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Název projektu symbolizuje cestu spojenců ode dne „D“ 
(vylodění v Normandii 6. června 1944) do dne „V“ (den vítězství 
6.května 1945). Základní myšlenkou projektu iniciovaného 
v roce 2009 městem Plzeň ve spolupráci s Patton Memorial 
Pilsen bylo především symbolické propojení začátku a konce 
cesty spojeneckých vojsk při osvobozování evropského 
kontinentu na konci II. světové války. 

V rámci projektu From D-Day to V-day jsou pro návštěvníky 
připraveny také dvě naučné stezky. Jedna je přímo v Plzni, 
druhou najdete na Domažlicku. Na každé zastávce se 
pomocí informačních štítků obsahující tzv. QR kód a NFC čip 
dozvíte více informací o místě. Mobilní telefon vám zpřístupní 
i fotografie a příběhy, které se k události či místu váží.

Osvoboď Plzeň je hra pro studenty, ve které družstva soutěží 
o putovní helmu generála G. S. Pattona. Své dovednosti 
prokazují ve znalostním testu. Ti nejlepší poté postupují do 
finále, kde jsou pro ně připraveny disciplíny vojenské zdatnosti 
a taktické dovednosti.

www.osvobodplzen.cz

DVD obsahuje v českém i anglickém jazyce přesný popis 
bojových operací a postupu vojsk ode dne D – vylodění 
spojeneckých vojsk v Normandii až po V – Day (den vítězství 
v evropě). Historická fakta jsou doplněna velkým počtem 
fotografií, dobových map a osobních příběhů veteránů, kteří 
osvobozovali jihozápadní Čechy a Plzeň.

V roce 2011 vydalo Statutární město Plzeň spolu s vydava-
telstvím Svět křídel knihu 500 hodin k vítězství. Titul mapuje 
postup americké armády při osvobozování evropy a je 
doplněn bohatým mapovým i fotografickým materiálem. 
Historická data jsou proložena osobními příběhy amerických 
veteránů. Mnozí z nich se každoročně oslav v Plzni účastní.

Součástí jednotek americké armády, které osvobozovaly 
Plzeň, byl i 17. střelecký prapor. V česko-francouzské 
publikaci najdete fotografie a vzpomínky belgických veteránů 
na osvobozování západních Čech.

Knižní tituly i DVD je možné zakoupit v Patton Memorial Pilsen.

plzeň

V Plzni se každoročně od roku 1990 na začátku května konají 
Slavnosti svobody. Z celého světa přijíždějí lidé, aby společně 
s Plzeňany, americkými veterány a jejich rodinnými příslušníky 
oslavili osvobození města. Právě účast veteránů, jejichž každo-
roční návštěvy bývají plné mnoha emocí…

termíny slavností svobody v plzni

1.–6. května 2015

Slavnosti svobody se konají 
vždy první víkend v květnu.

www.slavnostisvobody.cz



Muzeum patton memorial pilsen bylo slavnostně otevřeno 
5. května 2005 u příležitosti 60. výročí osvobození města 
Plzně a jihozápadních Čech americkou armádou. Tato stálá 
expozice je nesmazatelnou vzpomínkou na historické události 
konce II. světové války.
Plzeňané na pomoc amerických vojáků nikdy nezapomněli. 
Od roku 1990 se ve městě začátkem května konají každoročně 
Slavnosti svobody za účasti amerických a belgických veteránů, 
kteří v roce 1945 město osvobodili.

Významná část expozic připomíná legendárního velitele 
3. americké armády, generála George S. Pattona jr. a jeho 
dlouholetého přítele generála ernesta N. Harmona, který 
poskytl technickou i materiální pomoc při obnově naší země 
a spolu s americkými jednotkami se rozloučil s českým 
obyvatelstvem při poslední přehlídce v listopadu 1945.

Muzeum přivítalo celou řadu významných hostů. Mezi ty 
nejvzácnější patří američtí a belgičtí veteráni, kteří se osobně 
podíleli na osvobození jihozápadních Čech.

Podstatnou část muzea Patton Memorial Pilsen tvoří více než 
1500 vystavených exponátů ze sbírek soukromých sběratelů, 
pamětníků a darů amerických a belgických veteránů.

Vstupní část zachycuje poslední nálety v západních Čechách 
a bombardování Škodových závodů.

autentické fotografie zachycující okamžiky posledních dní války, 
příchod amerických vojsk, chvíle odpočinku a přátelských setkání 
s obyvateli.

Další expozice dokumentují postup americké armády na úze-
mí Československa a pobyt amerických vojáků až do listo-
padu 1945.

Češi, američané, Španělé, Belgičané, Francouzi…
Návštěvníci přijíždí do muzea z daleka i z blízka.

Dobové dokumenty, noviny a časopisy z období totalitního režimu 
v letech 1948 - 1989, symbolicky umístěné do zamřížovaného 
prostoru klece, vypovídají o snahách komunistického režimu 
násilně zkreslit fakta o osvobození Plzně americkou armádou.

Muzeum nabízí také pohled do poválečného období, kdy 
hospodářská pomoc UNRRa pomohla mnoha lidem překonat 
těžkou situaci.

američtí veteráni darovali na památku zdravotnický materiál, 
jídelní potřeby, polní dávky, sportovní a rekreační potřeby, 
řemeslnické nářadí, tiskoviny a mnohé další rozmanité předměty.
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1     Lodička s vlastnoručním podpisem G. S. Pattona

2     Chodský kroj darovaný generálovi v létě 1945 v Domažlicích

3     Kopie obrazu generála Pattona z roku 1945, který ztvárnil polský malíř              
        Boleslaw Jan Czedekowski

4     Bronzová busta plukovníka Charlese Noblea

5     Převzetí dobových tiskovin s generálem G.S. Pattonem jr. od Charlese Noblea  
       (syna plukovníka Charlese Noblea), květen 2006

6     Odhalení busty plukovníka Charlese Noblea 6. května 2009 za přítomnosti    
       jeho rodiny a amerických veteránů

7     Vlajka USa, která vlála na budově Capitolu ve Washingtonu 5. prosince 2006
       na počest otevření muzea Patton Memorial Pilsen v České republice

8     Osobní předměty amerických vojáků osvobozujících západní Čechy v roce 1945  
       (mapy, deníky, památníky, části výstroje a výzbroje)

Unikátní exponáty návštěvy z celého světa

totalitní režim


