsův, pro jakékoli podnikání velmi inspirující, 
životopis od Waltera Isaacsona Steve Jobs.životopis od Waltera Isaacsona Steve Jobs.

V roce 2006 vznikl další typ V roce 2006 vznikl další typ 
Twitter, kde uživatel může , kde uživatel může Twitter, kde uživatel může Twitter

publikovat rozsahem omezené příspěvky pro své followery (sledující). O pět publikovat rozsahem omezené příspěvky pro své followery (sledující). O pět 
let později již měla síť přes 200 milionů uživatelů. V roce 2017 se rozsah let později již měla síť přes 200 milionů uživatelů. V roce 2017 se rozsah 

příspěvků rozšířil ze 140 na 280 znaků. 
V roce 2021 mají některé účty (například Barack Obama či Justin Bieber) více než V roce 2021 mají některé účty (například Barack Obama či Justin Bieber) více než 
100 milionů sledujících. Řada politiků Twitter používá jako kanál pro komunikaci s voliči. 100 milionů sledujících. Řada politiků Twitter používá jako kanál pro komunikaci s voliči. 
Účet Donalda Trumpa s 88 miliony sledujících byl po násilném vniknutí jeho Účet Donalda Trumpa s 88 miliony sledujících byl po násilném vniknutí jeho 
podporovatelů do Kapitolu v lednu 2021 zablokován.podporovatelů do Kapitolu v lednu 2021 zablokován.

2012 U italských břehů najela na mělčinu a převrátila se na  U italských břehů najela na mělčinu a převrátila se na 
bok 290bok 290 metrů dlouhá výletní loď
Z přibližně 4000 lidí na palubě 32 ztroskotání nepřežilo. Z přibližně 4000 lidí na palubě 32 ztroskotání nepřežilo. 

V letech 2008 a 2009 přišel vývojář (nebo skupina vývojářů) pod 
pseudonymem Satoshi Nakamoto s projektem první kryptoměny – 
bitcoinu. Vlastně internetové P2P platební sítě. Měna samotná se 
„těží“ pomocí matematických operací na výkonných počítačích a její 
konečné množství má být 21 milionů. Její vlastníci jsou zjednodušeně  

držitelé digitálního „kódu“. Fyzicky neexistující digitální měna díky 
omezenému množství, na rozdíl od běžných měn doplňovaných národními 

bankami, nepodléhá infl aci. Její hodnota od počátečních „pár“ dolarů za minci 
téměř raketově vzrostla na desítky tisíc dolarů. V současné době lidé bitcoiny kupují 
a drží zejména jako dlouhodobě rostoucí investici, ale jde jimi i platit v některých 
obchodech. V Česku například na Alza.cz. Podle tvůrců by měla decentralizovaná měna 

Problematická je energetická náročnost těžby bitcoinů a celého projektu vůbec. 

Kritici také poukazují na pouze spekulativní krytí měny, kdy v případě poklesu 

používání a její legálnosti vůbec. Ale také třeba jen tweetová prohlášení velkých 

Vedle bitcoinu v současnosti existují desítky dalších kryptoměn, z nichž po bitcoinu 
největší ethereum má tržní kapitalizaci přes 200 mld. dolarů a několik dalších měn 

  2013  2013 V první přímé volbě prezidenta
Miloše Zemana. Porazil tak Karla Schwarzenberga, jenž Miloše Zemana. Porazil tak Karla Schwarzenberga, jenž 
s ním postoupil do druhého kola. Nahrazení dosavadní volby s ním postoupil do druhého kola. Nahrazení dosavadní volby 
prezidenta parlamentem mělo zvýšit legitimitu hlavy státu prezidenta parlamentem mělo zvýšit legitimitu hlavy státu 

a zamezit nedůstojným jevům provázejícím poslední volbu a zamezit nedůstojným jevům provázejícím poslední volbu 
prezidenta Václava Klause, jako bylo podezření prezidenta Václava Klause, jako bylo podezření 

z uplácení volitelů či vydírání. 

V roce 2005 založila trojice mladíků Chad Hurley, V roce 2005 založila trojice mladíků Chad Hurley, 
Steve Chen a Jawed Karim internetový server pro Steve Chen a Jawed Karim internetový server pro 
sdílení videosouborů YouTubeYouTube. Již o rok později 

od nich službu koupila společnost Google za 1,65 mld. dolarů a v současnosti od nich službu koupila společnost Google za 1,65 mld. dolarů a v současnosti 
je YouTube druhou nejnavštěvovanější stránkou na světě s obratem kolem je YouTube druhou nejnavštěvovanější stránkou na světě s obratem kolem 
15 miliard dolarů ročně. Nejsledovanější hudební klipy na serveru 15 miliard dolarů ročně. Nejsledovanější hudební klipy na serveru 
přesahují miliardu zobrazení. Interpreti klipů, stejně jako tvůrci přesahují miliardu zobrazení. Interpreti klipů, stejně jako tvůrci 
dalších úspěšných sdílených videí získávají od provozovatelů dalších úspěšných sdílených videí získávají od provozovatelů 
YouTube nemalé částky, závislé zejména právě na 
počtu zobrazení. Přímo jako zdroj obživy mají 
publikování na YouTube youtubeři, a s čím 
dokážou u zejména dětských diváků uspět, 
je někdy až nepochopitelné. Například 
s komentovanými videy, jak hrají hry na 

Wilhelm Conrad Röntgen za 
objev paprsků, jež byly později 

nazvány jeho jménem.

1900 1901

nakonec urovnány až kutnohorským náboženským mírem roku 1485. Krátká vláda 
Habsburků a poté Jiřího z Poděbrad je vnímána jako úspěšná, ale i ji provázely války jak 
občanské, tak česko-uherské a země Koruny české byly rozděleny mezi různé panovníky. 
Poté několik desítek let vládli králové z dynastie Jagellonců a roku 1526 po smrti 
krále Ludvíka v bitvě u Moháče nastoupili Habsburkové, čímž mimo jiné začalo 150 let 
ohrožení českých zemí Osmanskou říší. Habsburkové vládli až do roku 1918 a české země 

Za vlády Habsburků se vedlo českým zemím velice střídavě. Kulturní rozkvět zažily 
v době vlády Rudolfa II. (1576–1611), politicky však panovník úspěšný nebyl, jeho činy 
přivedly země opakovaně do stavu občanské války a dvakrát se mu téměř podařilo 
vyvolat válku celoevropskou. Situaci neuklidnil ani jeho bratr Matyáš, který nastoupil 
po něm. Po zvolení nesmlouvavého Ferdinanda II. českým králem došlo na jaře 
1618 k pražské defenestraci místodržících a začalo stavovské povstání nekatolíků 
jež přerostlo v otevřenou revoltu proti Habsburkům a jejich detronizaci. Za krále 
si čeští stavové zvolili kalvinistu Fridricha Falckého. Po bitvě na Bílé hoře u Prahy 

Čeští rebelové byli krutě potrestáni. Dvacet sedm povstalců (tři páni, sedm 
rytířů a 17 měšťanů) bylo v Praze veřejně popraveno a následovala další 
represivní opatření a roku 1627 (pro Čechy) a 1628 (pro Moravu) bylo vydáno 
rytířů a 17 měšťanů) bylo v Praze veřejně popraveno a následovala další 
represivní opatření a roku 1627 (pro Čechy) a 1628 (pro Moravu) bylo vydáno 
rytířů a 17 měšťanů) bylo v Praze veřejně popraveno a následovala další 

Obnovené zřízení zemské – nová ústava, která zrušila stavovskou monarchii 
a zavedla absolutismus. Katolické náboženství bylo jediné povolené. Mnoho 
zástupců české protestantské šlechty a inteligence, zvláště členů Jednoty 
bratrské, dalo přednost emigraci do sousedních zemí, kde byla protestantská 
vyznání povolena. Dnes nejznámější osobností mezi českými emigranty byl 

a zbídačila zemi i Evropu. Z 2,6 milionu obyvatel v Čechách a na Moravě 
zbylo v polovině 17. století zhruba 950 tisíc obyvatel v Čechách a 600 

V následujícím barokním období české země zažily kulturní rozkvět, ale 
také rozsáhlé selské povstání (1680) a vpády Turků a Tatarů či největší teroristický útok, 
kterým byl „francouzský“ požár Prahy 1689. Čeština však mizela a postupně se stávala 
také rozsáhlé selské povstání (1680) a vpády Turků a Tatarů či největší teroristický útok, 
kterým byl „francouzský“ požár Prahy 1689. Čeština však mizela a postupně se stávala 
také rozsáhlé selské povstání (1680) a vpády Turků a Tatarů či největší teroristický útok, 

stále více jazykem nevzdělaných vrstev. Královna Marie Terezie (1740–1780) musela 
po vymření rodu Habsburků po meči své nástupnické právo a nedělitelnost dědičných 
zemí uhájit zbraněmi. Během válek o rakouské dědictví přišla ve prospěch Pruska 
o Kladsko a většinu Slezska, na čemž další války (sedmiletá a o bavorské dědictví) již 
nic nezměnily. Zahájila také osvícenské reformy (například prosadila povinnou školní 
docházku nebo zrušila mučení při vyšetřování). V nich pokračoval mimo jiné zrušením 
nevolnictví či náboženským tolerančním patentem i její syn Josef II. (1780–1790). 

Koncem 18. století započalo národní obrození, jež umožnilo vznik moderního 
českého národa i jako politické síly a obnovu významu češtiny. Ve druhé polovině 
19. století, za vlády císaře Františka Josefa I. (1848–1916), proběhla rychlá modernizace 
a industrializace českého území. Zároveň byly učiněny první kroky ke vzniku demokracie, 
od roku 1861 platila poměrně liberální ústava a v roce 1907 například všichni muži 
získali rovné volební právo. Současně s tím se ale od roku 1848 postupně vyhrocovaly 

Habsburská říše zanikla první světovou válkou (1914–1918). Na jejích troskách mimo 
jiné vzniklo demokratické Československo (vyhlášeno 28. října 1918). Jeho zřejmě 

Habsburská říše zanikla první světovou válkou (1914–1918). Na jejích troskách mimo 
jiné vzniklo demokratické Československo (vyhlášeno 28. října 1918). Jeho zřejmě 

Habsburská říše zanikla první světovou válkou (1914–1918). Na jejích troskách mimo 

hlavním tvůrcem a následně prvním premiérem a prezidentem byl fi lozof a profesor 

Thomas Alva Edison si Thomas Alva Edison si 
patentoval akumulátorakumulátor

V prvním ročníku V prvním ročníku Davis 
Cupu vyhráli tenisté  vyhráli tenisté 

USA. Druhým USA. Druhým 
účastníkem klání účastníkem klání 

byla Velká Británie.byla Velká Británie.
Švédský král udělil Švédský král udělil 
Nobelovu cenuNobelovu cenu
byl například německý fyzikbyl například německý fyzik
Wilhelm Conrad RöntgenWilhelm Conrad RöntgenWilhelm Conrad RöntgenWilhelm Conrad Röntgen
objev paprsků, jež byly později objev paprsků, jež byly později 

nazvány jeho jménem.nazvány jeho jménem.

budovat podle vlastních představ. Gottwald opakoval, že „kolchozy se zakládat nebudou“, živnostníky a podni-
katele ujišťoval, že mají existenci zajištěnou i do budoucna. Ještě v březnu 1948 předsednictvo ÚV KSČ přijalo 

Gottwald a jeho soudruzi netušili, že vedení Všesvazové komunistické strany (bolševiků) v Moskvě má na věc 
jiný názor. Netušili, že už v dubnu 1948 oddělení zahraničních vztahů VKS(b) zpracovalo dokument O někte-

československé cesty k socialismu“ rozhodně odmítlo, stranu obvinilo ze shovívavosti vůči poražené „reakci“, 

Nové vedení, nový kurzNové vedení, nový kurz
Nové vedení SSSR, reprezentované Chruščovem, Malenkovem a Bulganinem, mělo jiné představy o sovětské politice než Nové vedení SSSR, reprezentované Chruščovem, Malenkovem a Bulganinem, mělo jiné představy o sovětské politice než Nové vedení SSSR, reprezentované Chruščovem, Malenkovem a Bulganinem, mělo jiné představy o sovětské politice než 

zesnulý Stalin. Začalo snižovat napětí mezi Východem a Zápa-zesnulý Stalin. Začalo snižovat napětí mezi Východem a Zápa-
dem, ukončilo válku v Koreji a zahájilo epochu ekonomických 

reforem. Ke stejné politice tlačilo i vůdce svých satelitů. reforem. Ke stejné politice tlačilo i vůdce svých satelitů. 
Nové vedení KSČ, reprezentované Antonínem Novotným Nové vedení KSČ, reprezentované Antonínem Novotným 

jako prvním tajemníkem ÚV KSČ, Antonínem Zápo-jako prvním tajemníkem ÚV KSČ, Antonínem Zápo-
tockým jako prezidentem republiky, Viliamem 

začalo snižovat výdaje na zbrojení, zastavilo ná-

Bílé lístky 0,14 %

znárodnění samostatně podnikajících ševců, krejčích, obchodníků, instalatérů a dalších drobných živnostníků.znárodnění samostatně podnikajících ševců, krejčích, obchodníků, instalatérů a dalších drobných živnostníků.znárodnění samostatně podnikajících ševců, krejčích, obchodníků, instalatérů a dalších drobných živnostníků.znárodnění samostatně podnikajících ševců, krejčích, obchodníků, instalatérů a dalších drobných živnostníků.
Politika zostřeného třídního boje – vraždění a zavírání nevinných přikryté justicí

Kdy a jak sovětský dokument dostalo vedení KSČ, nevíme. Je však nesporné, že už na podzim 1948 se předsednictvo ÚV KSČ Kdy a jak sovětský dokument dostalo vedení KSČ, nevíme. Je však nesporné, že už na podzim 1948 se předsednictvo ÚV KSČ Kdy a jak sovětský dokument dostalo vedení KSČ, nevíme. Je však nesporné, že už na podzim 1948 se předsednictvo ÚV KSČ Kdy a jak sovětský dokument dostalo vedení KSČ, nevíme. Je však nesporné, že už na podzim 1948 se předsednictvo ÚV KSČ 
s jeho závěry ztotožňovalo a v září generální tajemník strany Rudolf Slánský vyhlásil politiku „zostřeného třídního boje“, která vý-s jeho závěry ztotožňovalo a v září generální tajemník strany Rudolf Slánský vyhlásil politiku „zostřeného třídního boje“, která vý-s jeho závěry ztotožňovalo a v září generální tajemník strany Rudolf Slánský vyhlásil politiku „zostřeného třídního boje“, která vý-s jeho závěry ztotožňovalo a v září generální tajemník strany Rudolf Slánský vyhlásil politiku „zostřeného třídního boje“, která vý-
voj v Československu zásadním způsobem změnila. Ještě v říjnu byly přijaty stěžejní perzekuční zákony: o táborech nucených prací, voj v Československu zásadním způsobem změnila. Ještě v říjnu byly přijaty stěžejní perzekuční zákony: o táborech nucených prací, voj v Československu zásadním způsobem změnila. Ještě v říjnu byly přijaty stěžejní perzekuční zákony: o táborech nucených prací, voj v Československu zásadním způsobem změnila. Ještě v říjnu byly přijaty stěžejní perzekuční zákony: o táborech nucených prací, 
na ochranu lidově demokratické republiky a o státním soudu. Následovalo zatýkání skutečných i domnělých nepřátel komunistické-na ochranu lidově demokratické republiky a o státním soudu. Následovalo zatýkání skutečných i domnělých nepřátel komunistické-na ochranu lidově demokratické republiky a o státním soudu. Následovalo zatýkání skutečných i domnělých nepřátel komunistické-na ochranu lidově demokratické republiky a o státním soudu. Následovalo zatýkání skutečných i domnělých nepřátel komunistické-
ho režimu, stejně jako lidí nepohodlných. V politických procesech byli k smrti odsuzováni lidé často zcela nevinní. Jedním z prvních ho režimu, stejně jako lidí nepohodlných. V politických procesech byli k smrti odsuzováni lidé často zcela nevinní. Jedním z prvních ho režimu, stejně jako lidí nepohodlných. V politických procesech byli k smrti odsuzováni lidé často zcela nevinní. Jedním z prvních ho režimu, stejně jako lidí nepohodlných. V politických procesech byli k smrti odsuzováni lidé často zcela nevinní. Jedním z prvních 
byl generál Heliodor Píka, popravený 21. června 1949. Největším procesem s představiteli nekomunistického tábora bylo soudní byl generál Heliodor Píka, popravený 21. června 1949. Největším procesem s představiteli nekomunistického tábora bylo soudní byl generál Heliodor Píka, popravený 21. června 1949. Největším procesem s představiteli nekomunistického tábora bylo soudní byl generál Heliodor Píka, popravený 21. června 1949. Největším procesem s představiteli nekomunistického tábora bylo soudní 
přelíčení s Miladou Horákovou a společníky v roce 1950, v němž byly vyneseny a následně také vykonány i rozsudky trestu smrti. přelíčení s Miladou Horákovou a společníky v roce 1950, v němž byly vyneseny a následně také vykonány i rozsudky trestu smrti. přelíčení s Miladou Horákovou a společníky v roce 1950, v němž byly vyneseny a následně také vykonány i rozsudky trestu smrti. přelíčení s Miladou Horákovou a společníky v roce 1950, v němž byly vyneseny a následně také vykonány i rozsudky trestu smrti. 
Mezi nepřáteli nového režimu se ocitly také církve působící na území Československa, především církev římskokatolická, která byla Mezi nepřáteli nového režimu se ocitly také církve působící na území Československa, především církev římskokatolická, která byla Mezi nepřáteli nového režimu se ocitly také církve působící na území Československa, především církev římskokatolická, která byla Mezi nepřáteli nového režimu se ocitly také církve působící na území Československa, především církev římskokatolická, která byla 
vystavena tvrdé perzekuci, včetně věznění církevních hodnostářů, zavírání klášterů a internace členů duchovních řádů. vystavena tvrdé perzekuci, včetně věznění církevních hodnostářů, zavírání klášterů a internace členů duchovních řádů. vystavena tvrdé perzekuci, včetně věznění církevních hodnostářů, zavírání klášterů a internace členů duchovních řádů. 

Dalším z projevů zostřujícího se třídního boje byla vzdor slibům kolektivizace zemědělství. KSČ ji vydávala za nástroj boje proti Dalším z projevů zostřujícího se třídního boje byla vzdor slibům kolektivizace zemědělství. KSČ ji vydávala za nástroj boje proti Dalším z projevů zostřujícího se třídního boje byla vzdor slibům kolektivizace zemědělství. KSČ ji vydávala za nástroj boje proti Dalším z projevů zostřujícího se třídního boje byla vzdor slibům kolektivizace zemědělství. KSČ ji vydávala za nástroj boje proti 
„vesnickým boháčům“, tzv. kulakům, avšak ke vstupu do JZD režim nutil všechny rolníky. Ti, kdo odmítali se majetku vzdát, „vesnickým boháčům“, tzv. kulakům, avšak ke vstupu do JZD režim nutil všechny rolníky. Ti, kdo odmítali se majetku vzdát, „vesnickým boháčům“, tzv. kulakům, avšak ke vstupu do JZD režim nutil všechny rolníky. Ti, kdo odmítali se majetku vzdát, „vesnickým boháčům“, tzv. kulakům, avšak ke vstupu do JZD režim nutil všechny rolníky. Ti, kdo odmítali se majetku vzdát, 
se stali obětí bezohledné perzekuce, jež vyvrcholila v roce 1950 zahájením „akce Kulak“. Velcí hospodáři byli vystěho-se stali obětí bezohledné perzekuce, jež vyvrcholila v roce 1950 zahájením „akce Kulak“. Velcí hospodáři byli vystěho-se stali obětí bezohledné perzekuce, jež vyvrcholila v roce 1950 zahájením „akce Kulak“. Velcí hospodáři byli vystěho-
váváni ze svých statků do pohraničí, zavíráni do vězení, případně povoláváni na dlouhodobá vojenská cvičení. váváni ze svých statků do pohraničí, zavíráni do vězení, případně povoláváni na dlouhodobá vojenská cvičení. 
Pokusy o násilný odpor komunisté brutálně potlačili. Výsledkem této politiky byl rozvrat zemědělství a krize Pokusy o násilný odpor komunisté brutálně potlačili. Výsledkem této politiky byl rozvrat zemědělství a krize 

Počátkem 50. let proběhla v Československu další vlna znárodňování – v rukou státu skončily 
nejen všechny továrny, ale i dílny, domácí provozovny a obchody. Republika nastoupila cestu 
centrálně řízeného, plánovaného hospodářství, jež do roku 1953 slibovalo zvýšení životní úrovně až 
o 50 procent. Již první pětiletý hospodářský plán rozvoje Československé republiky (schválený 
v roce 1948) se však nepodařilo splnit, protože do ekonomiky státu se stále více promítaly požadavky 

Zavírání hranic ČSRZavírání hranic ČSR
Možnost cestovat do zahraničí se po spuštění „železné opony“ Možnost cestovat do zahraničí se po spuštění „železné opony“ 
oproti dobám před válkou velice omezila. Režim nechtěl, aby oproti dobám před válkou velice omezila. Režim nechtěl, aby 
občané porovnávali situaci v ČSR a na Západě. Pasy byly občané porovnávali situaci v ČSR a na Západě. Pasy byly 
oproti dobám před válkou velice omezila. Režim nechtěl, aby 
občané porovnávali situaci v ČSR a na Západě. Pasy byly 
oproti dobám před válkou velice omezila. Režim nechtěl, aby oproti dobám před válkou velice omezila. Režim nechtěl, aby 
občané porovnávali situaci v ČSR a na Západě. Pasy byly 
oproti dobám před válkou velice omezila. Režim nechtěl, aby 

vydávány k soukromým účelům jen mimořádně a po roce 1948 vydávány k soukromým účelům jen mimořádně a po roce 1948 
bylo k cestě do zahraničí potřeba ještě povolení, které nedostal 

Spolu s Hitlerem asi největší vrah historie. Přes Leninovo varování se po jeho smrti prosadil do funkce generálního Spolu s Hitlerem asi největší vrah historie. Přes Leninovo varování se po jeho smrti prosadil do funkce generálního 
tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu a tím do pozice neomezeného vládce SSSR. Jeho politika si vyžádala tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu a tím do pozice neomezeného vládce SSSR. Jeho politika si vyžádala 
podle nejtvrdších odhadů až 20 milionů obětí (mimo zemřelé ve válce) – především hladomoru a policejního teroru. 
Pod krutovládou Stalina se Sovětský svaz zapojil do války a následně v ní porazil hitlerovské Německo, ovládl blok 
zemí, kde zavedl socialismus, a způsobil studenou válku, rozsáhle industrializoval, přesto ekonomicky těžce zaostával, 
omezil negramotnost a země se zařadila mezi jaderné velmoci. Vítězství ve válce stálo Sovětský svaz 25 milionů 
obětí. I další úspěchy byly draze zaplaceny. Až do Stalinovy smrti v roce 1953 se mu nikdo neodvážil, bez ohledu na obětí. I další úspěchy byly draze zaplaceny. Až do Stalinovy smrti v roce 1953 se mu nikdo neodvážil, bez ohledu na 
následky jeho činů, jakkoli odporovat. Po smrti bylo jeho tělo vystaveno v mauzoleu vedle Lenina. Až několik let poté následky jeho činů, jakkoli odporovat. Po smrti bylo jeho tělo vystaveno v mauzoleu vedle Lenina. Až několik let poté 

s jeho závěry ztotožňovalo a v září generální tajemník strany Rudolf Slánský vyhlásil politiku „zostřeného třídního boje“, která vý-
voj v Československu zásadním způsobem změnila. Ještě v říjnu byly přijaty stěžejní perzekuční zákony: o táborech nucených prací, 
na ochranu lidově demokratické republiky a o státním soudu. Následovalo zatýkání skutečných i domnělých nepřátel komunistické-
ho režimu, stejně jako lidí nepohodlných. V politických procesech byli k smrti odsuzováni lidé často zcela nevinní. Jedním z prvních 

přelíčení s Miladou Horákovou a společníky v roce 1950, v němž byly vyneseny a následně také vykonány i rozsudky trestu smrti. 
Mezi nepřáteli nového režimu se ocitly také církve působící na území Československa, především církev římskokatolická, která byla 

Dalším z projevů zostřujícího se třídního boje byla vzdor slibům kolektivizace zemědělství. KSČ ji vydávala za nástroj boje proti 

začalo snižovat výdaje na zbrojení, zastavilo ná-
silnou kolektivizaci zemědělství a začalo podnikat 

kroky ke zvýšení životní úrovně veřejnosti. 
Pozvolna se dařilo nejkřiklavější krizové 
jevy odstraňovat. V letech 1954 a 1955 se 

situace změnila do té míry, že když se 
v roce 1956 dostal celý sovětský blok 

do krize, způsobené odhaleními 
Stalinových zločinů na XX. sjezdu 
KSSS, dělnickými demonstracemi 
v Polsku a protikomunistickou 

revolucí v Maďarsku, působilo Česko-
slovensko jako ostrov stability. Režim 
se pak mohl v roce 1958 v rámci 

tzv. prověrek třídní a politické 
spolehlivosti vypořádat se všemi, 
kdo v roce 1956 volali po větší 
míře demokracie.  

začalo snižovat výdaje na zbrojení, zastavilo ná-
silnou kolektivizaci zemědělství a začalo podnikat 

99,86 %

Národní fronta
KSČ

        Čeští vojáci v druhé světové válce
    Záhy po březnové okupaci v roce 1939 zamířila řada českých vojáků do exilu s vidinou zapojení do 
války proti Německu spolu s armádami dalších států. Nejznámější je asi účast českých letců v bitvě o Ang-
lii, ale Čechoslováci bojovali na mnoha frontách. Tisíce až desetitisíce Čechů bojovaly v Polsku a ve Francii, 
odkud se po porážce přesunuli zejména do Anglie. Část skončila v sovětské internaci. Své si čs. jednotky 
vybojovaly v severní Africe a na Blízkém východě. Po napadení SSSR Německem se zformovaly české 
jednotky i na území Sovětského svazu pod vedením generála Ludvíka Svobody a později se účastnily 
i osvobozování území Československa.

     Počet Čechoslováků v boji
Východní fronta – 32 000
Západní fronta – 12 000
Střední východ – 1000
Domácí odboj – 100 000 
(partyzáni a členové odboje) 

Agrárník a předprotektorátní 
premiér Beran byl odsouzen 
Němci v roce 1942 za 
vlastizradu na 10 let. 
Po válce ho komunisti zavřeli 
za kolaboraci na 20 let. 
Zemřel ve vězení v roce 1954. 

Policejní teror v Sovětském svazu 
V podstatě po celou Leninovu i Stalinovu hrůzovládu (a vlastně i po jejich smrti) probíhala rozsáhlá 
a krutá perzekuce, v naprosté většině jen domnělých nepřátel režimu. Nebyla úplnou výjimkou 
období, kdy si nikdo nemohl být jistý, že se dožije dalšího dne na svobodě, a při každém odchodu 
z domova se lidé loučili jako naposled. Platilo to jak pro běžné obyvatelstvo, tak pro stranické vůdce. 
Do gulagu či na popraviště vedla samozřejmě jakákoli neposlušnost, ale čekisté či jejich nástupci 
mohli ukázat na kohokoli i třeba jen pro splnění norem zatýkání. Proběhly masivní čistky mezi 
vědci, inteligencí, rolnictvem, mezi umělci, lékaři, v komunistické straně, v armádě. Masakrovány 
byly i národy či náboženské skupiny.
Asi nejtvrdší z kampaní perzekucí byl takzvaný Velký teror ve 30. letech. Pro představu, jen v letech 
1937–1938 bylo zatčeno přes 1,5 milionu osob a téměř 700 tisíc z nich následně, většinou bez 
řádného soudu, zastřeleno (tisíc poprav denně). Celkový počet popravených za Velkého teroru je 
odhadován až na 1,2 milionu a další až miliony putovaly do pracovních táborů. To je jen jedna 
z několika vln policejního teroru. Další kampaň podobná Velkému teroru přišla po roce 1946 pod 
vedením Lavrentije Beriji a vlna odhalování spiknutí se přenesla i do Československa.

K odstranění stranických špiček, jako byli Leninovi bratři v revoluci Trockij, Kameněv a další či 
pozdější blízcí Stalinovi spolupracovníci, byly vystavěny soudní procesy s nacvičenými výpověďmi 
a předem danými rozsudky. Později známé moskevské procesy. Hlavy těchto kampaní zpravidla 
končily na popravišti v následujících kampaních.
Odhady historiků se velice různí, ale pravděpodobné počty obětí Leninových a Stalinových represí se 
blíží 10 milionům. Dalších asi 13 milionů lidí prošlo gulagy.

v datech, souvislostech a příbězích
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