
Druhá světová válka 
 

7. Útok na SSSR 

Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu  
Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu 

CZ.1.07/1.5.00/34.1088 



Útok na Sovětský svaz 

• operace Barbarossa (plán dobytí do 6 týdnů) 

• 22. června 1941 – útok Německa na SSSR  

• 3 směry útoku: 

 1) armáda „Sever“ – Pobaltí - cíl Leningrad 

 2) armáda „Střed“ – cíl Moskva 

 3) armáda „Jih“ – přes Ukrajinu – Stalingrad -

cíl Kavkaz (ropná pole) 



Zajatí sovětští vojáci 1) 



Boj proti Sovětskému svazu 

• blesková válka – Stalin zaskočen, rychlý 
postup Hitlera 

• na straně Hitlera – Litva, Lotyšsko, 
Estonsko, Finsko, Rumunsko 

 Proč se tyto země přidaly k Německu? 

• Sovětský svaz zabral jejich území, chtěly 
se vymanit z jeho vlivu 

• další spojenci Hitlera – Maďarsko, 
Slovensko, Itálie a Chorvatsko 

 

 



Velká vlastenecká válka 

 Vysvětlete tento pojem: 

• obrovská houževnatost Sovětů, s níž bránili svou 

vlast proti nepřátelům, partyzánské skupiny 

Poprava 

zajatých 

partyzánů 

2) 



Blokáda Leningradu 

• od září 1941 do ledna 1944 (900 dní) 

• obklíčen německými a finskými vojsky 

(dělostřelecké útoky a bombardování) 

• zahynulo zde více než 1 milion civilistů 

(hlad, zima) a padlo asi 250 tisíc vojáků 

• Ladožské jezero („cesta života“) 

 

 

 

 



Blokáda Leningradu 

(květen 1942-leden 1943) 

3) 



Boj o Moskvu  
(září 1941 - leden 1942) 

• září 1941 - Němci před Moskvou 

• prosinec 1941 – Sověti přešli do protiútoku  

• Sovětům pomohl „generál mráz“ 

• maršál Žukov 

• dlouhá, vyčerpávající válka (neúspěch 

Němců) 

• leden 1942 – Němci zatlačeni o 160 km 

zpět na západ 

 



Sovětský protiútok (prosinec 1941) 
4) 



Němečtí vojáci na stráži 5) 



Protitankové zátarasy v Moskvě 
6) 



Boj o Stalingrad  

(září 1942 - únor 1943) 

• strategické místo – poloha na Volze – 
dopravní tepna 

• od září 1942 boje ve Stalingradu (gen. 
Paulus X maršál Žukov) 

• boj o každý dům, ulici 

• největší a nejkrvavější bitva 2. světové 
války (asi 1 mil. obětí) 

 únor 1943 – kapitulace Němců – 
zastaven postup Němců 

 

 



Německý postup od května 1942 do listopadu 1942 

7) 



8) 

Německé síly postupující ulicemi Stalingradu  



Sovětští pěšáci při krvavém střetu 
9) 



Bitva u Kurska 

• červenec - srpen 1943 

• pokus Němců o zvrat na východní frontě 

• největší tanková bitva 2. světové války (více 

než 7 000 tanků, 5000 letadel, 2, 8 mil. vojáků) 

• Sověti měli dvojnásobnou přesilu 

• Němci – taktika „spálené země“ – vypalování 

domů, vesnic, vyvražďování) 

• neúspěch Němců – Sověti zahájili 

osvobozovací akce 

 

 



Sovětská kulometná jednotka během bitvy  
10) 



11) 

Zničený německý Panther 



Kolona německých tanků - Tigrů 

12) 



Osvobozovací akce Sovětů (srpen 1943-prosinec 1944) 

13) 
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