
 

Fakta o bitvě u Passchendaele: Kde přesně a kdy to bylo? Kolik bylo obětí? 
Proč je to tak důležité? 

Kdy byla bitva u Passchendaele? 

Ofenziva započala dne 31. 7. 1917 a skončila o více než tři měsíce později 
6. listopadu.  

Proč bitva u Passchendaele začala?  

Vrchní velitel britské armády ve Francii, generál Sir Douglas Haig, věřil, že 
německá armáda je blízko zhroucení a k porážce potřebuje „ještě jeden úder“. 

Francouzský útok, nazvaný Nivelle Offensive, skončil v květnu 1917 
katastrofálním neúspěchem a podnítil generála Haiga, aby prosadil velkou 
britskou ofenzívu. 

Krátce před Passchendaele, v červnu, spojenecká armáda dobyla nedaleký 
Messines Ridge, což také posílilo přesvědčení, že morálka německých jednotek 
je nízká. 

Co se stalo?  

Ofenzíva Passchendaele začala dne 18. července bombardováním německé linie 
s tisíci děl a miliony granátů. 

Poté 31. července časně zrána začal útok pěchoty. Ale k překvapení armády 
německá armáda bojovala dobře a spojenecké zisky nebyly tak velké, jak se 
očekávalo. 

Oblast zároveň zažila nejsilnější srážky za více než 30 let a vojáci byli zaliti 
bahnem. Mnoho mužů a válečných koní se utopilo v tekutém bahně a dokonce 
i tanky uvízly. 

Útok byl dočasně zastaven, než se znovu rozběhl 20. září s dalšími útoky 
na začátku října. 

Německá armáda také použila yperit, takže mnoho vojáků utrpělo chemické 
popáleniny.  



 

I přes masivní ztráty a malé zisky Spojenců, generál Haig odmítl uznat porážku 
a nařídil pokračovat v útocích.  

6. listopadu vojska konečně dobyla vesnici a ofenzíva byla odvolána a generál 
Haig slavil úspěch.  

Kolik lidí zemřelo?  

I když je obtížné stanovit přesná čísla, odhaduje se, že okolo 325 000 Spojenců 
a 260 000 Němců zahynulo v bitvě u Passchendaele. 

Mezi Spojenci bylo 36 000 Australanů, 2 500 Novozélanďanů a 16 000 Kanaďanů. 
Okolo 42 000 těl nikdy nebylo nalezeno.  

Proč je to důležité?  

Tato bitva se stala symbolem bahnité zákopové války s velkým počtem obětí, 
které definovaly první světovou válku. Spojenecké síly pokročily pouze o 5 mil 
v průběhu celé bitvy. 

Operace sklidila značnou kritiku, když generál Haig pokračoval ve válce i přes 
vidinu nepravděpodobného obratu.  

I když obě strany hořce trpěly, panuje názor, že německá vojska si mohla dovolit 
značné ztráty ještě méně. 

Jak si to připomínáme?  

Věž Menin Gate v belgickém městě je pokryta jmény 54 391 britských mrtvých, 
kteří nemají žádný známý hrob, jak uvádí komise Commonwealth War Graves 
Commission. 

http://www.gatewaysfww.org.uk/ 

 


