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Přehled důležitých událostí druhé světové války od útoku na SSSR do 

konference v Teheránu a úkoly ověřující pochopení faktů a souvislostí. 

 

  



 
2. etapa války 

Od útoku na SSSR do konference v Teheránu 

červen 1941 – prosinec 1943 

 

Napadení SSSR 

německý útok na SSSR zahájen 22.června 1941 v rozporu s paktem Molotov- Ribbentrop 

krycí označení Barbarossa 

bleskový útok veden třemi směry – Leningrad, Moskva, Kavkaz 

důvody rychlého postupu  - překvapení, dopad stalinských čistek v armádě 

německý postup zastaven teprve díky vyhlášení velké vlastenecké války 

 

srpen 1941 – leden 1943 blokáda Leningradu (900 dní) 

zima 1941/1942 bitva o Moskvu 

září 1942  -  leden 1943 bitva u Stalingradu = největší bitva 2. světové války, soupeři generál von 

Paulus a generál Žukov, sevření německé armády do tzv. stalingradského kotle,  německá kapitulace, 

ústup na západ 

konec mýtu o neporazitelnosti wehrmachtu 

 

Bitva  u Kurska 

poslední německá ofenziva na východní frontě v červenci 1943 

největší tanková bitva války 

 

Vstup USA do války 

7. prosince 1941 japonský útok na vojenskou základnu v Pearl Harbor na Havajských ostrovech  

8. prosince 1941 USA vyhlásily válku Japonsku, v dalších dnech i Německu a Itálii 

 

Boje v Tichomoří 

šest měsíců trvaly japonské úspěchy v bojích o Malajsii, Filipíny 

červen 1942 bitva o ostrov Midway -  Japonci poraženi  = obrat ve válce: 

srpen 1942 – únor 1943 bitva o Quadalcanal 

 

Diplomatická jednání spojenců 

leden 1943 konference v Casablance  

(stanoveny válečné cíle: prioritním bojištěm Evropa, pokračování války do úplné kapitulace protivníka 

bez možnosti separátního míru, schválena invaze do Evropy na území Itálie) 

listopad – prosinec 1943 první  konference Velké trojky v Teheráně 

(dohodnuto otevření druhé fronty v Evropě – Normandie, příprava poválečné organizace na obranu 

míru ve světě) 

 

Boje v severní Africe 
říjen 1942 vítězství Britů nad Afrikakorps u El-Alamejn (generál Montgomery)   

listopad 1942 vylodění v Alžírsku: spojenecká invaze -  operace Pochodeň  (generál Eisenhower) 

květen 1943 kapitulace německých jednotek v Africe 

 

Vylodění Spojenců  na Sicílii 

červenec 1943 vylodění na Sicílii  

Sicílie v srpnu obsazena  převrat v Itálii: Mussolini svržen a zatčen, nová vláda umožnila vylodění 

Spojenců v jižní Itálii 

s podporou německé armády Mussolini osvobozen, obnovena obrana Itálie fašisty 

do května 1944 spojenecká vojska zastavena jižně od Říma nedaleko Monte Cassina  



 
1. Útok na SSSR nesl krycí označení Barbarossa. O jakou historickou postavu se 

jednalo? Pokus se vysvětlit, proč Hitler vybral právě jméno této postavy pro 

útok na zemi svého úhlavního nepřítele. 

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

2. Z následujících možností vyber tu správnou. 

1) Americká letadlová základna se nacházela  a) na Filipínách b) na Havaji c) v Malajsii 

2) Velitelem japonských vojsk byl císař  a) Mucuhito b) Sinuhito c) Jamamoto 

3) Na základně kotvily lodě  a) letadlové b) bitevní c) letadlové i bitevní 

4) Prezidentem USA byl v té době  a) Roosevelt b) Wilson c) Eisenhower 

5) USA vyhlásily válku Japonsku  a) 7.12. 1941 b) 7.12. 1942    c) 8.12. 1941 

 

3. Prostuduj záběr z konference v Teheránu a pojmenuj její účastníky 

  
 Zdroje fotografií dostupné pod licencí Creative commons, cit. 2.12.2013 
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4. Vyznač tyto události do časové osy. 

útok na Pearl Harbor 

tanková bitva u Kurska 

bitva u El-Alamein 

napadení SSSR 

1. konference Velké trojky 

kapitulace wehrmachtu u Stalingradu 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  červen                      prosinec

   1941                                      1943 

 

 

5. Zakresli oblasti bojů i diplomatických jednání druhé světové války do mapy 

Pearl Harbor, Teherán, Stalingrad, Leningrad, El-Alamein 
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