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Mūšio apžvalga  

 Antrojo pasaulinio karo mūšis, vykęs 1942 m. rugpjūčio

21 d.–1943 m. vasario 2d.

 Mūšis vyko  Stalingrado (dabartinis Volgogradas) mieste, 

Rusijoje.





Armijų palyginimas

 Vokiečiams vadovavo Friedrichas Paulus. 
Vokiečių 6-oji armija buvo dvigubai didesnė.

 Sovietų 62-oji armija buvo silpna, mūšio 
metu vadovavimą perėmėVasilijus Čuikovas.

 Sovietai buvo mobilesni, puldavo netikėtai ir 
naktimis.

 Vokiečių ginklai buvo žymiai modernesni, jie 
valdė visą oro erdvę ir turėjo daug tankų.



Mūšio priežastys

 Vokiečiams žūtbūt reikėjo užgrobti Stalingrado 

miestą, nes jis buvo pagrindinis mazgas tiekiantis 

naftą iš Kaukazo grežinių Raudonajai armijai.

 Miesto perėmimas buvo įtrauktas į Barbarosos

planą, planuojant užimti AA zoną.

 Po nesėkmingo Maskvos šturmo, Vokieciai visas 

pajėgas sutelkė į Stalingradą.



Mūšio eiga

 1942 09 13 Vokiečiai pradeda puolimą
 1942 09 22 Vokiečiai užima keltų prieplauką

 1942 09 27 Vokiečiai pradeda ilgiausią mūšio 
etapą – Pramonės kvartalo užėmimą.

 1942 10 14 Vokiečiai sutelkia visus savo 
dalinius Raudonojo spalio gamyklos 
užėmimui, tačiau Sovietai atlaiko šį puolimą ir 
vokiečių jėgos išsenka. Nuo šio momento 
Sovietai įgavo pranašumą ir pamažu 
sutriuškino Vokiečių dalinius.



Mūšio padariniai

 Po šio mūšio Sovietai įgauna pranašumą

 Antrojo pasaulinio karo eiga patiria kertinį
lūžį

 Visiškai sugriautas Stalingrado miestas. 

 Žuvo, buvo sužeista arba dingo be žinios:

1 200 000 karių ir 40 000 civilių

 Į nelaisvę buvo paimta 90 000 vokiečių karių



Įdomūs faktai

 Stalinas 1942m. liepos 28d. “Nė žingsnio atgal!” 

Hitleris 1942 rugsėjo 30d “Joks žmogus mūsų
neprivers pasitraukti iš šios vietos!”

 Kiekvienas karininkas leidęs savo vyrams atsitraukti 
stodavo prieš karo teismą

 Tai buvo pirmasis mūšis, po kurio į nelaisvę buvo 
paimta visa armija.

 Gatvėse vyko tokie įnirtingi mūšiai, kad rugsėjo 15d. 
Geležinkelio stotis net keturis kartus pakeitė
šeimininką.

 Nors Vokiečių ginklai buvo modernesni, jie stengėsi 
vogti Sovietų automatus, kurie buvo žymiai 
efektyvesni artimoje kovoje.
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