DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945)
4. Velký obrat (1943-1944)
Ano, řekněme, že ten velký obrat ve II. světové válce nastal někdy v únoru 1943. Jak jsme si už v minulé
kapitole nastínili, zatímco Japonci evakuují svá vojska z Guadalcanalu, německý wehrmacht potvrzuje svou
kapitulaci v bitvě u Stalingradu. Přece jen byl nakonec Hitler donucen bojovat přes zimu…
Spojenci tedy slaví svá dvě veliká vítězství. Na jedné straně Američané pomalu vytlačují Japonce z citlivých
zón Pacifiku, i když to ještě nějakou tu chvilku potrvá, a na druhé straně Rudá armáda vytlačuje Němce ze
Sovětského svazu. Snad jen dodat, škoda, že je Rudá.
Právě v Rusku proběhla během léta 1943 největší tanková bitva celé druhé světové války. Jednalo se o bitvu
u Kurska. Právě zde Němci zaznamenali své další velké ztráty a Stalin si začíná uvědomovat čím dál víc, jak ho
svět bude milovat, až jeho vojáci přijdou osvobodit obsazené státy. Nebo je snad přijdou také obsadit?
Právě toho se západní svět nejvíc bojí. Kam Sovětský svaz vkročí, tam bude postupně s jeho vojáky pronikat
i komunismus. A lidé o tomto ideologickém směru získají mylnou představu. Proto Angloameričané čím dál víc
uvažují o otevření jakési druhé fronty v Evropě. Je nám přece jasné, že po Hitlerově Bleskové válce v Evropě se
až na ostrovní Británii mimo Sovětského svazu na žádném jiném evropském místě v podstatě nebojovalo.
Američané mají sice dost práce s Japonci, Britové si nemohou stále ještě dovolit zaspat nějaký ten německý
útok ze vzduchu na své královské ostrovy, ale stejně si Spojenci moc dobře uvědomují, že je třeba Sovětskému
svazu pomoct a na Němce zaútočit na dalším místě! Už jenom proto, aby se Rusům odvděčili za dvě třetiny
První světové války. Víte, co mám na mysli? Ale samozřejmě, že to nebyl ten hlavní důvod. Opravdu se skoro
nabízí otázka, zda Spojenci mají stále ještě větší strach z Hitlera, nebo ze Stalina.
Každopádně právě o otevření druhé fronty se hovořilo v zimě 1943 na světoznámé Teheránské konferenci.
Zde se sešla poprvé tzv. Velká trojka, tedy J.V.Stalin, F.D.Roosewelt a W.Churchill. Ten základní problém zněl,
kde by se fronta měla přesně otevřít. Návrhů zaznělo více, nebyla to pouze Normandie! Uvažovalo se o
Apeninském poloostrově, Churchill dlouho prosazoval Balkán, protože k tomu měl své důvody. Pokud by se
Spojencům tenkrát podařilo vylodit místo severní Francie opravdu na Balkáně, asi bychom měli opravdu jiné
osvoboditele. Tím pádem bychom po roce 1945 nejspíš ani nespadli do Východního komunistického bloku.
Jenže to jsou pouze spekulace.
Normandie zvítězila, a tak došlo dne 6. 6. 1944 k očekávanému Dni „D“. Začala operace OVERLORD
(Hubitel)! Asi dvěma milionům spojeneckých armád se v tehdejším horkém létu podařilo vylodit na pobřeží
obsazené severní Francie. Hlavní německé velení v ten den chybělo, a tak dostala spojenecká vojska pár hodin
k dobru. Létající vnitřnosti mísící se s krví a zvratky jste si mohli naturalisticky užít ve filmu Zachraňte vojína
Ryana, ale já chci poznamenat, že tahle vojenská akce se prostě nezapomíná. Podařilo se totiž prolomit
německou obranu pobřeží a tím začít poslední fázi války: „stlačování wehrmachtu do obrovských kleští“.
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