
Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií.   
 

www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY



Prohlédni si fotogalerii historických snímků pořízených v Plzni v květnu 1945.

PLZEN OSLAVUJE

Tati, co vlastně dneska slavíme?

Připomínáme si konec 
2. světové války.



Co víš o druhé světové válce? Zopakuj si základní informace v krátkém kvízu.

Protektorát Čechy a Morava byl součástí Německé říše od roku 1939. Nacisté vyvraždili kolem 6 miliónů Židů, 
které označili jako nepřátele lidstva. Celkově během druhé světové války zahynulo přes 70 miliónů lidí. 

BEHEM VÁLKY



Poslechni si nebo si přečti příběhy pamětníků druhé světové války v Plzni.

Lidé se snažili přežít. Řada z nich se zapojila do odboje proti okupantům. Informace získávali z vysílání 
zahraničního rozhlasu. Jeho poslech byl ovšem přísně zakázán. 

DRUHÁ SVETOVÁ VÁLKA V PLZNI

Volá Londýn!



Zkus podle uniforem přiřadit vojáky k vlajce jejich státu a zkontroluj své řešení.

Vůdce Německé říše Adolf Hitler chtěl dobýt a zotročit během 2. světové války celý svět. Napadené státy se 
většinou bránily a vytvořily proti Hitlerovi velkou spojeneckou koalici. Bojovalo se po celém světě – v Sovětském 
svazu, v Evropě, v Africe, v Tichomoří.

SPOLEČNE PROTI NACISMU



Podívej se na fotografie a filmové záběry z vylodění spojeneckých vojsk v Normandii.

Největší bitvy probíhaly na východní frontě, ovšem důležitou událostí pro osvobození Evropy bylo vylodění západ-
ních spojenců v Normandii dne 6. 6. 1944. Při této náročné vojenské operaci zahynulo mnoho mužů, ale Německo 
tím bylo donuceno vést válku na dvou frontách. 

VYLODENÍ V NORMANDII



Seznam se s časovou osou hlavních událostí konce druhé světové války.

Západní spojenci z Normandie postupovali Francií a v srpnu 1944 osvobodili Paříž. Přes střední a východní Evropu 
se do Německa probíjela Rudá armáda. Dne 25. 4. 1945 se východní a západní spojenci setkali na Labi u města 
Torgau. 2. 5. 1945 dobyla Rudá armáda po těžkých bojích hlavní město Německé říše Berlín. Válka tím však ještě 
neskončila.

D-DAY TO V-DAY



Bahnhofstraße

 Podívej se na historické dokumenty pořízené v květnu 1945 v západních Čechách.

Pod vlivem blízkosti amerických jednotek vypuklo v Plzni 5. 5. 1945 povstání. Lidé strhávali německé nápisy, 
přepadávali jednotlivé německé vojáky a odzbrojovali je. Vojáci 3. americké armády pod vedením generála George 
Smith Pattona vjeli do Plzně nad ránem 6. 5. 1945.

OSVOBOZENÍ PLZNE



KONEC VÁLKY

Připomeň si významná místa osvobozování západních Čech na interaktivní mapě.

Sovětské jednotky postupující z východu vstoupily do Prahy dne 9. 5. 1945. Západní Čechy i město Plzeň byly 
v té době již osvobozeny západními spojenci, kteří dle vojenských dohod zastavili svůj postup na demarkační linii. 
Německo dne 7. 5. 1945 v Remeši a 8. 5. 1945 v Berlíně podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci.
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Poslechni si písničku Škoda lásky, která se stala symbolem osvobozené Plzně.

Spojenci, především pak američtí a belgičtí vojáci, zůstali v Plzni a okolí ještě řadu týdnů po osvobození města. 
Pomáhali při obnově města a spolu s Plzeňany oslavovali konec války. Poslední spojenecké jednotky opustily 
Československo v listopadu 1945.

POBYT VOJÁKU V PLZNI



Prohlédni si fotografie z oslav osvobození konaných od roku 1990 v Plzni.

V komunistickém Československu (1948–1989) se o osvobození Plzně americkou armádou nesmělo mluvit. 
Až teprve v roce 1990 mohli Plzeňané konečně svobodně výročí konce druhé světové války oslavit.

TAJNÉ VZPOMÍNKY

Ale...

Prahu osvobodila Rudá armáda 
a o Plzni ve škole raději nic neříkej!



Prozkoumej program letošních oslav, ať ti neunikne žádná zajímavá akce.

© Lucie Rohlíková, Miroslav Breitfelder, EDUTIP s.r.o., 2015
Illustrations © Rufina Bazlova, 2015

NIKDY NEZAPOMENEME


