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Přehled události poslední etapy 2.světové války zahrnující událostí od 

vylodění v Normandii do kapitulace Japonska, součástí je pracovní list 

k procvičení učiva.  
 

Od Teheránu ke kapitulaci OSY 

3. FÁZE VÁLKY 

 

 Vylodění v Normandii  6. 6. 1944 Den D 

• otevření 2.fronty v Evropě dohodnuto na konferenci Velké trojky v Teheráně 

• Operace Overlord  

• Velení Dwight D. Eisenhower 

• Atlantský val na pobřeží  

• Vyloďovací pláže: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword /USA, VB, Kanada/ 

• Koordinace s domácím odbojem ve Francii 

• 25.srpna 1944 osvobozena Paříž 

• Poslední německá ofenziva: Ardeny prosinec 1944 

V fronta – osvobozování V Evropy 

• Kursk /největší tanková bitva války/  ústup německé armády 

• Konec blokády Leningradu (generál Žukov) leden 1944 

• Balkán: Německo ztrácí vliv na podzim 1944  

• Polsko Varšavské povstání domácího odboje 1.8. 1944 ,  sovětská armáda na předměstí, ale nepomohla, 

Varšava zničena, obyvatelé deportováni do koncentračních táborů = likvidace nekomunistického odboje 

• leden 1945 RA osvobozuje Polsko (Viselsko – oderská operace), Maďarsko, část ČSR (Dukelský 

průsmyk) a Rakouska 

Diplomatická jednání  

 Jalta /na Krymu/  únor 1945 

– Velká trojka = SSSR /Stalin/ + VB /Churchil/ + USA /Roosevelt/  

– uspořádání Německa po válce 

– hranice Polska se SSSR a s Německem 

– vstup SSSR do války proti Japonsku 3 měsíce po skončení války  v Evropě 

– svolání ustavujícího zasedání OSN  /duben 1945 v San Franciscu/ 

• Postupim / u Berlína / srpen 1945 

– Velká trojka /Stalin + Attlee + Truman/ 

– dohoda o poraženém Německu – 4 okupační zóny: ruská, francouzská, anglická, americká, 

takto rozdělen i Berlín 

– 4 DE: demilitarizace, denacifikace, demokratizace, dekartelizace (zrušení velkých zbrojovek) 

– odsun Němců z ČSR, Polska a Maďarska 

 



 
 

Porážka Itálie  a Německa 1945 

• Itálie: ústup Němců od Monte Casina, ozbrojené povstání, Mussolini popraven partyzány 

•  2.5. kapitulace Itálie 

• Noční plošné nálety spojenců na německé strategické cíle – kobercové nálety (únor 1945 útok  

na  Drážďany) 

• Březen  spojenci na Rýně 

• Duben  setkání spojeneckých a sovětských vojsk na Labi  (u Torgavy a Rostocku) 

• Duben BERLÍNSKÁ OPERACE 

• Město dobyla RA (generál Žukov), kapitulace města 2.5. 

• 30.4. sebevražda Hitlera   

• 7.5. kapitulace Německa podepsána v Remeši  

• 8.5. kapitulace Německa podepsána v Berlíně  

• 9.5. vstoupila v platnost (poslední výstřely 2.sv. války v Evropě  11.5. v Milíně u Příbrami) 

8. 5. 1945 konec války v Evropě 

 

Porážka Japonska 

• Po bitvě o Quadalcanal převaha USA: zisk Filipín, vylodění na Okinawě (od dubna prezidentem USA 

Harry Truman) 

• 8.8. SSSR vstupuje do války proti Japonsku 

• Fanatický boj Japonců (kamikadze) 

• Použití atomové bomby 6. 8. Hirošima (bombardér Enola Gay, bomba Little Boy) 

   9. 8. Nagasaki 

• Okamžitě zemřelo 100 tisíc lidí, další na následky ozáření  

• Důvody USA: velké ztráty při vylodění v Japonsku, počátky soupeření se SSSR. 

2. 9.  1945 kapitulace Japonska = konec války ve světě 

 



 
 

Od Teheránu ke kapitulaci OSY 

 

1. Doplň věty 

Jedním z hlavních závěrů jednání velké trojky v Teheránu bylo……………………………….. 

Poslední ofenzivu Němců na východní frontě završila bitva…………………………………… 

Leningrad byl osvobozen /kdy, kým/………………………………………………………….. 

Protinacistické povstání obyvatel Varšavy skončilo…………………………………………… 

Na jaltské konferenci se sešli ………………………………………………………………….. 

Boje o hlavní město Německa vedl…………………………………………………………….. 

O poválečném odsunu Němců z osvobozených států se jednalo na konferenci ……………….. 

Cílem kobercových náletů spojenců na konci války byly ……………………………………… 

Důvody, které vedly USA k použití atomové zbraně byly ………………..…………………… 

…………………………………………..…………………………………………….………… 

 

2. Přiřaď k místům události 

Omaha Beach 

Varšava 

Hirošima 

Postupim u Berlína 

Torgava 

Ardeny 

Remeš 

Monte Cassino 

a) protinacistické povstání 

b) německá ofenziva 1944 

c) podpis německé kapitulace 

d) svržení atomové bomby 

e) partyzánské boje 

f) setkání Spojenců s Rudou armádou 

g) třetí setkání velké trojky 

h) vylodění spojeneckých vojsk 

 

3. Seřaď události od nejstarší 

____  osvobození Paříže 

____  berlínská operace 

____  kapitulace v Remeši 

____  vylodění v Normandii 

____  vyhlášení války SSSR Japonsku 

____  útok na Nagasaki 

____  postupimská konference 

____  smrt Adolfa Hitlera 

 

4. Ke jménům velitelů doplň místa významných bitev a bojů 

D. Eisenhower –  

G. K. Žukov –  

B. L. Montgomery _  

F.W. von Paulus –  



 
 

E. Rommel –  

  

 


