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Souhrn důležitých událostí z posledního roku druhé světové války. 

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 po čet 
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 p říměří 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. 

Tichomo ří 

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 st řetům 
mezi americkými vojáky a fanatickými Japonci . Američané zde sice utrpěli 
obrovské ztráty, získali však velmi dobře situovanou základnu stíhačů chránící 
americké bombardéry. 



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 p řekonat nepoda řilo . Japonské posily nepřicházely a 27. května bylo dobyto 
hlavní město ostrova. Při obraně ostrova Okinawa se také uskutečnila více než 
polovina z 2900 náletů japonských sebevrah ů "kamikadze" . 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. 

8. 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 m ěsto 
Nagasaki . 

9. srpna měla vypršela 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. 

 


