
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 

ÚVOD 

Druhá světová válka je zatím největší konflikt, který kdy lidstvo zažilo. Trvala 6 let - přesně od  
1. ZÁŘÍ 1939 DO 8. KVĚTNA / 2. ZÁŘÍ 1945. 
Během této války přišlo o život více než 50 miliónů lidí a stovky lidí bylo zraněno. Často se útočilo 
na města, což mělo za následek úplně zničeno tisíce měst, městeček a vesnic včetně největších 
center lidské civilizace. 

PŘÍČINY 

Za vznikem druhé světové války nepřeberné množství věcí a velmi komplikované vztahy mezi 
státy. Rozhodně nemůžeme na prvním místě vynechat válku předcházející - první světovou válku.  
Dále to podpořil vznik totalitních režimů a pocit méněcenosti některých zemí. Německo si také 
dělalo velké ambice na ovládnutí celé Evropy, na nové zisky a velmi se chtělo stát světovou 
velmocí.  

ÚČASTNÍCI VÁLKY 

OSA = NĚMECKO, ITÁLIE A JAPONSKO. Rumunkso, Maďarsko, Bulharsko, Finsko, 
Chorvatsko, Thajsko, Slovensko. Podpora Španělskem (posílalo Hitlerovi vojáky, ale aktivně se do 
války nezapojilo). 

SPOJENCI = VELKÁ BRITÁNIE, FRANCIE, SSSR A USA. Československo, Polsko, Norsko, 
Dánsko, Grónsko, Řecko, Jugoslávie, Nizozemí, Belgie, Čína, Indie, Nepál, Kanada (…) 

POSLEDNÍ DNY PŘED VÁLKOU 

I když stál Hitler a Stalin každý na opačné 
straně politiky a zdáli se být soupeři, podařilo 
se jim mezi sebou uzavřít dohodu o vzájemném 
neútočení na příštích 10 let. S takovou 
dohodou nikdo nepočítal. Touto dohodou si 
Hitler zajistil to, že nebude muset bojovat na 
dvou frontách současně, jako tomu bylo během 
první světové války. Mohl tak všechnu svoji 
sílu uplatnit pouze na západě. Zároveň se také 
dohodli na tom, kde kdo bude moci uplatnit 
svůj vliv.  



PRVNÍ FÁZE VÁLKY (1939 - 1941) 

Za začátek války považujeme 1. ZÁŘÍ 1939, kdy přesně ve 4:45 Německo napadlo Polsko. Tímto 
začalo Německo se svoji bleskovou válkou.  
Reakcí na to bylo to, že Velká Británie a Francie vyhlásily Německu válku. Do války se ale zatím 
aktivně nezapojily. Důvodem byla hlavně velká nepřipraveonost na válčení. Jejich stoupenci stále 
naivně doufali, že se jim podaří Německo přesvědčit, aby se neválčilo.  

Německo použilo na Polsko obrovskou sílu a velmi rychle postupovali vpřed. Nebyli ale jediní. 
Podle dohody napadlo Polsko zdruhé strany také SSSR. I když se Polsko velmi statečně bránilo a 
odmítao se vzdát, netrvalo dlouho a bylo velmi tvrdě poraženo.  
Druhou zemí, kterou SSSR napadlo, bylo Finsko. SSSR velmi chtěl toto území. Této válce se říká 
také zimní válka. Stalin byl přesvědčen, že Polsko velmi rychle porazí. To se ale nestalo a tato 
válka trvala poměrně dlouho. Stalin se za takové zklamání velmi styděl a ostatní státy podporovaly 
Finsko. Pro SSSR byla zimní válka velkou ostudou. Nakonec ale Finsko porazili. 

NĚMECKÝ ÚTOK NA ZÁPAD 

Ještě předtím než Německo zaútočilo na západ, věnovalo svoji pozornost na sever a Skandinávii.  
V květnu v roce 1940 se Německo rozhodlo zaútočit na západ stejným způsobem jako během první 
světové války. Proto nejprve vojensky vstoupili do neutrálních států Beneluxu. Poté zahájili útok na 
Francii. (Dankerque) 
Narozdíl od první světové války se ale Francii nepodařilo před Německem ubránit. Velmi brzo byla 
poražena a musela podepsat kapitulaci. Francie tak byla rozdělena na dvě části. Severní část byla 
pod kontrolou nacistického Německa a na jihu vznikl samostatná svobodná část. 

ÚKOLY 
 1. Vynech si v sešitě ještě místo na dva předchozí zápisy. Potom si tento vlep a podtrhej. 
2. Od kdy do kdy trvala druhá světová válka? 
3. Kdo se této války účastnil? 
4. Jaký vztah mělo Německo s SSSR? 
5. Jaké byly příčiny k vzniku druhé světové války? 
6. Zjisti si informace o evakuaci vojáků z Dankerque. 


