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Boje Rudé armády 9. května 1945 
v Praze

Tomáš Jakl

Prý přišli včas, však vtrhli jako vichřice
Karel Kryl: Jeřabiny, 1967

Ač to může znít překvapivě, podrobný popis bojů Rudé 
armády v Praze 9. května 1945 doposud nikdo v úplnosti 
nezpracoval. V prvním pokusu o historiografické zpraco-
vání Pražského povstání z roku 1946 jsou boje Rudé ar-
mády v Praze zachyceny na úrovni poznání, odpovídající 
té době. Stručně jsou zmíněny boje o budovy Kadetky 
a VTLÚ.1 Mezi lety 1948–1989 byl kánonem obraz Rudé 
armády, která včasným příchodem zachránila Prahu 
před zničením, jak jej vytvořil ve svém děkovném tele-
gramu z 11. května 1945 sovětskému vůdci J. V. Stalinovi 
předseda tehdejší československé vlády Zdeněk Fierlin-
ger.2 Nastínil v něm bojovou situaci Pražského povstání 
tak, jak vypadala dopoledne 8. května. Telegram formu-
loval ovšem tak, jako by právě do takovéto situace přije-
ly sovětské tanky 9. května, porazily německé jednotky 
dobývající Prahu a zachránily město před zničením. Veš-
keré, i pramenným výzkumem podložené texty, které by 
se s tímto kánonem rozcházely, byly nežádoucí. Karel 
Bartošek, který ve své práci z roku 1960 chtěl především 
rehabilitovat Pražské povstání v očích všemocných sou-
druhů, to obešel tím, že pro popis 9. května obsáhle po-
užil emotivní citáty o příjezdu sovětských tanků od do-
bově přijatelných autorů Marie Majerové, Gézy Včeličky 
a Borise Polevoje.3 Samotné sovětské operace ve městě 
pak odbyl jediným obecným odstavcem. Pokud zmiňuje 
detailněji některé boje, ve kterých se měla 9. května an-
gažovat – a rozhodnout je vítězně – Rudá armáda, pak 
paradoxně zmiňuje Letenské náměstí a Zlíchov.4 V obou 
případech však šlo o záležitost pražských povstalců bez 
účasti rudoarmějců, ve druhém případě dokonce s pod-
porou vlasovského dělostřeleckého oddílu majora Gu-
banova.5 Také jeho tvrzení, že s Rudou armádou přišla 
do Prahy poprvé socialistická armáda, se nezakládá na 
pravdě. Toto smutné prvenství si odnesla armáda nacio-
nálně-socialistického Německa v roce 1939.

Kolektiv autorů, vedený Břetislavem Tvarůžkem, v pu-
blikaci Osvobození Československa Rudou armádou 
z roku 1965, založené i na materiálech Centrálního ar-
chivu Ministerstva obrany SSSR, věnoval operacím Rudé 
armády v Praze necelou jednu stránku bez konkrétních 
detailů.6 O rok později vydaná populárně naučná publi-
kace Otty Růžičky a Stanislava Vobořila Pražský květen 

je doposud nejdůležitějším vydaným pramenem k boji 
na Klárově. Autoři v ní publikovali zaznamenané výpo-
vědi přeživších členů osádky Gončarenkova tanku, kteří 
Prahu navštívili v předchozím roce při oslavách dvacáté-
ho výročí osvobození Prahy.7 Sovětský armádní generál 
I. G. Ziberov, který též Prahu navštívil v roce 1965, vydal 
na téma Pražské operace dva texty v odborném časopise 
Historie a vojenství. Jeden ještě v témže roce8 a druhý 
– již za zcela změněné situace – o pět let později.9 Ge-
nerál Ziberov měl sice nevýhodu „outsidera“, protože 
v Pražské operaci velel předsunutému odřadu 3. gardo-
vé tankové armády, který do Prahy dorazil jako druhý, 
měl však výhodu v tom, že tehdy jako první navázal spo-
jení s Českou národní radou. Ve svém vyprávění i obou 
článcích prokázal bystrý úsudek, dobrou paměť, opře-
nou i o studium pramenů v sovětském Centrálním archi-
vu Ministerstva obrany, a talent pro historiografii. Na-
rativ jeho prvního článku uvádí vše důležité k počátku 
a průběhu Pražské operace, ovšem v následujících letech 
normalizace jako by pro většinu českých historiků vůbec 
neexistoval. Zejména charakter bojů mimo Prahu po-
psal generál Ziberov velmi přesně. K samotným bojům 
ve městě jej však omezuje zmíněná optika 3. gardové 
tankové armády, která v Praze podle všeho už žádný boj 
nesvedla. Ve svém druhém článku již generál Ziberov 
rozšířil svůj záběr i na 4. gardovou tankovou armádu, 
a i když zmiňuje odchod německých sil z Prahy 8. května, 
navrátil se k Fierlingerovu kánonu. Tvůrčím způsobem 
jej však rozšířil o tvrzení, že německé jednotky, které 
po 8. květnu zůstaly ve městě, měly dál vraždit pražské 
povstalce a pomocí trhavin město 10. a 11. května zni-
čit. Proto měl příjezd sovětských tanků 9. května 1945 
Prahu podle něj skutečně zachránit. Tato legenda jeho 
druhý článek poněkud devalvuje, jako přílohu k němu 
uvedl ovšem krátkou edici několika dokumentů, která 
cenná je. Jeden z dokumentů mimo jiné potvrzuje, že 
sovětští velitelé nečekali, že před Prahou narazí na ně-
mecké ústupové kolony.

Čestmír Amort v roce 1970 vycházel při popisu střetnutí 
na Klárově z publikace Otty Růžičky a Stanislava Vobo-
řila. Ostatní boje mimo Klárov pouze zmínil v neúplném 
výčtu.10 Z vlastních rozhovorů s osádkou Gončarenkova 
tanku z roku 1965 těžil také Ota Holub ve své populari-
zační práci vydané v roce 1975. Selektivně využil též ar-
chiválie z Vojenského historického archivu, bohužel ale 

1 Pražská květnová revoluce. Katalog ke stejnojmenné výstavě. Hlavní město Praha, Praha 1946, s. 37 a 41.
2 Stanislav KOKOŠKA, Praha v květnu 1945 – historie jednoho povstání. Nakladatelství lidové noviny, Praha 2005.
3 Karel BARTOŠEK, Pražské povstání 1945. Naše vojsko a ČSBS, Praha 1960, s. 226–237.
4 Tamtéž, s. 228 a 229.
5 Pavel ŽÁČEK, Prahou pod pancířem vlasovců. Mladá fronta, Praha 2015, s. 86–93, 115 a 260–268.
6 Břetislav TVARŮŽEK a kol., Osvobození Československa Rudou armádou 1944/45. Díl II. Naše vojsko, Praha 1965, s. 375.
7 Oldřich RŮŽIČKA – Stanislav VOBOŘIL, Pražský květen. Orbis, Praha 1966.
8 Ivan Georgijevič ZIBEROV, Jak byla osvobozena Praha v květnu 1945. HaV 1965, č. 2, s. 141–162.
9 Ivan Georgijevič ZIBEROV, Pochod na pomoc Pražskému povstání. HaV 1970, č. 4–5, s. 544–561.

10 Čestmír AMORT, SSSR a osvobození Československa. Svoboda, Praha 1970, s. 236–240.
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bez archivních citací, které by umožňova-
ly jeho narativ kriticky ověřit. Uvádí po-
stup sovětských tanků od Berlína, zmiňuje 
boje u Nové techniky, Kadetky, u náměstí 
Svobody a na Klárově.11 Armádní generál 
D. D. Leljušenko ve svých pamětech, vy-
daných rusky v roce 1975 a česky o pět let 
později, uvádí správně boj u budovy ge-
nerálního štábu a mylně vyhnání Němců 
z Pražského hradu sovětskými tankisty. Svůj 
popis střetu na Klárově opírá také o své roz-
hovory s veterány z Gončarenkova tanku 
v Praze v roce 1965.12 Svá bádání o Pražské 
operaci v sovětských archivech shrnul Miro-
slav Broft v roce 1976 v časopise Historická 
geografie. Jeho mapa č. 12 z tohoto článku 
dobře zachycuje místa posledních větších 
bojů v Praze dopoledne 9. května 1945, vy-
nechává ovšem Zlíchov. Boje jsou ale bohu-
žel zakresleny do postavení německé obra-
ny, tak jak byla plánována na jaře 1945 pro 
případ frontových bojů ve městě, která jsou 
pro dopoledne 9. května 1945 zcela irele-
vantní. V textové části článku se soustředil 
na popis postupu sovětských jednotek v Pražské operaci 
mimo Prahu a boje ve městě vůbec nezmiňuje.13 Ze stu-
dia v CAMO SSSR vyšel i František Nesvadba v práci z roku 
1980.14 Z Prahy uvádí konkrétně jen boj na Klárově. V roce 
1985 místa bojů Rudé armády na území obvodu Praha 6 
správně, ovšem bez bližších podrobností, vyjmenoval To-
máš Pasák.15 V témže roce vydal Miroslav Broft výsledky 
svých výše zmíněných bádání knižně.16 Opět se rozsáhle 
a podrobně věnoval manévrům sovětských jednotek na 
čs. území, samotné boje v Praze však zmínil jen letmo. Na-
víc chybně uvedl, že sovětské jednotky dobyly v budově 
generálního štábu na Vítězném náměstí sídlo německého 
velení. Oldřich Mahler a Miroslav Broft ve své populari-
zační práci z téhož roku sice věnovali bojům Rudé armády 
v Praze dvě kapitoly, jde ovšem o výtah z výše zmíněných 
publikací, včetně citací emotivních popisů Marie Majero-
vé, Gézy Včeličky a Borise Polevoje.17 V osmdesátých letech 
dvacátého století vznikl také text souhrnné publikace OV 
ČSPB Praha 6 o pražském povstání na území obvodu, pu-
blikovaný nicméně až v roce 2015.18 Text bohužel neobsa-
huje odkazy na prameny a v jeho líčení událostí 9. května 
jsou v některých případech prokazatelné posuny v časové 
souslednosti. 

Po roce 1989 již sice Fierlingerův kánon není vyžado-
ván, paradoxně však v historickém vědomí do určité míry 
přetrvává, přestože seriózní historické práce již přinášejí 

podstatně korigovaný obraz. Fotografickými prameny 
k tomuto dni se zabývá článek z roku 2002 ve sborníku 
Historická fotografie.19 Stanislav Kokoška ve své knize 
o Pražském povstání správně charakterizuje boje Rudé ar-
mády v Praze 9. května 1945 jako ničení německých ústu-
pových kolon a dobývání objektů, které německá armáda 
a Waffen-SS nestačily včas vyklidit, ani on ale – i vzhledem 
k hlavnímu tématu své práce – nezachází do detailů.20 Jin-
dřich Marek popisuje zákulisí referování sovětských váleč-
ných korespondentů z osvobozené Prahy, ale samotným 
operacím Rudé armády ve městě se – s výjimkou boje na 
Klárově – detailně nevěnuje.21 Stanislav Zámečník se při 
popisu 9. května zaměřuje spíše na situaci mimo Prahu.22 
Naproti tomu Václav Kural a Zdeněk Štěpánek ve své 
knize, vydané v roce 2008, udržují původní komunistic-
ký narativ o rozhodující roli Rudé armády při osvobození 
Prahy a považují německý odpor v Praze stále za ale spoň 
v některých případech organizovaný.23 V pokusu o synté-
zu válečných operací na československém území z roku 
2009 naopak boje Rudé armády v Praze, kromě střetu na 
Klárově, zmíněny nejsou.24 Nejnověji se operacím 63. gar-
dové tankové brigády v Pražské operaci, včetně střetnutí 
na Klárově, věnoval ve dvou textech Milan Kopecký. Vyšel 
z výše zmíněné literatury, doplněné současnou ruskou po-
pularizační produkcí. Soustředil se především na střet na 
Klárově, k ostatním místům uvedl pouze stručný výčet.25

Postup sborů sovětské 3. gardové tankové armády 6. a 7. května 1945. Poté co 
6. tankový sbor narazil na německou obranu u Wilsdruffu, stáhl se a bráněná místa 
obešel ze západu.
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11 Ota HOLUB, Smrt na prahu vítězství. Magnet, Praha 1975.
12 Dmitrij Danilovič LELJUŠENKO, Moskva Stalingrad Berlín Praha. Naše vojsko, Praha 1980, s. 454–457.
13 Miroslav BROFT, Osvobození Prahy Sovětskou armádou. Historická geografie, r. 1975, č. 14–15, s. 87–119 plus mapové přílohy 8–12.
14 František NESVADBA, Za svobodu Prahy. Horizont, Praha 1980.
15 Tomáš PASÁK, Základní rysy protifašistického odboje v Praze 6. In: Bojovali za nás. OV ČSPB Praha 6, Praha 1985, s. 44.
16 Miroslav BROFT, Pražská operace. Naše vojsko – Čs. svaz protifašistických bojovníků, Praha 1985.
17 Oldřich MAHLER – Miroslav BROFT, Praha v květnu 1945. Panorama Praha 1985, s. 147–194.
18 Otto HÁJÍČEK – Miroslav KOLEDA – František NEVĚŘIL, Kronika Pražského květnového povstání ve dnech 5. až 9. května 1945 v oblasti dnešní Prahy 

6. Unicornis, Praha 2015.
19 Tomáš JAKL, Pražský 9. květen ve Fotografii. In: Historická fotografie, r. 2001, č. 1, s. s. 39–50.
20 S. KOKOŠKA, Praha v květnu 1945.
21 Jindřich MAREK, Barikáda z kaštanů. Svět křídel, Cheb 2005, s. 196–199.
22 Stanislav ZÁMEČNÍK, Český odboj a národní povstání v květnu 1945. Naše Vojsko, Praha 2006, s. 134 a dále.
23 V.KURAL – Z. ŠTĚPÁNEK, České národní povstání v květnu 1945. Karolinum, Praha 2008, s. 192–194.
24 Jaroslav HRBEK a kol., Draze zaplacená svoboda. Paseka, Praha 2009, II. díl, s. 256 a 257.
25 Milan KOPECKÝ – Petr ŠTĚPÁNEK, Sovětský střední tank T-34/85. Magnet Press Slovakia, Bratislava 2015, s. 96–100. Milan KOPECKÝ, 63. čeljabin-

ská gardová tanková brigáda v Praze. Hobby historie 2015, č. 2, s. 15–17. 



75

Boje Rudé armády 9. května 1945 v Praze

Ohlasům a vypodobnění sovětského příjezdu do Pra-
hy v celé šíři popkultury zde není prostor se detailně 
věnovat. Zmiňme snad alespoň médium nejvlivnější, 
jímž byl od druhé světové války až donedávna nepo-
chybně film. Sovětsko-československý lyrický povídkový 
film Májové hvězdy26 z roku 1959 je asi ze všech dále 
zmíněných snímků umělecky nejhodnotnější. V jedné 
své epizodě zachycuje smrt sovětského vojáka v boji 
s německým ostřelovačem na Malé Straně, ovšem podle 
kontextu až ve dnech následujících po 9. květnu. Tragi-
komický film Maratón27 z roku 1968 představuje v čes-
koslovenské kinematografii asi poslední vzepětí pokusu 
vidět sovětské vojáky upřímně jako osvoboditele. Nic-
méně toporné postavy, předvídatelná rozuzlení i „slzo-
pudné“ scény jej činí umělecky nepříliš zdařilým. Z ne-
přesností při zobrazení historických dějů stojí za zmínku 
nesmyslné zajišťování trasy Rudé armády RA přes Kruš-
né hory průvodci z řad Čs. armádního sboru. Aby auto-
ři překonali několikasetkilometrovou vzdálenost mezi 
Slovenskem, kde sbor působil, a Saskem, odkud postu-
povaly na Prahu sovětské tanky 1. ukrajinského frontu, 

nechali přepravit čs. průvodce letecky a u Drážďan do-
konce vysadit padáky! Fierlingerovu kánonu plně od-
povídá scéna, kdy němečtí dělostřelci, dobývající Prahu, 
u Chaber otáčejí svá děla proti přijíždějícím tankům 
Rudé armády. Další těžké boje pak film situuje po jejich 
příjezdu do města. 

Mladší filmové snímky již vznikaly za sovětské okupa-
ce Československa a s větší či menší mírou nesou punc 
kolaborace. Dvoudílný výpravný snímek Osvobození 
Prahy28 již podrobně rozebral Milan Ducháček v roce 
2005.29 Kýčovité davové scény a prkenné herecké výkony 
řadí tento velkofilm mezi výrazně nepovedené příklady 
čs. filmového umění. Z hlediska historiografie zde zmiň-
me opět závislost na Fierlingerově kánonu. Boje před 
Prahou jsou pojednány jako regulérní tanková bitva, 
stejně tak střetnutí na Klárově. Nejhlouběji snad čeští 
filmaři při vypodobnění 9. května 1945 klesli v roce 1980 
filmem Svítalo celou noc,30 a to jak umělecky, tak v ahis-
toričnosti. V tomto filmu je zápletka postavena na tom, 
že hlavní hrdina je po celonočním boji o budovu gymná-
zia v Karlíně (!) zachráněn příjezdem sovětských tanků. 

Postavení levého křídla německé 4. tankové armády pravděpodobně 6. května 1945. Severně od Drážďan na východním břehu Labe je 
tankový parašutistický sbor Hermann Göring se čtyřmi tankovými divizemi a jednou divizí tankových granátníků. Na západním břehu 
Labe pak 90. armádní sbor se dvěma pěšími divizemi a třemi pěšími bojovými skupinami. V samotných Drážďanech 4. armádní sbor.
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26 Májové hvězdy. Sovětský svaz / Československo, 1959, 89 min, režie Stanislav Rostockij, Stanislav Strnad, scénář Ludvík Aškenazy.
27 Maratón, Československo, 1968, 100 min., režie Ivo Novák, scénář Jan Procházka, Ivo Novák.
28 Osvobození Prahy, Československo, 1975, 65+75 min (oba díly byly uváděny společně), režie Otakar Vávra, scénář Otakar Vávra, Miloslav Fábera. 
29 Milan DUCHÁČEK, Pražský květen 1945 očima Otakara Vávry: normalizační tlak vs. „umělecký dokument“. In: Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny. Na-

kladatelství Lidové noviny, Praha 2005 s. 253–264.
30 Svítalo celou noc, Československo, 1980, 94 min., režie Václav Matějka, scénář Drahoslav Makovička.
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Pražská operace

Vraťme se však do roku 1945. Němečtí vojáci se na jaře 
tohoto roku kojili nadějí na rozpad protihitlerovské koa-
lice v samém závěru války, který by od Německa odvrátil 
katastrofu kapitulace. Do jaké míry byla tato víra a s ní 
související přesvědčení o dohodnuté linii dotyku západ-
ních a východních spojenců na Labi dílem německé auto-
sugesce,31 spojenecké decepce, souhrou okolností anebo 
kombinací zmíněných možností dnes nevíme. Nicméně 
tehdy široce medializované setkání amerických a sovět-
ských vojáků 25. dubna 1945 na Labi u Torgau, přesto-
že americká armáda jinak zůstávala stát západněji, na 
řece Muldě, naznačuje určité procento druhé zmíněné 
možnosti. Německá 4. tanková armáda soustředila pa-
trně pod vlivem výše zmíněných předpokladů všechny 
své tankové divize na východním břehu Labe, severně 
od Drážďan. Na západním břehu řeky držely frontu dvě 
prakticky bezcenné druholiniové pěší divize. Prostor 
mezi německou frontou na linii Zehren na Labi, Altlom-
matzsch, Zschochau, Grossweitzschen a Technitz na Mul-
dě, Američany na Muldě a Sověty na Labi byl – až na 
úzký americký koridor Eilenburg–Torgau – územím niko-
ho.32 Sovětské tanky se při postupu od Berlína do výcho-
zích postavení pro Pražskou operaci vyhnuly soustředění 
německých tanků u Drážďan a ve městě Riesa přešly bez 
odporu na západní břeh Labe. Podle válečné reportáže 
Borise Polevoje, i podle článku generála Ziberova z roku 
1965, jejich postup na Prahu započal o den dříve, než 
bylo plánováno, protože Němci u Míšně začali ustupovat 
na jih a sovětské tanky 3. a 4. gardové tankové armády 
je začaly pronásledovat.33 Prakticky nerušeně poté pro-
nikly do Krušných hor. Pouze 6. gardový tankový sbor 
3. gardové tankové armády narazil 7. května v 11 ho-
din jihozápadně od Drážďan u Wilsdruffu a Kesseldorfu 
na organizovanou německou obranu. Byl ihned stažen 
zpět, obešel Wilsdruff západně a pokračoval v postupu 
na Prahu. Jediné, co mohlo případně zachránit levé kří-
dlo skupiny armád Střed, byl soustředěný tankový útok, 
vedený 7. května od Drážďan ve směru na Saskou Kame-
nici, do boku postupujících sovětských tankových jedno-
tek. Proč k němu nedošlo, není zřejmé. Maršál Schörner 
neměl údajně se 4. tankovou armádou spojení a o so-
větském postupu na západním břehu Labe jako by ne-
věděl. Svůj štáb 8. května evakuoval do Žatce, tedy pří-
mo pod pásy sovětských tanků, které o půlnoci ze 7. na 
8. května dosáhly československé hranice u Moldavy.34 
Z torzovitých pramenů nelze určit, kde a na které úrovni 

německého velení došlo k přerušení toku informací. Na-
příklad velitel bitevní eskadry Schlachtgeschwader 2 Im-
melmann plukovník Hans-Ulrich Rudel o sovětských tan-
cích v krušnohorských průsmycích věděl a 8. května je 
našel severně od Litvínova.35 Zprávu o zahájení sovětské-
ho útoku v Sasku hlásil 7. května také rozhlasový vysí-
lač v Praze, kontrolovaný Němci.36 Vyčerpaná německá 
4. tanková armáda ale patrně na takový protiútok, i kdy-
by byl nařízen, neměla dostatek sil. Její tankové divize 
8. května ustoupily v Drážďanech na západní břeh Labe 
a v následujících dnech kapitulovaly v prostoru Cínovec 
– Teplice – Ústí nad Labem. Dopoledne 8. května začal 
ústup Hgr. Mitte z fronty ve Slezsku a na Moravě k ame-
rickým liniím v západních Čechách. Boje sovětských rych-
lých skupin mezi Krušnými horami a Prahou nabraly ráz 
kolmého křížení německých ústupových kolon. 

Pro jihovýchodní křídlo Pražské operace nemáme k dis-
pozici prameny sovětské provenience, zato mnohé napoví 
německé relace. Hgr. Ostmark se stáhla z východní fronty 
v noci ze 7. na 8. května 1945 a ustoupila na západ.37 
Hgr. Mitte dostala rozkaz k ústupu až 8. května dopo-
ledne. Mezi pravým křídlem Hgr. Mitte a levým křídlem 
Hgr. Ostmark tak ráno 8. května vznikla mnohakilome-
trová nechráněná mezera. Do mezery bez odporu vjela 
rychlá skupina 2. ukrajinského frontu, především tanky 
6. gardové tankové armády, stočila se na sever a přes Jih-
lavu a Německý Brod postupovala na Prahu. Také do její-
ho pravého boku začaly dopoledne 8. května od východu 
proudit německé ústupové kolony z Moravy a Slezska, 
které však bez těžkých zbraní, zanechaných na frontě, 
neměly proti sovětským tankům žádnou šanci. Výjimku 
tvořilo německé samohybné dělo, které u hřbitova v Jih-
lavě zničilo tři sovětské tanky. Jsou to tři ze čtyř jediných 
známých sovětských tanků zničených v Pražské operaci 
na čs. území mimo Velkou Prahu.38

Německá posádka Prahy a bojové skupiny, které měly 
v předchozích dnech Prahu dobýt, a otevřít ji tak pro 
průjezd frontových jednotek Hgr. Mitte, kapitulova-
ly odpoledne 8. května 1945 do rukou České národní 
rady. Německé jednotky odcházely z města po silnici 
na Beroun a Plzeň od 23.00 8. května do 9.00 9. května 
1945. U Bílého Beránka odevzdali Němci část své těž-
ké výzbroje čs. armádě.39 V mnoha záznamech je uve-
deno, že Němci v noci na 9. května stále dělostřelecky 
ostřelovali Prahu.40 Večer 8. května dělostřelecká bate-
rie Waffen-SS skutečně provedla před ústupem paleb-
ný přepad Karlova.41 Ze svých pozic na pankrácké pláni 
se esesáci začali stahovat na jih kolem půlnoci.42 Němci 

31 Viz např. Hans-Ulrich RUDEL, Navzdory. Bonus A, Brno 1995, s. 239.
32 V Corps Operations in the ETO. V. Corps G-3 Historical Sub-Section, Plzeň 1945, s. 441.
33 Michail TRACHMAN (ed.), Osvobození. Progress, Moskva 1974. Též I. G. ZIBEROV, Jak byla osvobozena Praha v květnu 1945, s. 144.
34 O. RŮŽIČKA – S. VOBOŘIL, Pražský květen, s. 123.
35 Hans-Ulrich RUDEL, Navzdory, s. 237 a 239.
36 Osvobozené České slovo, r. 1, č. 2, Praha 7. května 1945. Zpráva, vydaná tiskem v povstalecké Praze, si zaslouží plnou citaci: „Nový nápor Rudé 

armády do Čech. ČTK – Londýn 7. května. Reuterova kancelář oznamuje: Pražská rozhlasová stanice, která je v německých rukou, jejíž vysílání bylo 
dnes zachyceno v Londýně, prohlásila: Sovětské vojsko, postupující do sudetské oblasti, podniká nápor do Saska. Reuter k tomu uvádí: je to první 
náznak nového náporu Rudé armády do Čech od severu.“

37 Manfried RAUCHENSTEINER, Der Krieg in Österreich 1945. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1985.
38 Čtvrtým má být tank T-34-85 v Nové vsi u Mělníka, který ovšem není zatím doložen fotograficky. Viz I. G. ZIBEROV, Jak byla osvobozena Praha 

v květnu 1945. Též v Lovosicích byl pancéřovou pěstí poškozen první sovětský tank, který pronikl do obce. Viz: http://www.meulovo.cz/prvni-tank-
-ktery-prijel-do-lovosic-8-5-1945/g-5392/id_obrazky=5801&typ_sady=1&p1=68. Za upozornění na tento případ děkuji kolegovi Davidu Šolcovi.

39 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, sign. 72/CII/1/7. Hlášení o odsunu německých jednotek. Za upozornění na tento pramen děkuji kolegovi Jindřichu 
Markovi. Fotografie části čs. kořisti od Bílého beránka viz: Tomáš JAKL, Prahou pod pancířem povstalců. Mladá fronta, Praha 2010, s. 102–107.

40 Např. Václav VOBORA, Zpráva z bojového úseku Sladovna-Bubenečské nádraží, s. 11.
41 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 135/CIV/1/22, Situační hlášení 3. čety 2. četnické motorisované roty v Hořovicch, zasazené v úseku Praha-

-Východ, s. 4.
42 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 22, sign. 147/CIV/8/22, Skupina Z. B. – detachovaný oddíl v Nuslích, Situační zprávy.
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ovšem před stažením z Pankráce za-
pálili ve 21.20 na Zelené lišce sklad 
dělostřelecké munice.43 Detonace 
nábojů z tohoto skladu pak tvořila 
zvukovou kulisu noci z 8. na 9. kvě-
ten a vytvořila iluzi pokračujícího 
dělostřeleckého ostřelování.44

Stejně jako ostatní povstalecká ve-
litelství úseků začalo i v Dejvicích ve-
litelství úseku S-III obsazovat večer 
8. května Němci vyklizované budovy 
v obvodech svých podřízených poli-
cejních revírů, v jeho případě revírů 
24, 25, 26 a 28. V 19.15 vyslalo veli-
telství první obsazovací skupinu do 
budovy Ministerstva národní obrany 
na nynějším náměstí Svobody. Velel 
jí plk.gšt. Adamec, který měl k dis-
pozici 21 mužů. Další skupiny pak 
v několikaminutových intervalech 
vyrážely do budovy Scharnhorsto-
vých kasáren ve škole na témže náměstí, do proviantní-
ho skladu Dejvice, do budovy Bajkalu, Hlavního štábu, 
Zeměpisného ústavu, Oděvního skladu v Květově ulici, 
do objektu Bachmačská 17, do Nové techniky, Vojenské-
ho technického ústavu, do zbrojovky ve Velflíkově ulici, 
do Kadetky, Zbrojnice, úřadu vojenské péče, Masaryko-
vy koleje, protiletadlové baterie u Lumbeho zahrady, 
do Lorety, na Hrad, do Vojenského stavebního dvora 
a k protiletadlovým bateriím na Letenské pláni. Jako 
poslední vyrazila ve 20.31 skupina k převzetí skladiště 
u studentské barákové kolonie, která se nalézala v pro-
storu nynějšího hotelu Diplomat.45

Německé jednotky z Prahy a bojové skupiny Milovice, 
generála Reimanna a 4. pluku SS „Der Führer“ se sou-
středily v Dejvicích na Vítězném náměstí a na Pohořelci 
a postupně odjížděly k Plzni. Povstalecká osádka bari-
kád Na Sekyrce na Velvarské třídě své barikády neroze-
brala, a proto musely německé kolony z Vítězného ná-
městí odbočovat z Velvarské u gymnázia vlevo, směrem 
na Ořechovku.46 Odtud a z Pohořelce německé kolony 
pokračovaly Bělohorskou a nynější Radimovou na Bí-
lou horu, odtud k Bílému Beránku a dále do Rokycan 
a Plzně.

O půlnoci z 8. na 9. května vydal velitel Vojenského 
velitelství Velké Prahy generál Kutlvašr rozkaz, kterým 
doplnil nařízení vydané rozhlasem o německé kapi-
tulaci. Povstaleckým jednotkám nařídil, aby jako sou-
část spojeneckých sil zůstaly vázány klidem zbraní do 
24.00 9. května. Zakázal jakoukoliv útočnou bojovou 
činnost a palbu, s výjimkou sebeobrany.47 Zde je nutné 
také připomenout bod 2 Protokolu o formě kapitulace 

německých branných sil v Praze, který nadřadil případné 
příkazy spojeneckých armád tomuto protokolu.48

Ruzyně – Bořislavka

Při příjezdu sovětského 10. gardového tankového 
sboru 4. gardové tankové armády do Prahy mohla pro 
sovětské tanky představovat vážné nebezpečí němec-
ká protiletadlová děla obrany letiště Ruzyně. Baterie 
Kněževes byla vyzbrojena osmi 8,8cm kanony a baterie 
Dobrovíz šesti 10,5cm kanony a jedním kanonem ráže 
8,8 cm.49 Obě baterie byly ale ráno 9. května již němec-
kou posádkou opuštěny. Posádku letiště a blízkých dělo-
střeleckých kasáren totiž v noci ze 7. na 8. května vytla-
čil do Žatce spolu s pražskými povstalci 3. pluk 1. divize 
Ozbrojených sil Komitétu pro osvobození národů Rus-
ka.50 Příjezd prvních sovětských tanků do Prahy ve 03.50 
ráno 9. května 1945 tak proběhl nerušeně.51 V prostoru 
letiště Ruzyně, Liboce, Veleslavína, Vokovic a odtud na 
východ až na Bořislavku už tehdy nebyli žádní němeč-
tí vojáci.52 Velitel prvního sovětského tanku dostal od 
povstalců na barikádě u hostince „U Vlasty“ ve Vokovi-
cích informace o německé posádce v Masarykově koleji 
v Dejvicích.53 

Velitel skupiny Stará fara povstaleckého velitelství 
Hanspaulka, škpt. J. Knotek, došel kolem jedné hodiny 
v noci k závěru, že Waffen-SS v prostoru Nové techniky 
nerespektují kapitulaci. Vedlo ho k tomu vzdálené du-
nění děl a ojedinělé výstřely z tohoto prostoru. Kolem 
čtvrté hodiny mu zatelefonoval kapitán Koranda z Vo-
kovic, že jeho úsekem projíždějí sovětské tanky. Zprávu 

Kolona sovětských tanků a štábních vozidel na Bořislavce, brzy ráno 9. května 1945.
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43 Deník Vladimíra Stárky – Wabiho, záznam z 8. května 1945. Soukromá sbírka, kopie v archivu autora.
44 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 22, sign. 135/CIV/1/22, Kpt.děl. Karel Ermantraut, Zpráva o činnosti pomocného expedičního sboru z Hořovic, s. 6.
45 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 172/CIV/11/25, Velitelství skupiny S-III, Přehled o obsazování vojenských objektů večer 8. května 1945.
46 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 174/CIV/1/25, Zpráva o činnosti barikádníků podúseku Sekyrka.
47 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 7, sign. 69/CII/1/7.
48 J. MAREK, Barikáda z kaštanů, s. 276.
49 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, sign. 131/C/V/1/21. Zpráva o činnosti skupiny dělostřelectva proti letadlům. Za upozornění na tento pramen děkuji 

kolegovi Jindřichu Markovi. Viz též: Tomáš JAKL, Pozůstatky protiletadlové baterie v Praze-Střešovicích. HaV 2009, č. 4, s. 148–149. Tomáš JAKL, 
Německá protiletadlová baterie na Letenské pláni. HaV 2010, č. 3, s. 149–151. 

50 P. ŽÁČEK Prahou pod pancířem vlasovců.
51 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 178/CIV/3/25, policejní štábní strážmistr Jan Novák, 27. policejní revír Praha Vokovice, Kladenská 454.
52 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 178/CIV/1/25, Plk.gšt. Josef Fetka, Hlášení o průběhu bojů v úseku Vokovice – Veleslavín – Liboc, s. 4.
53 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 178/CIV/4/25, Pamětní zápis o bojích, vedených v úseku Vokovice s počátečním prostorem policejního 

revíru 27 ve Vokovicích, s. 3.
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materiály

předal na velitelství úseku Hanspaul-
ka a nechal probudit obyvatelstvo, 
aby začalo vytvářet průchody v ba-
rikádách. Aby uklidnil obyvatelstvo, 
které se pro pokračující detonace 
a jednotlivou střelbu od Dejvic zdrá-
halo vytvářet průchody v bariká-
dách, nařídil ve 4.45 vyražení k úto-
ku na Novou techniku. Jeho cílem 
bylo zabránit pronikání jednotlivých 
esesáků na Hanspaulku a vysunutí 
vlastního mužstva tak, aby v době 
příjezdu sovětských tanků bylo již 
u budovy techniky. Útok si patrně 
nenechal schválit generálem Ved-
ralem, velitelem úseku Hanspaul-
ka. V poválečné zprávě o činnosti 
úseku Hanspaulka generál Vedral 
uvedl, že útok na techniku proved-
li bojovníci úseku zčásti spontánně 
a zčásti na rozkaz.54 Bojovníci podú-
seku Stará fara postupovali od páté 
hodiny levým křídlem se dvěma ku-
lomety na Zemědělský výzkumný 
ústav a Techniku a pravým křídlem 
na Arcibiskupský seminář a lazaret 
SS. Po dosažení čáry Arcibiskupský 
seminář–Na Dionýsce, bylo zjištěno, 
že francouzské gymnázium již Něm-
ci vyklidili.55

Po příjezdu prvních sovětských 
tanků Kladenskou ulicí na Bořislav-
ku se npor. Čech a por. Dr. Hájíček 
z 1. revoluční baterie na Hanspaul-
ce dostavili na sovětské velitelství 
„U Špačků“. Předali zde sovětským 
tankistům informace o rozmístění 
nepřítele. Sovětské tanky se zde roz-
dělily, dva tanky vrazily jako boční 
zajištění na jih, Starodejvickou ulicí 
na Ořechovku. Hlavní část zůstala 
na Velvarské56 a třetí skupina sovět-
ských tanků provedla obchvat Nové 
techniky od severu, přes Hanspaul-
ku ulicemi Na Pískách, Neherovskou 
a Na Šťáhlavce k francouzskému gymnáziu a Výzkumné-
mu ústavu zemědělskému.57

Dejvice

Kolem 6. hodiny sovětské tanky dohnaly povstalce 
podúseku Stará fara ulicí Na Šťáhlavce. Útok byl zahájen 
současně s několika sovětskými kulomety, hrstkou sovět-
ských pěšáků a tanky. Po obsazení budovy Výzkumného 
ústavu zemědělského byla pěchota zastavena palbou 
od Nové techniky. Část tanků odtud ostřelovala Novou 

techniku a část projela Zelenou ulicí na nynější ulici Ju-
goslávských partyzánů a obkličovala Novou techniku od 
severovýchodu. Pravé křídlo dosáhlo budovu Arcibis-
kupského semináře a posílily jej tanky od gymnázia na 
Velvarské.58 Budovu Arcibiskupského semináře ovládli 
již od německého odchodu večer 8. května zde původně 
internovaní čeští zaměstnanci ministerstva pošt. Palbou 
se nyní zapojili do útoku na Novou techniku.59 Podúsek 
Hanspaulka–zámeček vyrazil do útoku ihned poté, co 
k zámečku dorazila četa sovětských tanků a zahájila pal-
bu na české reálné gymnázium a techniku. Záloha úseku 

Postup sovětských tanků v Dejvicích ráno 9. května 1945 (červené šipky). Zničené německé 
ústupové kolony a budovy Nové techniky jsou znázorněny černě. Modrá patří pražským 
povstalcům. Písmeno A označuje Bořislavku, kde se proud sovětských tanku rozdělil do 
tří směrů. B je boj o Novou techniku, modrá čára B1 zachycuje linii, na které sovětské 
tanky dohonily povstalce podúseku Stará fara. Dvoubarevná linie B2 pak rozvinutí útoku 
povstalců se sovětskou pěchotou. Písmeno C označuje místo opuštěné německé protileta-
dlové baterie. Areál kadetky označuje písmeno D. Prostor, kde bojovníci podúseku Ladi-
slav spolu se sovětskými pěšáky napadli německé ústupové kolony v Radimově, Parléřově 
a Bělohorské ulici, označuje písmeno E.

54 Vojenský historický ústav, podsbírka XIII – Varia, i. č. XIII-12239, Brig.gen. Ing. Josef Vedral, Hlášení o bojové činnosti úseku Hanspaulka od 5. do 
14. května 1945, s. 3.

55 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 175/CIV/3/25, Zpráva o činnosti skupiny Stará fara, s. 11.
56 Nynější Evropská ulice. S výjimkou Velvarské jsou všechny názvy ulic uváděny v současné podobě. K problematice názvů pražských ulic viz: Marek 

LAŠŤOVKA – Václav LEDVINKA a kol., Pražský uličník. 1. díl, Libri, Praha 1997, 2. díl  Libri, Praha 1998, 3. díl, Scriptorium, Dolní Břežany 2012. 
57 O. HÁJÍČEK – M. KOLEDA – F. NEVĚŘIL, Kronika Pražského květnového povstání, s. 135 a 190.
58 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 175/CIV/3/25, Zpráva o činnosti skupiny Stará fara, s. 11.
59 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 22, sign. 153/CIV/1/22, Zpráva o činnosti poštovních zaměstnanců v budově ministerstva pošt ve dnech 5. – 9. květ-

na 1945. 
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postupovala od školy v Sušické ulici na techniku Šárec-
kou ulicí.60 

Hlavní skupina sovětských tanků postupovala přímo 
po Velvarské ulici. V 06.00 sovětské tanky projely po-
staveními revoluční baterie Hanspaulka. Baterie jim 
vypomohla střelivem, napojila je čajem a dodala ke 
každému tanku několik dobrovolníků jako průvodce.61 
Do útoku na Novou techniku se v roli pěšáků připo-
jila i část mužstva 1. revoluční baterie na některém 
z ukořistěných pásových dělostřeleckých tahačů62  Praga 
T-3/III a  Praga T-9.63 Sovětské tanky z Velvarské rozstří-
lely u budovy státního reálného gymnázia, na křižo-
vatce nynějších ulic Evropská a Gymnazijní, německou 
ústupovou kolonu v místě, kde zahýbala k podjezdu 
pod tratí. Poté nynějšími ulicemi Studentskou a Tháku-
rovou postupovaly k Nové technice. Velitel podúseku 
Pension Šárka Mjr. Chval shromáždil u českého reál-
ného gymnázia asi 35 čs. dobrovolníků, kteří na sovět-
ských tancích přijeli z Loun a Kladenska, a s posilou 15 
sovětských pěšáků se třemi lehkými kulomety postupo-
val nynější Studentskou ulicí na techniku.64 V průběhu 
útoku na Novou techniku zastřelili sovětští vojáci tra-
gickým omylem, údajně přes zavřené, pouze průsvit-
né prosklené dveře, v místě jeho bydliště v Thákurově 
(tehdejší Sadové) 532/6 československého brigádního 
generála Ing. Jaroslava Untermüllera, jednoho ze dvou 

čs. generálů, kteří v Pražském po-
vstání položili život.65 

Jako první obsadili povstalci spo-
lu s nepočetnými sovětskými pěšáky 
severní část nynější budovy A Vyso-
ké školy chemicko-technologické, 
kde byl tehdy lazaret SS. Celý laza-
ret byl okamžitě evakuován do Ar-
cibiskupského semináře a ze zajatců 
byly po obou stranách hlavní budo-
vy nynější VŠCHT vyslány dvě dvojice 
parlamentářů.66 V průběhu vyjedná-
vání o kapitulaci se skupina českých 
povstalců zmocnila samohybného 
děla StuG III v bráně budovy a od-
jela s ním na Velvarskou třídu. Oka-
mžitě poté obránci složili zbraně.67 
Tím byl boj o budovy Nové techniky 
přibližně o 11. hodině ukončen.68 
V dobytých budovách bylo zajato 
asi 250 příslušníků SS a 430 částečně 
ozbrojených civilních osob.69 Přibliž-
ně 30 osob spáchalo v 1. poschodí 
budovy sebevraždu. Ukořistěna byla 

dvě samohybná děla StuG III, jeden polopásový obrněný 
transportér Sd. Kfz. 251 a jedno dělo.70 Útok si vyžádal 
přinejmenším šest padlých a osmnáct raněných čs. po-
vstalců a nejméně dvou padlých a tří raněných sovět-
ských vojáků.71

Nynější budovu Generálního štábu přišel převzít 
8. května v 18.00 za čs. armádu pplk. Tesař. Většina pří-
slušníků Wehrmachu budovu opustila do 20.30. Kolem 
21.45 do budovy pronikl K. H. Frank, který se silnou jed-
notkou Waffen SS vytlačil čs. stráže. Odejel asi po půlho-
dině. Čs. vojáci ihned budovu opět obsadili. Do budovy 
se poté několikrát pokusili dostat příslušníci Waffen-SS, 
ustupující přes Vítězné náměstí. Česká stráž je vždy odra-
zila, i za dobrovolné pomoci několika příslušníků Wehr-
machtu, zbývajících v budově. Generál Toussaint opustil 
budovu kolem jedné hodiny ráno 9. května. Českoslo-
venská posádka obsadila okna budovy, do rána odrazila 
další čtyři pokusy esesáků proniknout do budovy a ráno 
podporovala palbou přijíždějící sovětské tanky. Kolem 
11. hodiny si v budově zřídil velitelství sovětský plukov-
ník Klimenko.72 

Jižní část bloku domů nynějšího generálního štábu tvo-
řila budova Vojenského technického ústavu. Budovu pře-
vzal 8. května po 17. hodině škpt.pěch. Bohuslav Strnad 
s třiceti muži od povstaleckého úseku S-III. Po jejich přícho-
du Němci budovu rychle vyklidili. V noci se do budovy také 

Vraky vozidel německé ústupové kolony, zničené u gymnázia v Dejvicích.
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60 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 175/CIV/16/25, Vojenské velitelství Hanspaulka, Dodatek k hlášení o činnosti, s. 3 a 4.
61 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 175/CIV/5/25, Válečný deník 1. revoluční baterie Hanspaulka, s. 3.
62 Tamtéž.
63 Patrně šlo o vozidlo typu Praga T-9, které bylo po povstání vyfotografované v Dejvicích. Viz Jiří PADEVĚT, Průvodce protektorátní Prahou: místa – 

události – lidé. Academia – Archiv hlavního města Prahy, Praha 2013, s. 554–555.
64 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 175/CIV/16/25, Vojenské velitelství Hanspaulka, Dodatek k hlášení o činnosti, s. 3, 4.
65 Jindřich MAREK a kol., Padli na barikádách. Vojenský historický ústav, Praha 2015, s. 20.
66 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 175/CIV/3/25, Zpráva o činnosti skupiny Stará fara, s. 11.
67 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 172/CIV/16/25, Bohumil Cibulka, Dejvice – zpráva o účasti v Pražském povstání.
68 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 22, sign. 153/CIV/1/22, Zpráva o činnosti poštovních zaměstnanců v budově ministerstva pošt ve dnech 5. – 9. květ-

na 1945.
69 Tamtéž. Filmové záběry bojů v Dejvicích a odvádění zajatců od Nové techniky pořídil amatérský kameraman Miroslav Halbík. Viz Hledání ztraceného 

času – Halbíkova revoluce. Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch. Premiéra 4. května 2008 v 10.05 na ČT2. Za upozornění na tento pramen děkuji 
kolegovi Davidu Šolcovi.

70 Fotografie části kořisti viz: Tomáš JAKL, Prahou pod pancířem povstalců. Mladá fronta, Praha 2010, s. 108–109.
71 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 175/CIV/16/25, Vojenské velitelství Hanspaulka, Dodatek k hlášení o činnosti, s. 4, 5.
72 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 172/CIV/1/25, šrtm.pěch. Josef Piskáček, Popis obsazení budovy Hlavního štábu.
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pokusili několikrát dostat příslušníci Waffen-SS, byli však 
odraženi. Ráno pak osádka objektu podporovala palbou 
boj o Novou techniku. Odrazila také pokus esesáků, pr-
chajících před sovětskými tanky, proniknout do budovy.73

Základní škola na nynějším náměstí Svobody sloužila 
za okupace Němcům jako kasárna. Vyklidili je, stejně 
jako protilehlou budovu Ministerstva národní obrany, 
8. května v 19.00. Budovu školy převzal a zajistil škpt.
děl. Palička. Přes náměstí projížděly směrem na Vítězné 
náměstí německé kolony, ustupující z Bubenče. Ráno 
zde byla palbou od Vítězného náměstí napadena kolona 
německé Ochranné policie. Štábní kapitán Palička svým 
zákrokem z budovy školy zabránil německým policistům 
v bojovém rozvinutí. Poté co se palbou připojili povstalci 
z kina Orlík v Terronské 694/6, německá vozidla rychle 
vyklidila náměstí.74 Ulicemi Dostálovou a Na Hutích se 
poté kolona pokusila uniknout směrem k ulici Svatovít-
ské.75 První dva sovětské tanky přijely na nynější náměstí 
Svobody kolem 8. hodiny ranní. Po navázání kontaktu 
s policisty 24. revíru se vrátily na Vítězné náměstí.76

Areál budov Vojenských zásobáren obsadil 8. květ-
na v 17.30 nadporučík v záloze Ing. Dr. Josef Řechka 
s pětadvaceti muži. Sousední Vojenský stavební dvůr 
převzal podporučík v záloze Žatecký s osmi muži. Po 
pokusu K. H. Franka zmocnit se silou budovy Hlavního 
štábu převzal před jedenáctou hodinou večerní velení 
v tomto prostoru mjr.pěch. Alois Votruba. Obranu zá-
sobáren zesílil dalšími dobrovolníky až na téměř pade-
sát mužů. Poté, co první sovětské tanky rozstřílely ně-
meckou kolonu na Velvarské třídě u gymnázia, rozdělil 

posádku zásobáren na pět bojových stanovišť, aby za-
bránil vniknutí prchajících esesáků do objektu. Šestou 
hlídku vyslal střežit Bachmačskou ulici. Německou ko-
lonu o přibližně 14 vozidlech, která se snažila unik-
nout od Vítězného náměstí na Prašný most, rozstříleli 
povstalci z východní části areálu vojenských zásobá-
ren. Němci se proti nim pokusili zaujmout palebné po-
stavení s dělem, které složili z nákladního automobilu 
u restaurace Strašík. Jeho obsluhu ale stačili povstalci 
zlikvidovat dříve, než stačila poprvé vystřelit. Z kolo-
ny padlo jedenáct německých vojáků, pět bylo zajato 
a zbytek uprchl zpět k Vítěznému náměstí a k nádraží 
Dejvice. V průběhu boje došlo ke střetu mezi hlídkami 
3 a 4 v západní části areálu zásobáren a postupujícími 
sovětskými vojáky. Na zákrok majora Votruby se omyl 
vysvětlil a procházející sovětští vojáci vyjádřili houžev-
naté obraně hlídek svůj obdiv.77 

Od Podbaby přijely první sovětské tanky do Dejvic 
v 9.50. Kolona odstranila barikádu v podjezdu pod tratí 
a kolem 11. hodiny pokračovala na Vítězné náměstí.78 
Šlo už patrně o první tanky 3. gardové tankové armády.

Kadetka a Pražský hrad

Pokud by v Praze ráno 9. května 1945 existoval organi-
zovaný německý odpor, smrtelné nebezpečí pro sovětské 
tanky by nyní představovaly další dvě protiletadlové ba-
terie. Jedna u vozovny Střešovice, vyzbrojená šesti kano-
ny ráže 8,8 cm a dvěma ráže 3,7 cm,79 a druhá na Leten-
ské pláni, vyzbrojená deseti kanony ráže 8,8 cm a třemi 

Dobové schéma boje povstalecké posádky Vojenských zásobáren a Technického dvora.
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73 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 172/CIV/4/25, škpt.pěch. Bohuslav Strnad, Vylíčení bojové činnosti čety „Božek“ při obsazení budovy VTÚ 
v Praze XIX ve dnech 8. a 9. května.

74 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 170/CIV/1/25, Zpráva o činnosti 24. policejního revíru, s. 7. 
75 Zpráva 25. policejního revíru, citovaná O. HOLUB, Smrt na prahu vítězství, s. 89 a 90.
76 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 170/CIV/1/25, Vojenské velitelství při 24. policejního revíru, Zpráva o průběhu bojů, s. 4.
77 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 172/CIV/8/25, mjr.pěch. Alois Votruba, Hlášení o bojové akci v prostoru Vojenská zásobárna, Vojenský 

stavební dvůr a Vojenský technický ústav 9. května 1945.
78 Václav VOBORA, Zpráva z bojového úseku Sladovna–Bubenečské nádraží, s. 11.
79 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 167/CIV/2/25, Hlášení k relaci o účasti 21. policejního revíru, s. 2.
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ráže 3,7 cm.80 Toho si byl vědom i npor.žen. v záloze 
Ing. Bohumil Ibl, který se u železničního podjezdu Na 
Ořechovce připojil jako průvodce ke dvěma sovětským 
tankům a četě pěchoty, které měly zajišťovat pravý bok 
sovětských vozidel na Velvarské. Jako tlumočník byl 
k nim přidělen št.rtm. Václav Podskalský. Cestou ulicí Na 
Ořechovce vyčistili několik vil obsazených Němci a u stře-
šovické vozovny se dostali do německé palby, při které 
byli dva sovětští vojáci zraněni. Nadporučík Ibl, z obavy, 
že protiletadlová baterie je dosud obsazena, doporučil 
sovětskému veliteli obejít vozovnu od západu do Cukro-
varnické. Odtud zjistili, že baterie již obsazena není. Po 
návratu do ulice Na Ořechovce sovětské tanky s pěchotou 
postupovaly k budově sirotčince, který pěšáci vyčistili od 
jednotlivých Němců, a odtud ulicí Brusnice do Jelení. Zde 
se dostali do palby od Černínského paláce a z okolních 
domů. Pěchota s oběma čs. důstojníky se ukryla za ná-
spy opuštěných protiletadlových děl a oba tanky palebné 
odpory umlčely. Záhy nato se do ulice Brusnice dostavil 
německý parlamentář, který vyjednal kapitulaci nakonec 
celkem 414 německých vojáků z prostoru Hradčan. So-
větský velitel se zajatými Němci odeslal nadporučíka Ibla 
zpět na Bořislavku. Poté sovětští vojáci s oběma tanky 
postupovali Jelení ulicí směrem ke Kadetce, kde se spojili 
se sovětskými tanky a pěchotou, postupujícími od Vítěz-
ného náměstí, a zapojili se do bojů u Kadetky.81 

Budovy Kadetky přišla 8. května v 19.00 od německé 
posádky převzít čs. komise pod velením plk.děl. Jarosla-
va Hořejšího, vyslaná velitelstvím S-III v Dejvicích. Areál 

sloužil dělostřeleckému výcvikové-
mu pluku SS. Německé vojsko bylo 
již připraveno na autech a povozech 
k odchodu. Německý velitel, Ober-
sturmführer Willy Hubert, nicméně 
odmítl kasárny vydat s tím, že musí 
ještě nejméně deset až dvanáct ho-
din vyčkat, dokud nebude německé 
obyvatelstvo z východních částí Pra-
hy převezeno na západní břeh Vlta-
vy. Čs. přejímací komise v celkovém 
počtu 69 důstojníků a mužů obsadi-
la jednu místnost ve velitelské budo-
vě a několik místností ve strážní bu-
dově. Po půlnoci opustila Kadetku 
většina německých jednotek. Jako 
zadní voj zde zůstala jedna baterie 
s určitým množstvím pěchoty a obr-
něnými vozy. Ráno zesílila střelba 
od Střešovic a Dejvic a z prostoru 
Nová technika–Vítězné náměstí 
byly vidět požáry. Velitel německé-
ho zadního voje dal čs. komisi mož-
nost Kadetku opustit a prohlásil, že 
německé jednotky v Dejvicích jsou 
v boji s jednotkami generála Vlaso-

va a on, pokud bude napaden, bude se bránit. Většina 
německých nákladních automobilů a obrněných vozidel 
stála připravena k odjezdu východní branou. Sovětské 
tanky, přijíždějící z Jelení ulice a od Prašného mostu jich 
většinu zničily. Sovětské tanky ostřelovaly i budovy are-
álu. Hlavní budova obdržela 15 dělových zásahů, zasa-
ženy byly také budova strážní a obývací. Do boje s brá-
nícími se esesáky zasáhli také čs. vojáci přejímací komise 
palbou z ručních zbraní. Poté co sovětské tanky přejely 
severně a jižně Kadetky na Klárov a na Letnou a většina 
zbývajících Němců z objektu uprchla, čs. přejímací ko-
mise areál definitivně obsadila a vyčistila od zbývajících 
jednotlivých Němců.82 Zajato bylo 12 německých vojáků 
a 3 ženy.83

Pražský hrad obsadili čs. povstalci večer 8. května 
a ve 23.23 na něm vztyčili čs. státní vlajku. Palba sovět-
ských tanků, projíždějících kolem Kadetky, zasáhla před 
10. hodinou dopoledne 9. května budovy Lvího dvora 
a Míčovny v Královské zahradě, která vyhořela.84 

Břevnov

Východně od protiletadlové baterie u střešovické 
vozovny, v jihovýchodní části Střešovic, působil bojo-
vý úsek „Ladislav“ pod velením npor. Ing Ladislava Ja-
nouška. Jeho velitelství sídlilo v restauraci „U Kučerů“ 
Na Petynce čp. 151. Od večera 8. května kolem úseku 
odcházela z Prahy německá armáda nynější Radimo-
vou a Bělohorskou ulicí směrem na Bílou horu. Kolem 

80 VÚA–VHA, f. revoluční gardy, sign. 131/C/V/1/21. Zpráva o činnosti skupiny dělostřelectva proti letadlům. Za upozornění na tento pramen děkuji 
kolegovi Jindřichu Markovi.

81 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 171/CIV/1/25, nadporučík žen. v záloze Ing. Bohumil Ibl, Záznamy o činnosti v Illegálním hnutí odboje 
proti okupantům, fol. 10 a 11.

82 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 171/CIV/1/25.
83 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 172/CIV/5/25, kpt.pěch Vratislav Novák, Zpráva o činnosti bojové skupiny Bachmačská 15.
84 Pavel ZEMAN, Pražský hrad v květnu 1945. Paměť a dějiny 2015, č. 2, s. 67–76. Rozšířené tvrzení, převzaté i Pavlem Zemanem, že dělostřelecké 

zásahy Míčovny způsobil německý tank, je možné odmítnout. Jelení ulicí a po Mariánských hradbách v té době volně projížděly sovětské tanky. V pří-
padě, že by zde stál německý tank, by nevyhnutelně došlo k tankovému souboji, ale o něčem takovém všechny dobové prameny mlčí. Němci v tomto 
prostoru 9. 5. dopoledne nepoužili ani žádné jiné těžké zbraně. Obsluhu děla u restaurace Strašík stačili povstalci zlikvidovat dříve, než stačila vystře-
lit, a děla posádky Kadetky byla připravena na ústup a zapřažena za tahači.
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Dobové schéma boje o areál Kadetky.
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páté hodiny ráno se do prostoru úseku přiblížil sovět-
ský průzkumný oddíl. Kolem 7. hodiny posílila Rudá 
armáda bojovníky úseku „četou automatčíků a polo-
četou polních děl“. Společně se pak zúčastnili likvidace 
německých kolon v prostoru nynějších ulic Bělohorská, 
Parléřova a Radimova. Akce skončila kolem 8.30 za cenu 
pouhých dvou vlastních raněných.85 Mezi vozidly, uko-
řistěnými na Bělohorské, bylo i několik samohybných 
děl,86 kolona v západní části ulice Parléřova byla patrně 
část kolony Schutzpolizei, rozprášené povstalci na Praš-
ném mostě, a v Radimově ulici šlo o vozidla s registrač-
ními značkami SS, pocházejícími tedy patrně z bojové 
skupiny „Der Führer“. Velitel německé bojové skupiny 
4. pluku tankových granátníků SS „Der Führer“ Otto 
Weidinger ve svých pamětech zmiňuje, že se v zajetí do-
zvěděl o napadení posledních vozidel ústupové kolony 
pluku v Praze českými povstalci, které mělo za následek 
i určitý počet mrtvých. Pokrytecky – vzhledem k tomu, 
že jeho spolubojovníci byli postaveni před francouzské 
soudy v souvislosti s masakry civilistů v Oradouru a Tulle 
v roce 1944 – poznamenává, že neví, že by za toto po-
rušení mezinárodních pravidel války byl někdo pohnán 
k odpovědnosti.87 

Klárov

Na východ od Prašného mostu a Hradčan postupovaly 
sovětské tanky bez odporu přes Letenskou pláň kolem 
opuštěné německé protiletadlové baterie do Holešovic 
a také Chotkovou ulicí na Klárov. Cílem bylo obsadit 
pražské mosty a zabránit vojákům skupiny armád Střed 
v ústupu k Američanům. 

Na Klárov přijela večer 8. května německá obrněná 
vozidla od Staroměstského náměstí. Za české povstalce 
s nimi zde vyjednával npor. Schönborn a pplk. Štrof. Vět-
šina vozidel z Klárova odjela patrně Chotkovou ulicí do 
Dejvic, posádky asi dvaceti obrněných vozidel přenoco-
valy se svými stroji na Klárově. Šlo o vozidla německé 
bojové skupiny, která po postupu Karlínem dosáhla 
před uzavřením německé kapitulace Staroměstského 
náměstí, v literatuře konvenčně označované jako bojová 
skupina Milovice. Večer některá vozidla zaujala palebná 
postavení před ústím okolních ulic. Část posádek byla 
opilá. Jako styčný důstojník s nimi zůstal poručík pěcho-
ty v záloze Oldřich Blabula, kterého ve tři hodiny ráno 
vystřídal nadporučík četnictva Štěpánek se skupinou čet-
níků a policistů.88 

Německá ústupová kolona Schutzpolizei, zničená na Prašném 
mostě.
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Vraky vozidel německé ústupové kolony, zničené v Parléřově uli-
ci. Podle registračních značek, patrných na dalších fotografiích ze 
stejného místa, šlo o vozidla Schutzpolizei.
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Vraky vozidel německé ústupové kolony, zničené v Radimově uli-
ci. Podle registračních značek, patrných na dalších fotografiích ze 
stejného místa, šlo o vozidla Waffen-SS.

Vraky vozidel německé ústupové kolony, zničené na Bělohorské 
ulici.

85 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 177/CIV/2/25, Velitelství bojového úseku Ladislav, Zpráva o průběhu bojů ve dnech 5.–10. V. 1945, s. 4.
86 Fotografie tří z nich viz: T. JAKL, Prahou pod pancířem povstalců, s. 110–113.
87 Otto WEIDINGER, Comrades to the End. Schiffer Military History, Atglen 1998, s. 418.
88 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 25, sign. 169/CIV/3/25, por.pěch. v zál. Oldřich Blabula, Zpráva o činnosti, s. 7.
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Ráno 9. května většina německých vozidel z Klárova 
odejela přes Mánesův most a pokusila se vyjednat si 
průjezd barikádami kolem Karlova mostu směrem k Ná-
rodnímu divadlu. Rotmistr Bohuslav Kornoušek z po-
vstaleckého úseku Karlův most jim průjezd odmítl s tím, 
že pro německý ústup z Prahy jsou určeny Mánesův 
most, Kaprova ulice a Staroměstské náměstí. Německá 
kolona poté odjela Kaprovou ulicí.89 Fotografii Hetzeru 
u ústí Kaprovy ulice pořídil fotograf Vladimír Čáslavský 
9. května v 6 hodin ráno.90

Tank T-34-85 gardového poručíka Ivana Grigorijeviče 
Gončarenka ze 63. gardové tankové brigády 10. gardo-
vého tankového sboru se na Klárově střetl se zbývajícími 
třemi či čtyřmi tankovými stíhači Hetzer. Nejméně dva 
stroje stály za sebou a patrně čekaly na doplnění pali-
va před ústupem. Velitel sovětské tankové čety gardový 
poručík Leonid Burakov vzpomínal, že viděl německé 
osádky opouštět své nehybné stroje a prchat. Nejméně 
jeden Hetzer zahájil nicméně palbu okamžitě, jakmile 
se Gončarenkův tank objevil na křižovatce ulic Chotkovy 
a Pod Bruskou.91 Střelec Gončarenkova tanku, gardový 
četař Pavel Grigorijevič Batyrev, vzpomínal, jak cosi sil-
ně udeřilo do věže tanku a poté se velitel zhroutil do 
věže zbrocený krví.92 Na fotografii znehybněného stro-
je je na levém boku věže patrný čerstvý šrám v místech, 
kde protitankový granát sklouzl po jejím pancíři. Stopy 

po explozích jsou zřejmé na fasádách domů č. p. 144 
a 145 v pozadí. Gardového poručíka Ivana Grigorijeviče 
Gončarenka, vysunutého z věže tanku, okamžitě po vý-
buchu granátu na domu za tankem zabila tlaková vlna 
a střepiny. Odpovídá tomu jak snímek jeho těla, zabale-
ného v prostěradle, kde je prosakující krev patrná pouze 
v místě hlavy, tak vzpomínka očité svědkyně paní Blan-
ky Maříkové, která uvedla, že jeho hlava byla prakticky 
skalpována.93 Hetzer pokračoval v palbě – na domech 
čp. 144 a 145 v ulici Pod Bruskou je patrno nejméně 
šest zásahů. Osádka Gončarenkova tanku nečekala, až 
se německý dělostřelec zastřílí, opustila stroj a ukryla se 
v domě čp. 147. Tři ze zbývajících čtyř tankistů i český 
průvodce tanku, František Souček, při tom utrpěli růz-
ně závažná zranění, patrně opět způsobená tlakovou 
vlnou a střepinami německých protitankových granátů, 
vybuchujících na domě čp. 145. Někteří publicisté také 
uvádějí, že i Gončarenkův stroj byl zasažen vícekrát. Po-
kud tomu tak bylo, což není vyloučeno, pak již osádka 
musela být mimo vozidlo. Nasvědčuje tomu povaha zra-
nění jejích členů i to, že vůbec přežili.94 Kromě šrámu na 
věži ale jednoznačný důkaz jiného zásahu neposkytují 
ani fotografické prameny.

Co přesně se dělo dále, není z dostupných pramenů 
zcela zřejmé. Údajné zničení německého obrněnce či 
více obrněnců palbou Gončarenkova tanku nemá oporu 

Schéma střetu na Klárově ráno 8. května 1945. 
A – postavení Hetzerů před střetem, naznačen je útěk německých osádek ze dvou strojů.
B – směr příjezdu sovětských tanků
C – směr německé palby z Klárova.
D – přibližné místo, kde německá protitanková střela sklouzla po pancíři věže tanku 1-24, 
explodovala po nárazu na dům v pozadí a zabila poručíka Gončarenka.
E – postavení tanku 1-24 po boji. Naznačen je směr, kterým uprchla jeho osádka.
F – postavení vraku zničeného Hetzeru. Naznačena je pravděpodobná trasa jeho pokusu 
o únik.
G – sekundární postavení dvou Hetzerů, opuštěných osádkami.
H – směr na Mánesův most, kudy patrně ustoupilo čtvrté německé obrněné vozidlo.

Dramatický snímek Tanku T-34-85 číslo 1-10 ze 63. gardové tankové brigády, zahaleného 
kouřem z vraků zničených vozidel německé kolony u gymnázia v Dejvicích. Někdy je 
tato fotografie uváděna jako fotografie zničeného tanku, ale ve skutečnosti byl stroj 
1-10 za několik hodin vyfotografován před Rudolfinem, jako součást zajištění Máne-
sova mostu (vlevo). Nekvalitní snímek téhož místa nicméně dává představu o celkové 
situaci. (vpravo)
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89 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 38, sign. 227/CIV/14/38, rotmistr pěchoty Bohuslav Kornoušek, Zpráva o činnosti skupiny „Blažek“. 
90 Pavel ŽÁČEK, Věděl, že přichází výjimečná chvíle. Reflex 2005, č. 16, s. 34–43, foto č. 12 na s. 42.
91 O. HOLUB, Smrt na prahu vítězství, s. 113. Poručík Burakov datuje své pozorování až po zásahu jednoho z německých vozidel jeho střelcem Kotě-

govem. Viz poznámka 95.
92 O. RŮŽIČKA – S. VOBOŘIL, Pražský květen, s. 52. Též: O. HOLUB, Smrt na prahu vítězství, s. 96.
93 Blanka Maříková, výpověď z jara 2015 v archivu autora. Viz též Jaro 45 – Proměny paměti, Česká televize, Premiéra 29. 8. 2015 22.05 na ČT24.
94 O. RŮŽIČKA – S. VOBOŘIL, Pražský květen. Orbis, Praha 1966, s. 94–97.
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v dispozici vraků vozidel po střetu na Klárově. Jeden He-
tzer se patrně pokusil otočit se do nynější ulice U želez-
né lávky, kde jej zničila osádka tanku velitele čety, gar-
dového poručíka Burakova. Jestli se tak stalo palbou od 
Strakovy akademie, anebo z Klárova, není zřejmé. Podle 
Burakovovy vzpomínky též jeden německý stroj z Klárova 
ustoupil.95 Ve směru na Malou stranu uprchnout nemohl, 
protože ulice Lužická, Letenská i Valdštejnská byly pře-
hrazeny střeženými povstaleckými barikádami, ve směru 
na Strakovu akademii by se dostal do palby sovětských 
tanků, a tak zbyla jediná ústupová cesta přes Mánesův 
most. 

Němci vyklizenou budovu Uměleckoprůmyslové školy 
na nynějším náměstí Jana Palacha obsadil rotmistr Bohu-
slav Kornoušek z povstaleckého úseku Karlův most kolem 
9.30. V 9.45 na náměstí Jana Palacha operovalo poslední 
německé samohybné dělo, což by mohlo být ono posled-
ní, prchající z Klárova.96 V 9.45 se pokusil jeden sovětský 
tank, který patrně přijel od Pražského hradu Nerudovou 
ulicí, překonat Karlův most z Malostranské strany. Poru-
čík dělostřelectva v záloze Ing. Viktor Kostrba jeho velite-
li tento záměr rozmluvil, tank projel na Klárov Lužickou 
ulicí, kde mu povstalci rozebrali průchody v barikádách, 
a Vltavu překonal po Mánesově mostě.97 V 10.10 přijel 
první sovětský průzkumný oddíl do prostoru u kláštera 
Křížovníků s červenou hvězdou u paty Karlova mostu na 
staroměstské straně.98 Na obou předmostích Mánesova 
i Karlova mostu se rozmístily tanky 63. gardové tankové 
brigády. Velitelství útočné vozby vojenského velitelství 
Bartoš vzalo později oba nepojízdné Hetzery na Klárově 
do stavu pod evidenčními čísly ÚV 4 a ÚV 5. Z místa, kde 
se nacházely v době střetu, je pak čs. vojáci odtáhli nejpr-
ve k chodníku u domu čp. 526 a poté na Národní třídu.99

Střední tank T-34-85 gardového poručíka Gončarenka po střetu na 
Klárově. Na boku věže je zřejmý šrám po dělostřeleckém zásahu, 
který sklouzl po pancíři. Na domech v pozadí je patrno nejméně 
šest čerstvých dělových zásahů.

Tělo gardového poručíka Gončarenka zabalené v prostěradle. Kr-
vavé skvrny jsou zřejmé pouze v oblasti hlavy. Vpravo nahoře je 
patrný šrám na pancíři věže.
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Dva Hetzery, opuštěné svými osádkami po střetu na Klárově. V po-
zadí Gončarenkův tank. 
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95 O. HOLUB, Smrt na prahu vítězství, s. 113.
96 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 38, sign. 227/CIV/13/38, hlášení velitelství opěrného bodu Karlův most – Karlovy lázně.
97 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 22, sign. 132/CIV/1/22, Činnost I. dělostřeleckého pluku „Pražského“ v době revoluční v květnu 1945, s. 
98 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 38, sign. 227/CIV/13/38, hlášení velitelství opěrného bodu Karlův most – Karlovy lázně.
99 Analýza filmových a fotografických záběrů od Davida Šolce, kopie v archivu autora. Filmové záběry obou strojů již s čs. označením viz: Hledání ztrace-

ného času – Halbíkova revoluce. Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch. Premiéra 4. května 2008 v 10.05 na ČT2. Fotografie obou Hetzerů v druhotném 
umístění viz: T. JAKL, Prahou pod pancířem povstalců, s. 118–119.
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Bulhar a náměstí Míru

Obsazování strategických míst ve městě probíhalo 
dále bez obtíží, až na zdržení způsobená bouřlivým 
vítáním spojenců Pražany.100 Ke dvěma větším střet-
nutím došlo pouze U Bulhara a na Náměstí Míru. Sta-
nislav Kokoška uvádí, bohužel bez udání pramenů, že 
v ulici U Bulhara musel 9. května zasahovat proti třem 
německým obrněným vozidlům narychlo povolaný so-
větský tank. Teprve když přesnými zásahy zničil nacis-
tický stroj na rohu Bolzanovy ulice, ustoupily zbývající 
dva směrem k Národnímu muzeu.101 Jinak podrobný 
L. M. Pařízek ve své vzpomínkové knize 9. května zni-
čení tanku u Bulhara ovšem neuvádí.102 Profesor Char-
vát ve svém deníku (respektive jeho dcera, která do něj 
v tyto dny zapisovala) naopak udává „tankovou bitvu 
ve Vrchlického sadech“ pro den 8. května.103 Pramen, 
citovaný Pavlem Žáčkem, připisuje zničení stroje dě-
lostřelectvu vlasovců z Riegrových sadů 8. května.104 
Povstalecká posádka budovy Ředitelství státních drah, 
jejíž pozorování by mohlo vnést do věci jasno, stihla 
zaznamenat, že 8. května dopoledne mezi 5.40 a 12.40 
operovaly kolem budovy německé „dělové tanky“.105 
Poté se však pro požár budovy musela uchýlit do proti-
leteckého krytu a její svědectví tak není k dispozici. Nic-
méně fotografie hořícího vraku Hetzeru byly podle 
směru stínu vypálené budovy ředitelství Státních drah 
pořízeny nejspíše skutečně brzy ráno 9. května.

V 18.35 9. května došlo k přestřelce na náměstí Míru.106 
Německý ostřelovač zahájil palbu z věže kostela svaté 
Ludmily. Zneškodnila jej obsluha sovětského lehkého 
protiletadlového děla, zapřaženého za automobilem, 
z nynější Jugoslávské ulice.107 Sovětští vojáci v průběhu 
celého dne prováděli spolu s povstalci čištění ulic. Ně-
kolik ran prý 9. května padlo z ochozu kostela svatého 
Mikuláše.108 Před 22. hodinou sovětští vojáci zastřelili 
asi 11 esesáků v Bráníku.109 Podobných drobných střetů 
bylo více, a to i v dalších dnech po 9. květnu.110 Odpor 
na ochozu věže Týnského chrámu byl například za po-
moci rudoarmějců zdolán 10. května 1945.111 Zatím však 
pro sestavení jejich úplného přehledu není dostatek 
pramenů. 

Závěr

Sovětské tanky se ve dnech 9. a 10. května rozvinuly 
v půlkruhu kolem severních a východních okrajů Pra-
hy, aby bránily město před ustupující skupinou armád 
Střed. Ta ale při svém ústupu od 8. května s Prahou již 
nepočítala a město obcházela. K žádnému německému 

Německý tankový stíhač Jpz 38(t) Hetzer zcela zničený explozí ve-
zené munice na rohu ulice U železné lávky.
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Hořící Hetzer na křižovatce ulic Bolzanova a U Bulhara.
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100 Ivan Stěpanovič KONĚV, Čtyřicátý pátý. Naše vojsko, Praha 1985, s. 254–255.
101 Stanislav KOKOŠKA – Ludvík ŠTEFANÍK, Praha 3 v květnovém povstání. OV ČSPB Praha 3, Praha 1987.
102 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 32, sign. 206/CIV/2/32, Válečný deník por. Sklenáře, s. 42. Též Ladislav M. PAŘÍZEK, A lid povstal. Aventinum, 

Praha 1945, s. 174–175.
103 Marie BLAHENSKÁ – Hana BARVÍKOVÁ (eds.), Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945. Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Nakladatelství 

Lidové noviny, Praha 2014, s. 103.
104 P. ŽÁČEK Prahou pod pancířem vlasovců, s. 86–87 a 257.
105 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 22, sign. 150/CIV/2/22, Hlášení Ředitelství státních drah (Hofman J.), strojopis. Též VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, 

k. 110, sign. 629/CIII/1/110, Hlášení Ředitelství státních drah (Hofman J.), rukopis. Též VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 22, sign. 150/CIV/3/22, 
Hlášení Ředitelství státních drah (Bezchleba J.). Přestože první a třetí relace popisuje i události 9. května, o zničení Hetzeru se ani jedna kupodivu 
nezmiňuje.

106 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 32, sign. 206/CIV/2/32, pplk. Sklenář, Válečný deník 5.–10. května 1945, s. 42. Též Ladislav M. PAŘÍZEK, A lid 
povstal. Aventinum, Praha 1945, s. 184.

107 O.RŮŽIČKA – S. VOBOŘIL, Pražský květen, s. 180.
108 František VELEBIL, Curriculum vitae. Rukopis v držení rodiny via Karel Kučera Muzeum hl. m. Prahy. F. Velebil bydlel na městské věži u chrámu 

svatého Mikuláše na Malé straně v letech 1909 až 1960.
109 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 35, sign. 213/CIV/2/35. Hlášení o činnosti velitelství Strašnice, s. 2.
110 Pavel ŽÁČEK, Věděl, že přichází výjimečná chvíle. Reflex, r 2005, č. 16, s. 34–43, s. 42. a 43.
111 AHMP, sbírka Okupace a Pražské povstání, karton 10, Miroslav Franc, S. v. Kinský palác na Staroměstském náměstí, s. 3.
112 M. BROFT, Pražská operace, s. 179–181. Též O. MAHLER – M. BROFT, Praha v květnu 1945, s. 187–191.
113 Pro představu s jakými obtížemi se současní historici musí potýkat při sestavování seznamu padlých v Pražském povstání viz: J. MAREK a kol., Padli 

na barikádách.
114 VÚA–VHA, f. Revoluční gardy, k. 7, sign. 44/CII/1/7.
115 Vítězslav NEZVAL, Přišli včas. Rudé právo, r. 1945, č. 10, 17. 5. 1945, s. 5.
116 S. KOKOŠKA. Praha v květnu 1945, s. 214.



86 HaV – 2/2016

materiály

pokusu probít se městem již proto nedošlo. Pouze v pro-
storu Světice – Tehov zlikvidovali sovětští tankisté jednu 
z německých ústupových kolon, která míjela Prahu.112 

Při současném stavu poznání je velmi nesnadné vyslo-
vit se o počtu sovětských vojáků, kteří padli 9. května 
v Praze.113 Na pražských Olšanských hřbitovech je po-
hřbeno 437 sovětských vojáků. Z nich 70 má jako datum 
úmrtí uvedeno 9. květen 1945. Ovšem někteří sovětští 
vojáci, kteří v Praze 9. května prokazatelně zahynuli, 

zde pohřbeni nejsou. Naopak jsou doloženy případy, 
kdy 9. května sovětští vojáci v Praze pohřbili své spolu-
bojovníky, jejichž těla si přivezli s sebou i z relativně vel-
ké vzdálenosti. Dne 11. května 1945 sovětský posádkový 
velitel plk. Formyšev nařídil soustředění těl sovětských 
vojáků ze sběren mrtvých v Praze a z provizorních míst 
pohřbení do sběrny mrtvých v Husově sboru v Praze XIX, 
Wuchterlova 5. Dne 13. května bylo v této sběrně 34 těl 
sovětských vojáků.114 Spisy, týkající se exhumací sovět-
ských vojáků z jednotlivých hrobů na území města na 
podzim 1945, jsou bohužel nedostupné.

Tezi amatérského historika Vítězslava Nezvala o včas-
ném příchodu Rudé armády do Prahy115 i výše zmíněný 
Fierlingerův kánon o záchraně Prahy Rudou armádou 
před zničením je možno z hlediska kontextu druhé světo-
vé války odmítnout. Praha se svých Němců dokázala zba-
vit sama a sovětští tankisté přijeli do města již svobodné-
ho. Nicméně Nezvalovo „včas“ je pojem relativní, a proto 
je potřeba upřesnit, vůči čemu jej autor ve své drobné 
práci vztahoval. Sovětští tankisté nepochybně přijeli příliš 
pozdě na to, aby dokázali snížit počet obětí Pražského 
povstání. Naopak přijeli příliš brzy na to, aby nestihli ješ-
tě způsobit zbytečné krveprolití. V kontextu nastávající 
studené války však nepochybně včas přijeli. Sovětští vo-
jáci přijeli do Prahy dříve než Američané, kteří by v pří-
padě pokračujícího německého organizovaného odporu 
v Praze mohli ve městě 9. května 1945 legálně zasáhnout 
také.116 A o to šlo v Pražské operaci Stalinovi především.
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May 9, 1945 Red Army Combat 
Actions in Prague

By Tomáš Jakl

While it may seem surprising, so far there has been no com-
prehensive study of  May 9, 1945 Red Army combat actions in 
Prague. Under communist rule in Czechoslovakia, the only ac-
ceptable interpretation was a myth about the Red Army saving 
Prague from being destroyed. In reality, the Heersgruppe Mitte 
front-line units started retreating from the front-lines in Saxony, 
Silesia, and Moravia towards Americans in Western Bohemia on 
May 8 in the morning; during their retreat they did not consider 
the insurgent Prague and were bypassing it.   The German gar-
rison in Prague capitulated in front of the Czech National Council 
and, together with the combat groups that had been supposed to 
conquer Prague during the previous days in order to open it to the 
passage of the Heerdgruppe Mitte front-line units, it retreated on 
the night from May 8 on May 9 to surrender to Americans in Pils-
en. The buildings that had been abandoned by the German Army 
were being taking over by re-established Czechoslovak Army. 

The first Soviet Unit to reach Prague was the 63rd Tank Bri-
gade of the 10th Tank Corps of the 1st Ukrainian Front on May 
9 around 5 AM. During the morning hours the Soviet soldiers, 
in spite of the ongoing ceasefire, attacked and destroyed the 
retreating German columns in Dejvice and Břevnov neighbour-
hoods and  engaged the troops garrisoned in the New Techni-
cal School building before they could retreat from Prague. In 
the centre of Prague, the Soviet tanks destroyed two German 
Hetzer tank destroyers from the German retreating columns at 
the price of one T 34-85 tank.

In the context of the Second World, the myth about Red Army 
salvation of Prague has to be rejected. Prague managed to get 
rid off its German troops by its own means and the Soviet tank 
troops arrived to a city that had already been liberated. They 
arrived too late to reduce the number of Prague Uprising’s casu-
alties. On the other hand, they arrived too early not to cause fur-
ther needless bloodshed. Nonetheless, in the context of the im-
pending Cold War, they arrived without any doubts in time. The 
Soviet troops reached Prague before the Americans who – in 
the case of an ongoing organised German resistance – might 
have also legally intervened in Prague on May 9, 1945. This also 
was what Stalin cared most about in the Prague operation. 
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Sovětský tank, překonávající barikádu na nynější Seifertově ulici, 
nad křižovatkou s ulicí Blahníkovou. Pravděpodobně tento stroj 
mohl zničit Hetzer U Bulhara.


