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ANOTACE Výuková prezentace popisuje předpoklady a 
příčiny světové hospodářské krize, její dopady i 
způsoby, jak se s ní vyrovnat.

KLÍČOVÁ SLOVA Krize, burza, Wall Street, New Deal

VZDĚLÁVACÍ OBLAST Člověk a společnost – dějepis

OČEKÁVANÝ VÝSTUP Uvede příčiny hospodářské krize a její 
důsledky pro světové trhy včetně ČSR.

ZDROJE A CITACE www.moderni-dejiny.com
www.dejepis.com
NÁLEVKA, Vladimír. Světová politika I. , II. 1. 
vyd. Praha : Nakl. Aleš Skřivan ml., 2000.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
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SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

http://www.csaf.cz/obrazky/krize_1929_001.jpg



ekonomická provázanost

� klíčový význam pro evropské dění

- SPOJENÉ STÁTY

� základní teze americké zahraničně politické debaty

� ÚČAST USA V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE = JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH CHYB

� Evropané by si válku měli zaplatit – uhradit půjčky u 
US bank

• NĚMCI SI PŮJČOVALI V USA NA REPARACE, VB A FRA  
JIMI SPLÁCELI PŮJČKY

http://i.lidovky.cz/09/051/lnorg/TER2af381_957167_01_08.jpg



Závislost na americkém kapitálu – fatální 
důsledky pro Evropu

� USA  40% světové průmyslové produkce

� 1929 – příznaky „přehřáté ekonomiky“
mohutné investice do výroby

X

slabá kupní síla

� 1. útlum ve stavebnictví, pak další obory
BANKY ZLEVŇUJÍ ÚVĚRY

VLÁDA SNIŽUJE DANĚ

MALÁ ČÁST OBYVATEL – SPEKULUJE NA BURZE, CENY 
AKCIÍ ROSTOU NEREALISTICKY

24. 10. 1929  KRACH



přidává se agrární krize

� ceny zemědělských produktů – celá 20. léta nízké

� po recesi úplně zhroucené

farmáři neschopni splácet půjčky

zabaven majetek bankou - majetek je ale neprodejný 

– krach bank, z nichž navíc střadatelé rychle vybírají úspory

http://blogs.smithsonianmag.com/paleofuture/files/2012/07/1930-farmer-sm.jpg



Svět je ekonomicky provázán

� snížení amerického dovozu

� pokles amerických investic, půjček a nákupů v Evropě

� snaha navýšit export – DEVALVACE MĚNY

� POKUSY O MEZINÁRODNÍ KOORDINACI ÚSILÍ O 
EKONOMICKOU NÁPRAVU 

SELHALY

Nedostatek investic a odbytišť, zastaralé výrobní postupy a 
technologie          PROPOUŠTĚNÍ, POKLES 

VÝROBY

http://js.pencdn.cz/image.aspx?itemid=191546&w=680&q=80



http://wolfsonian.org/sites/default/files/XC1991%20232%201%20000.jpg



http://homepages.ius.edu/Special/OralHistory/strike.JPG

http://www.tpwd.state.tx.us/spdest/findadest/historic_sites/
ccc/new_deal_texas_html/media/images/new_deal_protest_500x385.jpg



Franklin Delano ROOSEVELT – NEW DEAL

� „NOVÝ ÚDĚL“ pro řadového Američana 
� volební kampaň

� vítězství
� vznik řady institucí organizující veřejné práce

� NÁRODNÍ SPRÁVA PRO OBNOVU

� 40 hod. pracovní doba

� minimální mzda

� zákaz dětské práce

http://mrbruceshistory-2010.wikispaces.com/file/view/roose
velt.jpg/144244337/roosevelt.jpg

http://www.lizcollinshistoryclasses.com/uploads/1/0/3/1/10314957/8871484_orig.jpg



ČSR A KRIZE

� PŘÍČINY
� závislost na hroutící se německé ekonomice

� orientace na zastaralá odvětví

� technologická zaostalost

� nedostatečná reakce na poměry meziválečného světa

http://i.idnes.cz/09/111/gal/JB2ee6ff_krize_cssr.jpg



průmyslový otřes – vysoká nezaměstnanost

1. KRIZE V ZEMĚDĚLSTVÍ

2. ZHROUCENÍ SPOTŘEBNÍHO PRŮMYSLU

3. TĚŽKÝ PRŮMYSL
� od pol. 30. let vzpamatovávání díky zbrojním zakázkám

� VRCHOL 1932-33, v mnoha odvětvích až do 1935

� ČSR jedna z mála zemí, které nedosáhly na 
předkrizovou hospodářskou úroveň do vypuknutí 
2. světové války



sociální krize

� podstata traumatu

� projev s rostoucí nezaměstnaností

� 1,1 – 1, 3 milionu + rodiny = ¼ 

� podpora jen na zákl. členství v odborech

� pro ostatní STÁTNÍ STRAVOVACÍ AKCE
� TÝDENNÍ POUKÁZKY 

NA POTRAVINY 

= „žebračenky“

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/%C5%BDebra%C4%8Denka.jpg



dopad krize

� NEROVNOMĚRNÝ
� HLAVNĚ POHRANIČÍ – zde sklářský, textilní, papírenský a 

chemický průmysl + lázeňství

� SNADNO POLITICKY ZNEUŽITELNÉ – Němci méně zakázek
� daleko od Prahy

� občanská spolehlivost

� ČSR krize bez krachu na burze a krachu velkých 
bank


