
„Bombarďák“ Arthur Harris
 – velitel bomb. letectva RAF
-  tvůrce plánu systematického bombardování Německa

Avro Lancaster – tahoun nočního 
bombardování Německa RAF



Dolet doprovodných stíhaček
chránících bombardéry

Spitfire

P51 D Mustang

P38 Lightning

P47D Thunderbolt



Denní bombardování
8. let. armáda USA (1942 – 44)

P 51 Mustang
B – 17 Flying Fortress

Karl Andrew Spaatz

Ira Clare Eaker

Velitelé 8. let. armády



Západní spojenci provedli během Druhé světové války kolem 1,8 milionu náletů na 
Třetí říši a její spojence a podrobené země. Svrženo bylo kolem 2,67 milionu tun 
bomb. Z toho:
10 tisíc tun v roce 1940
30 tisíc tun v roce 1941
40 tisíc tun v roce 1942
120 tisíc tun v roce 1943
650 tisíc tun v roce 1944
500 tisíc tun v roce 1945 

Ztráty na životech:
400-550 tisíc v Německu
15 tisíc v Itálii
18,5 tisíce v Rakousku
20 tisíc v Maďarsku
8 tisíc v Rumunsku
2 tisíce v Bulharsku

61 tisíc ve Velké Británii
67 tisíc ve Francii
16 tisíc v Belgii
8 tisíc v Nizozemí
6,5 tisíc v Československu
10 tisíc v Polsku
2 tisíce v Řecku a na Maltě 

Cíle – zničení zbrojní výroby (nedosaženo, na   
konci války dokonce zvýšena)
- zničení dopravní infrastruktury (zčásti, 
hlavně žel. nádraží)
- podlomit psychiku obyvatelstva 

(nedosaženo, naopak hlavně ztráty na 
životech využity něm. propagandou)

Z hlediska ztrát životů civilního obyvatelstva můžeme mluvit až o válečném zločinu x 
totální válka ze strany nacist. Německa, které samo na ztráty vlastních ani 
nepřátelských civilistů nehleděla.











ÚKOLY: 
1) minimálně na jeden PPT slide zpracovat pojmy BOMB. LÜBECKU A DRÁŽĎAN + OPERACE 
GOMORA
2) zhlédnout a udělat jeden PPT slide : 
https://www.youtube.com/watch?v=pj5dm4vTbo0
3) zhlédnout film a udělat si poznámky:
Memphis Belle dostupný na ulozto.cz 

PPT poslat na adresu petrik@gymkrom.cz do neděle 29.3.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5dm4vTbo0
mailto:petrik@gymkrom.cz


- ze strany Německa začala již v září 1939
- taktika vlčích smeček x konvoje z USA do VB (a z VB do SSSR – Murmansk) 

– ponorky vítězí
- uprostřed Atlantiku „černá díra“ – oblast bez letecké kontroly
- zlom v roce 1943 – nasazení US letadel Liberátor (včetně čs. 311. perutě)
- masivní US výroba jednoduchých nákladních lodí typu Liberty
- 80 - 90% úmrtnost posádek ponorek
- Spojenci vyhráli díky sonaru (podvodní radar) na torpédoborcích, letadlům s velkým 

doletem,dobré organizaci konvojů a velkému počtu lodí Liberty



Lodě Liberty

US torpédoborec třídy Fletcher



B 24 Liberator – protiponorkový letoun čs. 311. peruť u Coastal Command

FW 200 Condor
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