studie a články

Stále živá historie
Propaganda kolem sovětských náletů v květnu 1945

M i c ha l Pl avec

Bombardování českých a moravských měst za druhé světové války zůstává stále
žhavým tématem. Nejvíce jsou v této souvislosti připomínány americké nálety
14. února 1945 na Prahu a 25. dubna 1945 na Plzeň. Obvykle se kolem nich rozpoutávají emotivní diskuse bez znalosti historických faktů a archivních dokumentů. Na druhou stranu se opomíjí či zkresleně podávají nálety Rudé armády v první
mírový den, 9. května 1945. Vinu za ně přisuzují autoři různých příspěvků německému letectvu. Tato propagandistická klišé převzala bohužel i česká historiografie.
Nálety Rudé armády
9. května 1945
Hlavním motivem náletů letectva Rudé
armády 9. května 1945 byla snaha zastavit ustupující německé jednotky.
Podle kapitulačních protokolů se totiž útvary Wehrmachtu od 00.01 hod.

9. května 1945 nesměly přesunout
z místa, kde se právě nacházely. Málokdo z příslušníků německé armády
i vojáků jejích spojenců se ovšem chtěl
stát zajatcem Rudé armády, a proto se
všichni usilovně snažili dosáhnout
americké demarkační linie a tím i vytouženého zajetí americkou armádou.

Na snímku gardový plukovník Fjodor Ivanovič
Dobyš, velitel 1. gardové bombardovací letecké
divize. Její bombardéry typu Petljakov Pe-2
útočily 9. května 1945 na města Roudnice nad
Labem, Litoměřice, Dubá, Úštěk a na Zahrádky
na Českolipsku a jejich okolí.
Foto: archiv autora
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Nasazení letadel Rudé armády 9. května 1945 1
2. letecká armáda

5. letecká armáda

8. letecká armáda

Počet nasazených letadel

697

344

82

Počet bojových vzletů

1320

540

91

Zničená tovární hala v podniku ASAP v Mladé Boleslavi (dnes Škoda Mladá Boleslav) po náletu
Rudé armády 9. května 1945
Foto: Muzeum Mladoboleslavska
Ve středu 9. května 1945 operovali
nad Čechami letci 2. letecké armády
1. ukrajinského frontu, nad střední Moravou a Českomoravskou vrchovinou letci
5. letecké armády 2. ukrajinského frontu,

nad severovýchodní Moravou a Slezskem
8. letecké armády 4. ukrajinského frontu a nad Rakouskem 17. letecké armády
3. ukrajinského frontu. Nejvíce letadel
nasadila 2. letecká armáda.2

Samotný velitel 2. letecké armády
generálplukovník Stěpan Akimovič
Krasovskij ve svých pamětech nálety sovětského letectva 9. května
1945 zmiňuje, udává jejich počet, ale
již nepíše, z jakého důvodu letci toho
dne operovali.3
Podobně se ani v archivních pramenech k bojové činnosti až na výjimky
neuvádí, proč letci Rudé armády ve
středu 9. května 1945 útočili. O důvodech se dočteme pouze ve dvou
dokumentech. V operačním hlášení
6. gardového bombardovacího leteckého sboru, které podepsali náčelník
štábu sboru generálmajor Feofan Ivanovič Kačev 4 a zástupce náčelníka
štábu a náčelník operačního a průzkumného oddělení sboru gardový
podplukovník Pjotr Matvejevič Ivčenkov, stojí, že letci sboru bombardovali
ustupující vojska a techniku nepřítele
[…], který neplnil v Berlíně podepsané
kapitulační protokoly a snažil se odejít
za řeku Labe.5
Také ve svodce 3. bitevního leteckého sboru, jehož letouny operovaly
9. května 1945 nad Libereckem a částečně nad Prahou, najdeme stejné
vysvětlení. Letadla tohoto sboru spo
lupracovala s jednotkami 52. a 28. armády v pronásledování a ničení vojáků

1	
Centralnyj archiv Ministěrstva oborony Rossijskoj Feděracii (dále jen CAMO), f. 302, oоp. 4196, d. 104, l. 486–491, Operativnaja svodka 129
štab 2 VA Machenau k 22.00 9. 5. [19]45; tamtéž, f. 346, o
о p. 5755, d. 233, Operativnaja svodka No. 0132, Štab 8 VA g.[orod] Vitkovice,
9. 5. 1945 g. 24.00; tamtéž, f. 327, oоp. 4999, d. 269, Operativnaja svodka No. 00129, Štab 5 Vozdušnoj Armii, 9. 5. 1945 g. 22.00.
2	Obecně k náletům letectva Rudé armády v Čechách srov. PLAVEC, Michal: K problematice náletů na Mělnicko 9. května 1945. In: Confluens.
Vlastivědný sborník Mělnicka, 2013, č. 8. Regionální muzeum Mělník – Státní okresní archiv Mělník, Mělník 2013, s. 182–192; TÝŽ: Nálety
letectva Rudé armády na Litoměřicku 8. a 9. května 1945. In: Porta Bohemica. Sborník historických prací, 2013, č. 6. Státní oblastní archiv
v Litoměřicích – Albis international, Ústí nad Labem 2013, s. 118–132; TÝŽ: Mladá Boleslav 9. května 1945. Bombardování podle dokumentů Rudé armády. In: Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska, 2013, č. 13. Muzeum Mladoboleslavska – Státní okresní archiv
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 2013, s. 105–121 a TÝŽ: Letecké operace Rudé armády na Liberecku 8. a 9. května 1945 ve světle ruských
dokumentů. In: Fontes Nissae – Prameny Nisy. Regionální historický sborník, 2013, č. 14. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2013, s. 14–21.
3	KRASOVSKIJ, Stěpan Akimovič: Žizň v aviacii. Vojenizdat, Moskva 1968, s. 317. Stěpan Akimovič Krasovskij (1897–1983), maršál letectva,
hrdina SSSR. V ruském a později bolševickém letectvu sloužil již od roku 1916. Během Zimní války s Finskem v letech 1939–1940 velel
letectvu 14. armády. Během Velké vlastenecké války velel postupně 2., 17. a znovu 2. letecké armádě. Službu v armádě zakončil v letech
1956–1968 jako velitel vojenské letecké akademie.
4	Feofan Ivanovič Kačev (1895–1974), generálmajor letectva. V Rudé armádě sloužil od května 1919. Jako náčelník štábu 55. rychlé bombardovací letecké brigády se v září 1939 účastnil okupace západní Ukrajiny a později Zimní války. Od února 1944 náčelník štábu
6. gardového bombardovacího leteckého sboru, od února 1945 pověřen jeho dočasným velením. Do zálohy odešel v prosinci 1955, předtím působil jako vojenský poradce u letectva Čínské lidové republiky.
5	
CAMO, f. 20526, op. 1, d. 71, l. 218a, 218b, 219, Operativnaja svodka No. 129. Štab 6 Gv. BALKK. 9. 5. [19]45. 24.00. Přesné znění originálu
je: …bombardirovali otstupajuščije vojska i těchniku protivnika […] ně vypolňjajuščije podpisanyj v Berlině akt o kapitulacii, uchodjaščije za
r. Elba. (Překlady ruštiny v citacích autor.)
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nepřítele v prostoru Liberec a jižně, kteří
neplnili kapitulační protokol.6
Všechny útoky letectva Rudé armády
u nás nejsou dodnes dostatečně zmapovány. Jejich tragickým symbolem se stala Mladá Boleslav, kde zahynulo nejvíce
lidí, ale sovětská letadla zaútočila i na
dalších místech severních a středních
Čech a také v Moravském Ždírci nad
Doubravou a Krucemburku. Odhaduje
se, že při náletech 8. a 9. května 1945
zahynulo až 1300 civilistů,7 ale toto
číslo bude třeba ještě ověřit hlubším
výzkumem. Hranici bude přitom zřejmě nutné posunout ještě výše.
Určitý přehled dávají operační
svodky 2. letecké armády a jí podřízených útvarů z 9. května 1945. Letadla
6. gardového bombardovacího leteckého sboru útočila v prostoru Mělník,
Liběchov, Mělnické Vtelno, Byšice,
Roudnice nad Labem, Litoměřice,
Dubá, Úštěk a Zahrádky na Českolipsku, navigátoři z 4. bombardovacího
leteckého sboru měli v hledáčku Mladou Boleslav, Litoměřice, Těchlovice,
Zámostí-Brodce, Vrchovany, Dubou
a Mělník, bitevní letci z 1. gardového bitevního leteckého sboru svrhli
bomby a útočili palubními zbraněmi
v prostoru Mělnické Vtelno, Řepín,
Nebužely, Cítov, Spomyšl, Brozánky,
Mělník, Mělnická Vrutice, Liblice
a Byšice a piloti s palubními střelci
z 3. bitevního leteckého sboru útočili
na nepřátelské jednotky v prostoru
Liberec – Jablonec nad Nisou.8

Propaganda kolem náletů
amerického letectva
Hlav ním mottem většiny článků
o spojeneckých náletech, které byly
publikovány v komunistickém tisku,

■ Spojenecké nálety na Čechy a Moravu v letech 1940–1945
První bombardéry britského Královského letectva se nad Čechami objevily již v lednu 1940.
Až do března 1940 uskutečnily několik letů nad Plzní a Prahou. V dubnu 1940 se nad Prahu
dostal i jeden bombardér francouzského vojenského letectva. V pumovnicích ale neměly
bomby, nýbrž propagandistické letáky. První pokusy o bombardování plzeňské Škodovky
uskutečnilo Královské letectvo již na podzim 1940, nebyly však úspěšné. Také v letech 1941
a 1942 vyvázla Plzeň z náletů skoro nepoškozena. Tovární komplex hlásil první vážnější škody
až po náletu uskutečněném v noci z 13. na 14. května 1943. Během něj došlo omylem také
k vybombardování sousedních Dobřan. Americké letectvo se do náletů zapojilo až v květnu
1944, když v rámci takzvané bitvy o palivo zaútočilo na tovární komplex v Záluží u Litvíno
va (Hydrierwerke Maltheuern). Během této ofenzívy americké a v jednom případě i britské
Královské letectvo několikrát napadlo také rafinérie pohonných hmot v Kolíně, Pardubicích
a Kralupech nad Vltavou a podzemní skladiště pohonných hmot v Hněvicích u Roudnice nad
Labem. Březnový nálet v roce 1945 na Kralupy nad Vltavou, který zničil střed města, byl omylem
veden proti rafinérii, která již nebyla v provozu. Kromě toho bombardovalo americké letectvo
také několikrát Škodovy závody a průmyslové cíle na Moravě. V několika případech shodily
americké bombardéry bomby na města, která původně nebyla na seznamu cílů. Omylem byla
například 15. listopadu 1944 a 14. února 1945 bombardována Praha. Vysočanské a libeňské
továrny ČKD sice měly být bombardovány již 30. října 1944, ale kvůli počasí z útoku sešlo.
Jediný cílený nálet na Prahu směřoval 25. března 1945 tedy právě proti nim a letištím Kbely,
Letňany a Čakovice. Od poloviny dubna 1945 podniklo americké a britské Královské letectvo
několik náletů na železniční uzly například v Plzni, Chomutově, Kladně, Kolíně nebo Berouně.
Zároveň uskutečnilo americké letectvo 25. dubna 1945 poslední nálet na plzeňskou Škodovku,
který tovární komplex prakticky zničil. Poslední masový nálet americké 9. letecké armády ale
směřoval na muniční továrnu v Holýšově 3. května 1945.
Od února 1945 bombardovalo letectvo Rudé armády Moravu a Slezsko, především Ostravu
a Opavu. V dubnu 1945 několikrát bombardovalo Brno. Útoky směřovaly proti slatinskému letišti
a proti hlavnímu nádraží, ale škody byly způsobeny i v samotném městě. V Čechách sovětské
letectvo bombardovalo města v severních a středních Čechách až 8. a 9. května 1945. Jednalo
se například o Děčín, Litoměřice, Českou Lípu, Mimoň, Úštěk, Roudnici nad Labem, Mělník
a Mladou Boleslav. V dubnu 1945 se do bojů zapojilo i rumunské letectvo a bombardovalo
Uherský Brod, Olomouc a Prostějov a letiště v Neředíně.
Sérii náletů během Pražského povstání, především proti budově Československého rozhlasu
a vojskům generála Vlasova v okolí Prahy a ruzyňského letiště, uskutečnila také německá
Luftwaffe.
Tento krátký výčet zahrnuje pouze strategické nálety těžkých bombardérů, pomíjí útoky hloubkových
a bitevních letců.

bylo, že již neměly své opodstatnění
a jejich úkolem bylo zničit průmyslové podniky, aby je nemohlo využívat

poválečné Československo, případně
že byly cíleně bombardovány civilní
čtvrtě měst.9

6	
CAMO, f. 20515, oоp. 1, d. 36, l. 372, Operativnaja svodka No. 0129 Štaba 3 ŠAK – D. A. 9. 5. [19]45 g. 23.00. V originále: …sodějstvoval
vojskam 52 i 28 Armij v presledovanii i uničtoženii vojsk protivnika v rajoně LIBEREC i južněje, něvypolnivšich akt o vojennoj kapitulacii.
7	VOJTÁŠEK, Filip: Následkem sovětských náletů v posledních hodinách války zemřelo více než 1300 lidí. Viz http://hloubkari.wordpress.com/2013/02/06/651907-aktualizovano-nasledkem-sovetskych-naletu-v-poslednich-hodinach-valky-zemrelo-vice-nez-1300-lidi/
(citováno k 14. 5. 2014).
8	
CAMO, f. 302, oоp. 4196, d. 104, l. 486–491, Operativnaja svodka 129 štab 2 VA Machenau k 22.00 9. 5. [19]45; tamtéž, f. 346, o
о p. 5755, d. 233,
Operativnaja svodka No. 0132, Štab 8 VA g.[orod] Vitkovice, 9. 5. 1945 24.00; tamtéž, f. 327, oоp. 4999, d. 269, Operativnaja svodka No. 00129,
Štab 5 Vozdušnoj Armii, 9. 5. 1945 g. 22.00. Dále srov. CAMO, f. 20526, op. 1, d. 71, l. 218a, 218bо,б 219, Operativnaja svodka No. 129. Štab 6 Gv.
BALKK. 9. 5. [19]45. 24.00 a f. 302, o
о p. 4196, d. 104, l. 486–491, Operativnaja svodka 129 štab 2 VA Machenau k 22.00 9. 5. [19]45.
9	Ze syntetických prací věnovaných náletům spojeneckého letectva a organizaci protiletecké ochrany v Čechách za druhé světové války
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Náměstí v Roudnici nad Labem po náletu sovětských letadel 9. května 1945, dole pohřeb padlých
během tohoto náletu
Foto: SOA Litoměřice

V prvních letech po válce se v tomto
duchu hovořilo především o objektech
ČKD ve Vysočanech a plzeňské Škodovky. Zvláště bombardování západočeské
továrny je v různých diskusích živé ještě dnes. Autoři článků upozorňují na
to, že výroba v těchto podnicích byla
na konci války zanedbatelná a jejich
bombardování proto nesmyslné. Deset
dnů před výbuchem pražského povstání,
čtrnáct dnů před osvobozením a koncem
války, ve chvíli, kdy americká vojska stála
70 km od Plzně, byl proveden nejbrutálnějším způsobem útok na plzeňskou Škodovku. Není u nás nikoho, kdo by nepochopil,
proč se tyto zločiny staly. Mohly zničené
závody dodat ještě něco hitlerovské armádě? Nemohly a nic již pro ni nevyráběly.
Anglo-americkým inmperialistům (sic) šlo
o to poškodit československý průmysl,
učinit naši republiku závislou na americké
„pomoci“, na politickém diktátu, proměnit
naši zem v ssutiny a pak jedním prstem
nabízet a současně oběma rukama brát.
To byl smysl náletu na Prahu, na Plzeň,
Zlín, Brno, Kralupy a další a další města,
napsal v březnu 1950 v Rudém právu
Adolf Hradecký.10
Gustav Rada podal v dubnu 1950
další zkreslené vysvětlení událostí
konce války: Američtí imperialisté však
ani v nejmenším neusilovali o oslabení
hitlerovského potenciálu. Soustavně využívali druhé světové války k budování
a upevňování svých politických a hospodářských posic. I Československo chtěli
uchvátit. Třebaže naše země utrpěla
již dost mnichovským diktátem a dlouhotrvající okupací, potřebovali ji učinit
ještě povolnější. Pokusili se zničit jádro

srov. VESELÝ, Martin: Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? 1939–1945. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2012. Tématem se zabývají i publikace HELT, Radovan: Mostecký benzín hoří! Úvod k historii letecké války nad Mostem 1939–1945 pohledem svědků ze země. Svět
křídel, Cheb 2005 a TÝŽ: A z nebe padaly bílé hvězdy. Letecká válka nad Mostem v souvislostech, březen – duben 1945. Svět křídel, Cheb 2007;
JOUZA, Ladislav – PLAVEC, Michal: …a země se chvěla. Bombardování Kolína za druhé světové války. Svět křídel, Cheb 2007; PLAVEC, Michal:
Bomby pod Řípem. Nálety na Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Veltrusy, Hněvice, Mělník, Roudnici nad Labem a další sídla během druhé světové
války. Svět křídel, Cheb 2008; TÝŽ: Strach nás ochromil. Tragický nálet na Prahu 14. února 1945 v souvislostech. Svět křídel, Cheb 2012; TÝŽ:
Smrtonosná oblaka. Letecká válka mezi Labem a Orlickými horami 1938–1945. Svět křídel, Cheb 2012; TÝŽ: Den, kdy nebyla bombardována
Praha. Několik poznámek k neuskutečněnému náletu 30. října 1944. Historie a vojenství, 2011, roč. 60, č. 4, s. 42–53; PLAVEC, Michal –
VOJTÁŠEK, Filip: Bomby na Květnou neděli. Letecká válka nad Prahou a okolím v březnu až květnu 1945. Svět křídel, Cheb 2012; STUPKA, Josef:
Město v slzách: Kralupy nad Vltavou 22. březen 1945. Město Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou 2009 a ZÁBRANSKÝ, Jiří – ŠILHA, Jiří:
Cíl České Budějovice. Jihočeské muzeum, České Budějovice 2006.
10	HRADECKÝ, Adolf: Takoví jsou oni. Rudé právo, 26. 3. 1950, s. 7. Podobně se vyjádřil v novinovém článku i REINDL, Jaromír: K pátému
výročí náletu na Prahu. Rudé právo, 25. 3. 1950, s. 6.
11	RADA, Gustav: Taková byla ta americká „pomoc“. K pátému výročí bombardování Plzně. Rudé právo, 25. 4. 1950, s. 3.
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našeho hospodářství – těžký průmysl.
Proto v posledních týdnech války pod
záminkou „pomoci“ ničili náš těžký průmysl – Škodovku, Českomoravskou i velké
závody v Brně. Chtěli podlomit a oslabit
základy nově se tvořícího a osvobozeného
Československa.11
U tohoto úryvku musíme připomenout, že americké letectvo naposledy
bombardovalo moravskou metropoli
20. listopadu 1944 (pokud nebereme
v úvahu neplánovaný nálet 19. prosince 1944, jenž nezpůsobil větší škody12).
Dubnové nálety na Brno byly totiž
čistě v režii letounů 5. a 17. letecké
armády Rudé armády.13
Když se slavilo desáté výročí konce
2. světové války, autoři propagandistických článků v Rudém právu poprvé
zmínili i nálet na Prahu 14. února 1945.
Jeden z autorů například chybně uvedl,
že americké bombardéry startovaly ze
základny Forli v Itálii. Ve skutečnosti
šlo o americké bombardéry 8. letecké
armády ze základen ve Velké Británii.
Vzhledem k tehdejšímu stavu historického bádání to nemůžeme autorovi
vyčítat, ale zamyslet se musíme nad
jeho dalšími slovy v duchu rétoriky
studené války: A tak tehdy, kdy Američané postupovali klidně a bezpečně
a německá vojska se jim vzdávala telefonicky, kdy Sovětská armáda ještě tvrdě
bojovala s esesáckými divizemi, tehdy
hořela Praha po tragickém náletu…14

Deset let po válce se objevilo i tvrzení, že Spojenci schválně nebombardovali válečné podniky během války.
Čas dal též správnou odpověď na otázku,
proč nechávali Američané válečný průmysl v Kralupech – a nejen v Kralupech,
i v Plzni, Praze a jiných městech – v průběhu války téměř nepoškozen. Umožnovali
fašistům, aby ho mohli co nejlépe využít
k boji proti Sovětskému svazu. Až na
konci války bylo v zájmu kapitalistů,
aby nejdůležitější závody v zemích, jež
budou osvobozeny Sovětskou armádou,
byly zničeny. Už tenkrát, ještě než dozněla děla na frontách, začali připravovat
novou válku, napsal další z autorů.15
Na ideologické konferenci u příležitosti 15. výročí osvobození Československa se přednášející otázkou
spojeneckých náletů, ale ani výkladem událostí posledních dnů války,
vůbec nezabývali. Hlavním námětem
příspěvků bylo, jakých pokroků, především v hospodářské oblasti, republika v tomto období dosáhla. Otto Šik
pouze krátce zmínil, že v průmyslu
většinu válečných investic zničily jak
nálety Angličanů a Američanů ke konci
války, tak i sami nacisté při ústupu, kteří
i část odvezli do Rakouska a Německa.16

Tisk o sovětských náletech
O náletech Rudé armády 8. a 9. května
1945 se v českých novinách a publika-

cích skoro vůbec nepsalo, případně
je autoři zmiňovali jen okrajově. Určitou výjimkou bylo bombardování
Roudnice nad Labem, které krátce
po válce popsala Kamila Mošťáková-Bohdanová v knížce vzpomínek na
druhou světovou válku a účast v odboji. Nerozebírala sice, kdo nálet na
město uskutečnil, ale vyslovila otázky,
kterými se lidé zabývají dodnes: Můj
mozek počíná opět pracovati a myšlenky
zrychlují tempo. Roudnice byla bombardována! Letecký útok, nálet, proč? Proč,
když už je přece [p]odepsána kapitulace?
Je mír. Tož proč se bombarduje a zabíjí
nevinné a nic netušící obyvatelstvo?
Proč ani sirény nehoukaly, nevarovaly?
Co se naječely v posledních měsících, co
se natýraly našich nervů a vždycky nadarmo honily svým jekotem lidi do krytu,
a dnes po skončení války, kdy Roudnice
byla skutečně bombardována, nevyšla
jediná výstraha – sirény mlčely.17
Roudničtí četníci v pamětní knize
uvedli další z tradovaných důvodů,
proč letci Rudé armády útočili. Nebyli
daleko od pravdy: O desáté hodině přiletěla nad zdejší prostor skupina ruských
letadel, a poněvadž Roudnicí nad Labem
procházely proudy ustupujícího vojska,
respektive vojáků, kteří se již vzdali, domnívali se pravděpodobně letci, že jde
o pravidelnou armádu, k jejímuž napadení byli povoláni, a svrhli proto větší
počet trhacích bomb. Bylo zabito – mimo

12	VLČEK, Martin: Spojenecké nálety na Brno v letech 1944–1945. Magisterská diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2006, s. 68–69. Viz http://is.muni.cz/th/40313/ff_m/Diplomova_prace_z_historie_I.pdf (citováno k 14. 5. 2014). Při tomto
náletu nikdo nepřišel o život a poškozeno bylo 33 domů.
13	K náletům letectva Rudé armády na Brno srov. VLČEK, Martin: Nálety sovětského letectva na Brno v dubnu 1945. In: Brno v minulosti
a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, č. 20. Magistrát města Brna – Archiv města Brna, Brno 2007, s. 279–291. Na tomto
místě je třeba upozornit na skutečnost, že autor chybně identifikoval sovětské letecké jednotky, které se v jednotlivých dnech náletů
účastnily, a to dokonce i na úrovni leteckých armád. Neměl přístup k dokumentům z ruských archivů. Autor v tomto článku došel na
základě archivního výzkumu k závěru, že nálety letectva Rudé armády zanechaly ve městě citelnější stopy než útoky těžkých bombardérů 15. letecké armády USAAF (s. 291).
14	PAUL, Zdeněk: Zločinný záměr. K výročí bombardování Prahy americkými letouny. Rudé právo, 14. 2. 1955, s. 2.
15	Před deseti lety… Rudé právo, 24. 3. 1955, s. 1.
16	
NA, f. KSČ – ÚV 1948–1989, Ideologické oddělení ÚV KSČ 1951–1962, sv. 5, a. j. 20, Celostátní seminář k 15. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou, ŠIK, Otto: Zkušenosti z rozvoje čs. národního hospodářství v uplynulých 15 letech a další směr jeho rozvoje, s. 2–3.
Tento text vyšel i knižně – ŠIK, Otto: 15 let hospodářského vývoje v lidově demokratické ČSR a další směr jeho rozvoje. In: Celostátní
ideologický seminář k 15. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou pořádaný ÚV KSČ ve dnech 17.–19. února 1960. Referáty. Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ v SNPL, Praha 1960, s. 29.
17	Podrobný popis náletu srov. MOŠŤÁKOVÁ-BOHDANOVÁ, Kamila: Srdce zmučená a statečná. Jaromír Robek, Roudnice nad Labem 1946,
s. 162–167. K náletu na Roudnici nad Labem viz PLAVEC, Michal: Nálety letectva Rudé armády na Litoměřicku 8. a 9. května 1945, s. 123–125.
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Vybombardovaný dům v Bělské ulici po náletu 9. května 1945. V pozadí věž mladoboleslavské
Staroměstské radnice.
Foto: Muzeum Mladoboleslavska
německých vojáků – 14 občanů roudnických a řada dalších byla zraněna. Z těch
pak podlehlo zranění ještě deset osob. Po
tomto bombardování se vzdala skupina

vojáků a SS nacházející se do té doby
mezi Vědomicemi a mostem přes Labe.18
Nejtěžší sovětský nálet zažila dne
9. května 1945 Mladá Boleslav. Disku-

tuje se o něm dodnes. Během několika
vln bombardování přišlo o život nejméně 148 lidí, přičemž dosud nevíme –
a zřejmě nikdy nebudeme vědět – kolik
zahynulo vojáků poražených armád.
Mladou Boleslaví totiž procházely
německé, estonské a litevské jednotky z frontové linie u tehdejšího
Hirschbergu (dnes Jelenia Góra).19
V souvislosti s tímto náletem se již
v roce 1960 objevilo v novinách zajímavé tvrzení, které nemá žádnou
oporu v archivních dokumentech:
Němci utíkali z města v panickém strachu před Rudou armádou. Odhazovali
zbraně do příkopů a kam se dalo. Ujížděli
v autech, na kolech s příručními vozíky
a jak to šlo.
Krátce před desátou hodinou se objevila nad městem letadla. Obyvatelé Mladé
Boleslavi je pozorovali a dokonce jim
mávali. Domnívali se, že to jsou „naši“.
Všude už panovala mírová pohoda. Ale
co to? Ze všech stran se ozvaly detonace. Silné ohlušující rány a mohutný tlak
vzduchu v mžiku zachvátily celé město.
Lidé byli strašně překvapeni. Ozýval
se hvizd a svištění dopadajících bomb
a střelba z palubních zbraní. Nastal
zmatek. Zhasla elektrická světla.
Muži, ženy, děti hledali zoufale vysvětlení, jehož se jim brzy dostalo. Mladá
Boleslav byla bombardována německými
fašistickými letci. Útočných letadel bylo
devět a doprovázely je dvě stíhačky. Letadla nebyla označena. Nálet byl proveden ve čtyřech vlnách z výšky 2000 až
2500 metrů, při čemž stíhačky zasypávaly město střelami z kulometů […] Po
průzkumu bylo zjištěno, že útočníkům
šlo o plánovité zničení celého města.
Na Mladou Boleslav bylo za tento den
svrženo 700 bomb.
Číslo ztrát bylo veliké: 200 mrtvých
a velký počet raněných. Zahynula novorozeňata, zabity byly matky, dcery
a synové, muži i starci.20

18	
SOA Litoměřice, f. Kroniky a pamětní knihy, inv. č. 187, Památník četnické stanice v Roudnici nad Labem 1850–1945 (1947). Zde je i zmínka
o tom, že letadla Rudé armády měla vyzvat k náletu 8. května 1945 vysílačka skupiny Trávnice. Toto tvrzení zatím není možné ověřit.
19	K vývoji propagandy kolem tohoto náletu viz FILIP, Jiří: Veřejný Květen 1945 v Mladé Boleslavi. In: Boleslavica. Vlastivědný sborník
Mladoboleslavska, č. 12. Muzeum Mladoboleslavska – Státní okresní archiv Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 2012, s. 93–103. K samotnému náletu srov. PLAVEC, Michal: Mladá Boleslav 9. května 1945, s. 105–121.
20	VOJTÍŠKOVÁ, Marie: Před 15 lety. Po stopách bojů za svobodu. Poslední nálet v Evropě. Rudé právo, 8. 5. 1960, s. 2.
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Přiznání ze sovětské strany. Článek V. V. Barančikova „Dvě hodiny před vítězstvím“ z Haló soboty, 9. 5. 1975.
Část obyvatel města je dodnes přesvědčena, že Mladou Boleslav bombardovala německá letadla bez výsostných
znaků. Zde je třeba zdůraznit, že se
všemi bojeschopnými letadly, kterým
zbývalo palivo, se snažili němečtí piloti
uletět již v úterý 8. května 1945 v odpoledních a večerních hodinách do zóny
okupované americkou armádou. Letadla, s nimiž z různých důvodů nemohli
uletět, zničili Němci na letištích.21

Při oslavách třiceti let od skončení
druhé světové války se v příloze Rudého práva objevil půlstránkový článek
pojednávající o bitevním letci, nadporučíku I. I. Grigorjevovi z 96. útočného
leteckého pluku, který zahynul 9. května 1945 nad územím Čech při plnění
bojového úkolu a měl být posmrtně
vyznamenán titulem Hrdina SSSR.22
Na článku je zarážející, že ho cenzoři vůbec dovolili publikovat, neboť

Foto: archiv autora

se v něm píše, že letadla Rudé armády
útočila 9. května 1945, tedy v první
mírový den. Možná to souviselo s tím,
že jeho autorem byl Rus. Šest bitevních letounů Iljušin Il-2 pod velením
nadporučíka Grigorjeva mělo podle
něj útočit v doprovodu stíhacích letadel Lavočkin La-7, jimž velel dvojnásobný Hrdina SSSR kapitán Vitalij
Ivanovič Popkov23, na blíže nespecif ikovaný most přes Vltavu, který

21	K odletu německých letadel ze severních a východních Čech viz PLAVEC, Michal: Smrtonosná oblaka, s. 420–421 a 450–453. Dále srov.
PLAVEC, Michal – ZAPF, Jürgen: Das Brot, das wir derzeit essen, ist sauer verdient. Der Gefechtsverband Rudel in den letzten Tagen
des Zweiten Weltkriegs in Böhmen. Teil 2. Vyjde v časopise JET & PROP, 2014, č. 4. K článkům, v nichž jejich autoři stále popírají účast
letectva Rudé armády na bombardování Mladé Boleslavi, srov. KOJZAR, Jaroslav: Bombardování na konci 2. světové války. Haló noviny, 16. 3. 2012, s. 3; PRŮŠEK, Jaroslav: Kdo překrucuje dějiny? Haló noviny, 23. 3. 2012, s. 5 a DOUŠA, Jaroslav: Nálet na Mladou Boleslav. Haló noviny, 14. 5. 2013, s. 5.
22	BARANČIKOV, V. V.: Dvě hodiny před vítězstvím. Haló sobota 19. Příloha Rudého práva, 9. 5. 1975, s. 3.
23	Vitalij Ivanovič Popkov (1922–2010), generálporučík letectva. Během druhé světové války sestřelil čtyřicet nepřátelských letadel. Po
válce zastával funkci velitele stíhacích útvarů. V roce 1964 ukončil akademii generálního štábu. V letech 1966–1980 generální inspektor námořního letectva, v letech 1980–1989 přednášel na vojenských vysokých školách. Do zálohy odešel až v dubnu 1989.
Kromě různých vyznamenání byl jmenován také čestným občanem hlavního města Prahy.
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Zničený autobus říšských drah v mladoboleslavské Ptácké ulici během náletu 9. května 1945
Foto: Muzeum Mladoboleslavska
bránila samohybná děla Ferdinand
a tanky Tiger. 24
Článek potvrzuje nasazení letadel
Rudé armády 9. května 1945, ale není
historicky stoprocentně věrný. S materiály z ruských archivů souhlasí většina
údajů, včetně jmen spolubojovníků a velitelů leteckých pluků, ale ty nejdůležitější nikoliv. Nadporučík Ivan Ivanovič
Grigorjev létal v 93. gardovém bitevním
leteckém pluku 5. gardové bitevní letecké divize 2. gardového bitevního
leteckého sboru a opravdu zahynul při
bojovém letu, ale 8. května 1945 v prostoru dolnolužické Chotěbuzi. Skutečně byl
27. června 1945 posmrtně vyznamenán
Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu. Je třeba podotknout, že 2. gardový
bitevní letecký sbor vyslal 9. května 1945

pouze šest stíhacích letounů z 11. gardové stíhací letecké divize až do prostoru
Louny – Mělník – Mladá Boleslav, aby
zde provedly průzkum. Na rozdíl od sesterských sborů, 1. gardového bitevního
a 3. bitevního leteckého, které útočily
na pozemní cíle na Mělnicku a Liberecku, nebyly jeho bitevní letouny vůbec
ve vzduchu.25
Tento článek může vyvolávat otázky, jak je možné, že byl vůbec otištěn,
když obsahoval údaje, které komunistické propagandě škodily – 9. května
1945, v první mírový den, přeci nemohla útočit letadla Rudé armády! Například podobný článek otištěný v květnu
1985 v Rudém právu, který byl věnován
květnovým dnům na Mělníku a v němž
je zmíněna i účast polské armády na

osvobození města, se o několika náletech na město a jeho okolí 9. května
1945 vůbec nezmiňuje.26
Na druhou stranu ovšem víme, že
sovětská historická a memoárová
literatura neměla již v šedesátých
letech problém uvádět, že letadla
Rudé armády byla 9. května 1945 ve
vzduchu a její letci se snažili zastavit
ústup německých jednotek do americké zóny. Bez bližších podrobností
to potvrzuje bývalý velitel sovětské
2. letecké armády generálplukovník
Stěpan Akimovič Krasovskij, který
udává shodně s operační svodkou
1320 bojových vzletů onoho dne. Na
bombardéry připadlo 391 vzletů, na
bitevníky 326 vzletů a ke stíhacím,
průzkumným a jiným úkolům odstartovalo 603 sovětských strojů.
Kromě pěti zničených letadel na letišti Liberec-jih (zřejmě Hodkovice nad
Mohelkou) nárokovaly osádky letadel
jeden zničený tank, jednu zničenou
lokomotivu a 224 zničených vozidel.27
Mnoho sovětských letců, kteří se
9. května 1945 účastnili bojových
operací, neváhalo ve svých pamětech vyjádřit podiv nad tím, že měli
v první mírový den operovat. Byl to
například Jurij Sergejevič Afanasjev
ze 154. gardového bitevního leteckého pluku 307. bitevní letecké divize
3. bitevního leteckého sboru 2. letecké armády,28 Hrdina SSSR nadporučík
Ivan Grigorjevič Dračenko, příslušník
140. gardového bitevního leteckého
pluku 8. gardové bitevní divize 1. gardového bitevního leteckého sboru 2. letecké armády, 29 pilot bombardéru,
Hrdina SSSR kapitán Nikolaj Ivanovič
Gapejonok z 81. gardového bitevního
leteckého pluku 1. gardové bombardo-

24	BARANČIKOV, V. V.: Dvě hodiny před vítězstvím. Haló sobota 19. Příloha Rudého práva, 9. 5. 1975, s. 3.
25	Srov. CAMO, f. 302, o
о p. 4196, d. 104, l. 481–491, Operativnaja svodka 128 štab 2 VA Machenau k 20.00 8. 5. [19]45 a Operativnaja svodka
129 štab 2 VA Machenau k 20.00 9. 5. [19]45; tamtéž, f. 33, op. 11458, d. 766, Imennoj spisok bezvozvratnych potěr ličnogo sostava častěj
5 Gvardějskoj šturmovoj aviacionnoj Zaporožskoj Krasnoznamennoj divizii za period s 1 po 10 maja 1945 goda; tamtéž, f. 33, op. 793756,
d. 12, Nagradnoj list Grigorjev Ivan Ivanovič a f. 20507, op. 1, d. 49, l. 138, Opervodka 129 štab 2 Gv. ŠAVVKK Fetšau k 23.00 9. 9. [19]45 g.
26	KAPEK, Ladislav: Z archivů města na soutoku. Haló sobota, 9. 5. 1985, s. 7.
27	KRASOVSKIJ, Stěpan Akimovič: Žizň v aviacii, s. 317. Dále srov. CAMO, f. 302, o
о p. 4196, d. 104, l. 486–491, Operativnaja svodka 129 štab
2 VA Machenau k 22.00 9. 5. [19]45.
28	DRABKIN, Arťjom Vladimirovič (ed.): Ja dralsja na Il-2. Jauza-Eksmo, Moskva 2005, s. 71–72.
29	DRAČENKO, Ivan Grigorjevič: Na kryljach mužestva. DOSAAF, Moskva 1986, s. 192–193.
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Mělník po několika náletech sovětských letadel 9. května 1945
vací letecké divize30 nebo dvojnásobný
Hrdina SSSR kapitán Talgat Jakubekovič Begeldinov.31
Velitel 2. letecké armády Krasovskij
ve svých vzpomínkách vysoce hodnotil
práci velitele 1. gardové bombardovací letecké divize plukovníka Fjodora
Ivanoviče Dobyše,32 velitele 8. gardové
bombardovací letecké divize plukovníka Surije Vasiljeviče Gribakina a pochopitelně velitele 1. gardového bitevního leteckého sboru (8. a 9. gardová
bitevní letecká divize) generálporučíka
Vasilije Georgijeviče Rjazanova (dvojná-

sobný Hrdina SSSR)33 během útoků dne
9. května 1945. Z přímých účastníků
byli Krasovským vyzdviženi například dvojnásobní Hrdinové SSSR kapitán Talgat Jakubekovič Begeldinov ze
144. gardového bitevního pluku a kapitán Pavel Artěmjevič Plotnikov 34
z 81. gardového bombardovacího leteckého pluku nebo Hrdinové SSSR
kapitán Nikolaj Georgijevič Stoljarov
ze 141. gardového bitevního pluku,
nadporučík Nikolaj Naumovič Kirtok
ze 140. gardového bitevního pluku
a nadporučík Fjodor Petrovič Serbin

Foto: archiv Jana Tůmy
z 80. gardového bombardovacího pluku. Zvláštní ocenění si hned z několika stran vysloužil Alexej Arsenťjevič
Rogožin z 142. gardového bitevního
leteckého pluku.35
Přímý rozkaz maršála Koněva, na
základě kterého odstartovali sovětští letci 9. května 1945 k bojovým
úkolům, zmiňuje například náčelník štábu 142. gardového bitevního
leteckého pluku 8. gardové bitevní
letecké divize 1. gardového bitevního
leteckého sboru podplukovník Dzambulat Soslambekovič Urtajev, který se

30	GAPEJONOK, Nikolaj Ivanovič: Dorogi pobedy. Bojevoj puť 81-go gvardějskogo bombardirovočnogo aviacionnogo polka. Kniga pamjati.
MUP, Ščjolkovo 2002.
31	BEGELDINOV, Talgat Jakubekovič: Ily atakujut. Alma-Ata 1966, s. 164–165. Poněkud odlišnou, ale v zásadě shodnou verzi má TÝŽ: Pike
v bessmertije. Žazušy, Almaty 2000. Talgat Jakubekovič Begeldinov (nar. 1922), generálmajor letectva Kazachstánu. V letectvu Rudé
armády sloužil od ledna 1943 a do zálohy odešel v roce 1957. Až do roku 1970 potom pracoval u civilního letectva. Je to poslední žijící
dvojnásobný Hrdina SSSR.
32	Fjodor Ivanovič Dobyš (1906–1980), generálplukovník raketových vojsk strategického významu. V Rudé armádě sloužil od října 1928,
od února 1933 pak u letectva. Účastník čínsko-japonské a Zimní války. Ve Velké vlastenecké válce od samého počátku. Od června 1942
až do konce války velitel 263. bombardovací letecké divize (v březnu 1943 přejmenována na 1. gardovou bombardovací leteckou divizi).
Od dubna 1955 velitel strategické 50. letecké armády. V roce 1958 byl pověřen vybudováním raketových vojsk. Od listopadu 1960 velitel
50. smolenské raketové armády. Podílel se na přijetí mezikontinentálních balistických raket UR-100 a R-16 do výzbroje Sovětské armády. V červenci 1972 odešel do zálohy.
33	Vasilij Georgijevič Rjazanov (1901–1951), generálporučík letectva. V Rudé armádě sloužil od května 1920. Učitel na vojenské letecké
akademii. V dubnu 1938 se stal jednou z obětí stalinských čistek, ale v září 1939 byl omilostněn a znovu přijat do armády. Účastník
Zimní války, ve Velké vlastenecké válce bojoval od prvních dnů. Od září 1942 až do konce války velitel 1. bitevního leteckého sboru (od
února 1944 gardového). Od února 1947 velitel 14. a od dubna 1949 velitel 69. letecké armády. Jeho kariéru ukončila předčasná smrt.
34	Pavel Artěmjevič Plotnikov (1920–2000), generálmajor letectva. V Rudé armádě sloužil od roku 1938. V roce 1960 ukončil akademii
generálního štábu. Od roku 1975 v záloze. V civilu pracoval ve vědecko-výzkumném ústavu autodopravy.
35	KRASOVSKIJ, Stěpan Akimovič: Žizň v aviacii, s. 317. Dále srov. DONČENKO, Semjon Aleksejevič: Flagman šturmovoj aviacii. Politizdat
Ukrainy, Kijev 1988, s. 217 a DRAČENKO, Ivan Grigorjevič: Na kryljach mužestva, s. 192. V těchto knihách je chybně uvedeno jméno
sovětského letce jako V. A. Rogožin.
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Trojnásobný Hrdina SSSR Alexandr Ivanovič Pokryškin (vlevo) a dvojnásobný Hrdina SSSR Dmitrij
Borisovič Glinka (uprostřed) během přehlídky vítězství v Moskvě v červnu 1945. Oba byli
9. května 1945 ve vzduchu nad Čechami.
Foto: archiv autora
o kapitulaci Německa dozvěděl kolem
třetí hodiny ranní 9. května. Již v pět
hodin ráno ale na štáb divize zavolal
přímo velitel 1. ukrajinského frontu
maršál Ivan Stěpanovič Koněv a vydal zmíněný rozkaz, aby okamžitě
poslali do vzduchu letce, kteří měli
zamezit ústupu německých a Vlasovových vojsk na západ. Koněv byl zcela
konkrétní – vyjmenoval sídla severně
od Prahy, která měla být bombardována. Zanedlouho již vzlétla z letiště
Senftenberg v Lužici první formace
bitevních letounů Iljušin Il-2 pod

velením Hrdiny Sovětského svazu
gardového poručíka Alexeje Arsenťjeviče Rogožina.36
Jak je vidět, Sověti nikdy neměli
problém přiznat bojové operace ze
dne 9. květn a 1945, ale česká historiografie ano. Může nás proto překvapit, že i prorežimní historik Zděnek
Šmoldas v jednom odstavci své knihy
stručně uvádí, že 9. května 1945 2. le
tecká armáda do posledního okamžiku
vedla aktivní bojovou činnost. V tento
den letecké části dovršily 1320 bojových
vzletů. Letec 9. gardové letecké divize

A. Golubev se svým číslem (označení
pilota, který letěl za vedoucím formace a kryl ho – pozn. aut.) Kudinovem
nedaleko od Prahy sestřelil nepřátelský
junkers. Skupina letounů Il-2 za vedení
Hrdiny Sovětského svazu kpt. V. A.
Rogožina zaútočila na kolony hitlerovců a jejich spřežence – vlasovce – probíjející se na západ.37
Česká historiografie stále dluží
hlubší analýzu leteckých operací
v první mírový den. Překážkou pro
historiky je špatná dostupnost fondů
spravovaných Ústředním archivem
ministerstva obrany Ruské federace
v Podolsku u Moskvy, ale i nedostatek
hodnověrných archivních pramenů
české provenience. V květnových
dnech roku 1945 málokdo zachytil
události bezprostředně či s minimálním odstupem. Dokonce i jinak pro
studium druhé světové války vynikající pramen, jakým jsou staniční četnické knihy, nám nepomůže. Většina
z nich nepokrývá kvůli Květnovému
povstání období od 5. do 9. května
1945, a pokud byly zápisy učiněny, tak
až zpětně. Zároveň si musíme uvědomit, že nikdo z nezasvěcených nevěděl, kdo a proč území Čech a Moravy
bombarduje. Není proto divu, že lidé
kladli vinu za nálety Němcům. Toto
přesvědčení se přeneslo i do novinových článků a historických publikací.
Zřejmě ani neexistovalo doporučení
ústředního výboru KSČ, jak s tímto tématem nakládat. Přestože prorežimní
historici věděli o operacích letectva
Rudé armády 9. května 1945, nikdy
neuvedli na pravou míru, kdo onoho
dne česká a moravská města a vesnice
bombardoval a jaký měl motiv. Sovětská historiografie naopak neviděla
důvod nálety sovětských letců v první
mírový den, 9. května 1945, zamlčovat.
Naopak, byly a dodnes jsou brány jako
regulérní součást válečných operací.
Článek by nevznikl bez nezištné pomoci
Sylvy Městecké a Jiřího Filipa.

36	URTAJEV, Dzambulat Soslambekovič: Poslednij bojevoj vylet v Velikoj Otečestvennoj vojně. In: 2-ja vozdušnaja armija v bojach za rodinu.
Vojenno-vojzdušnaja Krasnoznamennaja akademija, Monino 1965, s. 226–227.
37	ŠMOLDAS, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašismu. Naše vojsko, Praha 1987, s. 460.
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