
NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID 

 září 1939 – MAGINOTOVA LINIE 

 SHROMÁŽDĚNÍ VOJENSKÉ SÍLY, ALE BEZ AKCE 

 DO JARA 1940 – KLID 

 VB až 1940 VŠEOBECNÁ BRANNÁ POVINNOST 

 

 

                                  PODIVNÁ VÁLKA 

                        VÁLKA V SEDĚ (SITZKRIEG) 

v živé paměti stále zákopová válka a drastické 
demografické ztráty z Velké války 



MAGINOTOVA LINIE 

 1929 – 1940 

 OCHRANA HRANIC 

S BELGIÍ 

LUCEMBURSKEM 

NĚMECKEM 

ŠVÝCARSKEM 

ITÁLIÍ 

 dle ministra války 

André Maginota 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/CarteLigneMaginot.png/220px-
CarteLigneMaginot.png 



JARO 1940 

 Spojenci se chystají obsadit přístav NARVIK 

 PŘES NĚJ DODÁVKY ŠVÉDSKÉ  ŽELEZNÉ RUDY DO 
NĚMECKA 

 JENŽE Němci rychlejší 

 9. 4. 1940 OBSAZUJÍ KLÍČOVÉ  

    NORSKÉ PŘÍSTAVY + DÁNSKO 

 ODPOR VB, FRA A POL. JEDNOTEK 

 PŘEVAHA LUFTWAFFE 

 

                           ZMĚNY VLÁD VB A FRA 

http://vitladislav.cz/net/images/stories/mix/narvik.gif 



WINSTON SPENCER CHURCHILL 

 „Nemohu vám nabídnout nic než krev, 
dřinu, slzy a pot. Ptáte se, co je naší 

politikou? Odpovím: Vést válku na moři, na 
souši, ve vzduchu, všemi prostředky 

a veškerou silou, jakou nám jen Bůh může 
dát. Vést válku proti ohromné tyranii, 

kterou nepředčí nic z temného 
a politováníhodného seznamu lidských 

zločinů. Ptáte se, co je naším cílem? Řeknu 
vám to. Je to vítězství, vítězství za každou 

cenu, vítězství navzdory veškeré hrůze. 
Protože bez vítězství není přežití.“  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Churchill_portrait_NYP_45063.jpg 



WINSTON SPENCER CHURCHILL 

 voják, politik, spisovatel, řečník a státník 

 vynálezce  

 podrobné projekty pro budoucí tank 

 speciální plavidlo umožňující vylodění na plážích 

 slavné plovoucí přístavy zvané Mulberry vybudované při 
vylodění v roce 1944 na pobřeží Normandie 

 pilot, milovník koček, hazardní hráč, zedník, 
zahradník, skvělý hráč póla 

 malíř 

http://www.tyden.cz/obrazek/is-1001201867-4810a61ebf638_275x183.jpg 



WINSTON SPENCER CHURCHILL 

 tvrdý kritik politiky appeasementu 

 PROGRAM: 

 VÍTĚZSTVÍ – VÍTĚZSTVÍ  

    ZA KAŽDOU CENU! 

 

CITÁTY 

VIDEO 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Sir_Winston_S_Churchill.jpg/245px-Sir_Winston_S_Churchill.jpg 

„Nevzdělaní 
lidé čtou rádi 

sbírky 
citátů.“ 

http://citaty.net/autori/winston-churchill/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/39695-winston-churchill/


10. KVĚTNA 1940 

 GENERÁLNÍ OFENZIVA NA ZÁPADNÍ FRONTĚ 
 ÚTOK NA NIZOZEMÍ, BELGII, LUCEMBURSKO 

 BOMBARDOVÁNÍ ROTTERDAMU 

            KAPITULACE 

 doposud kopie útoku 

jako za 1. sv. v. 

 HLAVNÍ ÚTOK 

 ARDENY 

          pokládané  

 za nepropustné 

- CÍL - obklíčení 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Rotterdam.jpg/793px-
Rotterdam.jpg 



BITVA O FRANCII 

 10. 5.  – 22. 6. 1940 

 hlavní útok přes těžce prostupnou oblast Ardenského 
pohoří 

 Němci takto obešli francouzskou obranu 

http://www.birdwatcher.cz/lucembursko.gif 



EVAKUACE Z PŘÍSTAVU DUNKERQUE 

+ okolních pláží 

 OPERACE DYNAMO 

 bitva u Dunkerque 
 britské, francouzské a belgické jednotky obklíčeny německou 

armádou 

 nařízena evakuace 

 Winston Churchill:  

   „kolosální vojenská katastrofa„ 

   „jádro a mozek britského expedičního sboru 
    uvízl v Dunkerque„  

   „zázrak vysvobození". 

 do 4. 6. 338 000 spojeneckých vojáků 

 rozličná plavidla (i soukromé jachty) 

 

pro Brity – symbol ochoty 
obětovat se pro společnou věc 
pro Francouze – hořká porážka 
od odvěkého nepřítele 
pro Němce – navždy 
promeškaná příležitost… 



 Němci k nezastavení 

 Britové - úspěch bude přes 50.000 

evakuovaných 

 24. května - Hitler vydal rozkaz 

zastavit postup směrem k Dunkerque 

– proč? – odpočinek a opravy, 

doplnění zásob (tanky měly velký 

předstih před konvoji se zásobami), 

víra v sílu Luftwaffe 

 útok byl obnoven až 27. května! 
 

„Britští vojáci, podívejte se na 

tuto mapu. Ukazuje vám 

skutečnou situaci, Vaše 

oddíly jsou obklíčeny – 

přestaňte bojovat! Složte 

zbraně!“ 
 



DUNKERQUE 

 



Francie hledá východisko 

 maršál Philippe Pétain – HRDINA OD VERDUNU 
 hrdina z první světové války 

 nedokázal zvrátit běh událostí a vlastně jen podepsal francouzskou 
kapitulaci 

 Francie rozdělena               severní zóna  

             okupována Němci 

                  jižní zóna 

             vazalský režim maršála  
             Pétaina, centrum Vichy 

 Francouzi, kteří se s kapitulací nesmířili  

  prozatímní exilovou vláda v čele s generálem  
  Charlesem de Gaullem. 



PÉTAIN A DE GAULLE 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/De_Gaulle-OWI.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Philippe_P%C3%A9tain_(b
efore_1918).jpg 



HROUCENÍ FRANCOUZSKÉHO ODPORU 

 14. 6. 1940 - vstup do Paříže 

bez boje 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Bundesarchiv_Bild_183-
H28708%2C_Paris%2C_Eiffelturm%2C_Besuch_Adolf_Hitler.jpg/413px-
Bundesarchiv_Bild_183-H28708%2C_Paris%2C_Eiffelturm%2C_Besuch_Adolf_Hitler.jpg http://www.massviolence.org/local/cache-vignettes/L575xH469/map_france1940_1944_EN-59d0a.jpg 



OSAMOCENÁ BRITÁNIE 

 po kapitulaci Francie – jediný vzdorující 

 Hitler se chce vyhnout válce na dvou frontách 

           eliminace Británie 

 

 MOŽNOSTI 

 INVAZE NA BRITSKÉ OSTROVY 

 TOTÁLNÍ LETECKÁ VÁLKA 

 PŘERUŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ  NÁMOŘNÍ BLOKÁDOU 

 očekával, že VB sáhne po příměří či ji donutí leteckou 
a ponorkovou válkou 

 



OPERACE SEELÖVE 

 ZNIČENÍ BRITSKÉHO LETECTVA 

 DOSAŽENÍ NADVLÁDY VE VZDUCHU 

 8-10 dnů, 

   pak INVAZE 15. září 1940 

 

 velitel LUFTWAFFE  

– říšská maršál  

  HERMANN GÖRING 

http://www.xhrad.cz/galerie/albums/userpics/goring-hermann.jpg 



 



BITVA O BRITÁNII 

 NA STRANĚ BRITŮ 

 nejlepší protitankový příkop – Lamanšský průliv 

 výkonný systém protivzdušné obrany 

 systém včasné výstrahy – radiolokační stanice… 

 stíhací letouny 

 vyškolení a motivovaní piloti 

 organizovaný systém letecké výroby a servisních středisek 

 1. FÁZE – útoky x letectvu a leteckým továrnám 

 2. FÁZE – rozšíření útoků k hranicím Londýna 

 3. FÁZE – denní a noční nálety na Londýn 

 4. FÁZE – noční nálety na cíle po celé Anglii 



SYMBOL - COVENTRY 

 14./15. 11. – se zemí srovnán historic.  střet Coventry 

http://primetime.unrealitytv.co.uk/wp-
content/uploads/2009/10/broadgate_bombed_380x280.jpg 

http://www.findingdulcinea.com/docroot/dulcinea/fd_images/news/on-this-
day/November/Coventry-Devastated-by-German-Bombing/news/0/image.jpg 



ČESKOSLOVENŠTÍ STÍHAČI 

 aktivní účast letců v bitvě o Británii 

 4 československé perutě 

 310., 312., 313 – stíhací 

 311. – bombardovací 

 + JOSEF FRANTIŠEK (polská peruť) – 17 sestřelů 

 celkem 56 sestřelů, 14 pravděpodobných, 6 poškodili 

 

 

http://www.1-prapor-sos.wz.cz/raf/perute/310-squadron-duxford-1940.jpg http://www.1-prapor-sos.wz.cz/raf/perute/310-squadron-duxford-1940.jpg 


