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ZAČÍNÁ OBDOBÍ TOTALITY 
 Po únoru 1948 se Československo dostalo pod silný 

vliv SSSR.  O všem ve státě rozhodovala Komunistická strana. 

Občané Československa přišli o většinu práv a svobod. Po 

abdikaci Edvarda  Beneše se stal prezidentem Klement 

Gottwald ( 1948 – 1953 ). 

 Byla schválena nová ústava a konaly se parlamentní 

volby.  Ve volbách neměli voliči možnost vybrat a zvolit 

kandidáty s různých politických  stran. Byly předloženy 

jednotné kandidátky. 

 



ZNÁRODNĚNÍ 
 Byly znárodněny podniky, 

které zaměstnávaly více než 50 

zaměstnanců. Vlastníkem se stal stát 

. Později následovala likvidace 

malých soukromých firem - 

živnostníků a obchodníků.  



KOLEKTIVIZACE 

 Od roku 1949 

začali komunisté 

likvidovat  soukromé 

zemědělce. Podle ruského 

vzoru začala u nás 

vznikat Jednotná 

zemědělská družstva.     

( JZD ) Sedláci, kteří 

odmítali do družstev 

vstoupit, byli nuceni 

násilím, sliby, 

nepřiměřenými odvody 

vypěstovaných plodin a 

zemědělských produktů. 



PRONÁSLEDOVÁNÍ ODPŮRCŮ 

 Komunisté začali zastrašovat a likvidovat skutečné i 

domnělé odpůrce režimu. Za nepřátele státu byli považováni lidé z 

různých oblastí politického a   kulturního života. Lidé, kteří 

bojovali proti nacistům i soukromí zemědělci, lidé věřící i ateisté. 

Pro politicky nespolehlivé mladé muže byly vytvořeny pomocné 

technické prapory, pro třídní nepřátele pak tábory nucených 

prací. 

 Někteří lidé se nechtěli smířit s životem za železnou 

oponou a rozhodli se opustit Československo – emigrovat. 

Komunisté uzavřeli západní  hranice, řada lidí při pokusu je 

překročit, byla zabita. 



PRONÁSLEDOVÁNÍ ODPŮRCŮ 
 Na základě falešných obvinění začaly probíhat  politické  

procesy  s  odpůrci režimu. Obžalovaní byli k přiznání donuceni 

 často týráním a mučením. Rozsudky byly předem připraveny. 

 Oběti 

Rudolf Slánský – první tajemník ÚV KSČ 

Dr. Milada Horáková – poslankyně Národního shromáždění 

Heliodor Píka – generál Československé armády 

V letech 1948 – 1954 bylo stíháno 280 tisíc lidí, z nich bylo  

241 lidí popraveno. 



MILADA HORÁKOVÁ 

Tato poslankyně byla 

obviněna z velezrady za 

protistátní činnost. Byla 

odsouzena k trestu smrti. 

Komunisté vyvolali 

nenávistnou kampaň, do 

které se zapojily miliony 

lidí. Z celého světa do 

republiky přicházely 

protesty a žádosti o udělení 

milosti. Nic nepomohlo. V 

červnu 1950 byla Milada 

Horáková popravena. 
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HELIODOR PÍKA 

 Po únoru 1948 je Heliodor Píka 

zatčen, obviněn ze špionáže a 

velezrady, 28.1. 1949 ve 

vykonstruovaném procesu 

degradován, propuštěn z armády a 

odsouzen k smrti. Píka žádá 

Gottwalda o milost, který ji, i přes 

slib daný Svobodovi, zamítá a 21.6. 

1949 v 6:00 ráno je Píka v plzeňské 

věznici Bory oběšen. Píka se stal 

první justiční obětí 

komunistického režimu a jeho 

poprava šokuje československé i 

zahraniční vojenské kruhy. 



RUDOLF SLÁNSKÝ 
 Na zasedání ÚV KSČ 6. září 1951 byl Slánský po závažných 

obviněních sesazen z funkce generálního tajemníka a dál měl působit 

už jen na pozici náměstka předsedy vlády. Dne 23. listopadu 1951 byl 

Slánský zatčen.  

 Údajně budoval paralelní mocenské centrum ve straně a chtěl 

narušit proces změn v komunistickém Československu Slánský byl 

obžalován z těch nejtěžších zločinů proti státu: špionáže, velezrady, 

sabotáže a z prozrazení vojenského tajemství. Ke všem obviněním se 

přiznal. 



HOSPODÁŘSTVÍ 

Velmi brzy se začaly projevovat důsledky socialistického 

hospodaření.  Vlivem centrálního hospodaření docházelo často k 

nemalým ztrátám. Do vysokých funkcí byli dosazováni lidé, kteří 

danému oboru nerozuměli, pouze byli členy KSČ. Klesala pracovní 

morálka. Vláda preferovala těžký průmysl, lidem se začalo 

nedostávat spotřebního zboží. Byla uzákoněna povinnost pracovat. 

Problémy, které přineslo socialistické hospodaření, se rozhodli  

komunisté vyřešit měnovou reformou, která měla pro většinu lidí 

 nedozírné následky. 



MĚNOVÁ REFORMA 1953 

 

 

Za 300 starých korun dostali 60 nových (v poměru 5:1), 

každá další koruna nad 300 už byla měněna v poměru 50:1.  

Výhodněji byly přepočítávány vklady ve Státní spořitelně 

nebo ve Státní bance.  

V poměru 5:1 bylo přepočteno celých 5.000 korun. 

- částky nad 5.000 do 10.000 v poměru 6,25:1, 

- částky nad 10.000 do 20.000 v poměru 10:1, 

- částky nad 20.000 do 50.000 v poměru 25:1 

- vklady nad 50.000 v poměru 30:1. 

Týkalo se to ale jen vkladů do 15.května. Vklady uskutečněné 

po tomto datu se přepočítávaly v poměru 50:1. 
 

 



MĚNOVÁ REFORMA 1953 



OPAKUJEME 

Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. 

1.Po roce 1948 se dostávala ČSR pod velký vliv USA. 

2. V Československu  proběhlo znárodnění velkých podniků. 

3. Po roce 1948 lidé mohli podnikat a mít malé firmy. 

4.Kolektivizace je proces , kdy ze soukromého majetku se stává 

 majetek všech. 

5. Pro nespolehlivé mladé muže byly zakládány PTP: 

6. Pro nepřátele státu vznikaly gulagy. 

7. Mezi odsouzenými k smrti byla  Milada Horáková. 

8. Při měnové reformě přišla řada lidí o většinu úspor. 

9.Symbolem komunistů by srp a kladivo. 

10.V období socialismu ČSR hospodařila podle pětiletých plánů. 
 

 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. ANO 8. ANO 9. ANO 10. ANO 



OPAKUJEME 
Vysvětlete následující pojmy a zkratky 

Kolektivizace 

JZD 

TNP 

PTP 

Měnová reforma 

Zinscenované procesy 

Znárodnění 

 pětiletka 
 

Kolektivní vlastnictví 

Jednotné Zemědělské družstvo 

Tábor nucených prací 

Pomocné technické prapory 

Změna hodnoty peněz 

Připravená křivá obvinění a procesy 

Soukromý majetek se stává majetkem státu 

Pětiletý plán hospodaření. 
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