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Trocha místopisu a lokální historie
Květen 1945 v ulicích pražských Košíř

Košíře, území, které je součástí Prahy
5, se rozkládá podél Plzeňské ulice
zhruba mezi Bertramkou na jedné
straně a motolskou vozovnou na
straně druhé, byly během Pražského povstání dějištěm stavby řady
barikád, svědkem bojů o motolské
cvičiště, na kterém byl bezprostředně po ukončení bojů zřízen zajatecký
tábor pro vojáky Wehrmachtu a příslušníky dalších ozbrojených složek
nacistického Německa, i pronikání
pr ůzkum ných jednotek 1. div ize
Ruské osvobozenecké armády, 1 kte-

■ K původu fotografií
Všechny fotografie, kromě jediné, která
zachycuje stavbu barikády, nejspíše vznikly 9. května a později. Jejich autor není
znám, ale dá se téměř s jistotou tvrdit, že
se jedná o místního obyvatele, který se
nejspíše neúčastnil bojů. Každá fotografie
je opatřena dobovou popiskou, kterou zde
doplňuje nový komentář. Všechny uveřejněné fotografie pocházejí z archivu Milpo
media. Za povolení k jejich zveřejnění
děkuji panu Milanu Polákovi.

rá si zřídila štáb v nedaleké továrně
Walter v Jinonicích.
Košíře byly terčem útoku letadel
Luftwaffe, 7. května zde havarovala
proudová stíhačka Messerschmitt
Me-262 Schwalbe, jejíž pilot Uffz.
Eberhard Pöling zahynul.2 Zřejmě se
jednalo o letadlo operující z nedalekého ruzyňského letiště nebo z letiště
v Žatci, kam se jednotky Luftwaffe pod
tlakem Ruské osvobozenecké armády
a povstalců právě během 7. května
přesunovaly. Obětí leteckého útoku
ze stejného dne byla Slávka Kampová.
Její skon připomíná pamětní deska na
domě u křižovatky Plzeňské a ulice
U Klimentky.
Plzeňskou ulici přetínalo nejméně
23 barikád,3 při jejichž obraně zahynulo množství povstaleckých bojovníků.
Jsou pochováni na hřbitově ve Weberově ulici na Kotlářce4. Zvláštností některých z těchto barikád bylo použití
trupů a dalších součástí německých
stíhaček Messerschmitt Bf-109 a Focke-Wulf Fw 190. Nejednalo se samozřejmě o letadla sestřelená povstalci,
ale o části letadel skladované v objektu
tehdejší vozovny Košíře.5

Schodová ulice své jméno, které nese od
roku 1935, do dnešní doby nezměnila
Foto: Milpo media

Dne 9. května se v lokalitě objevily
jednotky Rudé armády a od tohoto dne
byly podle mého názoru pořizovány
jednotlivé fotografie, s výjimkou fotografie ze stavby barikády, která je
zřejmě z 5. nebo 6. května.
O dva dny později, 11. května okolo
14. hod., sem od Rokycan a Berouna
dorazil Kombinovaný oddíl Československé obrněné brigády. Naše vojáky
uvítal zástupce velitele velitelství Bartoš, plukovník generálního štábu Karel Heřman.6 Jednotka byla dislokována na jednu noc na hřišti fotbalového
klubu Lev Košíře Na Cibulce. Vojáci
bydleli v soukromých bytech v okolí.
Druhý den okolo 10.30 jednotka
odjela zpět na Beroun a Rokycany
a dorazila do Horní Břízy.7
Jiří Padevět

1	Pohyb jednotek ROA je nejlépe zmapován v úseku dnešní Štefánikovy třídy, Arbesova náměstí, náměstí Kinských a v Jinonicích a Řeporyjích.
2

Letadlo pravděpodobně sestřelili vojáci ROA, patřilo do sestavy 2./KG 51.

3

JAKL, Tomáš: Bojiště a barikády Pražského povstání. Paseka, Praha – Litomyšl 2014, str. 213.

4

Název se používá od roku 1972.

5	Vozovna byla od roku 1939 používána k uskladnění materiálu zrušených Československých aerolinií a Československé letecké společnosti. Rovněž se v ní scházeli odbojáři, především z okruhu Radoslava Seluckého, který býval dopravním pilotem a pracoval zpravodajsky pro SSSR. Skladovaly se zde i součástky letadel Luftwaffe. Do roku 1972 byl objekt používán jako opravna trolejbusů. Budovy vozovny stojí dodnes a slouží komerčním účelům.
6	Podle rozkazu doručeného ve chvíli, kdy již byla v Praze, neměla tato jednotka do Prahy vůbec vstoupit. Projela z Košíř na Smíchov, přes
most Legií, Národní třídu, Václavské náměstí, Ječnou ulici, Karlovo náměstí a Resslovou ulicí zpět na Smíchov a do Košíř.
7	Na odeslání jednotky zpět za demarkační čáru se nejspíše podílelo velení Rudé armády ve spolupráci s generály Ludvíkem Svobodou
a Bohumilem Bočkem.
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Průzkumný automobil americké výroby M3A1 Scout Car používaný
Rudou armádou byl dodáván do SSSR v rámci Smlouvy o půjčce
a pronájmu (Lend Lease). Celkově šlo o více než tři tisícovky vozidel.
Byl to nejpoužívanější obrněný automobil Rudé armády. Stroj na
snímku nenese žádnou viditelnou imatrikulaci.

Povstalecká jednotka odvádí zajaté Němce, podle dobové popisky
i „poloněmčíky a kolaboranty“. Nejedná se zřejmě o příslušníky Revolučních gard, ozbrojenci nejsou jednotně vystrojeni a nemají ani
pásky na rukávech. Teoreticky by se scéna mohla odehrávat ještě
před 9. květnem. Lokalitu dnes zcela změnily nové budovy a komunikace, nejspíše jde o Plzeňskou ulici zhruba ke křižovatce s Radlickou.

Záběr se nepodařilo lokalizovat, podobná scéna se mohla odehrát
i mimo Košíře či Smíchov kdekoliv v Praze. Německé obyvatelstvo
bylo nasazováno na odklízení barikád a úklid po bojích zcela běžně.

Snímek byl pořízen nejspíše 11. května odpoledne, kdy Kombinovaný oddíl Československé obrněné brigády měl za sebou jízdu Prahou a vojáci věděli, že se musí opět stáhnout za demarkační čáru.
Vyloučeno není ani jeho pořízení 12. května ráno před odjezdem
jednotky z Prahy.
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Zajatí příslušníci Wehrmachtu, podle dobového popisku z Mělníka,
jsou odváděni do zajateckého tábora v Motole. Díky tomu, že v pravém horním rohu je čitelné orientační číslo budovy, je možno scénu
přesně lokalizovat na současnou adresu Plzeňská 2410/176. Vzhled
budovy a jejího bezprostředního okolí se do dnešní doby příliš nezměnil.

Fotografie, pořízená nejspíše 9. května během dne na Košířském náměstí, je žánrově typická. Nesčetné podobné snímky, jejichž autory
byli prostí občané radující se z konce okupace a války, byly zneužity po roce 1948 komunistickou propagandou jako důkaz o tom, že
Prahu osvobodila Rudá armáda. To však samozřejmě neumenšuje
význam oběti řadových vojáků Rudé armády.

Povstalecká barikáda, při jejíž stavbě obyvatelé opět využili trup
německého letadla, vyrostla na dnešní křižovatce ulic Plzeňská
a Musílkova. Musílkova ulice se původně jmenovala Václavská, během okupace Ticháčkova, po roce 1945 znovu Václavská, na Musílkovu byla přejmenována v roce 1948.

Stavba barikády ze stěhovacích vozů a stavebního materiálu, zřejmě
5. nebo 6. května. Třebízského ulice nesla během okupace jméno
Mošnova, v současnosti se jmenuje Vrchlického. Barikáda vyrostla
před domem č. 792/32.
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Revoluční gardista z jednotky XVII-Košíře, patřící pod úsek IV. po
vstaleckého velitelství Praha-západ, které sídlilo v tehdejší Dostálově,
dnes Čílově ulici. Toto velitelství bylo po skončení bojů přejmenováno
na velitelství pluku RG 1.

Barikáda na Košířském náměstí, vyfotografovaná od kostela sv. Jana
Nepomuckého. V levém dolním rohu snímku není protiletadlová baterie Rudé armády, jak uvádí dobový popisek, ale 76,2 mm divizní
kanon vz. 42. Tento typ používala v padesátých letech i Československá lidová armáda.

Snímek prozatímního tábora jednotky Rudé armády v Košířích byl
pravděpodobně pořízen po 9. květnu. Uprostřed vozidel v horní části
snímku je kořistní obrněné vozidlo SdKfz 251.

Foto: Milpo media
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