
2. světová válka 

1939 

Německá expanze 

Na konci třicátých let se svět postupně rozdělil na několik táborů. Na jedné straně bylo 
nacistické Německo, které se evidentně snažilo rozšířit své území (tzv. Lebensraum - životní 
prostor) a také fašistická Itálie se stejným cílem jako její německý spojenec. Na straně druhé 
stály dvě vítězné dohodové mocnosti z první světové války. Velká Británie a Francie se 
snažily s Německem vyjednávat a uplatňovaly vůči němu tzv. politiku Appeasementu 
(usmíření, upokojení - ustupování západních zemí vůči Hitlerově politice). Velká Británie a 
Francie měly navíc tichou podporu ze strany USA. 
První německá expanze směřovala na jihovýchod. Německý soused a v první světové válce 
věrný spojenec, Rakousko, bylo lákavým cílem. V Rakousku existovala silná nacistická 
strana, kterou Hitler z Německa podporoval jak finančními prostředky, tak i lidmi a 
materiálem. Vzájemná dohoda mezi Hitlerem a Seyss-Inquartem umožnila vstup 
německých vojsk (tzv. anšlus) na rakouské území. 13. března 1938 bylo formálně vyhlášeno 
sjednocení obou zemí. 
Dalším cílem se stal malý, ale ekonomicky i politicky silný stát střední Evropy, 
Československo. I zde existovala silná nacistická strana, která měla největší podporu 
na hranicích s Německem, kde žila velká německá menšina. Této oblasti se říkalo Sudety. 
Po vyjednávání představitelů Německa, Itálie, Velké Británie a Francie v Mnichově (tato 
jednání probíhala bez účasti Československa) byly Sudety podstoupeny Německu ve snaze 
zachovat evropský mír. Obsazení Sudet ale Hitlerovi nestačilo, a proto 15. března 1939 
obsadila německá vojska zbytek Československa a vyhlásila Protektorát Čechy a 
Morava. Tento Hitlerův krok sice spojence pobouřil, nicméně důsledkem bylo pouze 
vyhlášení záruk, že se spojenci postaví na stranu Polska, pokud jej Německo napadne. Den 
před obsazením Čech a Moravy se od Československa oddělilo Slovensko a pod vedením 
tamních nacistů vyhlásilo samostatný Slovenský stát. 

Polsko 

1. září propukla 2. světová válka. Německo vtrhlo na polské území a bez větších problémů 
zlikvidovalo malou a špatně vyzbrojenou polskou armádu. Ale nebylo to pouze Německo, 
kdo na Polsko zaútočil. Němci totiž 23. srpna 1939 podepsali se sovětským Ruskem tzv. Pakt 
o neútočení. Součástí této dohody bylo také rozdělení polského území mezi oba státy. Ruští i 
němečtí okupanti se dopouštěli brutálních zvěrstev na civilním obyvatelstvu. Nejvíce 
byla pronásledována a likvidována polská inteligence (učitelé, vysokoškoláci, atd..) a 
důstojníci polské armády, kteří nestačili utéct před okupanty do Francie nebo Velké Británie. 
Sovětský svaz obsadil kromě Polska také pobaltské státy (Lotyšsko, Litvu a Estonsko). Jeho 
dalším cílem se mělo stát Finsko. 

Západ 

Mezitím co v Polsku zuřila válka, Velká Británie a Francie prováděly mobilizaci. Přestože 
obě tyto mocnosti vyhlásily Německu válku, nezaútočily na slabé německé příhraniční 



obranné pásmo. I díky této spojenecké nečinnosti mohla německá armáda Polsko obsadit (pro 
tento spojenecký postoj se vžilo označení Sedící válka). 

1940 

Dánsko, Norsko 

Poté, co Německo obsadilo Československo a Polsko, obrátil Hitler svou pozornost na sever, 
konkrétně na Dánsko a Norsko (operace Weserübung). Hitler si totiž potřeboval zajistit stálý 
příjem železné rudy ze Švédska, a tak neváhal a v dubnu roku 1940 vrhl část svých vojsk 
do Dánska, kde se nesetkal s téměř žádným odporem. 

Zároveň s obsazováním Dánska se německá vojska objevila i v norských přístavech (Oslo, 
Stavanger, Bergen, Trondheim a Narvik). Po rychlé invazi byly tyto přístavy brzy zajištěny. 
Velká Británie a Francie si uvědomili jak je okupace Norska pro ně nebezpečná a začali se 
připravovat na vylodění v Norsku. Po tvrdých bojích v severském přístavu Narvik se však 
museli stáhnout (při tomto stažení ztratili letadlovou loď HMS Glorious). Pro Němce tedy 
tato operace skončila úspěšně. Velké Británii se však podařilo získat většinu norského 
obchodního loďstva, což se později ukázalo jako velmi důležité pro dovážení materiálu 
z USA. 

Obsazení Francie 

V meziválečném období vybudovali Francouzi na hranici s Německem obranný komplex, 
který se nazýval Maginotova linie. Odtud tedy vycházela spojenecká taktika. Očekávala se 
zákopová válka jako v letech 1914-1918. Plán na dobytí Francie vymyslel výborný velitel a 
důmyslný taktik Erich von Manstein. Podle tohoto plánu měli Němci vtrhnout do Francie 
na nejméně očekávaném místě, v Ardenách. Tím mělo být dosaženo momentu překvapení, 
který by poté využila německá vojska k obklíčení francouzských a britských sil v Belgii a 
severní Francii. Útok na Francii začal 10. května 1940 výsadkem parašutistů v Nizozemí. 14. 
května nizozemská armáda kapitulovala. 17. května dobyli Němci hlavní město Belgie, 
Brusel (na začátku útoku byla dobyta a obsazena pevnost Eben Emael). Mezitím obešla silná 
německá armáda Maginotovu linii a postupovala směrem k přístavním městům na severu 
Francie. V jednom z těchto přístavů byla obklíčena spojenecká vojska Britského expedičního 
sboru (BEF) a francouzské armády. Brit ům se podařilo zachránit většinu svých mužů i 
za cenu ztráty velkého množství materiálu. Dunkerque byl nakonec dobyt pozemním útokem 
německých vojáků. Po dobytí Flander se německá vojska vrhla směrem na jih a již 9. června 
dosáhly německé divize řeky Seiny. Paříž padla 13. června a Francouzi byli téměř 
v koncích. 10. června vyhlásila Itálie Francii válku, aby mohla vyvíjet na Francii politický 
nátlak. 21. června podepsal maršál Pétain (slavný francouzský vojevůdce z první světové 
války) za přítomnosti Hitlera kapitulaci Francie – kapitulační ceremonie se odehrávala 
ve stejném vlaku jako německá kapitulace z r. 1918. 

Bitva o Británii 

Pro úspěšné vylodění (operace Seelöwe - Lvoun) potřeboval Hitler zajistit vzdušnou převahu. 
Plánované invazi do Velké Británie tedy předcházely mohutné letecké útoky na významná 
města, letiště a továrny v Británii. Bitva měla několik fází. V první fázi útočili N ěmci 



na britskou lodní dopravu. V druhé fázi se staly terčem pro německé bombardéry britská 
letiště. Toto byla pro Brity nejtěžší fáze bitvy o Británii, protože Němci útočili i proti 
radarovým stanicím na britském pobřeží. Když byli Němci přesvědčeni, že Britové ztrácí síly, 
přišla další fáze bitvy, bombardování velkých měst. Mezi největší nálety patří první nálet 
na Londýn 7. září. Britům se však dařilo sestřelovat velké množství německých letadel a 
Němcům se nepodařilo nikdy získat dostatečnou převahu ve vzduchu k uskutečnění 
pozemní invaze, která byla odložena na neurčito. 

Afrika 

13. září vpadla italská vojska do Egypta. Tím začala dlouho trvající válka na severu afrického 
kontinentu. Po počátečním úspěchu byla však italská vojska vytlačena z Egypta britskými 
silami v čele s generálem Wavellem. 

1941 

Balkán 

Na jaro 1941 naplánoval Hitler útok na Sovětský svaz. Před samotným útokem si však 
potřeboval zajistit jižní křídlo. 25. března dosáhl dohody s jugoslávským princem-regentem 
Pavlem o připojení Jugoslávie, Maďarska a Rumunska k zemím Osy. Hitler nařídil obsadit 
Jugoslávii a poté na Řecko. 

Operace Barbarossa 

Hitler dlouho plánoval válku proti SSSR a nyní v létě roku 1941 se chystal tento plánovaný 
úder zahájit. Vše začalo 22. června 1941 brzy ráno. Německé jednotky překročily hranici 
mezi oběma totalitními státy a rychle postupovaly do nitra SSSR. Útok byl veden na hranici 
o délce 1700 km. Sovětská vojska byla špatně vycvičená a nedokázala se ubránit prudkým 
útokům německých tankových formací. Do poloviny července obsadili Němci Minsk a poté i 
Smolensk. 26. září obklíčila německá vojska Kyjev a přilehlé oblasti a zajala asi 655 000 
sovětských vojáků. Do 15. prosince se však Rusům podařilo Němce zastavit a nepustit je 
do hlavního města Moskvy. Tím skončila tzv. Blesková válka v Rusku. 

Rommel v Africe 

Po neúspěchu Italů při útoku do Egypta se Hitler v lednu roku 1941 rozhodl vyslat do Afriky 
menší německý kontingent. Tuto formaci měl vést osvědčený generál z tažení proti Francii, 
Erwin Rommel. První jednotky dorazily do Afriky v únoru. Tyto jednotky sestávaly z 5. lehké 
divize a v květnu byly doplněny jednotkami 15. tankové divize. Rommel nechtěl nechat Brity 
čekat, a tak 24. března zahájil ofenzivu směrem na východ. Brzy obsadil město El Aghejla. 
Velký útok měl však teprve přijít. 31. března zahájila německá a italská vojska v Africe 
mohutný útok. Brzy padly Němcům do rukou důležité přístavy Derna a Benghází. 10. dubna 
se Rommel pokusil dobýt přístav na pobřeží Středozemního moře, Tobrúk. Britové ale 
dostávaly nové posily (např. i československý samostatný pěší prapor – Východní 
pod velením podplukovníka Karla Klapálka) a několikrát se pokusily spojené německé a 



italské síly vytlačit zpět. Nakonec se jim to podařilo a na konci roku 1941 se Rommel sám 
stáhl na linii El Aghejla, protože vázl přísun zásob a materiálu a vojáci byli již dost vyčerpaní. 

 

Japonsko vstupuje do války 

Dlouho připravovaný japonský útok na americkou základnu na Havajských ostrovech, Pearl 
Harbor, byl proveden v jediném dni, 7. prosince 1941. Nečekaný útok bez předchozího 
vyhlášení války byl však vlastně smrtelnou ranou pro země Osy, protože do války vstoupila 
nejsilnější mocnost tehdejšího světa s nevyčerpatelnými průmyslovými kapacitami, Spojené 
státy americké. Souběžně s útokem na Pearl Harbor Japonci zaútočili na Thajsko a Malajsii a 
provedli invazi na Filipíny. Všechny tyto útoky byly součástí obrovského plánu na získání 
surovin pro dosažení vítězství ve válce s Čínou, která trvala již dlouhou řadu let a 
ekonomicky ničila Japonsko. 

1942 

Východní fronta 

Na začátku prosince 1941 přešli Rusové do protiútoku a podařilo se jim vytlačit německá 
vojska daleko od Moskvy. Němci však dokázali udržet dlouhou linii od Finska až po Krym a 
na jaře roku 1942 sami přešli do ofenzivy. Hitler se rozhodl vést rozhodující útok na města 
Rostov a Stalingrad. Souběžně měl probíhat boj o kavkazskou ropu a o velká průmyslová 
města na Donu a Donci. V srpnu 1942 vydal Hitler rozkaz generálu Paulusovi, veliteli 6. 
Armee, aby obsadil město Stalingrad ležící na západním břehu řeky. Tím vznikla mezi oběma 
skupinami německých armád mezera, kterou měly bránit divize nespolehlivých německých 
spojenců a pouze jediná německá divize. Na druhé straně se Stalin pomalu stáhl do ústraní a 
vojskům ve Stalingradu velel maršál Žukov. Žukov se snažil obklíčit německé jednotky 
útočící na Stalingrad a uvěznit je tak přímo ve městě. 19. listopadu zahájil Žukov útok. Vše 
šlo podle Žukovova plánu a již 22. listopadu se kleště okolo Stalingradu sevřely. Tím se 6. 
Armee ocitla v sovětském obklíčení. 

Africká fronta 

V lednu 1942 zahájil Erwin Rommel útok na britská vojska a brzy dobyl přístav Benghází. 
Britská 8th Army byla nucena se stáhnout do Egypta až na linii El Alamein. V srpnu se stal 
velitelem 8th Army generál Montgomery, který se snažil pozvednout úroveň výcviku i 
morálku svých vojáků. To se mu dařilo a 31. srpna dokázal odrazit útok Rommelových vojsk. 
Nový britský velitel byl opatrný a nezahájil ofenzivu hned, ale vyčkal na příjezd posil a 
nového materiálu. Večer 23. října zahájil útok obrovskou palebnou přípravou. Rommela, 
který se v této době nacházel v Německu, zastupoval na německém velitelství generál 
Stumme, který dostal infarkt a zemřel. Rommel převzal velení až 25. října. Po těžkých bojích 
se britským vojákům podařilo prolomit n ěmecké a italské linie a zahnat tak protivníka 
dalekood egyptské delty Nilu. Bylo to velké spojenecké vítězství. Rommel musel ustupovat 
až do Tuniska. Válka ve Středomoří měla brzy skončit. 



Pacifické bojiště 

Po rychlém a snadném postupu japonských vojsk v Thajsku a Malajsii se Japonci dostali až 
k samotné britské přístavní pevnosti Singapur. Japoncům se podařilo obklíčit samotné město 
na ostrově a britský velitel 15. února 1942 kapituloval. Pro Británii to byla nejhorší porážka 
v druhé světové válce. Japonci však nebojovali jen v Malajsii ale také v Holandské východní 
Indii (ostrovy Borneo, Jáva, Sumatra, atd.), kterou velmi rychle obsadili. I Američané 
s Japonci velmi tvrdě bojovali, avšak Japonci dobývali jedno území za druhým. První náznak 
toho, že Japonci nejsou neporazitelní, přišel až s bitvou letadlových lodí v Korálovém moři, 
kde se Američanům podařilo vyřadit Japoncům dvě letadlové lodi (Zuikaku a Šókaku) 
za cenu jedné zničené (USS Lexington) a jedné těžce poškozené (USS Yorktown) letadlové 
lodi. Poté následovala pro Japonce osudná bitva u atolu Midway. Japonci zde ztratili 4 
letadlové lodě (Kagi, Akaga, Sórjú a Hirjú) a jeden těžký křížník a Američané měli ztrátu 
pouze jediné letadlové lodi (USS Yorktown). Po této bitvě se Američané 7. srpna vylodili 
na ostrově Guadalcanal. Při velmi tvrdých a těžkých srážkách s japonskými vojáky zvítězili a 
zprovoznili životně důležité Hendersenovo letiště (jméno po pilotovi, který zemřel při útoku 
v bitvě u Midway). Boje o tento ostrov měly pokračovat i následující rok. 

1943 

Východní fronta 

10. ledna 1943 zaútočili Rusové na německé vojáky 6. Armee obklíčené ve městě Stalingrad. 
Letecké zásobování těchto vojáků naprosto nedostačovalo, a tak se zoufale bránili. Ale tlaku 
ruských sil se dlouho odolávat nedalo a 31. ledna generalfeldmarschall Paulus, velitel 6. 
Armee podepsal kapitulaci. Němci ztratili nejméně 147 000 vojáků a 91 000 jich padlo 
do ruského zajetí. Ve Stalingradu Sověti ukázali celému světu, že i oni jsou schopni porážet 
nepřítele. Bitva u Kursku začala 5. července útokem německých tankových divizí. Němci 
pronikli hluboko do nepřátelských postavení hlavně na jihu. Po počátečním úspěchu však byli 
odraženi ruskými tanky u Prochorovky a poté se je podařilo vytlačit do původních 
postavení. Tak skončila největší tanková bitva v dějinách.  

Středomoří 

14. února německé jednotky zaútočili na překvapené a nepřipravené Američany. Němcům se 
podařilo zajmout velké množství nezkušených amerických vojáků, ale ofenziva byla 22. února 
definitivn ě zastavena novými posilami. Tím byl osud vojsk Osy v Tunisku zpečetěn. 6. 
března zahájil Rommel svoji poslední ofenzivu v severní Africe. Útok skončil přesně jak to 
sám Rommel očekával, naprostým neúspěchem. 9. března byl Erwin Rommel zvaný Liška 
pouště odvolán do Německa. Boje poté pokračovaly dobýváním Marethské linie. Spojenci ji 
brzy prorazili a 13. května vojska Osy v Tunisku kapitulovala. Mezitím se spojenci 
připravovali na invazi na Sicílii a 10. července se dvě spojenecké armády vylodily na pobřeží 
tohoto ostrova. 3. září začaly spojenecké lodě ostřelovat jihoitalské pláže, na kterých se měla 
vylodit Montgomeryho 8th Army. Další vojáci se vylodili 9. září na plážích u města Salerno 
blízko Neapole. 1. října se první spojenecká jednotka objevila v Neapoli a poté postup 
pokračoval velmi pomalu až na německou obrannou linii, která bývá nazývána zimní linií. 
Tam se také boje zastavily. 



Pacifik 

Na počátku roku 1943 probíhaly stále boje na ostrově Guadalcanal. Američané ho však brzy 
celý obsadili a zajistili. Poté se jim podařilo dobýt i některé další ostrovy na Šalamounových 
ostrovech (Vella Lavella, atd.). 

13. - 17. listopadu probíhalo bombardování atolu Tarawa na Gilbertových ostrovech. 20. 
listopadu se zde vylodila americká vojska a narazila na velice tvrdý odpor zuřivě se bránících 
japonských vojáků. Za několik dní byl ostrov dobyt. Američané zde získali cenné poznatky 
o japonských obranných postaveních, které využili při následujících vyloděních. 

1944 

Východní fronta 

Rusové se pustili do velké ofenzivy. V lednu osvobodili Leningrad a postupně obsadili také 
Ukrajinu a Bělorusko. 4. září kapitulovalo také Finsko, které s Ruskem válčilo již před druhou 
světovou válkou. V květnu 1944 Rudá armáda dobyla Krym a v červenci ruské jednotky 
vstoupily do Polska. Zde proto proti německým okupantům proběhlo v srpnu 1944 povstání. 
To však bylo velmi krvavě potlačeno německými policejními jednotkami. Dne 26. srpna 1944 
se vzdal další německý spojenec, Rumunsko. 

Itálie 

V lednu se americká vojska US 5th Army a britské divize 8th Army probojovaly k hřebenu 
kláštera v Monte Cassinu. Tento klášter se měl stát symbolem bojů v Itálii. Společný útok 
spojeneckých vojsk však dokázal prolomit do té doby nedobytnou linii. Dalším 
symbolickým cílem spojeneckého útoku bylo italské hlavní město Řím. Po jeho dobytí se 
Spojenci museli připravit na prolomení další německé obranné linie na severu Itálie. Němci 
na sever od Říma, v linii města Florencie, vybudovali kvalitní obranný komplex nazývaný 
Gótská linie. Na této linii se bojovalo prakticky až do května roku 1945.  

 

Západní fronta 

Fronta na západě měla být vytvořena již v roce 1943, ale po invazi na Sicílii a po zhroucení 
Itálie bylo vylodění odloženo na rok 1944. V roce 1942 byla podniknuta akce, která měla 
vyzkoušet odolnost německé obrany na pobřeží kanálu La Manche. Kanadská vojska se 
v srpnu 1942 vylodila na francouzském pobřeží u města Dieppe. Zde Spojenci získali cenné 
zkušenosti, které využili při vylodění v Normandii. 6. června se Spojenci vylodili 
na normandském pobřeží. Malé předmostí postupně rozšiřovali i přes ztráty, které jednotky 
utrpěly při samotném vylodění. V následujících dnech přesunuli Spojenci čerstvé jednotky 
po moři z Velké Británie a pustili se do nové ofenzivy, která měla prolomit německé linie. 
Do útoku se vrhla čerstvá a silná US 3rd Army generála Pattona, která Němce naprosto 
převálcovala a za pomoci Britů a Kanaďanů obklíčila velké množství německých jednotek u 
města Falaise. Poté Spojenci dobyli Paříž, která se vzdala bez boje. Následovala operace 
Dragoon (vylodění na jihu Francie u Nice a Marseille). Po spojení těchto tří velkých svazků – 



US 6th a 12th a britská 21st Army Group - vznikla obrovská armáda, která Němce 
pronásledovala až k původní hranici Německa, obranné Siegfriedově linii. Tady se postup 
zastavil kvůli nedostatku materiálu a hlavně benzínu.  
Maršál Montgomery, velitel 21th Army Group (21.skupina armád), vymyslel plán na útok 
proti německým postavením v Holandsku a Belgii. Operace Market-Garden se však setkala 
s tvrdým odporem a spojenečtí výsadkáři, kteří seskočili za německými liniemi (americká 
82nd a 101st Airborne a britská 1st Airborne division), utrp ěli vysoké ztráty. Frontu poté 
rozhýbali až Němci na konci roku 1944, kdy zahájili poslední zoufalý pokus o ofenzivu 
na západě (operace Wacht am Rhein). Bitva v Ardenách začala překvapivým německým 
útokem na slabé americké pozice v Ardenách. Američané se však ubránili a zastavili německý 
útok. 

Tichomoří 

Na začátku roku 1944 Japonci ovládali velké území v Číně, Malajsii a velkou část 
tichomořských ostrovů. V Indii probíhaly boje mezi útočícími Japonci a urputně se bránícími 
Brity. Američané v lednu 1944 provedli invazi na Marshallovy ostrovy, které do konce února 
zajistily. Z těchto ostrovů byly mohli Američané podnikat nálety na japonské ostrovy a 
japonská průmyslová centra. V září 1944 udeřili Američané na Palauské ostrovy, kde dobyli a 
rychle zajistili ostrov Peleliu. Další postup Američanů měl směřovat na Filipíny, které ztratily 
v květnu 1942. Japonci zde poprvé využili sebevražedných pilotů kamikaze. Svazy 
admirála Nišimury a Šimy byly zničeny v bitvě v průlivu Surigao. Postupně ke konci roku 
1944 byly dobývány zpět ztracené Filipíny generálem McArthurem. 

1945 

Východní fronta 

Na počátku roku 1945 Rusové postupovali přes Polsko do nitra Německa. V únoru sovětská 
vojska zaútočila na velké pruské město Královec. V březnu 1945 padlo další velké město 
na území německého spojence - Budapešť. Na dosud okupovaných území rychle stoupl 
význam místního odboje a rostl počet partyzánských akcí. Na balkánském území působila 
partyzánská vojska pod velením maršála Tita téměř jako pravidelná armáda. V dubnu stála 
ruská vojska před Berlínem a vyhrála tak symbolický závod mezi spojenci o dobytí hlavního 
města Třetí říše. Hitler ve svém bunkru oslavil poslední narozeniny a 30. dubna spáchal se 
svou dlouholetou milenkou Evou Braunovou sebevraždu. 7. května bylo podepsáno příměří 
mezi Třetí říší a Spojenci, které vstoupilo v platnost 8. května. 

Západní fronta 

Na začátku roku podnikla americká a britská vojska mohutný úder a obklíčila velké množství 
německých jednotek v průmyslové oblasti Porůří. Poté se spojenecká vojska postupovala 
na sever do Nizozemska poté na dál na východ - přes Rakousko a Německo až 
do Československa. 

Itálie 



V Itálii probíhaly velmi tvrdé boje až do května 1945, kdy se podařilo prolomit obrannou linii 
a mnoho jednotek začalo postupovat přes severní Itálii do Rakouska. V Alpách se údajně měli 
ukrývat vysocí němečtí pohlaváři, německé úkryty však byly v podstatě prázdné. 

 

Tichomoří 

Boje v Tichomoří neutichaly ani v roce 1945. Američané dál postupovali na Filipínách. 
V době od ledna do června 1945 probíhali boje o největší z ostrovů, Luzon. Mezitím 
pokračovaly nálety na Japonsko z nedávno dobytých Marian. V únoru a březnu proběhli 
krvavé boje USMC s Japonci o malý ostrůvek ve Vulkánových ostrovech, Iwo Jima. 
Američané totiž potřebovali základny pro doprovodné stíhačky, které měly chránit svazy 
těžkých bombardérů, které útočili na japonská velká centra. Na Iwo Jimě došlo k velmi 
tvrdým střetům mezi americkými vojáky a fanatickými Japonci.  Současně s Iwo Jimou 
měla proběhla další akce, boj o ostrov Okinawa ležící několik set kilometrů od Japonských 
ostrovů. 1. dubna se zde Američané vylodili. Japonci vyslali do bojů téměř vše, co bylo 
k dispozici, ale americkou vzdušnou obranu se jim překonat nepodařilo. Při obraně 
ostrova Okinawa se také uskutečnila více než polovina z 2900 náletů japonských sebevrahů 
"kamikaze" . Také zde utrpěla americká vojska velké ztráty a americké velení se obávalo 
z ještě větších ztrát z možné plánované invaze do Japonska. 

Američané proto tajně vyvíjeli smrtelnou zbraň - atomovou bombu. Koncem července 1945 
dostali Japonci ultimátum - pokud se nevzdají, dojde k úplnému zničení Japonska. Japonci se 
nevzdali a americký prezident Harry S. Truman (nástupce F. D. Roosevelta, který zemřel 12. 
dubna 1945) rozhodl o použití jaderné bomby pro ukončení války s Japonskem. 6. srpna 
bombardér Boeing B-29 s názvem Enola Gay svrhl jadernou pumu (Little boy) na město 
Hirošima. Účinky bomby byly katastrofické. Okamžitě zemřelo 78 000 lidí, další tisíce 
zahynuly na ozáření. 9. srpna 1945 odstartoval další letoun (B-29 „Bockstar“) k náletu 
na město Kókura. Zde ovšem ležela mlha, a proto provedl útok na náhradní cíl, Nagasaki. 
V 10:58 byla odhozena další atomová bomba, která zabila 35 000 lidí a zdevastovala město 
Nagasaki. 8. srpna měla vypršet smlouva mezi Japonskem a SSSR o neútočení. Rusové 
zaútočili a brzy zlomily veškerý odpor v Mongolsku. Poté následovala vylodění na Kurilách a 
dobytí japonské části ostrova Sachalin. Atomové bomby a válka s Ruskem Japonce 
přesvědčily, aby uzavřeli mír. 27. srpna proběhlo slavnostní podepsání japonské kapitulace 
v Tokijském zálivu. Tímto aktem definitivně skončila druhá světová válka. 

Holocaust 
Holocaust v přesném znění znamená úplné zničení nebo naprostou zkázu. V souvislosti s 
vyvražďováním Židů a Romů za druhé světové války toto slovo padlo až v 70. letech, kdy ho 
použili američtí tvůrci dokumentárního cyklu. Slovo se ujalo a používá se běžně až dodnes. 
Židé mají pro vyhlazování termín šoa (katastrofa) a Romové porajmos. 

Počátky holocaustu 

Po nástupu Hitlera k moci bylo podporováno individuální násilí jedinců vůči Židům 
v Německu. Brzy však byl připraven program na likvidaci Židů. V březnu 1933 byl otevřen 



první koncentrační tábor, Dachau. Správu nad tímto táborem vykonávala oddíly SS. V září 
1935 na sjezdu NSDAP v Norimberku byly vyhlášeny tzv. Norimberské zákony, které byly 
14. listopadu 1935 doplněny o nařízení definující Židy. Podle těchto zákonů byli Židé 
vyloučeni z německé společnosti na její okraj. Od 9. do 10. listopadu proběhla v Německu 
tzv. Křišťálová noc, při které bylo zničeno obrovské množství synagog i v Sudetech 
v Československu. Na 20 000 Židů bylo odvedeno do koncentračních táborů v Německu. 
Navíc byl úkolem Židů pověřen Heinrich Himmler, velitel SS. Po této noci byli zpřísněna i 
další opatření proti Židům (např.: Pokud byl Žid přistižen, že se přátelí s Árijcem, tak byl 
okamžitě odvezen do koncentračního tábora.). V listopadu 1938 byli Židé vyloučeni za škol a 
ve vlacích měli samostatné oddělené místo, stejně jako v čekárnách a restauracích. Poté se 
začal Židům zabavovat jejich majetek, který prý získali okrádáním Němců. Pro nezaměstnané 
Židy nebylo jiné východisko než nucené práce. Po vypuknutí druhé světové války a obsazení 
Polska se situace značně změnila. Za postupujícími jednotkami Wehrmachtu totiž 
postupovaly speciální oddíly SS (Einsatzgruppen), které na místě vraždili odpůrce nacismu, 
inteligenci, důstojníky a hlavně Židy. Všichni Židé jsou nuceni nosit Davidovu hvězdu, aby je 
každý ihned identifikoval. V Polsku se nacházely asi 3 miliony Židů a zpočátku docházelo 
k pouze ke spontánnímu vraždění, které nebylo nijak organizováno. Poté byli Židé 
soustřeďováni v ghettech, odkud byli postupně převáženi do koncentračních táborů, kde 
museli pracovat sedm dní v týdnů s malými příděly stravy, a tak je pochopitelné, že 
v táborech jich tisíce umírali na přepracování a námahu. 

 

Konečné řešení židovské otázky 

Prvním programem bylo vyhlazení Židů pod názvem eutanazie T-4.Od ledna 1940 do srpna 
1941, kdy byl program po protestech církve ukončen, bylo zabito 270 000 lidí. Mezitím SS 
experimentovala s různými plyny a nakonec vyvinula pesticid na bázi kyanidu pod názvem 
Cyklon B. První plynová komora byla vybudována v Brandenbergu na konci roku 1939. 
Vraždění probíhalo jednoduše. Do místnosti se vehnalo 20-30 Židů a poté se místnost 
bezpečně uzavřela. Židé si mysleli, že se budou sprchovat, ale místo vody na ně ze sprch 
pustili plyn. Stejně to vypadalo i v Polsku. 

Teprve po útoku na Sovětský svaz se začalo vraždit opravdu ve velkém. Za postupujícími 
armádami postupovaly čtyři oddíly SS, Eisatzgruppen A, B, C a D. Do začátku října 
zlikvidovaly přibližně 300 000 Židů. Nevraždily však pouze jednotky SS, nýbrž i pravidelné 
jednotky Wehrmachtu. Aby ušetřili práci lidem z SS, zabíjeli vojáci Židy naprosto 
nekompromisně. V Rize dokázal jeden důstojník a 21 mužů zabít 10 600 Židů. Druhá vlna 
masového vyvražďování proběhla v roce 1942, kdy bylo zabito asi 900 000 Židů. 
Praktikovaly se masové vraždy. Židé byli nahnáni na louku, kde si museli vykopat velkou 
jámu, kam po zastřelení spadli. V srpnu 1941 byl vraždám přítomen i Himmler a nedokázal se 
udržet. Po tomto incidentu se zkoušely i jiné metody. Výfukové plyny z aut se jeden čas také 
hojně využívaly a každé komando dostalo dva takto upravené vozy. Brzy se však začaly 
využívat nově postavené vyhlazovací tábory, Sobibor, Majdanek, Chelmno, Belzec, Treblinka 
a Osvětim. V září 1941 bylo v Osvětimi zplynováno prvních 250 Židů cyklonem B. Prvním 
dokončeným vyhlazovacím táborem bylo Chelmno u Lodže, kde se začalo vraždit 8.prosince 
1941. 20.ledna 1942 se ve Wannsee konala schůze vedoucích představitelů SS a NSDAP. Zde 
se nacističtí pohlaváři pod vedením Reinharda Heydricha dohodli na konečném řešení 
židovské otázky a projednali řízení celé akce. Holocaust dostal přednost i před válečným 
úsilím. Na nacisty okupovaném území se nacházelo přibližně 8 861 800 Židů, z tohoto počtu 



jich nacisté pozabíjeli asi 5 933 900. Při použití krystalů bylo v Osvětimi každých 24 hodin 
zabito 60 000 lidí. Velitel Osvětimi Höss tvrdil, že za celou dobu bylo v táboře zavražděno 2 
500 000 lidí a dalších 500 000 zemřelo důsledkem hladu a nemocí. Stejně jako v Německu 
byli Židé vražděni i v Maďarsku, Rumunsku a částečně i v Itálii. 

 

Konec zabíjení 

Když bylo jasné, že Třetí říše je v rozpadu, dostali agenti SS rozkaz, aby vyvedli kolony Židů 
z koncentračních táborů, aby mohli být pozabíjeni v týlu. Důsledkem holocaustu bylo 
stěhování mnoha Židů do Palestiny, kde chtěli založit svůj vlastní židovský stát. V roce 1948 
se jim to také podařilo. Od druhé poloviny roku 1945 byl také zřízen Norimberský soudní 
tribunál. Zde byli obviněni a odsouzeni přeživší a chycení nacisté (Göring - spáchal 
sebevraždu, Höss, atd.).  

Odsouzení nacistických zločinů - Mezinárodní soudní 
tribunál 

8. srpna byl založen mezinárodní vojenský soudní tribunál v Norimberku. Zde bylo souzeno 
24 čelních představitelé nacismu, kteří se významně podíleli na zločinech nebo měli vliv 
na nacistickou politiku. Mohli být odsouzeni za zločiny proti míru, zločiny proti lidskosti 
nebo za válečné zločiny. Také nacistické organizace (SS, SD, Gestapo a NSDAP) byly 
prohlášeny za zločinecké. 

Stejně tak byl zřízen i soudní tribunál v Tokiu, který probíhal v letech 1946-1948. Zde bylo 
souzeno 28 představitelů japonské válečné kliky. 7 z nich bylo odsouzeno k trestu smrti. 

Žádné tresty však nemohly vyvážit ztráty vojáků i civilistů, kteří zahynuly v průběhu 
největšího konfliktu v dějinách. Druhé světové války se zúčastnilo 70 zemí světa a boje 
probíhaly na území 40 států. Válečné náhrady činily 900 miliard dolarů a škody způsobené 
válkou byly vyčísleny na 4 biliony dolarů. 

 

 

 

 

 

 

 


