VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV

ZAHRANIČNÍ
PROTINACISTICKÝ ODBOJ

Pracovní list pro žáky ZŠ

...........................................................................
jméno žáka

Ahoj holky a kluci,

právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „Zahraniãní protinacistick˘ odboj“.
Do tohoto listu si zapisujte odpovûdi, které najdete ve vitrínách expozice
„2. svûtová válka 1939-1945“.

ČESKOSLOVENSKÁ EMIGRACE NA ZÁPADĚ A V SSSR
 isíce Čechů a Slováků po okupaci českých zemí opustily svou vlast. Předpokládalo se, že v případě
T
vypuknutí světové války vzniknou v zahraničí československé vojenské jednotky, které budou bojovat
za obnovení Československé republiky. Českoslovenští uprchlíci, především vojáci se ze začátku soustřeďovali v Polsku a později i ve Francii, Velké Británii, USA a Sovětském svazu.

POČÁTKY ČS. ZAHRANIČNÍ ARMÁDY V POLSKU
A VE FRANCII
 o léta 1939 směřoval hlavní proud českosloD
venských vojáků a emigrantů do Polska s nadějí,
že se zde budou moci brzy zapojit do boje proti
Německu. Polská vláda se ale zpočátku zdráhala
podpořit formování československých jednotek,
proto vojáci odjížděli do Francie, kde vstupovali do cizinecké legie. Teprve ve chvíli, kdy bylo
Polsko Německem ohroženo, polská vláda povolila rozšířit nepočetnou první československou
zahraniční vojenskou jednotku.

ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI VE VELKÉ BRITÁNII
 o porážce Francie v červnu 1940 bylo evakuováno
P
do Velké Británie zhruba 5000 československých
vojáků, z toho 1000 letců. Ti bojovali proti německým vzdušným silám v řadách britského královského letectva (anglicky: Royal Air Force – RAF). Mezi
nejvýznamnější letecké boje, kterých se zúčastnili,
patří bitva o Británii v roce 1940.

Nejúspěšnějším spojeneckým štíhačem v bitvě o Británii byl český letec, který během pouhých 5 týdnů sestřelil 17 nepřátelských letounů.
Jmenoval se Josef …………. (pokračování najdeš v tajence).

1. A
 nglická zkratka britského královského letectva.
2. Zastupující říšský protektor v letech
1941- 1942.
3. Vojsko.
4. Název nejznámější výsadkové skupiny.
5. Přístav v severovýchodní Libyi, který
čs. vojáci v letech 1941-1942 bránili.
6. Trvalý odchod z vlasti.
7. Druhý čs. prezident.
8. Název českých zemí po připojení
k Německu.
9. Název vesnice v SSSR, u které bojoval
i 1. čs.  samostatný prapor.
Jak se jmenovaly československé vojenské letecké jednotky, které bojovaly po boku Velké
Británie? (zapiš si alespoň 2 názvy)
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ČESKOSLOVENSKÁ EXILOVÁ VLÁDA
Velká Británie se zároveň stala hlavní základnou československé exilové politiky. Počátkem července 1940
bylo na britské půdě ustaveno prozatímní státní zřízení Československé republiky v zahraničí. Byla zřízena prozatímní vláda, v jejímž čele stál prezident Edvard Beneš – a Státní rada, která zastávala funkci
parlamentu. Československá exilová vláda zastřešovala nejen zahraniční československé vojenské jednotky,
ale  koordinovala i odboj na území protektorátu.

ČS. VOJÁCI NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ
Československá jednotka na Středním východě vznikla z uprchlíků a vojáků, kteří se nestačili přesunout do Francie před její
porážkou v červnu 1940. Působil zde Československý pěší prapor 11 – „Východní“, který se v letech 1941 – 1942 zúčastnil
obrany přístavu Tobruk v severovýchodní Libyi. Šlo o největší
akci československých jednotek na Blízkém východě a v severní
Africe.
Zjisti jméno velitele československého pěšího
praporu 11 – „Východního“.
...........................................................................

ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI NA VÝCHODNÍ FRONTĚ
Československé jednotky vznikaly i na území Sovětského
svazu. První samostatné nasazení československých vojáků
na východní frontě se odehrálo v bitvě u Sokolova. Koncem
února 1943, po mohutných ofenzívách Rudé armády, došlo
k zastavení jejího postupu. V oblasti Charkova v Rusku
Sověti neměli souvisle pokrytou frontu, čehož Němci využili a zahájili protiútok. A právě zde se u vesnice Sokolovo
odehrála bitva, které se po boku Rudé armády zúčastnili
i vojáci 1. československého samostatného praporu.

ČESKOSLOVENSKÉ VÝSADKOVÉ SKUPINY
Vybraní dobrovolníci z řad československých pozemních jednotek absolvovali náročný základní
výcvik a řadu speciálních kurzů, které je následně předurčovaly k plnění konkrétních úkolů na půdě
okupované vlasti. Londýnská exilová vláda v letech 1941-1945 vyslala do protektorátu celkem 29 československých výsadkových skupin. Na sklonku roku 1941 byla do protektorátu vyslána výsadková skupina ANTHROPOID, která měla jediný cíl: likvidaci zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.  
Historici považují atentát na Heydricha za jednu z nejvýznamnějších akcí evropského odboje vůbec.   
Zapiš si, kdo je na těchto fotografiích
zachycen.
.........................................................

Zjisti jaká poslání měly výsadkové skupiny (stačí 3 příklady).
. ..................................................................................................................................................

Kde se českoslovenští parašutisté po atentátu na Heydricha před nacisty skrývali a jaký byl jejich
další osud?
. ..................................................................................................................................................
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