
Mgr. Evžen Petřík



Casablanca – leden – US/VB o 2. frontě
Quebec – srpen – Roosevelt vs. Churchill. plány
Moskva – říjen – ministři. z. věcí USA/VB/SSSR
Káhira – listopad – USA/VB/Čankajšek
Teherán – listopad/prosinec – Velká trojka





D – Day 6.6.1944

- kombinovaná operace (spolupráce pozemních, námořních a leteckých sil)
- využity 
- pečlivé přípravy (výběr místa, data, klamné operace, spolupráce s odbojem aj.)
- výběr místa – 5 pláží s kódovým označením
- klamné operace - plán Fortitude (bombardování Calais, neexistující Patton. armáda)
- speciální zbraně (Hobartovy legrácky, torpedo Bangalore)
- logistika (přístav Mulberry, doprava paliva  Pipeline)
- spolupráce s francouzským odbojem (kódem Verlainova báseň Píseň podzimní)
- výsadky před samotným vyloděním (výsadkové jednotky, Rangers)

- operace odložena kvůli špatnému počasí
- 5.6. aktivován odboj, vzdušné výsadky US a VB jednotek
- 6.6. jako první zasáhly jednotky Rangers
- největší ztráty na pláži Omaha - utopené tanky, strmé břehy
- velitelé, počty atd. – viz obrázek



Hodnocení

- největší vyloďovací operace v dějinách, do konce června téměř 1 mil. vojáků
- dokonalé oklamání Němců a získání času
- nesplněny cíle 1. dne, přesto úspěch – vybudování předmostí
- návaznost operací Cobra (US) a Goodwood (VB) – průnik do franc. vnitrozemí 

spojenecký postup zpomalovala krajina 
plná živých plotů zvaná bocage vhodná 
pro obranu







Dwight Eisenhower (Ike) – vrchní 
velitel spojeneckých jednotek

Erwin Rommel – velitel německé obrany







Operace Fortitude (součást operace Bodyguard)

Fortitude North - vylodění v Norsku
- Pattonovi duchové – neexistující armáda FUSAG

Fortitude South – vylodění u Pas de Calais
- masivní bombardování oblasti
- falešná letiště a technika

Tzv. dummy tanks and airplanes



Torpedo Bangalore



Přístav Mulberry





Pipeline





Generál 
Percy Hobart







DUKW

Tetrarch



Pegasus Bridge – 6 brit. kluzáků s 50 výsadkáři mjr. Howarda













St. Mére Eglise
- Město osvobozené US 82. a 101.výs. divizí 





Pointe du Hoc – baterie děl ohrožujících pláže
Omaha a Utah; US Rangers pplk. Rudera





Point du Hoc –
US jednotky Rangers





Vylodění US sil na krvavé Omaze – ztráty 10%





„Krvavá“ Omaha
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