
•
•

○ V meziválečném období politika isolacionismu (vůči Evropě)
○ Roosevelt i přes odpor veřejnosti prosazoval neutralitu i po vypuknutí války, ale 

sympatie byly na straně Spojenců
○

 Zakazovaly poskytovat půjčky státům, které se nacházely ve válečném konfliktu
 Bylo uvaleno embargo na zbraně a vojenský materiál
 Zákony byly změněny ->

1935-7 - Zákony o neutralitě

○

 Umožňoval prodej zbraní státům, které za ně ihned zaplatily a odvezly na svých 
lodích

1939 - zákon "Cash and Carry"

○ V roce 1940 Roosevelt vyhraje ve volbách, to mu rozváže ruce => sympatie jsou již jasně 
na straně Spojeného království

○ =>"USA mají být arsenál demokracie, UK se musí vyzbrojit"
○ V Kongresu se vedla bitva o zákon, které by umožnil dodávat zbraně do zemí, které USA 

považuje jako důležité pro svou bezpečnost
○

 Mělo to být splaceno až po válce
 60% peněz směřovalo do UK, 20% do SSSR (zbytek do Číny, atd.)

11. 3. 1941 - zákon "Lend and Lease"- do roku 1945 uvolnily USA pomoc ve výši 48 
miliard dolarů (splaceno bylo málo, dluhy nakonec prominuty)

USA a válka

•
○

 Problematický pojem
"Special relationship"

○

 Stvrzení spolupráce mezi USA a UK
 UK a USA neusilují o územní zisky
 Nepřejí si, aby došlo ke změně hranic, pokud si to nepřeje to obyvatelstvo, které 

tam žije
 Obyvatestvo má právo zvolit si vládu, kterou si přeje
 Navrácení samostatnosti anektovaným státům
 Zásady svobodného obchodu, svobodné plavby a přístupu k surovinovým zdrojům
 => základ spojenecké politiky ve WWII, do dubna 1945 se k ní přidá na 50 států (vč. 

SSSR - paradox)
 Počátek spolupráce mezi UK a USA (diplomacie, věda, vojsko, hospodářství)
 Přesto ale existují spory - zejména o imperiální povahu Spojeného království (názor 

USA byl podobný tomu sovětskému), navíc se prohlubuje finanční závislost UK na 
USA

1941 - Atlantická charta

○



□ Jednání o koordinovaném postupu ve válce
□ Určení prvního strategického cíle - obsazení severní Afriky a likvidace 

nepřátelských jednotek ve Středomoří

1941/2 - I. washingtonská konference



□ Potvrzení původně dohodnutých plánů
□ Dohoda o tom, že se větší část jaderného výzkumu přesune do USA

1942 - II. washingtonská konference



□ Po vylodění v Africe
□ Dohodnutí dalšího cíle - operace Husky (vylodění na Sicílii)
□ Není v moci Spojenců otevřít další frontu v roce 1943 (Stalina o tom 

informovali o dva měsíce později)
□ Konečným cílem bude bezpodmínečná kapitulace nepřátel

1943 - konference v Casablance

Jednání Roosevelta s Churchillem

USA a Spojené království

Diplomacie během druhé světové války

I. přednáška
27. února 2013 8:17

   Dějiny MV - stránka 1    



□ Konečným cílem bude bezpodmínečná kapitulace nepřátel


□ Další jednání o op. Husky
1943 - III. washingtonská konference



□ Další fronta bude otevřena v roce 1944
1943 - I. konference v Quebecku



□ listopad
□ jednání s Čankajškem

1943 - I. káhirská konference



□ prosinec
□ Churchill se snažil prosadit, aby byla druhá fronta otevřena na Balkáně a ne v 

Normandii (padlo to, Churchill byl sám)

1943 - II. káhirská konference



□ září
□ Zaměřena na poválečný vývoj v Německu
□

 Morgenthau (ministr financí) - židovský původ -> Morgenthaův plán na 
přeměnu Německa v pasteveckou zemi druhořadého významu
(továrny měly být rozebrány a odvezeny, potraviny a léky měly být 
rozdávány pouze v případě epidemie - Churchill i Roosevelt to 
podepsali, Roosevelt to ale poté zpochybnil, po jeho smrti se od 
tohoto plánu ustoupilo

 Cordel Hull (ministr zahraničí) - Poučil se z vývoje po WWI - chce 
hospodářsky silné Německo, ne ponížené -> tato koncepce nakonec 
zvítězila

Střet dvou koncepcí americké zahraniční politiky

1944 - II. konference v Quebecku (Henry Morgenthau x Cordell Hull)

•
○

 Zapovězení separátního míru


□ Rozpuštění Kominterny
□ Ústupky vůči pravoslavné církvi 
□ => řada západních představitelů na Stalina skutečně změní názor (Churchill 

to prokoukl)

Stalin se snažil získat sympatie západních představitelů (měl stigma paktu 
ribbentrop-molotov) - ústupky

1942 - Deklarace spojených národů

○

 Jednalo se o poválečném uspořádání
 listopad-prosinec
 Diskuse o druhé frontě, Stalin tlačil na Spojence (chtěl odlehčení)
 Stalin slíbil, že jakmile se vylodí Spojenci v Evropě, zapojí se do války s Japonskem
 Jednání o poválečném Německu, Polsku (Stalin si chtěl ponechat území, které mu 

získal ribbentrop-molotov)
 Churchill dlouho Poláky hájil, pak ale ustoupil => posunutí na západ
 Eden ironicky poznamenal, že se jedná o potvrzení paktu r-m

1943 - Konference v Teheránu

○

 Potvrzen požadavek kapitulace Německa
 Vytvoření 4 okupačních zón na území Německa
 Potvrzeno posunutí Polska, Stalin na oplátku souhlasil s provedením svobodných 

voleb v Polsku
 Stalin - maximálně tři měsíce od ukončení války v Evropě se zavázal zakročit proti 

Japonsku (výměnou za Sachalin a Kurilské ostrovy)

1945 - Jaltská konference

○

 červenec-srpen
 Roosevelt umřel -> Truman, Churchill/Atlee, Stalin
 Budoucnost Německa
 Triumfem pro jednání s Rusy měl být úspěšný jaderný pokus (Stalin o tom ale 

možná díky svým špionům věděl dřív než Truman)
 Program 4D
 Byla vytvořena rada ministrů zahraničních věcí - ale v atmosféře začínající studené 

1945 - Postupimská konference

Antihitlerovská koalice
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 Byla vytvořena rada ministrů zahraničních věcí - ale v atmosféře začínající studené 
války to moc nefungovalo
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Studená válka
= napjaté vztahy mezi supervelmocemi USA a SSSR po WWII•
Válka mezi těmito státy by znamenala katastrofu (atomové zbraně), bojovalo se v tzv. zástupných 
konfliktech

•

Jsou knihy, které za počátek studené války označují rok 1917 (bolševická revoluce)•
Počátky studené války se dají vysledovat do roku 1943, kdy bylo jasné, že Hitler prohraje - jednání o 
poválečném uspořádáním

•

Symbolický počátek - Churchillův projev ve Fultonu (železná opona)•

Vychází z Kennanova telegramu (1946) - za rozpoutání CW může SSSR a jeho expansivní 
politika v Evropě

○

Tradicionalisté•

Americká○

Vznik v 60. letech (válka ve Vietnamu)○

Za rozpoutání CW mohou USA, které vyprovokovaly SSSR k získání východní Evropy○

Revisionisté•

Za válku mohly oba dva státy○

Gaddys - Studená válka (je tam scénář, co by se stalo, kdyby použily USA bombu proti 
KLDR)

○

Post-revisionisté•

Kdo to rozpoutal? Tři světové školy mají tři návrhy (na západě, na východě měli jasno)•

Je ale dobré, že se zbraň použila, protože by ji stejně někdo použil•

Další rozdílné názory jsou na účel použití atomové zbraně proti Japonsku - objevují se názory, že 
atomová zbraň neměla primárně rozdrtit Japonsko, prvotním cílem mělo být odstrašení SSSR

•

Období vyhrocenějších vztahů, období teplejších vztahů•

Počátky studené války

Území Německa (zejm. Berlín)•
Polsko•

Íránská krise: Stalin chtěl část anektovat, nepovedlo se mu to○

Írán•

Řecko - občanská válka (na základě procentové dohody do toho ale Stalin nešel)•
Korea•

Existovalo několik míst, kvůli kterým vypukaly různé dílčí krise•

Konference v Dumbarton Oaks (srpen-říjen 1944)○

Ustavující konference OSN v San Franciscu (duben 1945), přijetí Ustavující charty OSN○

Dalším cílem byl nový světový řád v čele s OSN•

Za studenou válku částečně mohl Roosevelt (ústupky SSSR) - chtěl spolupracovat i po válce na 
světovém míru (koncepce 4 policistů - USA, UK, SSSR, Čína - Čankajškova) a po WWII chtěl americká 
vojska stáhnout zpět

•

V dubnu 45 Roosevelt umírá, presidentem se stává jeho vice-president Harry Truman (za Roosevelta 
byl od všeho odstřihnut) - skoro nic nevěděl o zahraniční politice a východní Evropě (proto ještě 
nějakou dobu dobíhá Rooseveltova politika)

•

Truman byl na rozdíl od Roosevelta pragmatik, nemiloval "velké plány"•

George Kennan pracoval na ambasádě v Moskvě, sledoval ruskou a americkou zahraniční 
politiku

•

V únoru 1946 měl Stalin projev (v něm mluvil o konfliktu se Západem), Kennan ho analysoval 
(navíc přidal svoje vlastní úvahy) => zemětřesení v americké zahraniční politice

•

"Dlouhý telegram" - 8000 slov •
"Nic nemůže zastavit permanentní sovětskou expansi, tím, že bude Západ ustupovat nebo 
vyjednávat, se akorát Moskva ujistí o slabosti Západu" - z toho vychází tradicionalisté

•

Byla vypracována analysa, ta vypadala podobně jako Kennanův telegram => kurs politiky se 
začíná měnit, lidé spjati s Rooseveltem jsou odsunuti

•

Nejdůležitějším dokumentem, který vedl ke změně postoje USA k SSSR - Kennanův telegram•

II. přednáška
Wednesday, March 06, 2013 2:10 PM
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začíná měnit, lidé spjati s Rooseveltem jsou odsunuti
5. března 1946 - projev Churchilla ve Fultonu (v té době ale nebyl premiérem)•

Na přelomu let 1946/7 (tuhá zima) se UK hospodářsky zhroutilo -> rozhodli se opustit Indii, 
Palestinu a Řecko

•

-> převezmou USA britskou roli v Evropě? Na základě Kennanova telegramu se Truman rozhodl 
sovětský vliv zadržovat (Trumanova doktrína - připravena Deanem Achesonem - spočívala v 
tom, že Truman požádal Kongres, aby uvolnil 400 milionů $ na pomoc pro Turecko a Řecko, 
později rozšířeno na další země => zadržování komunismu)

•

Trumanova doktrína (k ní přispěje turecká a řecká krise na straně jedné a hospodářský pád UK na 
straně druhé)

•

Nabídka rozeslána do celé Evropy s výjimkou frankistického Španělska•
Spousta zemí východního bloku to zvažovala, ale nakonec SSSR donutil východní blok nabídku 
odmítnout

•

Na Trumanovu doktrínu navázal Marshallův plán (1947 zveřejněn, platil od roku 1948)•
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Německá otázka

Sovětský svaz chtěl slabé Německo, které by bylo pod kontrolou (ale uvědomoval si, že 
sovětisace celého Německa je nemožná)

○

Panovala shoda v tom, že Německo bude jednotné, ale byly spory o to, jak to bude vypadat•

Rozdílné představy spojenců ohledně podoby Německa, měla být podepsána mírová smlouva, ale 
pořád se to odkládalo, až k tomu nedošlo (místo toho byly podepsány smlouvy s bývalými 
německými satelity)

•

Sovětům bylo chvíli povoleno vozit si do SSSR továrny i ze západních částí (jako náhrada za škody 
způsobené německou armádou ve WWII), ale brzy jim to zavrhli

•

duben 1946 - sloučení sociální demokracie a komunistů - Jednotná socialistická strana 
Německa (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - SED) - Walter Ulbricht, Otto Grotewohl

•

Zestátnění vybraných podniků, pozemková reforma•

Sovětská zóna - Sovětská vojenská správa v Německu (Sowjetische Militäradministration in 
Deutschland - SMAD) - vrcholný orgán ve východním sektoru

•

UK začalo být v hospodářské krisi (viz minulá přednáška), účast na okupaci Německa pro ně 
byla finančně náročná, Francouzi nesouhlasí (nechtěli silné Německo)->

•

1.1.1947 je vytvořena Bizónie (bez Francie)•
Jaro 1949 - vytvoření Trizónie (základ BRD)•

Západní sektory - 1946 - James Byrnes (americký státní tajemník)-> rozdělení na tři západní sektory 
je neekonomické, tlak na sjednocení 

•

Denacifikace - problematické (k řadě povolání bylo členství v NSDAP nutné - právníci, lékaři, atd...)•

I. berlínská krise
Příčiny - měnová reforma v západních zónách•
20. a 21. červen 1948 - měnová reforma v západních zónách a západních sektorech Berlína, navíc se 
na západní Berlín vztahoval Marshallův plán

•

23. červen 1948 - měnová reforma v sovětské zóně (měla platit i pro CELÝ Berlín)•

Letecký most (vymyslel to Lucius Clay), několik desítek spojeneckých pilotů zahynulo (považují 
se za první oběti studené války)

•

-> Stalin blokádu odvolal (I. berlínská krise tak de facto skončila porážkou Stalina)•

Aby donutil Stalin Spojence k uznání sovětské měnové reformy, byla vyhlášena blokáda západního 
Berlína (24.6.1948 - 12.5.1949)

•

1949 - vznik SRN a NDR•

Korejská otázka
Korea byla od roku 1910 součástí Japonska•
Okupační zóny odděleny 38. rovnoběžkou•
1945 - konference ministrů zahraničních věcí: je předestřen plán sjednocení Koreje, voleb, kontrola 4 
velmocí atd. - selhalo to

•

1946 - konference o Koreji - USA podporuje sjednocení, SSSR prozatímní udržení okupačních zón•
SSSR podpořil komunistické hnutí vedené Kim Ir-senem•
USA favorisují Li Syn-mana•
1946 - Prozatímní ústavodárné shromáždění (Li Syn-manova snaha převzít kontrolu nad Koreou) x 
Prozatímní výbor v severní Koreji (začalo znárodňování, pozemková reforma atd.)

•

1948 - Korejská republika a Korejská lidově demokratická republika•

Přehodnocení americké politiky v oblasti (USA se zaměřily na závazky v západní Evropě), v roce 
1949 zvítězil Mao Ce-Tung v čínské občanské válce, sovětská politika se zaměřovala na dálný 
východ (po fiasku v Berlíně)

•

=> KLDR vycítila příležitost =>•

Americká vojska se stahují z poloostrova•

...•
1950-3 - korejská válka•

K ukončení války přispěla i Stalinova smrt•
1953 - dohoda o příměří v Pchanmundžonu (obnovena demarkační linie na 38. rovnoběžce, 
stanoveno demilitarisované pásmo, atd.)

•

III. přednáška
Wednesday, March 13, 2013 2:12 PM

   Dějiny MV - stránka 6    



Vznik východního bloku
Po porážce Německa vznilo ve střední a východní Evropě mocenské vakuum, které nedokázal západ 
zaplnit => místo zaplnil Sovětský svaz a západu to nevadí v podstatě až do roku 1946 (jediný, kdo 
něco tušil byl Churchill - procentová dohoda se Stalinem v roce 1944)

•

Stalin si chce uchovat hranici, kterou získal podepsáním paktu Ribbentrop-Molotov (vs. Atlantická 
charta)

•

Tyto státy se nemohou pro příště stát nepřítelem SSSR (strategický důvod)○

Hospodářský důvod (reparace, zdroj surovin, výrobků, …)○

Dva důvody•

Stalin začíná být chamtivější po roce 1943, kdy začíná Rudá armáda vítězit - touha po obklopení 
Sovětského svazu nárazníkovými státy (původně Polsko, Rumunsko a Bulharsko)

•

Ty státy, které se budou snažit projevit ekonomickou "herezi", budou označeni za státy praktikující 
"politickou úchylku"

•

Nechtěl vyprovokovat Západ k válce•
Měl na své straně veřejné mínění (celá Evropa šla hodně doleva), nechtěl, aby se lidi nezačali 
na komunisty dívat podezřívavě

•

Stále doufal ve finanční pomoc od Západu•
Doufal, že také západní zóny Německa budou SSSR platit reparace•

Stalin nechtěl rychlé převzetí moci komunisty a to z několika důvodů•

=> k budouvání východního bloku nedochází hned po válce•

Silné protiruské (a protikomunistické) nálady v Polsku•
Rumunsko bylo také protiruské, Bulharsko spíše proruské•

Ve všech zemích střední Evropy nebyl stejný vztah k SSSR•

Otázka Polska
Spory mezi SSSR a Západem o osud Polska už během WWII•
Po napadení Polska sousedy utekla spousta vojáků do Francie a Polska•
Stalin uzavřel po napadení SSSR Německem s polskou exilovou vládou spojeneckou smlouvu (ta ale 
neřešila východní hranice), po uzavření této smlouvy požaduje Stalin na exilové vládě uznání 
připojení východního Polska (legitimní nárok: žije tam většina Ukrajinců, Bělorusů, bylo to součástí 
Ruska do r. 1920), exilová vláda o tom nechce ani slyšet (definitivně odmítnuto r. 1944, exilová vláda 
chce čelit další sovětské agresi, později exilová vláda přikázala, aby Zemská armáda spolupracovala s 
Rudou armádou za dvou podmínek: Stalin uzná, že exilová vláda je jediným representantem Polska; 
Stalin uzná nárok Polska na východní části zabrané SSSR)

•

Polský odboj se organisuje v organisaci Zemská armáda (Armia krajowa)•
-> Stalin potřebuje zrušit vliv exilové vlády a zlikvidovat Zemskou armádu, potřebuje vytvořit 
paralelní polskou vládu, která by byla dosazena

•

V červenci 1944 oznamuje vznik Polského výboru národního osvobození (*Lublin), který se 
skládá z komunistických funkcionářů a z těch, kteří pobývali za WWII v SSSR, tento výbor měl 
nahradit londýnskou exilovou vládu (s tou byly přerušeny diplomatické styky)

•

Zemská armáda se rozhodla k povstání ve Varšavě - doufali v pomoci blízké Rudé 
armády, Stalin jí však zastavit a nechal Němce Zemskou armádu vystřílet

○

Odboj byl zlikvidován na konci roku 1944•

Záminku k výše uvedeným činům mu poskytla exilová vláda, kvůli svému postupu v otázce 
katyňského masakru: chtěla, aby se otázka vyšetřila, Stalin toho byl zcelý bez sebe =>

•

Dojde k dohodě, že v Polsku bude vytvořena vláda na co možná nejširší demokratické úrovni 
(budou tam jako domácí Poláci, tak zahraniční), ta má připravit svobodné a nezávislé volby, do 
kterých budou mít přístup všechny protinacistické a demokratické strany

•

Východní hranice je stanovená dle paktu Ribbentrop-Molotov, na západě má Polsko 
získat značná území

○

Řeší se i hranice•

O Polsku se jedná na postupimské konferenci, Západ chce konání svobodných voleb•

V červnu 1945 byla vytvořena polská vláda, v čele byl čelní představitel Polského výboru národního 
osvobození (člověk z Moskvy; Osóbka-Morawski)

•

IV. přednáška
20. března 2013 14:06
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Vláda měla 20 členů, 6 bylo komunistů, 6 socialistů, 6 lidovci, 2 členové Demokratické strany•
Stalin nechal sloučit komunisty a socialisty => získává 12 členů•
Místopředsedové Gomulka a Mikolajczyk•
=> vládu v této podobě schválil i Západ•

osvobození (člověk z Moskvy; Osóbka-Morawski)

Spousta stoupenců mezi rolnickým obyvatelstvem○

Strana se ale chybou Mikolajczyka rozštěpila, ve volbách propadla○

Hlavní antikomunistickou organisací byla Polská lidová strana (tu vede Mikoajczyk)•

Ve volbách zvítězil Demokratický blok (komunisté, socialisté, odpadlí lidovci)•
Mikolajczyk opustil kabinet a uprchl ze země•

V roce 1947 byly uskutečněny volby•

Polská sjednocená dělnická strana (vznikla sloučením komunistů a socialistů)•

Navíc: Rudá armáda, silová ministerstva, obsazování nižších správních funkcí, …•
V dalších zemích to vypadá podobně jako v Polsku•

Zastřešující organisace východního bloku

Původní sídlo mělo být v Bělehradě, nakonec sídlila v Bukurešti•
V období destalinisace bylo Informbyro rozpuštěno•

Zaří 1947 - Informbyro (Informační byro komunistických a dělnických stran) - navazuje na činnost 
Kominterny (zrušená za WWII)

•

*1949 v Moskvě•
Vztahy mezi státy nerovné - o všem se rozhodovalo v Moskvě•
Členy se později staly i Mongolsko, Kuba, Vietnam•
V rcoe 1949 byla schválena sofijská usnesení, která zavedla přísnou kontrolu zahraničního 
obchodu zemí RVHP se Západem

•

Československo na členství doplácelo, chudší země na něm vydělávaly•

Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)•

Vznikla v důsledku vstupu BRD do NATO =>•
*1955•
Vojenská organisace (rozpuštěno v pražském Černínském paláci v roce 1991)•

Varšavská smlouva/pakt•

Jugoslávie
Jiný vývoj byl v Jugoslávii•
Jugoslávie se totiž osvobodila sama•
Hrdinou se tedy nestal Stalin, ale Tito ("malý Stalin")•
První vážnější krise východního bloku - Tito vs. Stalin•
Nediskutoval se Stalinem skoro o ničem - tvrdý, schopný, …•

1948 - sovětsko-jugoslávská roztržka
V době návštěvy vedoucích představitelů komunistické strany Rumunska v Moskvě zmizely v 
Bukurešti portréty Tita (4. února)

•

Západ hned naznačil, že je možné odcizení SSSR a Jugoslávie (do té doby nemyslitelné - jugoslávský 
vývoj po WWII kopíroval jiné země východního bloku, chystaly se monstrprocesy, atd.)

•

Souviselo to s Titovým snem o vytvoření většího státu na území Balkánu pod vedením Tita (Albánie, 
Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie)

•

Tito jednal o hospodářské pomoci s Albánií, Rumunskem (Dimitrov nabídl Titovi konfederaci obou 
států) => Stalinovi se to logicky nelíbilo

•

Albánie i Bulharsko projekt odmítly, hlavním Stalinovým cílem se stala likvidace Tita•
Skončilo to tak, že Komunistická strana Jugoslávie byla exkomunikována z Informbyra, Tito označen 
za heretika, začínají diplomatické a hospodářské útoky na Jugoslávii

•

Měl za sebou davy podporovatelů (gloriola z WWII)•
Obrátil se o pomoc na Západ, tu Jugoslávie získala•

Tito to ale vydržel, proč?:•

V roce 1955 sice dochází k normalisaci vztahů mezi oběma zeměmi, ale Jugoslávie se nikdy nestala 
standardním členem východního bloku

•
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Mezinárodní vztahy v letech 1953-1972
Počátky uvolnění mezinárodního napětí (1953-1958)
1953 - příměří na korejském poloostrově, smrt Stalina•
V SSSR probíhá boj o moc => Sověti nechtějí zvyšovat mezinárodní napětí (nová Eisenhowerova 
administrativa)

•

Jednalo se o Německu (stále nebyla podepsaná mírová dohoda)•
V podstatě nic se nevyjednalo, ale důležitá byla snaha 4 mocností jednat•
Sověti se snaží zabránit integraci BRD do západních struktur (neúspěšně, následujícího roku 
byla BRD přijata do NATO)

•

Měl být uzavřen Pakt o kolektivní bezpečnosti (-> rozpuštění NATO) -> západní spojenci to 
odmítli a navrhli tzv. Edenův plán (celoněmecké svobodné volby a přijetí mírové smlouvy) - to 
zase odmítl SSSR

•

K jedné dohodě přece jenom došlo ->•

1954 - v Berlíně se uskutečnila konference ministrů zahraničních věcí•

Ukončení provizorního mezinárodního postavení Rakouska (to bylo okupované podle stejného 
modelu jako Německo)

•

15. května 1955 - podepsání smlouvy•
smlouva je "státní", ne "mírová" - Spojenci se shodli na tom, že Rakousko nebude považováno 
za agresora, ale za první oběť Hitlera (i když tam bylo proporčně víc nacistů než v Německu)

•

Rakousko muselo zůstat neutrální, nesmělo se spojit s Německem, bylo zproštěno platby 
reparací

•

1955 - tzv. Státní smlouva s Rakouskem•

setkání zástupců 4 velmocí•
První summit vrcholných představitelů spojenců od konce války•
Opět se nic moc nevyřešilo•

1955 - summit v Ženevě ("duch Ženevy")•

SSSR: normalisace vztahů s Jugoslávií a s BRD (1955 - ukončení válečného stavu s Německem a 
Japonskem)

•

1956 - rozpuštěno Informbyro•
1959 - cesta N. Chruščova do USA•

Krise východního bloku
1953 - měnová reforma v Československu•
1953 - nespokojenost v NDR (vyhlášení výjimečného stavu, musela zasahovat sovětská armáda)•

Chruščovův projev o kultu osobnosti (kritika Stalinovy éry)•
1956 - XX. sjezd KSSS•

1956 - povstání v Polsku a Maďarsku (potlačeno sovětskou armádou)•

Meze uvolnění

SSSR reaguje prostřednictvím polského Rapackého plánu - ve střední Evropě má být
bezjaderná zóna; západ to odmítl (východní blok měl totiž v oblasti značnou převahu v 
konvenčních silách)

•
1957 - rozhodnutí NATO o rozmístění amerických jaderných raket středního doletu v Evropě•

Chruščov to ustál, ale začíná měnit zahraniční politiku, aby ukázal oposici svou sílu =>•

Berlínská kriseII.

1957 - snaha neostalinistů o vnitrostranický puč (Malenkov, Molotov, Kaganovič)•

1958-1961: tzv. německá otázka (druhá berlínská krise)•
Spojeno se stavbou berlínské zdi•
28. října 1958 - SSSR posílá západu ultimátum o západním Berlíně - ten se má stát neutráním, 
demilitarisovaným a svobodným městem, přístupy k západnímu Berlíně připadnou NDR - tu ale BDR 
neuznávala ("právní neexistence NDR" dle Hallsteinovy doktríny), rada NATO ultimátum odmítla

•

10. ledna 1959 - zopakování ultimáta•
Znovu jednání v Ženevě (4 velmoci) - státním tajemníkem USA byl tehdy Christian Herter - herterův •

V. přednáška
Wednesday, March 27, 2013 2:08 PM
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Má dojít k sjednocení Německa (po svobodných volbách) - jednání v srpnu 1959 skončila 
bezvýsledně

•

Znovu jednání v Ženevě (4 velmoci) - státním tajemníkem USA byl tehdy Christian Herter - herterův 
plán

•

Summit se ale nakonec nekonal, protože Sověti sestřelili nad vlastním území U2 a schůzku 
zrušili

•
V září 1959 navštívil Chruščov Kennedyho, dohodli se na svolání pařížského summitu v květnu 1960•

Začali si vyhrožovat jadernými údery•
Nakonec se sešli v červenci 1961 ve Vídni•

5. srpna 1961 dostal Walter Ulbricht zelenou ke stavbě zdi•
Z noci ze 12. na 13. srpna došlo k uzavření přístupů k západnímu Berlínu a stavbě zátaras (později 
zeď) - operace růže

•

Karibská krise (1962)
1947 - Pakt z Ria (bezpečnostní systém mezi USA a latinskou Amerikou)•
1948 - OAS (Organisace amerických států)•

Hnutí mládeže století - v jeho čele stál mj. Fidel Castro•
26. července 1953 - útok na moncadské kasárny, akce se nezdařila, Castro zatčen (-> Hnutí 26. 
července)

•

1955 - amnestie, Castro odjel do USA a začal připravovat převrat na Kubě•
1959 - nová kubánská vláda v čele s Castrem•

V roce 1952 se na Kubě dostal k moci Fulgencio Batista•

Znárodnění amerických podniků, v roce 1961 byly ukončeny diplomatické styky s Kubou, Castro se 
začíná přiklánět k Moskvě

•

Sankce vůči Kubě•
duben 1961 - invase kubánských emigrantů s cílem svrhnout Castrův režim, neúspěšná (zátoka sviní)•
Chruščov: teď máme šanci strčit Američanům ježka do kalhot•

První raketové komplexy byly sestaveny v říjnu 1962, nikdy ale nedošlo k osazení jadernými 
hlavicemi

•
Začala operace Anadyr - umístění raket středního doletu na Kubu•

Buď okamžitý útok na Kubu (ale riziko jaderné odvety SSSR)1.
Nebo vytvoření blokády Kuby (nazýváno karanténa - nebudou vpuštěny lodě s 
vojenským materiálem)

2.

Kennedy vytvořil Excomm (Executive Commitee) - dva návrhy na řešení situace•

Kennedy se 22. října rozhodl pro druhou variantu•

10. říjen 1962 - Kennedy dostal na stůl satelitní snímky, kde jsou vyfoceny rozestavěné raketové 
základy na Kubě

•

Nakonec se oba dohodli (jeden na to doplatil životem, druhý politickou posicí)•
SSSR stáhlo rakety z Kuby, Kennedy garantoval nezávislost ostrova•
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Francouzská Indočína a válka ve Vietnamu (1945-1973)
Kambodža, Laos, Vietnam (Kočinčína [Saigon], Annam, Tonkin [Hanoj])•
14. 8. 1945 - kapitulace Japonska•
2. 9. 1945 - vyhlášení Vietnamské demokratické republiky (odpor Francouzů -> válka)•

Francouzská válka v Indočíně (1946-1954)
20. 11. 1946 - série incidentů v Hai Phongu•
19.-20. 12. 1946 - boje v Hanoji•
30. 12. 1949 - vyhlášení nezávislosti Vietnamu, Laosu a Kambodži (se souhlasem Francouzů - ti si 
chtěli ponechat zásadní vliv v oblasti, to se ale nelíbilo místním obyvatelům)

•

V roce 1949 se k moci v Číně dostanou komunisté, ti podporují protifrancouzský odboj (obrat ve 
válce), většinu francouzských výdajů hradí USA

•

1950 - vysokým komisařem a vrchním velitelem se stal generál Jean Lattre de Tassigny•
1954 - bitva u Dien Bien Phu, francouzská porážka•
1954 - podepsání Ženevských dohod•

Na severu vznikla komunistická VDR (Hanoj)•
Na jihu Vietnamská republika (Saigon)•
Země se měly sjednotit po demokratických volbách (k tomu ale nedošlo)•

Vietnam rozdělen podél 17. rovnoběžky•

Vietnamská válka (1964-1973)
1960 - založení Fronty národního osvobození jižního Vietnamu (FNO), vojenská součást - lidová 
osvobozenecká armáda Vietkong => partyzánská válka (občanská)

•

1963 - objevovaly se i revolty proti režimu vůdce jižního Vietnamu (studenti, atd.)•
V zemi jsou tisíce amerických poradců, jihovietnamská armáda jde od porážky k porážce ->•

severovietnamské čluny "napadly" americkou loď•
srpen 1964 - Tonkinský incident•

Teorie domina - pokud necháme situaci být a vyhrají tam komunisté, popadá takto celá oblast•

1964 - Kongres USA schválil "tonkinskou resoluci" (obava - tzv. teorie domina) - president Lyndon 
Johnson

•

->vstup USA do války, bombardování VDR•

Pokus VDR o definitivní vítězství•
O svátcích Tet (vietnamský Nový rok) - jih měl být méně ostražitý•
Američané měli indicie, nikdo jim ale nepřisuzoval velký význam, protože v roce 1967 utrpěli 
partyzáni velké porážky

•

V lednu se ale spustily nečekané boje po celé zemi, každé město se stalo terčem komunistů 
(nejtěžší boje v Saigonu)

•

Ofensíva byla ale nakonec neúspěšná a partyzáni byli z měst vyhnáni•

1968 - ofensíva "Tet"•

Narůstající odpor světové a americké veřejnosti k válce•
1968 - incident v My Lai (ale partyzáni to dělali taky, a ještě horší)•

Vietnamisace války - chtěl z Vietnamu dostat US vojáky zpět a hlavní tíhu bojů přenést na 
jihovietnamskou armádu

•

Snížil stavy skoro z půl milionu vojáků na 160 000•

Richard Nixon (president od roku 1968 - nastupoval s tím, že válku ukončí) a "vietnamisace" války•

Rozšířilo se bombardování na Kambodžu a Laos•

Ministři zahraničí USA, VDR, Vietnamské republiky, Prozatímní revoluční republiky jižního 
Vietnamu

•

Podepsání mírové smlouvy•

1973 - pařížská konference•

březen 1973 - poslední US vojáci odchází, poté Vietkong obnovil boje•
1975 - závěrečná operace Ho-Či-Min, obsazen Saigon•
1976 - vyhlášení Vietnamské socialistické republiky•

VI. přednáška
Wednesday, April 03, 2013 2:04 PM
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1976 - vyhlášení Vietnamské socialistické republiky•

Východní blok v 60. letech

Zvolen jenom protože byl považován za slabého•
Historici si mysleli, že za pádem Chruščovova stojí šéf KGB Šelypin a Suslo; ale asi to byl spíš 
Brežněv

•

1964 - Chruščov sesazen, novým tajemníkem se stal Brežněv•

Hovoří se o neostalinismu, ale není to přesné (neměl rád ani liberální, ani stalinistické křídlo)•
"Žít a nechat žít" - morální a intelektuální korupce•
Na důležitá místa dosazoval své lidi (Tichonov, Černěnko)•
Nechával tajemníky v jednotlivých republikách na pokoji•
Brežněv znovu začal zbrojit•

Vztah mezi vládou a lidem•
Vy nás necháte v klidu vládnout, my vás zabezpečíme, jak jen to okolnosti dovolí (-> stojí to ale 
hrozné peníze - bezplatné sociální služby, dotované zboží, atd.)

•

Nová společenská smlouva•

SSSR pomohly dvě ropné krise (vydělal na tom)•

Československo

Násilný zásah policistů proti protestujícím studentům (vypadával jim proud)•
1967 - Strahovské události•

Nebylo to za zády Brežněva - v prosinci 1967 řekl českým komunistům, že je to jejich věc•
1968 - Alexandr Dubček•

Krise začíná v Polsku, pak až pokračuje do Československa - socialismus s lidskou tváří •

Vnitrostranická demokratisace, občanská práva, náprava některých majetkových křivd, atd.•
Nepředpokládal vznik oposice KSČ, byl stále prosovětský•

duben 1968 - Akční program KSČ•

V okolních zemích se začal objevovat nesouhlas s tím, co se děje•
Drážďanská schůzka Varšavské smlouvy - kritika Československa (kontrarevoluce)•
Velení Rudé armády začíná rozpracovávat operaci Dunaj•
Tisk okolních zemí zahájil ostrou protičeskou propagandu•
18. srpna 1968 - 5 států VS schválilo obsazení ČSR svými vojsky (to se stalo 20./21. srpna)•
Vedení  KSČ "uneseno", jednání v Moskvě (-> moskevský protokol)•
říjen 68 - smlouva o pobytu sovětských vojáků•
Brežněvova doktrína - suverenita socialistických zemí je omezená a SSSR se do ní může vměšovat•
Odmítavý postoj - Jugoslávie, Rumunsko (bálo se legalisace tohoto způsobu, hrozil by pak možná i 
zásah proti Rumunsku), ČLR (nejvíc)

•
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70. léta
Desetiletí označované jako období tzv. détente - uvolňování vztahů mezi USA a SSSR•

Richard Nixon
V presidentských volbách USA (1968) zvítězil Nixon (další kandidáti: Rockefeller - široká podpora 
mezi republikány, poradce Eisenhowera, guvernér státu New York. Uškodil mu ale rozvod a nový 
sňatek, jeho jméno bylo spojováno s finančními kruhy. Do volebního boje také vstoupil Ronald 
Reagan, bylo to ale příliš pozdě. Demokratickým protivníkem byl v podstatě neznámý Humphry (měl 
kandidovat Robert Kennedy, ale byl zavražděn).

•

Nixon byl velice neoblíbený (byla proti němu média, university, atd.) - byl součástí mccartismu; byl to 
ale skvělý analytik atp.

•

"Tricky Dick"•
Šťastná ruka při výběru poradců - Kissinger (státním tajemníkem ale až od roku 1973 - je poradcem 
pro otázky národní bezpečnosti), Schulz, Schlessinger

•

Státním tajemníkem William Rodgers - amatér (Nixon se domníval, že neznalost Rodgerse je 
výhodou, zahraniční politika tak zůstala v rukou Nixona a Kissingera)

•

Jeho cílem bylo ukončit válku ve Vietnamu tak, aby to nevypadalo jako prohra USA•
Souhlasil s úderem proti severovietnamským základnám v Kambodži (-> obrovské protesty na 
universitách - v Ohiu byli zabiti 4 studenti)

•

Klíčový je vztah Nixona k Vietnamu•

Čínská karta a triangulární systém
Čínská karta = využití ČLR Spojenými státy; triangulární systém = USA-SSSR-ČLR•

Ale ze začátku to vypadalo dobře - v roce 1950 byla podepsána spojenecká smlouva na 
30 let

○

Pak se ale k moci dostal Chruščov - kritika kultu osobnosti, ten měl ale i Mao Ce-Tung -
ten tedy řekl, že vůdcem mezinárodního komunistického hnutí je on

○

1958 - čínský program Velkého skoku (měla být urychlená industrialisace země), 
Chruščov to komentoval jako nereálné => ČLR se urazila

○

Kořeny jsou už ale v 50. letech - Stalinova obava, že mu v ČLR vznikne konkurent; čínští 
komunisté se dostali k moci bez sovětské pomoci

•

V roce 1960 byli odvoláni z ČLR sovětší diplomaté•
1964 - úspěšná zkouška čínské jaderné bomby (bez sovětské pomoci - SSSR nechtěl, aby ČLR 
měla atomové zbraně)

•

1966 - Kulturní revoluce -> další roztržka•
ČLR začíná vůči SSSR vznášet územní nároky, začíná SSSR označovat za největšího nepřítele -> 
pohraniční konflikty v okolí soutoku řek Amur a Usur

•

=> tohoto všeho využil Nixon k zatlačení na SSSR (tím, že se dohodne s ČLR) =>•

Koncem 60. let se vyhrotily vztahy mezi ČLR a SSSR•

Americký president Richard Nixon se společně s poradcem pro otázky národní bezpečnosti Henry 
Kissingerem domnívali, že oteplení vztahů s ČLR uspíší řešení krise v Indočíně a zlepší vyjednávací 
posici USA ve vztahu k SSSR

•

"Pingpongová diplomacie" - podle zápasu ve stolním tenise•
V roce 1971 přijel do Pekingu Henry Kissinger, připravil návštěvu Nixona v ČLR ->•
V roce 1972 navštívil Peking Nixon (do té doby největší zahraniční překvapení Nixona v úřadu)•
Nixon docílil přesně toho, co chtěl - SSSR se bál, že se USA spojí s ČLR proti SSSR•
=> Nixon jako první americký president uskutečnil státní návštěvu v Moskvě, podepsána dohoda o 
omezení zbrojení (SALT: Strategic Arms Limitation Treaty; ABM : Anti-Ballistic Missile, to potom 
porušil Reagan v 80. letech)

•

Německá Ostpolitik
Je spojená především se jménem Willyho Brandta (SPD), určitá variace na politiku détente
vycházející z nového přístupu k německému trojúhelníku vztahů - mezi NSR a západní aliancí, mezi 
oběma německými státy a mezi oběma německými státy a SSSR

•

VII. přednáška
10. dubna 2013 14:08
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oběma německými státy a mezi oběma německými státy a SSSR

Už v této době chtěl zlepšit vztahy s východem, musel na to jít ale přes SSSR•
SSSR nevěděl jak reagovat, bál se, že by to vedlo k vymanění NDR z východního bloku•

Německé volby v roce 1966 - vláda velké koalice socdem a křesťanských demokratů (Brandt byl v té 
době vicekancléř a ministr ZV)

•

Nástupnický projev: zmínil, že bude chtít uznat "existenci dvou německých států a jednoho 
německého národa" a že bude chtít navázat speciální vztah s NDR (přiznání státoprávní 
legitimity)

•

SSSR nakonec souhlasil, neboť na tom vydělal (viz níže)•

Po dalších volbách se stal Brandt kancléřem (1969)•

Bezvýhradné uznání teritoriální integrity○

Sověti totiž obdrželi půjčku 400 milionů $ s nízkým úrokem○

Smlouva o nenapadení (mezi SSSR a BDR, 1970)1.

Smlouva o základech normalisace vztahů mezi oběma německými státy (1970)2.

BDR se zřekla jednat jménem celého německého národa○

Uznání DDR○

BDR se zavázala neblokovat vstup DDR do OSN○

Grundlagenvertrag (1972) (Rámcová smlouva)3.

Západní Berlín bude zastupován prostřednictvím BDR○

Řešily se i průjezdy do Západního Berlína○

Úprava statutu Západního Berlína4.

Vzájemné uznání hranic○

Smlouva mezi BDR a Polskem5.

BDR uznala nulitu Mnichovské dohody○

Pražská smlouva (BDR a ČSR)6.

V rámci ostpolitik bylo podepsáno 6 smluv (1970-3)•

-> narovnání vztahů BDR a DDR, BDR a Polska•

KBSE a počátek helsinského procesu
V červenci 1973 byla v Helsinkách zahájena první fáze konference na úrovni ministrů ZV 33 
evropských států

•

Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě skončila úspěšně a otevřela cestu k zahájení druhé 
fáze, během níž měl být připraven závěrečný dokument konference (několik let)

•

První se týká bezpečnosti (obsahuje tzv. helsinské desatero)1.
Druhý koš se týká spolupráce v oblasti hospodářství, vědy a techniky2.
Spolupráce v humanitárních otázkách (povinnost všech států respektovat základní lidská 
práva)

3.

Dokument se skládá ze tří částí (košů)•

V době od 30. července do 1. srpna 1975 proběhla v Helsinkách vrcholná fáze KBSE, výsledkem byl 
podpis Závěrečného aktu - za přítomnosti vrcholných představitelů účastnících se států

•

Celá akce vzešla z popudu SSSR (sliboval si uznání svého mocenského postavení, USA si zase slibovaly 
uvolnění napětí v Evropě)

•

KBSE přispěla k ukončení napětí ve studené válce, je to ale považováno jako diplomatické vítězství 
SSSR (na druhou stranu docházelo k monitorování lidských práv v zemích východního bloku, navíc to 
vedlo ke vzniku organisací typu Charta 77 - ty se na Závěrečný akt odvolávaly)

•

Krise Západu

Ta první souvisí s jomkippurskou válkou (viz další přednášky)•
OPEC snížil těžbu ropy => raketový vzrůst cen ropy•
Ta druhá souvisí s íránskou revolucí (Západ už byl ale více připraven)•

Ropné krise - 1973 a 1979 (ropný šok si ve svých důsledcích vynutil zásadní ekonomickou 
restrukturalisaci západních společnosti)

•

BDR, Itálie•
Akce palestinských radikálů v BDR (OOP)•
Frakce Rudé armády (BDR), Rudé brigády v Itálii•

Politická radikalisace - rozmach politického terorismu•
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80. léta v mezinárodní politice
Dvě období - před Gorbačovem a za Gorbačova (generálním tajemníkem se stává v roce 1985)•

V UK zvítězila Margaret Thatcherová, v 80. letech se k ní přidává Ronald Reagan (konservativní 
revoluce)

•
Rok 1979 - oteplování vztahů skončilo -> krize vztahů mezi SSSR a Západem•

Vzájemně se nejezdí na olympiády, atd.•
Invase do Afghánistánu, atd.•

Ronald Reagan
Původně herec•
Zvolen v poměrně pokročilém věku•
Původně demokrat (dokonce příznivce Roosevelta a jeho New Dealu), později republikán•
V roce 1967 zvolen kalifornským guvernérem (obrovský úspěch republikánů)•

Jestřábi vs. holubice (tvrdá kritika SSSR a naopak)•
Obviňoval Cartera z appeasementu ve vztahu k Moskvě•

Presidentem se stal v roce 1981•
Rozhodl se, že SSSR uzbrojí (-> porušení smluv)•

Komunistický svět se podle něj ocitl v hluboké krisi (s tím ale nesouhlasila velká většina 
západních odborníků) a SSSR jde proti proudu dějin, protože svým občanům upírá svobodu 
atd. a tedy spěje do záhuby

•
červen 1982 - projev v britském parlamentu•

Projev na Floridě, označil SSSR za říši zla•
Za projevem stojí Anthony Dolan, prosadit sousloví "říše zla" bylo obtížné (a odvážné)•
Nelibost ze strany holubic•

8. březen 1983•

Většina Američanů (mimo Reagana) považovali existenci SSSR za samozřejmou, nikdo si nedovedl 
představit jak by měl skončit

•

Strategic Defense Iniciative•
"Star Wars"•
Nikdy se to nepostavilo, hodně se o tom ale mluvilo => SSSR je zastrašen•
Vlna nevole u západních spojenců - báli se stažení Američanů se západní Evropy (nebyla pod 
deštníkem) => proti SDI byla i M.T.

•

Program SDI - obranný deštník v kosmu by likvidoval balistické rakety•

Ne vždy se M.T. a Reagan dohodli (grenadská invase) - ale je to spíše výjimka•

Další události 80. let

Argentinci se do r. 1982 řadí nad ostatní státy latinské Ameriky (považují se za Evropany - i 
Buenos Aires tak vypadá, přistěhovalci), od války je to jinak

•
Válka o Falklandy (1982)•

V roce 1982 zemřel Brežněv, 1984 Andropov, 1985 Černěnko => zvolili mladšího (1985: Michail 
Gorbačov)

•

V roce 1985 odstoupil ze sovětského MZV Gromyko, nástupcem se stal Gorbačovův kamarád z 
dětství Eduard Ševardnadze

•

Obnovila se tradice sovětsko-amerických summitů•

Stále rostoucí náklady na zbrojení špatně nesly socialistické ekonomiky•

Gorbačov a Reagan se poprvé seznámili, porozuměli si (manželky si neporozuměly)•
Listopad 1985: summit v Ženevě•

Nancy raději zůstala doma•
Konal se ve vile, kde straší•
Gorbačov chce, aby se USA zřekly SDI, pak SSSR přistoupí na další jednání•
Reagan řekl, že budou souhlasit s eliminací všech jaderných zbraní, ale SDI se nevzdá (Evropani 
se zděsili), Reagan si uvědomil svou chybu a couvl

•

Summit v Reykjavíku (1986)•

VIII. přednáška
Wednesday, April 17, 2013 2:05 PM
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se zděsili), Reagan si uvědomil svou chybu a couvl
SSSR-USA dohoda o omezení počtu raketách středního doletu (prosinec 1987) - Gorbačov už to 
nepodmiňuje zrušením SDI

•

Reagan už nemluví o SSSR jako o říši zla•
1988 - setkání v Moskvě•
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Dekolonisace
Koloniální mocnosti se vzdávaly svrchovanosti nad svými koloniemi => vznik nových států•
Dominium - autonomní území v rámci Britské říše (dominiem se mohla stát pouze ta kolonie, kde 
převažovalo bělošské obyvatelstvo)

•

Protektorát - území pod diplomatickou a vojenskou ochranou•

Tři typy (A-C; A = očekávaná nezávislost [Palestina], C = nepravděpodobné osamostatnění 
[Německá Samoa])

•

Mandátní území - území Německé a Osmanské říše, která byla po WWI těmto odebrána a následně
spravována formálně SN, de facto správcem (nejčastěji UK a Francie)

•

Koloniální období má dodnes vliv na průběhu státních hranic (jako podle pravítka), administraci, atd.•

Osvobozenecký boj utlačovaných národů•
Mezinárodně-politické souvislosti - oslabení UK a Francie ve/po WWII, vyvstání USA/SSSR => 
tlak na liberalisaci/snaha o rozšíření vlivu

•

Domácí politika jednotlivých států, ekonomické oslabení UK a Francie, kolonie se již
nevyplácely, v 50. letech  je ze strany UK dekolonisace dokonce popohnávána

•

Důvody dekolonisace•

Francouzské impérium

Setkání de Gaulla a představitelů většiny francouzských kolonií•
Apel na jednotu impéria a spolupráci•
Výsledkem konference je série doporučení (de facto tedy nic)•

30. 1. - 8. 2. 1944: konference v konžském Brazzavillu•

V únoru 1946 vznikl návrh na vytvoření Francouzského svazu - soužití Francouzů s ostatními 
národy impéria

1.

3 v Alžírsku, Guadeloupe, Martinique, Guayana

Ustavení zámořských departementů - stejné postavení jako kontinentální departementy○

Ustavení přidružených území (Togo, Kamerun) - nižší správní úroveň○

Ustavení zámořských území○

V říjnu 1946 zazněl další návrh2.

V roce 1947 se ve Versailles sešlo Shromáždění Francouzského svazu, to ale mělo jen poradí 
úlohu, konečné rozhodnutí bylo na vládě

•

Během 4. republiky (1946-1958) - řešení koloniálního problému souvisí s návrhy nové ústavy (2)•

Britské impérium
Socialista Atlee chtěl po WWII udržet impérium (na rozdíl od meziválečného období)•
Odborář Ernest Berin měl za to, že by se mělo s koloniemi ekonomicky spolupracovat•
Hugh Dalton - pokud není dostatek sil udržet se v koloniích, musí se odtamtud UK stáhnout•
V letech 1946/7 začíná UK ekonomicky upadat, stažení z Britské Indie, Palestiny a Řecka•
Suezská krise (1956) dekolonisaci urychlila•
1960 - rok Afriky (nejvíce afrických kolonií získalo nezávislost - nejen britských)•

IX. přednáška
Thursday, April 25, 2013 8:05 AM
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Vznik Izraele a války s okolními státy
Situace před vznikem Izraele

• 19. století - počátky imigrace do oblasti
•

• Alija = přistěhovalecká vlna
Z Ruska - carský režim podporoval pogromy, aby odvedl pozornost od problému státu (1881 -
166 měst zasaženo pogromy, Židé byli viněni z atentátu na Alexandra II.)

•

• 25-40 tisíc přistěhovalců do osmanské Palestiny

První alija (1881-1903)

•
• V době Dreyfusovy aféry
• Myšlenka o trvalém nepřátelství mezi Židy a ostatními evropskými národy, odmítl myšlenku 

asimilace a navrhl vytvoření samostatného židovského státu, zorganisoval ->

Program sionismu - Theodor Herzl (kniha Židovský stát)

•
• V Basileji
• Ustavena Světová sionistická organisace
• Přijat záměr o vytvoření samostatného židovského státu v Palestině

1897 - první sionistický kongres

• V roce 1904 Herzl zemřel, diskutovalo se i o jiných místech pro židovský stát (např. Keňa, tzv. 
"Ugandský plán")

•
•

○ Převážně idealisté inspirovaní revolučními myšlenkami z Ruské říše
○ V roce 1909 založen první kibuc a Tel Aviv

40 000 Židů z Polska a Ruska
Druhá alija

• Až do WWI ale nemělo sionistické hnutí šanci na úspěch (kvůli Osmanům), před WWI žilo v oblasti 80 
000 Židů (drtivá většina obyvatel byla arabského původu)

•
• Chtěl spojit myšlenku samostatného židovského státu s britskými imperiálními zájmy - po 

případné vítězné válce se měla samostatná Palestina stát součástí britské sféry vlivu a 
výměnou za podporu židovského národa budou Židé bránit Suezský průplav a cestu do Indie

•
○ Dopis Balfoura Rotschildovi (je to dopis, ne deklarace)
○ Přislibuje britskou podporu domovině Židů v Palestině

-> Balfourova deklarace (1917)

Politik Chaim Weizmann přemýšlel o východisku z krise

•
•

○ Východní Evropa
Třetí alija (1919-1923)

• 1920 - arabské protesty proti pokračování židovského přistěhovalectví
•

○ Ilegální izraelská organisace
○ Měla za úkol udržovat bezpečnost izraelských osad
○ Až do roku 1929 je poměrně neorganisovaná 

1921 - začala fungovat Hagana (=obrana)

•
○ UK se snaží zvytvořit kompromis mezi Židy a Araby
○ Odmítla ryze sionistický výklad o čistě židovském státu
○

 Nebude překročen ekonomický potenciál Palestiny
 Politicky nežádoucí osoby budou z přistěhovalectví vyloučeny

Souhlas s židovským přistěhovalectvím za dvou podmínek

○

 Probritské (Cham Weizmann)
 Protibritské (Vladimír Žabotinský)

Kniha rozdělila sionistické hnutí na dvě křídla

1922 - Churchillova Bílá kniha

• Čtvrtá alija (1924-1928)
•

Masová vražda 67 bezbranných Židů
1929 - Hebronský masakr

Po WWI získali Palestinu Britové

X. přednáška
Wednesday, May 15, 2013 2:03 PM
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○ Masová vražda 67 bezbranných Židů
○ Způsobeno fámou, že Židé vraždí Araby v Jeruzalémě a zabírají muslimská svatá místa
○ -> Hagana se od této doby profesionalisuje

• UK začíná od této doby otáčet a orientovat se více na arabské obyvatelstvo -> snaží se získat 
vliv na arabské národní hnutí a přemýšlí se o zákazu židovské imigrace

•
○ -> nacisté v Německu, další vlna antisemitismu v SSSR

Pátá alija (1930-1939)

• 1936-9: Velká arabské povstání, Arabové ovládli velkou část mandátní Palestiny
•

○ Omezení židovské imigrace
○ UK se zavázalo neprve omezit a poté i zakázat židovské přistěhovalectví => opuštění 

Balfourovy deklarace, konec dobrých vztahů mezi umírněnými sionisty a britskou vládou

květen 1939 - další Bílá kniha

•
• Deklarace o vytvoření samostatného židovského státu pomocí ozbrojeného střetu s Brity a 

Araby

1942 - tzv. Biltmorský program

•

• Vlny násilí trvají až do června 1946

V noci z 30. října na 1. listopadu 1945 Hagana, Irgun (mnohem drsnější, 1931-1948) a Lechi zahájily 
ozbrojené akce

• 22. července 1946 příslušníci Irgunu vyhodili do povětří hotel Král David v Jeruzalémě
•

1. Ukončení hospodářské a vojenské pomoci Řecku
2. Ukončení mandátu v Palestině a o předání odpovědnosti za toto území do rukou OSN
3. Ukončení britské správy v Indii

V únoru 1947 oznámil Attlee tři zásadní rozhodnutí

• Dne 29. listopadu 1947 Valné shromáždění OSN odhlasovalo resoluci o rozdělení Palestiny a o vzniku 
židovského státu

• SSSR na krátkou dobu po WWII samostatný Izrael podporuje

Válka za izraelskou nezávislost
• 14. května 1948 - deklarace nezávislosti
• USA, SSSR a Československo uznaly izraelskou nezávislost
• členové Ligy arabských států (Egypt, Zajordánsko, Sýrie, Libanon a Irák) vyhlásili nově vzniklému 

státu válku
• 14. a 15. května 1948 překročily hranice Izraele armády Egypta, Zajordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku
•

• Situace Izraele kritická, Izrael je v defensivě
• 11. června 1948 - příměří

První období války trvalo od 14. května do 11. června 1948

•
• Židé byli motivovaní a odhodlaní (Arabové to neměli, navíc Arabové jsou řevniví i navzájem)
• Hagana se transformovala v armádu (až 115 000 vojáků)
• Zahraniční pomoc (především z Československa)

V mezidobí Izrael výrazně posílil

• Druhá fáze války trvala od 8. do 18. července 1948
•

• Naplno se vyostřily spory v arabské koalici
Třetí fáze války trvala od 15. října 1948 do 20. července 1949

• => Izrael obhájil nezávislost, k vytvoření arabského státu v Palestině nedošlo
• Od Izraele se odklání SSSR (ve prospěch arabských států), Izrael se stává americkým spojencem

Suezská krise (1956)
• Prohra s Izraelem měla silnou odezvu v Egyptě, kde se uspíšil kolaps zdejšího režimu a vytvořila 

prostor pro vojenskou diktaturu (tajná organisace Svobodných důstojníků)
• 1952 - převrat v Egyptě, v roce 1954 se k moci dostává Násir
• 1954 - Násir podepsal dohodu s UK, která zaručovala odvolání britského uniformovaného vojenského 

personálu z území Suezského průplavu
• Egypt získává pomoc 40 mil. $ od UK a USA na stavbu Assuánskou přehradu, ale pomoc si UK a USA 

zase vzaly kvůli československo-egyptské zbrojní smlouvě (1955) a egyptskému uznání ČLR => Egypt 
ale potřebuje prostředky na stavbu přehrady =>

• Navíc Egypt štve i Francii (podporuje arabské rebely ve francouzském Alžírsku)
• 1956 - znárodnění Suezského průplavu Egyptem => krise
•

• Izrael vlítně na Egypt, Britové a Francouzi tam vkročí jako usmiřitelé a získají zpět Suezský 
Britsko-francouzsko-izraelský plán:
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• Izrael vlítně na Egypt, Britové a Francouzi tam vkročí jako usmiřitelé a získají zpět Suezský 
průplav

• Plán ale diplomaticky shořel kvůli otevřenému odporu USA (Eisenhower měl před volbami) => 
definitivní důkaz o úpadku mocenského postavení UK

• USA ale stejně spokojeni nebyly -> Eisenhowerova doktrína

Šestidenní válka (1967)
•

• Reakce na Eisenhowerovu doktrínu
• Později se přidal i Jemen
• Egypt se ale ve svazku choval jako hegemon
• V září 1961 proběhl v Sýrii převrat, ta ze svazku vystoupila (později i Jemen)

1958 - spojení Egypta a Sýrie v Sjednocenou arabskou republiku

• V roce 1959 vznikl Fatah (s vojenskou složkou Al-Assifa) - pod kontrolou Káhiry, partyzánská válka v 
Izraeli

• Později založena OOP (integrující centrum již existujících organisací)
• Napětí mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy gradovalo v prvních měsících roku 1967
• Izrael byl v naprosto bezvýchodné vojenské situaci - nedrží Golanské výšiny (lze z nich ostřeloval 

většinu izraelských osad), atd.
•

• Arabské státy byly poraženy
• Izrael uvolnil Akabu (?), obsadil pásmo Gazy, Golany, Sinajský poloostrov, západní břeh 

Jordánu s Jeruzalémem atd. => získal hájitelné hranice

=> vypuká šestidenní válka

Jomkippurská válka (1973)
• Egypt a Sýrie stále připravovaly odvetu za prohranou šestidenní válku
• 6. října 1973
• Zpočátku drcení izraelskou armády - útok začal na židovský svátek (nikdo to nečekal)
• Arabský útok přivedl Izrael na hranici katastrofy (došlo málem k svržení izraleských jaderných zbraní 

na arabské metropole)
• Nakonec to Izrael vyhrál
• Blízkovýchodní krise v roce 1973 (I. ropná krise) se někdy označuje jako "Suez naruby"
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