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Cesta k míru- osvobozování ČSR
Předpokladem osvobození a obnovení ČSR byla úplná 

porážka Německa. → ČSR závislá na úspěchu spojenců. 

porážky německých 
armád v SSSR 

(Stalingrad, Kursk) 
1943

úspěšná invaze do 
Normandie – 6.6. 

1944

Kapitulace 
Německa 
8.5.1945

obnova ČSR
květen 1945



Důležité bylo zapojení ČSR do 
protihitlerovské koalice

1941- exilová 
londýnská vláda

v čele s E. 
Benešem odmítá 

platnost 
pomnichovských 
územních změn a 
vyhlašuje válku 

Německu 

27.5.1942
Českoslovenští parašutisté 

podporovaní domácím 
odbojem spáchali atentát

na R. Heydricha. 



Samotné osvobozování ČSR probíhalo 
v souvislosti s děním na frontách. 

SSSR  si na USA vymohl 
demarkační linii, která 

procházela oblastí západních 
Čech (Linec, České Budějovice, 

Plzeň, Karlovy Vary, Saská 
Kamenice) – ta určovala postup 

při osvobozování a 
předznamenávala pozdější vliv 
v Evropě. Osvobozování Čech 

velel maršál Koněv.   

Spojenci se na demarkační čáru 
dostali o 4 dni dříve než rudá 

armáda. Kvůli politické dohodě 
nepokračovali v osvobozování. 

Společně s Rudou armádou přichází i 
1.československý armádní sbor pod 

vedením pozdějšího československého 
prezidenta Ludvíka Svobody 

Spojencům velel americký 
generál George Smith Patton



Poznáš osobnosti spojené s osvobozováním Československa? 

generál 
George Smith Patton

brigádní generál 
Ludvík svoboda

Maršál 
Ivan Stěpanovič Koněv

Velel Rudé armádě při 
osvobozování  severních, 

středních a východních Čech 
a jako první vstoupil do Prahy.  

V rámci rudé armády se 
se svým sborem účastnil 

Karpatsko-dukelské 
operace .  

Velel 3.americké armádě, 
která mimo jiné osvobodila 

západní Čechy. 



Po válce byl v kolébce německého nacismu zorganizován soudní proces s vůdčími 
osobnostmi hitlerovského Německa. O jaké město jde ti prozradí tajenka.   

Příjmení amerického generála, který s 3.americkou armádou osvobodil i západní Čechy.
Příjmení maršála, který vstoupil v čele rudé armády do Čech a osvobodil i Prahu. 
Jak nazýváme linii, která určovala kde se Rudá armáda a armáda USA setkají při 
osvobozování. 
Jaká vojenská akce britské a americké armády otevřela červnu 1944 západní frontu? 
Jakou vojenskou hodnost měl  Ivan Stěpanovič Koněv při osvobozování Československa. 
Příjmení českého generála, který se s rudou armádou účastnil Karpatsko-dukelské operace.
Západočeská metropole osvobozená americkou armádou. 
Ústavní funkce, kterou v roce 1968 zastával generál Ludvík Svoboda. 
Co představitelé německé armády podepsali 8.5. 1945?
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Zdroje použitého obrazového materiálu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1, 2.3. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich, 2.3. 2012
http://santroch.blog.idnes.cz/c/193551/vzpominacek-27-kvetna-operace-anthropoid.html, 2.3. 2012

http://www.czsk.net/svet/clanky/osobnosti/svoboda.html, 2.3. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_St%C4%9Bpanovi%C4%8D_Kon%C4%9Bv, 2.3. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/George_S._Patton, 2.3. 2012
http://www.aic.cz/osvobozeni/214-2, 2.3. 2012
Jako obrazový materiál jsou použita volná díla, nebo díla vytvořená autorem prezentace. 
Státní symboly jsou ze své podstaty volným dílem. 
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