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ŘEŠENÍ NĚMECKÉ OTÁZKY
1. Zavádění okupační správy



květen 1945: Německo i Berlín rozděleno vítěznými mocnostmi na čtyři okupační
pásma (SSSR, Velká Británie, USA, Francie)
nejvyšší moc v Německu vykonávala Kontrolní rada se sídlem v Berlíně složená
z velitelů uvedených čtyř mocností

2. Konference v Postupimi









od 17. července do 2. srpna 1945
účastni představitelé koalice vítězných mocností: Harry S. Truman (USA), Winston
Churchill/Clement Attlee (Velká Británie), Josef V. Stalin (SSSR)
cílem uskutečnění čtyř D – denacifikace, demokratizace, demilitarizace a
demonopolizace Německa
složitější diskuse kolem otázky reparací
součástí postupimských dokumentů i souhlas mocností se spořádaným vysídlením
německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska
do okupačních pásem rozděleno i Rakousko (do roku 1955)
ustavena Rada ministrů zahraničních věcí složená ze zástupců Číny, Francie, SSSR,
USA a Velké Británie (úkolem sledování plnění výsledků konference)
projevují se rozdílné přístupy západních mocností a Sovětského svazu

3. Před rozdělením Německa







v okupačních zónách západních velmocí postupné formování demokratického
politického systému (CDU, CSU, FDP, SPD, KPD)
v jednotlivých zemích volby, na jejich základě utváření zemských vlád
ve východní sovětské zóně Jednotná socialistická strana (SED), postupná sovětizace
leden 1947: sloučení britské a americké zóny (bizonie)
jaro 1948: sloučení bizonie s francouzským pásmem (trizonie)
červen 1948: dohodnuta spolková forma nového západoněmeckého státu
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4. První berlínská blokáda






sovětská odpověď na opatření západoevropských států
od června 1948 do května 1949
potvrdila definitivní rozchod členů protihitlerovské koalice
vyvolala mezinárodní napětí
zásobování západního Berlína pouze leteckým mostem

5. Vznik SRN a NDR




7. září 1949: v západních okupačních pásmech vznik Spolkové republiky Německo
(SRN), prvním spolkovým kancléřem Konrad Adenauer (CDU), budovaní prosperující
demokratické společnosti, centrem Bonn
7. října 1949: ze sovětského okupačního pásma vyhlášena Německá demokratická
republika (NDR), satelit SSSR, prezidentem Wilhelm Pieck (SED), centrem Berlín

Zástupci vítězných velmocí na konferenci v německé Postupimi
(zleva sedící Attlee, Truman, Stalin)
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Okupační zóny v Německu, 1945

Okupační zóny v Rakousku, 1945-1955

Konrad Adenauer, 1952

Wilhelm Pieck, 1950
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