
Zdravím všechny deváťáky. Doufám, že máte splněné úkoly, které jsem vám 

zadala minulý týden ve škole a posílám další úkoly.  Přepište si následující 

poznámky do sešitu. 

 

OSVOBOZOVÁNÍ  ČESKOSLOVENSKA 

- 8. září 1944 – Karpatsko- dukelská operace 

- 6. října 1944 vstup sovětských vojsk na území Československa 

- pokračuje pronásledování partyzánů 

- od listopadu 1944 – osvobozování Slovenska 

- 4. 4. 1945 – osvobozena Bratislava 

- 26. 4. 1945 – osvobozeno Brno 

- 30. 4. 1945 – osvobozena Ostrava 

- 5. 4. 1945 – schválen Košický vládní program – programový dokument, 

který určoval zásady budoucí politiky a složení nové vlády – prezidentem 

se měl stát E. Beneš ( posunul orientaci Československa dále směrem 

k SSSR) 

- 30. 4. 1945 spáchal Adolf Hitler ve svém bunkru pod říšským kancléřstvím 

sebevraždu 

- na 7. 5. 1945 bylo naplánováno povstání v Praze – ale bylo zahájeno již  

5. 5. 1945 – Pražské povstání ( největší povstání československých 

občanů v době 2. sv. války) –Česká národní rada vydala prohlášení o 

konci Protektorátu a převzetí vládní a výkonné moci,  

 Nejdříve probíhaly demonstrace, které brzy přešly do ozbrojeného 

odporu. Došlo k obsazení budovy Českého rozhlasu. Zpočátku měli 

povstalci úspěch a dosáhli řady dílčích úspěchů, ale s příchodem 

německých posil získali Němci své pozice zpět. V Praze vyrostlo na 1600 

barikád. Bojovalo se o každou ulici, dům i barikádu. Povstání se rozšířilo 

se i do okolních obcí. Do bojů se na stranu povstalců zapojily jednotky 

Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova ( tzv. vlasovci) a Rudá 

armáda 

- těžké boje probíhaly v Praze až do 8. 5 . ( nacisté provedli tankový a 

letecký útok na Prahu).  Obě strany poté přistoupily na kompromisní 

dohodu o kapitulaci něm. vojsk a jejich odchodu z města 



- válka v Praze končí 9. Května, Rudá armáda likvidovala poslední ohniska 

odporu nacistů 

- od dubna začíná západní Čechy osvobozovat 3. americká armáda George 

Pattona – osvobozena Aš, Cheb, horské průsmyky Českého lesa a Šumavy 

- americké a sovětské velení – vytvořilo demarkační čáru – linie: Cheb- K. 

Vary – Plzeň – České Budějovice (dem. čára procházela Kasejovicemi) 

- počátkem května americká armáda osvobodila Plzeň 

- 7. 5. 1945 – po dosažení demarkační čáry americké jednotky zastavily 

postup ( ztráta 2000 vojáků) 

- kapitulace německých vojsk byla podepsána 7. 5. 1945 v Remeši a 

v platnost vstoupila 8. 5. 1945 

- 12. 5. 1945 u Slivic ( nedaleko Příbrami) padly poslední výstřely 2. Sv. 

války v Evropě 

Válka ve světě však neskončila! 

- v bojích pokračovalo Japonsko ( japonský císař odmítl podepsat 

kapitulaci) 

- 6.  a 9.  8. 1945 – Američané svrhli atomové pumy na Hirošimu a 

Nagasaki – zahynulo přes 100 000 civilních obyvatel, velké množství 

obyvatel onemocnělo nemocí z ozáření 

- 14. 8. 1945  - podal návrh na kapitulaci 

- 2. 9. 1945 došlo k bezpodmínečné kapitulaci Japonska a ke konci 2. sv. 

války 

 

Výsledky války: 

- největší konflikt v dějinách lidstva 

- padlo téměř 60 mil. Lidí ( téměř polovina byli civilisté) 

- obrovské materiální škody ( téměř 4 biliony dolarů) 

- bylo max. využito vědecko – technického pokroku  - radary, rakety, 

jaderný výzkum – výroba jaderné zbraně) 

- Německo začalo provádělo totální vyhlazovací politiku  (genocida) vůči 

tzv. nižším rasám – Židům a Romům, kteří byl vyhlazováni 



v koncentračních táborech ( holokaust ), za oběť padlo kolem 6,5 milionu 

lidí 

- po válce se změnila mapa světa – 5 vítězných mocností: SSSR, V. Británie, 

Francie, Čína 

- do popředí se dostaly 2 mocnosti – SSSR a USA ( soupeření o prvenství ve 

světě) 

- začal se rozpadat koloniální systém 

- důležitým mezníkem byl vznik OSN v dubnu 1945 v San Franciscu 

           

     

 


