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Rudná v posledních dnech 2. světové války
Stopy vítězů a poražených 

Předkládaný soubor fotografií pochází ze 
sbírky Milušky Havlůjové, rozené Pomplové, 
Karla Fišera a Ing. Vladimíra Rybáře. Autorem 
většiny fotografií je obchodník Václav Kučera.
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1  Město Rudná ležící západně od Prahy vzniklo 1. ledna 1951 sloučením dvou obcí – Dušníky a Hořelice. 
2  K 30. dubnu 1945 mohlo velení odbojové skupiny „Železo“ počítat se zapojením 634 mužů.  
3  Srov. KOKOŠKA, Stanislav: Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. Nakladatelství Lidové noviny, 

Praha 2005, s. 158.
4  K vytvoření odbojové skupiny „Železo“ v nučicko-dušnickém prostoru došlo v polovině roku 1943. Na přelomu 

dubna a května 1945 byla tato vojenská jednotka podle dislokace rozčleněna na devět menších skupin. Duš-
nický oddíl čítající 74 mužů nesl název „Železo 2“ a hořelický, složený z 65 mužů, „Železo 3“. Velitelem celé 
skupiny byl nadporučík František Noha.     

5  Při střelbě, do které se kromě ozbrojeného Karla Mengra zapojil po získání pistole ještě Josef Civiš, byli tři 
němečtí vojáci zraněni. Po převozu a ošetření v místní škole jeden z nich zranění podlehl. Srov. AUSKÝ, 
Stanislav A.: Vojska generála Vlasova v Čechách. Kniha o nepochopení a zradě. Vyšehrad, Praha 1992, s. 181. 
Autor chybně uvádí jako datum zadržení německých parlamentářů 6. květen 1945. 

6  Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (dále jen VÚA – VHA), fond (dále jen f.) Dokumen-
tace k historii druhého domácího odboje (dále jen 308), signatura (dále jen sign) 308-93-8, odbojová revoluč-
ní skupina „Železo – Dušníky“.

7  Ve večerních hodinách byl do hořelické školy přivezen první raněný z řad hasičské policie František Rubíček. 
8  Více o zapojení povstalecké jednotky „Železo“ do bojů v Praze viz VÚA – VHA, f. Revoluční gardy, karton 22, 

inventární číslo 147, zpráva o činnosti vojenského oddílu „Železo“. Srov. tamtéž, f. 308, sign. 308-93-8, odbo-
jová revoluční skupina „Železo – Dušníky“; MAREK, Jindřich: Barikáda z kaštanů. Pražské povstání v květnu 
1945 a jeho skuteční hrdinové. Svět křídel, Cheb 2005, s. 338–339.

V dnešní Rudné se na sklonku 2. světové války 
doslova odehrávaly malé dějiny Československa. 
V ranních hodinách 5. května 1945 zde bylo 
zatčením německých parlamentářů směřujících 
do štábu 600. pěší divize Ruské osvobozenec-
ké armády (ROA) v Suchomastech zahájeno 
povstání.3 Čtveřice příslušníků povstalecké 
jednotky „Železo 3“ 4 pod vedením Karla Mengra, 
ozbrojeného loveckou puškou, zadržela neda-
leko hořelického hostince Na Staré německé 
vyjednavače.5 Místní povstalci tak ukořistili 
první zbraně a munici. Kolem deváté hodiny 
ranní se veřejné správy v Hořelici ujal národní 
výbor v čele s Jaroslavem Šantorou. Po zadrže-
ní dalších projíždějících německých automo-
bilů se vyzbrojení povstalci přesunuli do sou-
sedních Dušníků, kde po složitém vyjednávání 
odzbrojili německou posádku velitelství polních 
škol, vedenou plukovníkem Arturem Lieben-
dörferem. Místním dobrovolníkům při akcích 
vydatně pomáhal nečekaný spojenec – 3. rota 
požárních policistů z Plzně pod vedením poru-
číka Jaroslava Otmara.6 

V neděli 6. května 1945 obyvatelé Hořelice 
a Dušník marně vyhlíželi vojáky americké 

armády. Nečekaně se však objevil jiný spojenec 
– vojska generála Vlasova. Po celý den se obě-
ma vesnicemi valili na Prahu vojáci v němec-
kých uniformách s československými triko-
lorami a označením POA. Postup 3. a 4. pěšího 
pluku 1. pěší divize Ruské osvobozenecké 
armády generála Sergeje Kuzmiče Buňačenka 
byl zpomalen nedaleko Chrášťan, kde na ně 
zaútočily stíhací letouny Me 262. Napadena 
byla rovněž kolona aut s příslušníky hasičské 
policie a dobrovolníky z vojenské odbojové 
skupiny „Železo“, kteří v reakci na rozhlasovou 
výzvu spěchali podpořit Pražské povstání.7

Zatímco v pražských ulicích probíhal nejdra-
matičtější den povstání, přes Dušníky a Hořeli-
ci začali 7. května 1945 od 11. hodiny procházet 
směrem na Beroun odzbrojení němečtí zajatci 
a civilisté s bílými prapory. Centrem revoluční-
ho dění se stal rozlehlý statek rodiny Hustolesů 
v Dušníkách. Odtud 6. i 7. května vyráželi na 
pomoc Praze dobrovolníci z oddílů „Železa“,8 ze 
stejného místa byly vypravovány i nákladní 
automobily se zbraněmi, léky, zdravotnickým 
materiálem, potravinami a dalšími věcmi denní 
potřeby pro pražské povstalce a Vlasovovy  

K neklidnému prožití konce války předurčovalo Rudnou1 hned několik faktorů – 
poloha na strategické spojnici mezi Plzní a Prahou, rozmístění 600. pěší 
divi ze Ruské osvobozenecké armády (vlasovců) v prostoru Suchomast či 
existence početně nezanedbatelné2 vojenské odbojové skupiny „Železo“, jejíž 
členové připravovali a organizovali místní povstání a zúčastnili se i bojů  
v Praze.  
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vojáky.9 V hlídkové službě a obraně obcí podpo
řili místní dobrovolníky brdští partyzáni, mezi 
kterými nechyběl ani jeden z vedoucích před
stavitelů protinacistického odboje na Rožmitál
sku, Jaroslav Pompl.10 Ve večerních hodinách 
způsobily rozruch tři automobily s americkými 
parlamentáři směřujícími do Prahy. 

V noci ze 7. na 8. května 1945 projížděl dneš
ní Rudnou konvoj tzv. velichovské mise, jejímž 
úkolem bylo doručit do štábu skupiny armád 
Střed, které velel polní maršál Ferdinand 
Schörner, kapitulaci Německa.11 Obcemi, ale 
tentokrát opačným směrem, procházely sku
pinky vojáků z Buňačenkovy divize směřující 
za demarkační čáru. Ve středu 9. května 1945 
kolem patnácté hodiny se v Dušníkách i Ho
řelici objevili první vojáci Rudé armády. Přístup 
do Prahy od jihozápadu na čáře Hořelice, 
Mezouň, Chýnice a Radotín zajišťovala sovět
ská 11. gardo vá mechanizovaná brigáda.12 

Událostmi nabitý květen 1945 byl završen 
odhalením zachráněného pomníku prezidenta 
T. G. Masaryka v zahradě Husova sboru Církve 
československé (husitské)13 a příjezdem Čes
koslovenské samostatné obrněné brigády, se 
kterou se domů vrátil asi nejslavnější místní 
rodák – účastník druhého odboje štábní kapitán 
Jan Holeček, jehož tank již během bojů ve Fran
cii zdobil nápis „Hořelice“.14

Martin Jindra

9  JUNEK, Václav: Rudná 1938–1945. Město Rudná ve 
spolupráci s místní organizací ČSBS, Rudná 2005, 
s. 39.

10  Vedoucím rožmitálské skupiny byl lesní inženýr 
František Lízl, jeho zástupci Alois Hovorka a zmi
ňovaný Jaroslav Pompl. Jeho přítomnost v Hořelici 
a Dušníkách nebyla náhodná. Po měsících stráve
ných v ilegalitě – manželka Emílie byla po jeho 
útěku zatčena a vězněna až do osvobození v Malé 
pevnosti Terezín – spěchal za svými dětmi, které 
zde vyrůstaly u manželčiných rodičů.

11  Srov. PECKA, Jindřich: Na demarkační čáře. Americ
ká armáda v Čechách v roce 1945. ÚSD AV ČR, Praha 
1995, s. 77–78.

12  MAHLER, Oldřich – BROFT, Miroslav: Praha v květ
nu 1945. Panorama, Praha 1985, s. 171.

13  Kronika Husova sboru Církve československé (husit
ské) v Rudné, s. 24.

14  LINHART, Josef: Kronika květnových dnů roku 1945 
v Hořelici (strojopis v držení autora). Hořelice 1945, 
s. 15. Podle této kroniky sloužil u Československé 
samostatné obrněné brigády také podporučík Josef 
Linhart, který krátce navštívil své rodiče v dnešní 
Rudné již 19. května 1945.

Dne 5. května 1945 se Rudná probudila do nové doby. Lidé se shromažďovali kolem hlavní 
silnice, odstraňovali německé nápisy, vyvěšovali československé vlajky. Členové odbojové 
skupiny „Železo“ začali z místních dobrovolníků organizovat hlídkovou službu a postupně 
přebírali kontrolu nad obcí.

Povstalecká jednotka „Železo 3“ zatýká a odzbrojuje nedaleko hořelického hostince  
Na Staré německé vyjednavače směřující do štábu 600. pěší divize ROA, 5. 5. 1945

Debatující občané před vjezdem do statku rodiny Hustolesů v první den povstání,  
5. 5. 1945
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Ozbrojení dobrovolníci v Dušníkách – uprostřed v čepici známý moto-
cyklový závodník Jan Horák z Tachlovic, 5. 5. 1945

Hlídka „Železa“ na křižovatce u lékárny, Dušníky 5. 5. 1945

Vojáci Ruské osvobozenecké armády začali za deště přicházet 6. 5. 1945

Vlasovci procházejí kolem obchodu Václava Kučery (autora většiny zde 
uveřejněných fotografií) na pomoc Praze
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Bojovníci „Železa“ odjíždějí na pomoc Praze, 6. 5. 1945

Příprava na stavbu barikád před hospodářstvím rodiny Hustolesů, 6. 5. 1945
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Jaroslav Mařánek, těžce zraněný 7. 5. 1945 poblíž dušníckého nádraží (zemřel 
11. 5. 1945) 

Ve večerních hodinách 7. května 1945 projely Rudnou tři automobily 
s americkými parlamentáři směřujícími do Prahy  

Brdští partyzáni v Dušníkách  
(vpředu vpravo ležící Jaroslav 
Pompl), 7. 5. 1945

Němečtí zajatci procházející hlavní hořelickou třídou (Pražská, dnes 
Masarykova ulice), 8. 5. 1945

Konec války pro německé civilisty, 8. 5. 1945
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Transport německých zajatců, 8. 5. 1945

Rudá armáda začala do Rudné přijíždět kolem 15. hodiny 9. 5. 1945

Vojáci Rudé armády před sokolovnou v Dušníkách

Setkání sovětských a amerických vojáků v polovině května 1945 v hořelické 
ulici Na Horkách (dnes Molákova), kde měl svůj štáb velitel sovětské  
11. gardové mechanizované brigády plukovník I. T. Noskov

Rota požárních policistů z Plzně pod vedením poručíka Jaroslava Otmara 
se stala pro místní povstalce nečekaným, ale o to vítanějším spojencem

Vojáky Československé samostatné obrněné brigády vítala na konci května 
1945 téměř celá Rudná. Posádku britského obrněného transportéru Bren 
Carrier přišli pozdravit také sovětští vojáci.
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