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„Den D“ 

• 6. června 1944 - vylodění Spojenců  
v Normandii (operace Overlord) 

• největší vyloďovací operace v dějinách  
(2 mil. mužů, 6 tis. plavidel, 10 tis. letadel) 

• britská a americká vojska pod velením gen. 
Eisenhowera 

• postup na Paříž a přes Belgii do Německa 

• srpen 1944 – vylodění na jihu Francie 

 povstání v Evropě ( i bývalí spojenci Německa 
– Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko) 

 

 

 



1) 

Bojový plán invaze do Normandie 



2) 

Pláž Omaha po úspěšném obsazení  



Američtí vojáci přistávají na Utah Beach  

3) 



Únor 1945 – Jaltská konference 
(Krym) 

• Velká trojka – Churchill, Roosevelt, Stalin 

  

 

4) 



Livadijský palác, místo konání konference 

5) 



Usnesení konference 

• společný postup proti Německu 

• účast SSSR ve válce s Japonskem 

• definitivní zničení fašismu 

• poválečné uspořádání Evropy 

• určena linie, kde se setkají armády záp. 

Spojenců a Rudá armáda 

 

 



• Německo rozděleno do 4 okupačních zón 

(americká, sovětská, britská a 

francouzská) 

• nové hranice Polska (východní část 

součástí SSSR, Polsko za to dostalo 

území na západě na úkor Německa) 

• potrestání válečných zločinců 

 



Ofenziva v Ardenách (Belgie) 

• prosinec 1944 – leden 1945 (západní fronta) 

• poslední pokus Německa o zvrat  

v průběhu války 

• zalesněná krajina, těžký průchod pro válečnou 

techniku 

• neúspěch Německa  

• obrovské ztráty (Německou stranu asi  67 000 

mužů, Američané asi 81 000 mužů a Britové asi 

1400 mužů) 



Američtí vojáci v průběhu bitvy o Ardeny 

6) 



Konec Německa 

• osvobozovací akce západních armád a 

Rudé armády 

• 25. dubna 1945 se setkaly u městečka 

Torgau na Labi 

• Žukov obklíčil Berlín 

• 30. duben 1945 – Hitlerova sebevražda 



6) 

Obálka amerických novin  

z 3. května 1945 oslavující 

Hitlerovu smrt  



Kapitulace Německa 

• 7. května 1945 – přijal gen. Eisenhower 

• 8. května 1945 – přijal maršál Žukov 

 konec 2. světové války 



Tichomoří – Hirošima a Nagasaki 

• srpen 1945 – svržena atomová bomba 

na Hirošimu (6. 8.)  

• a Nagasaki (9. 8.) 

 

• SSSR vyhlásil válku Japonsku 

 2. září 1945 – kapitulace Japonska 

 konec 2. světové války 
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