
  

  Dobrý  den , všechny vás opět zdravím

Věřím, že jste strávili velikonoce vesele  a v pořádku  :-)))

Připomínám, že můžete se mnou komunikovat prosřednictvím mailu
                             andreajaresovazsblat@gmail.com  

Chválím všechny , kdo  nadále vytrvale a trpělivě plníte zadání na každý týden a 
překonáváte odpor k jakékoli školní práci.

Tento týden začneme 2. světovou válku

  - následující prezentaci si přepište nebo vytiskněte a nalepte  prosím  do sešitu

Kdo má zájem nebo se nudí, může si na internetu najít nějaký zajímavý film či dokument k 
danému učivu a shlédnout ho a pak mi napsat, co jste viděli.

                     Přeji vám příjemně strávený čas  a   pobyt  v přírodě



  

                                    DRUHÁ    
SVĚTOVÁ    VÁLKA
                 1939         -       1945

                      1.   září                      9. května v Evropě
                                     2. září    -  v Asii  + 
                       konečná porážka  fašismu   
 



  

-   konflikt mezi demokratickými a totalitními  státy

                        PŘED     VÁLKOU       

-  fašis.velmoci ( Osa Berlín – Řím - Tokio)  měly útočné plány v Evropě a Asii

- USA  -  politika  izilacoinismu

- Velká Británie  a  Francie  -  politika appesementu

- SSSR  - sledoval své vlastní mocenské zájmy, snažil se zůstat mimo válečný konflikt

-  březen  1939  -  zánik Československa,  obsazení  jednotkami N
-  duben  1939   -  N vypovědělo smlouvy  s VB a F
-  květen 1939   -   N a I  (Itálie)  uzavřely smlouvu o vojenské spolupráci
-  srpen   1939  -    N a SSSR  uzavřely pakt o neútočení, tato smlouva se často     
                                           nazývá Pakt  Molotov -  Ribbentrop  (podle jmen ministrů  
                                                                                       zahr. věcí, kteří ji  podepsali)
                                   Obsahovala  tajné dodatky, podle kterých si oba státy mezi        
                                       sebou  rozdělily  území v Evropě ( např. rozdělení Polska)
                           



  



  

ETAPY  ( FÁZE )  VÁLKY:

1.    1. září 1939 ( napadení Polska N)   -   22.  června  1941 ( napadení SSSR  N )

2.     22. června 1941  (napadení SSSR)  -  přelom r.  1942 / 43  ( Stalingrad )

3.     1943 -  léto 1944  ( otevření 2. fronty a osvobozování zemí od okupantů)

4.    léto  1944 -  8. květen 1945  ( konec války v Evropě)

5.   9. května 1945  -  2.  září  1945  ( konečná porážka fašismu, konec války v Asii)

https://www.slavne-dny.cz/episode/10003396/den-kdy-zacala-druha-svetova-valka-1-zari



  

1.  fáze   1.9. 1939   -   22. 6. 1941

ZÁMINKA  k rozpoutání války

    fingované    přepadení německého vysílače v Gliwicích (Polsko)

Ve er 31. 8. n me tí vojáci p evle ení do polských uniforem p epadli n mecký vysíla  č ě č ř č ř ě č
v Gliwicích, na míst  zanechali t la n m. kriminálních v z , které zabili a p evlékli ě ě ě ě ňů ř
do polských uniforem. M l vzniknout dojem, zejména pro Francii a Anglii, že vpád do ě
Polska byl pouze odvetou za tento útok

Hned druhý den ráno  ve 4.45  zahájilo N útok

1. 9. N napadlo Polsko  bez vyhlášení války – tzv . Blesková válka = Blitzkrieg
        -  rychlý úder,  koordinovanost pozemského vojska a letectva , něm. přesila
        -  statečná, ale slabá polská  obrana
        -  kapitulace
            



  

 3. 9. 1939  Anglie a Francie vyhlásily válku  N     tzv.  Podivná válka = Sitzkrieg „vsedě“

- VB a F sice vyhlásily válku, ale ozbrojenou pomoc Polsku neposkytly
- vyčkávaly za Maginotovou linií, umožnilo to N obsazení Polska a přesun armády na Západ
- vyhlásily blokádu  ( neúspěšně se snažily zastavit dovoz do N)...
  N úspěšně potápělo  spojenecké lodě – tzv. „Neomezená válka“ v Atlantiku
  Potopena bitevní loď Bismarck

 



  

17.  září 1939  k  agresi se připojil  SSSR

- Rudá armáda pod záminkou ochrany obyv. obsadila východ Polska
- Polsko bylo  rozděleno mezi dva totalitní režimy -  západ N, východ SSSR, a přestalo     
    tak existovat

- 1940   tzv. Katyňský masakr  
   Ačkoli zábor Polska proběhl bez odporu Poláků, Stalin dal u Katyně zavraždit asi 10 
000 důstojníků. 
Ti nejdříve padli do zajetí SSSR, poté  vězněni v táborech a nakonec postříleni. Těla byla 
naházena do masových hrobů. V r.. 1943 tyto hroby objevili příslušníci wehrmachtu . To 
už N a SSSR stály proti sobě.  J. Goebels, ministr propagandy využil tento senzační 
nález k vyvolání rozporů uvnitř antihitlerovské koalice. V Katyni exhumační práce a 
mezinárodní skupina expertů soudního lékařství.

https://www.stream.cz/slavnedny/10005138-den-kdy-vedeni-sssr-schvalilo-
katynsky-masakr-5-unor



  

17.  září 1939  k  agresi se připojil  SSSR

- Rudá armáda pod záminkou ochrany obyv. obsadila východ Polska
- Polsko bylo  rozděleno mezi dva totalitní režimy -  západ N, východ SSSR, a přestalo     
    tak existovat

- 1940   tzv. Katyňský masakr  
   Ačkoli zábor Polska proběhl bez odporu Poláků, Stalin dal u Katyně zavraždit asi 10 
000 důstojníků. 
Ti nejdříve padli do zajetí SSSR, poté  vězněni v táborech a nakonec postříleni. Těla byla 
naházena do masových hrobů. V r.. 1943 tyto hroby objevili příslušníci wehrmachtu . To 
už N a SSSR stály proti sobě.  J. Goebels, ministr propagandy využil tento senzační 
nález k vyvolání rozporů uvnitř antihitlerovské koalice. V Katyni exhumační práce a 
mezinárodní skupina expertů soudního lékařství.

.- na následující stránce si prosím opište v levém horním rohu textík k masakru

https://www.stream.cz/slavnedny/10005138-den-kdy-vedeni-sssr-schvalilo-
katynsky-masakr-5-unor



  



  

Na úkor Finska – „Zimní válka“ -1939 -1940

Vojenské neúspěchy sovětské armády – ukázaly nepřipravenost 
na válku

Později početní převaha – Finsko poraženo

ROZŠIŘOVÁNÍ   ÚZEMÍ   SSSR

Připojení pobaltských států – Litva, Lotyšsko, Estonsko – 
„dobrovolné připojení k SSSR“

Zisk Besarábie – dnešní Moldávie – odstoupeno Rumunskem – 
naleziště ropy

1940



  

Duben 1940 – obsazení Dánska – během jednoho dne

Útok na Norsko – námořní výsadek a nasazení parašutistů – těžké 
boje a silná obrana posílená vojáky VB

Bitva o přístav Narvik

 ÚTOK  NĚMECKA  NA    SEVER       

Německá převaha, státní převrat v Norsku

K moci se dostal Vidkund Quisling – fašista

Vydal Norsko Němcům

Zisk Norska důležitý kvůli kontrole těžby ropy v Severním moři, 
dovozu železné rudy ze Švédska a využití přístavů pro válečné 
loďstvo



  

10. 5. 1940 – útok veden přes Belgii a Nizozemsko – porušení 
neutrality států                        Beneluxu a blesková válka

Francie

Obchvat francouzského pohraničního opevnění –Maginotova linie – 
obklíčení velké části fr. armády

10. června  -  Mussolini vyhlásil F válku

Rychlý postup na Paříž – F obrana prolomena (v čele maršál Pétain)

 kapitulace Francie  -  22. června 1940

ÚTOK  NĚMECKA  NA  ZÁPAD                         1940



  

Zbytky armád F a VB se shromáždily v přístavu Dunkerque 
(dankérk)

Přes průliv přesunuto 350000 vojáků schopných pokračovat 
v boji (i Češi, Slováci, Poláci)

První dílčí neúspěch Němců

Vytvořena „Francouzská osvobozenecká armáda“ - V čele 
generál Charles de Gaulle (degól)

Pokračování války proti Němcům mimo Francii

F rozdělena  na dvě části:

1. Okupované území – sever a východ – důležité pro N kvůli válce s VB

2. „Svobodná Francie“ – jih a západ – hl. město Vichy (viši) – nucená     
                                     spolupráce s Němci – loutková kolaboranční      
                                     vláda maršála Pétaina

EVAKUACE   VOJÁKU  DO  VB



  



  

Sir Winston Churchill

Anglie měla na vybranou mezi válkou a hanbou; zvolila hanbu a bude mít 
válku.“

—Churchill v reakci na Mnichovskou dohodu

„Mohu vám nabídnout jen dřinu, krev, pot a slzy.“ – projev k britskému 
národu

- zmobilizoval armádu

- přesvědčil obyv. o vítězství

VELKÁ BRITÁNIE

- Hitler počítal, že VB nebude mít odvahu se x němu postavit (byl to poslední stát) a        
   přijme       jeho podmínky)
- ve VB došlo ke změně ve vládě -  Chamberleina s appesementem nahradil s                     
   nesmiřitelným postojem x N rázný

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda


  

- Hitler chtěl vzdorovitou zemi potrestat

Letecká bitva o Británii

-příprava  invaze na září 1940  - plán Seelówe = Lvoun
- nejdříve úsilí o vzdušnou převahu
- britské královské letectvo – RAF -  čelilo 2xnásobné přesile N
- srpen – říjen – série  „kobercových náletů“ něm. letectva  Luftwafe 
- cíle – důležitá strategická a civilní města – Londýn, Coventry (to zničeno nejvíce –         
            centrum zbrojního průmyslu)...

- pomoc       USA  - letadla Hurricane a Spitfire
                    Čsl., polských, begických a kanadských letců

                   - radiolokační zařízení = radar

- vystupňovaná  ponorková válka

 



  

Srpen 1940 – listopad 1940

Jedna z nejdůležitějších bitev II. sv. války

Účel: příprava vylodění Němců do VB  - snaha donutit Brity k míru

1. hromadné denní nálety n. bombardérů na vojenské základny a 
britská města 

těžké ztráty luftwaffe

 Vyrovnání počtů letadel

Dobrá protivzdušná obrana



  

2. Noční nálety Luftwaffe na VB – snaha snížit ztráty a znemožnit protileteckou 
obranu

Nálety ztratily přesnost a účinnost

3. RAF (Royal Air Force) obnovilo kontrolu nad vzdušným prostorem – 
podniknuty odvetné nálety na Německo (včetně Berlína)

Hitler se musel vzdát plánů na vylodění ve VB.

První porážka Německa ve válce

Posílení odboje v okupovaných územích

Význam bitvy o Británii



  

Většinou uprchli z okupovaného Československa

Vstoupili do RAF – 5 perutí stíhacích -310, 311, 312, 312, a noční stíhací) a 
bombardovacích

Celkem přibližně 2000 vojáků, 500 padlo nebo nezvěstných

Nejlepší stíhací piloti: Josef František, František Fajtl

Českoslovenští letci



  

Boje na Balkánském poloostrově

1940 - útok italské armády na Jugoslávii a Řecko

          Neúspěch italského útoku, proto pomoc Němců

Po těžkých bojích obě země dobyty

Po celou dobu okupace silné partyzánské hnutí

Teror okupačních jednotek – vyvražďovány celé vesnice za     
podporu partyzánů

1941 

- kapitulace Řecka

- obsazena Jugoslávie



  

Boje v Africe                                 1941

Oblast bojů severní Afrika (pobřeží Středozemního moře)

Útok N  a Itálie– snaha dobýt Egypt a získat přístup k Suezskému 
průplavu – 

„Afrikakorps“ něm. expediční sbor vedený maršálem Rommelem – 
„Liška pouště“

Proti Britové později USA a spojenci

Hlavní boje v Libyi a Tunisku

Nejprve úspěchy Rommela

Bitva u El- Alameinu

Obrat ve válce 

N. postupně vytlačeni z dobytých úz.
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