
 

 

2. světová válka            2. část 

22. 6. 1941 zahájila německá armáda útok na Sovětský svaz. Stalin až do poslední chvíle 

nechtěl uvěřit svým kolegům, že jeho zemi Němci napadli. Celou dobu spoléhal na pakt o 

neútočení. Sovětská armáda ustupovala. I ruské obyvatelstvo bylo vyzváno k boji, začala 

tvrdá partyzánská válka. Německá vojska postupovala se stále většími obtížemi.                     

K těm nejtěžším bojům se zařadila bitva o Leningrad. Město zůstalo v obklíčení téměř 900 

dní - zemřelo více než 1 mil. civilistů hladem, zimou i v důsledku bombardování sovětskou 

armádou donuceni Dalším nedosaženým cílem Hitlera byla Moskva (20 km před Moskvou, 

ale nepodařilo se ji dobýt).                                                                                                                           

Významným momentem se stal vstup Japonska do války. Japonské vojsko 1941 zaútočilo 

na největší americkou vojenskou námořní základnu Pearl Harbour  naHavajských ostrovech. 

Poté velmi rychle obsadili Filipíny, Indonésii, Barmu a další americké základny v Tichomoří. 

Významná byla bitva u Midway – 1942, zde proběhla nejvýznamnější námořní bitva 2. 

světové války, ve které flotila lodí USA porazila přesilu japonské flotily.                         

Vítězství dosáhla také sovětská armáda u Stalingradu - stalingradská bitva, jedna z klíčových 

bitev Velké vlastenecké války. Tato bitva znamenala obrat ve vývoji bojů na východní frontě. 

Válečná iniciativa přešla do rukou Sovětů a ti začali osvobozovat od fašismu státy východní 

Evropy.                                                                                                                                 

Anglo-americká vojska v té době ovládla severní Afriku. V červenci se pak vylodila na Sicílii 

a v září na Apeninském poloostrově. V Itálii byl svržen fašismus, Mussolini byl zajat. Další 

etapa války je charakteristická mohutným nástupem spojeneckých vojsk. Rudá armáda již 

osvobodila téměř celé území SSSR a dostala se až k Varšavě a do Rumunska, Bulharska a 

Jugoslávie                                                                                                                                

Dne 6. 6. 1944 byla zahájena spojenecká ofenzíva v Normandii a otevřena druhá fronta – 

„den D“ - invaze v Normandii, operace Overlord – jedna z rozhodujících operací 2. světové 

války, otevření západní fronty.. Do konce září byla osvobozena celá Belgie a Francie. V 

prosinci pak Němci zahájili poslední ofenzívu na západní frontě v Ardenách, ale ta byla na 

počátku roku poražena a spojenci se vydali směrem do Německa.                                                            

V Asii Spojené státy zároveň po tuhých bojích vyhnaly Japonce z Filipín a Barmy.             

Začátkem r. 1945 spojenecká vojska překročila řeku Rýn a směřovala k Berlínu, Sověti útočili 

z druhé strany. Na konci dubna se obě armády střetly na řece Labi.                                                       

2. 5. 1945 dobyli Sověti Berlín. Hitler spáchal 30. 4. 1945 sebevraždu. 

 Dne 6. 5. 1945 podepsalo Německo v Remeši bezpodmínečnou kapitulaci, o dva dny později 

na nátlak Stalina tento akt zopakovalo ještě v Berlíně s platností od následujícího dne.      

Válka v Evropě skončila  9. 5. 1945 .                                                                                                   

V Tichomoří ještě válka u konce nebyla.  USA se proto rozhodly použít nově vyvinuté 

atomové zbraně. 6. 8. 1945 byla svržena jedna jaderná hlavice na město Hirošima, o tři dny 

později na město Nagasaki.                                                                                                                       

Japonci kapitulovali 2. září 1945, tím skončila 2. světová válka. 

 

 



 

 

Postupimská konference - mezinárodní konference tří mocností (USA, SSSR a Velké 

Británie) o uspořádání poválečných poměrů v Evropě; proběhla v Postupimi 17. 7. – 2. 8. 

1945.. Byla přijata tzv. Postupimská dohoda, která upravovala zejména otázky týkající se 

okupace Německa, jeho úplné demilitarizace, splácení válečných reparací, denacifikace 

německé společnosti, vysídlení německých obyvatel z ČSR, Polska a Maďarska (viz též 

odsun Němců a Maďarů z ČSR) a stanovení hranic Německa se sousedními státy.  

Norimberský proces - mezinárodní soudní tribunál ustavený ke stíhání a k potrestání 

válečných zločinců v době druhé světové války. Konal se v Norimberku ve dnech 20. 11. 

1945 – 30. 9. 1946. Obžalováno bylo 22 nacistů a sedm institucí či organizací. Obžalovaní 

byli obviněni ze spiknutí proti míru, ze zločinů proti míru a z přípravy války, z válečných 

zločinů a ze zločinů proti lidskosti. Většina z nich byla odsouzena k trestu smrti.  

 

Prostuduj text a napiš odpovědi na otázky: 

1. Co se stalo 22. 6. 1941 ?  

2. Kde a kdy byla největší námořní bitva ? 

3. Kde nastal obrat bojů na východní frontě ? 

4. Co znamenal v 2. sv. válce Leningrad ? 

5. Co víš o Norimberském procesu ? 

6. Kdy a kde byla otevřena druhá fronta ? 


