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The course of the uprising in Prague 3 from 5 May 
to 7 May 

On 4 May, as in other parts of Czechoslovakia that had not yet been liberated, people in Prague 3 started removing German 
signs and putting out Czechoslovak and Allied flags. They were responding to the telegram sent by Protectorate Transport 
Minister Jindřich Kamenický, who announced the cancellation of German as the official language in the Protectorate to post 
offices, railways, and other authorities. The Germans soon denied the regulation, but the momentum could not be stopped. 
On Saturday 5 May, at about ten o’clock, after the spontaneous action of Prague citizens, the last of a series of commanders of 
the underground army called the Nation’s Defence (Obrana národa), General František Slunečko (code name “Alex”), decided 
to start fighting. He activated the Headquarters of Greater Prague – ”Bartoš”, and the rebel troops began seizing strategic 
buildings in the city.
The rebels in Prague 3 primarily seized the long-distance telephone and telegraph switchboard in Fibich street. This allowed 
disconnection of German lines of communication, and the rebels gained control of the connection between the studios of the 
Czechoslovak Radio in the main building in Vinohradská Street and the Prague–Strašnice Třebešín transmitter. A network of 
rebel headquarters began to be created, and the rebels besieged German garrisons in the schools on Jiří z Lobkovic Square and 
at Pražačka, cleaning the district from malicious snipers. On the night of 6 May, the residents of the present district of Prague 3 
fortified their positions with dozens of barricades.
On Sunday 6 May, a stalemate from the previous day continued, only interrupted by mutual shootings, because neither side 
had enough strength for significant offensive actions. That changed the following day – 7 May. The Germans were helped by 
troops from outside of Prague, which took the Český Brod road to arrive in Jarov and through Karlín in Bulhar. The rebels could 
only rely on the help from the 1st Division of the Armed Forces of the Committee for the Liberation of the Peoples of Russia, 
i.e. the Vlasovites. The rebels, together with the Vlasovites, forced the garrison of the school on Jiří z Lobkovic Square to 
surrender and repelled the German onslaught on Malešice that threatened the Třebešín transmitter. The Germans teamed up 
with the garrison of the Na Pražačce school. In the evening, after the Vlasovites left, the rebels managed to stop the German 
advance at Ohrada and Bulhar. 

1.	 	Zamalovávání	německých	nápisů	v	Biskupcově	ulici	4.	května	1945.
	 Painting	out	German	signs	in	Biskupcova	Street	on	4	May	1945.

2.		Momentka	z	boje	v	nynější	Koněvově	ulici	pod	Ohradou.
	 A	snapshot	of	fighting	in	the	present	Koněvova	Street	below	Ohrada.

3.	 	Obrněný	polopásový	transportér	jednotky	nadporučíka	Neubauera	v	Jeseniově	ulici	u	Pražačky.
	 	An	armoured	half-track	transporter	of	Lieutenant	Neubauer’s	unit	in	Jeseniova	Street	at	Pražačka.

4.		Barikáda	na	křižovatce	ulic	Jana	Želivského	a	Vinohradská.
	 	Barricade	at	the	intersection	of	Jana	Želivského	Street	and	Vinohradská	Street.

5.		Obránci	barikády	na	Želivského.	Vpravo	autor	ostatních	barevných	diapozitivů,	
	 	 inspektor	finanční	stráže	II.	třídy	Oldřich	Cerha.
	 	Defenders	of	the	barricade	in	Želivského	Street.	Financial	Office	Inspector	Class	II	Oldřich	Cerha,	
	 	author	of	the	other	colour	slides,	on	the	right.

6.		Skupina	obránců	barikády	na	Želivského.
	 A	group	of	defenders	at	the	barricade	in	Želivského	Street.

Průběh povstání na Praze 3 ve dnech 
5. – 7. května 
Stejně jako v ostatních dosud neosvobozených oblastech ČSR začalo také na Praze 3 již 4. května odstraňování 
německojazyčných nápisů a vyvěšování československých a spojeneckých vlajek. Lidé tak reagovali na telegram 
protektorátního ministra dopravy Jindřicha Kamenického, který poštám, železnici a dalším úředním místům oznámil 
odstranění němčiny jako úředního jazyka v protektorátu. Němci nařízení záhy dementovali, ale spád událostí už nemohli 
zastavit. Po spontánním vystoupení Pražanů se poslední z řady velitelů podzemní armády Obrana národa, generál František 
Slunečko (krycí jméno Alex) v sobotu 5. května rozhodl zahájit okolo desáté hodiny boj. Aktivoval velitelství Velké Prahy 
„Bartoš” a povstalecké jednotky začaly s obsazováním strategických objektů ve městě.
Na Praze 3 povstalci obsadili především meziměstskou telefonní a telegrafní ústřednu ve Fibichově ulici. To umožnilo vypojit 
německé telefonní linky a povstalci tak získali kontrolu nad spojením mezi studii Československého rozhlasu v hlavní budově  
na Vinohradské a vysílačem Praha-Strašnice Na Třebešíně. Začala se vytvářet síť povstaleckých velitelství, povstalci oblehli 
německé posádky ve školách na náměstí Jiřího z Lobkovic a Na Pražačce a čistili území obvodu od zákeřných střelců. V noci  
na 6. května obyvatelé nynější Prahy 3 opevnili svá postavení desítkami barikád. 
V neděli 6. května panovala za vzájemných přestřelek patová situace z předchozího dne, protože ani jedna ze stran neměla 
dostatek sil k výraznějším ofenzivním akcím. To se změnilo následující den – 7. května. Němcům dorazily na pomoc 
mimopražské jednotky po českobrodské silnici na Jarov, a přes Karlín k Bulharu. Povstalcům přišla na pomoc jako jediná  
1. divize Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska, tedy vlasovci. Povstalci společně s vlasovci přinutili ke kapitulaci 
posádku školy na náměstí Jiřího z Lobkovic a odrazili německý nápor na Malešice, který ohrožoval vysílač Na Třebešíně. Němci 
se spojili s posádkou školy Na Pražačce. Povstalcům se i po odchodu vlasovců podařilo zastavit ve večerních hodinách německý 
postup na Ohradě a u Bulhara.
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Průběh povstání na Praze 3 ve dnech 8. a 9. května
Ráno 8. května se německé mimopražské jednotky, které den před tím prošly Karlínem, pokusily proniknout na Žižkov od západu, 
od Bulhara. Povstalci je však jak v Husitské, tak na Seifertově odrazili. Na Pražačce pak celý den povstalci a Němci vyjednávali. 
Poté, co německý generál Toussaint podepsal před Českou národní radou a velitelstvím „Bartoš” protokol o provedení kapitulace 
německých branných sil v Praze, vyklidili Němci své pozice Na Pražačce a v Památníku osvobození a celý obvod zcela ovládli 
povstalci. 
Ráno 9. května Korunní třídou opouštěl Prahu poslední konvoj německých vozidel. Bylo již po válce a lidé na ulicích  
se zadostiučiněním sledovali odchod okupantů. S přibližně jednohodinovým odstupem za posledními Němci přijely první tanky 
Rudé armády. Nejprve od Bulhara, pak nynější Koněvovou ulicí. Jejich příjezd znamenal úlevu, že válka v Evropě již definitivně 
skončila.

The course of the uprising in Prague 3 from 8 May to 9 May
In the morning of 8 May, the German units from outside of Prague that went through Karlín the day before tried to penetrate Žižkov 
from the west, i.e. from Bulhar. However, the rebels repelled them, both in Husitská Street and in Seifertova Street. At Pražačka, the 
rebels and Germans negotiated all day. After German General Toussaint signed the report on the surrender of the German armed 
forces in Prague before the Czech National Council and the ”Bartoš” headquarters, Germans evacuated their positions at Pražačka 
and at the Liberation Monument, and the whole district was completely controlled by the rebels.
In the morning of 9 May, the last convoy of German vehicles left Prague through Korunní Street. It was after the war and people on 
the streets watched the departure of the occupiers with satisfaction. The first tanks of the Red Army arrived about one hour after 
the last Germans. First from Bulhar and then through the present Koněvova Street. Their arrival meant relief that the war in Europe 
finally came to an end.
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2.

5.4.

3.

6.

1.	 	Povstalecký	nákladní	automobil	s	posilami	projíždí	přes	Olšanské	náměstí.
	 	A	rebel	lorry	with	reinforcements	passing	through	Olšanské	Square.

2.		Poslední	německá	kolona	opouští	ráno	9.	května	po	Korunní	třídě	střed	Prahy.	Obyvatelstvo
	 		německým	vozidlům	na	důkaz	svého	triumfu	položilo	do	cesty	rozstříhané	nacistické	vlajky.
	 		The	last	German	convoy	leaving	the	centre	of	Prague	in	Korunní	Street	in	the	morning	of	9	May.	
	 	To		show	their	triumph,	people	laid	cut-up	Nazi	flags	on	the	road	used	by	the	German	vehicles.

3.	 	Aby	povstalci	podúseku	Votická	nemuseli	kvůli	poslední	německé	koloně	rozebírat	barikády,	otevřeli	
	 	brány	Nového	židovského	hřbitova,	přes	který	kolona	barikády	objela.	Hebrejský	nápis	na	vnější	straně		
	brány	praví	projíždějícím:	„Prach	jsi	a	v	prach	se	obrátíš“.

  To	avoid	disassembling	the	barricades	because	of	the	last	German	convoy,	the	rebels	of	the		Votická
	 	sub-section	opened	the	gates	of	the	New	Jewish	Cemetery	for	the	convoy	to	pass	through.	The	Hebrew		
	inscription	on	the	outer	side	of	the	gate	says	to	all	people	passing	by:	“Dust	thou	art,	and	unto	dust

	 	shalt	thou	return.”	

4.		První	sovětský	tankový	průzkum	překonává	dopoledne	9.	května	barikádu	na	Seifertově	ulici	nad
	 		křižovatkou	s	Krásovou.
	 	The	first	Soviet	tank	unit	overcoming	the	barricade	in	Seifertova	Street	above	the	intersection	with
	 	Krásova	Street	in	the	morning	of	9	May.

5.	Nadšené	vítání	Rudé	armády	9.	května	na	Ohradě.
 Excited	people	welcoming	the	Red	Army	on	9	May	at	Ohrada.

6.		Tank	T-34-85	z	5.	gardového	tankového	sboru	6.	gardové	tankové	armády	2.	ukrajinského	frontu
	 	maršála	Malinovského	na	nynější	Koněvově	třídě.
	 Tank	T-34-85	of	the	5th	Guard	Tank	Corps	of	the	6th	Guard	Tank	Army	of	Marshal	Malinovsky’s
	 2nd	Ukrainian	Front	in	the	present	Koněvova	Street.
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Organizace povstaleckých sil

Podmínkou úspěchu slabě vyzbrojených povstalců nad zkušeným nepřítelem byla efektivní organizace bojových jednotek. 
Českoslovenští důstojníci organizovali bojové čety a úseky, navazovali kontakty se sousedními jednotkami a podřizovali se 
vyšším velitelstvím. Území Velké Prahy rozčlenilo Vojenské velitelství „Bartoš” podle organizace pražské policie do dvou oblastí 
– Praha-východ a Praha-západ, kterým podléhalo dohromady pět úseků. Území Kobylis a Libně tvořilo samostatný úsek  
Praha-sever. 
Území dnešní Prahy 3 podléhalo velitelství oblasti Praha-východ, kterému velel plukovník generálního štábu František 
Vejmelka, a v rámci této oblasti pak úseku PO VI., který podléhal podplukovníku generálního štábu Viktoru Dykovi. Další 
členění povstaleckých jednotek respektovalo katastrální hranice, proto na území Prahy 3 zasahovala působnost vojenských 
velitelství Vinohrady-východ pplk. Antonína Křupky, Hrdlořezy-Malešice škpt. Antonína Kolbaby a Strašnice škpt. Antonína 
Pikharta. Největší část území Prahy 3 ovšem podléhala Vojenskému velitelství podúseku Praha XI – Žižkov, kterému velel štábní 
kapitán Vladimír Balcar. Jednotlivá vojenská velitelství se dále dělila na podúseky podle potřeb vedení boje a účelného nasazení 
povstaleckých sil. 

Organization of rebel forces
The success of the weakly armed rebels over the experienced enemy was based on the effective organization of combat 
units. The Czechoslovak officers organized combat platoons and sections, made contacts with neighbouring units, and were 
subordinate to higher headquarters. Based on the Prague police organization, the Greater Prague territory was divided by the 
”Bartoš” Military headquarters into two areas – Prague–East and Prague–West, which were in command of five sections. The 
Libeň and Kobylisy territory constituted an independent section: Prague–North. 
The territory of the present district of Prague 3 was subordinate to the headquarters of Prague–East, commanded by Colonel 
of General Staff František Vejmelka, and within this territory to the PO VI section, which was subordinate to Colonel of General 
Staff Viktor Dyk. The further division of rebel forces respected the cadastral boundaries, so Prague 3 was under the command 
of the military headquarters of Vinohrady–East headed by Lieutenant Colonel Antonín Křupka, Hrdlořezy–Malešice headed 
by Staff Captain Antonín Kolbaba and Strašnice headed by Staff Captain Antonín Pikhart. However, the largest part of the 
territory of Prague 3 was subordinate to the military headquarters of the Prague XI – Žižkov sub section, commanded by Staff 
Captain Vladimír Balcar. Individual military headquarters were further divided into sub-sections, according to the needs of 
warfare and effective deployment of rebel forces.

1.	Velitel	Vojenského	velitelství	Velké	Prahy	„Bartoš”,	generál	Karel	Kutlvašr.
	 General	Karel	Kutlvašr,	Commander	of	the	Military	Headquarters	of	Greater	Prague	–	”Bartoš”.

2.	Náčelník	štábu	Vojenského	velitelství	Velké	Prahy	„Bartoš”,	podplukovník	generálního	štábu	František	Bürger-Bartoš	
(uprostřed).	Vpravo	velitel	oblasti	Praha-východ,	plukovník	generálního	štábu	František	Vejmelka,	vlevo	velitel	oblasti	 
Praha-západ,	plukovník	generálního	štábu	Josef	Eret.

	 Colonel	of	General	Staff	František	Bürger-Bartoš,	Chief	of	Staff	of	the	Military	Headquarters	of	Greater	Prague	–	”Bartoš”	
(centre).	Colonel	of	General	Staff	František	Vejmelka,	Commander	of	the	Prague–East	area	(right);	Colonel	of	General	Staff	
Josef	Eret,	Commander	of	the	Prague–West	area	(left).

3.	Velitel	úseku	PO	VI.,	podplukovník	generálního	štábu	Viktor	Dyk	(vlevo)	na	poválečném	setkání	se	svým	nadřízeným	z	doby	
Pražského	povstání,	plk.	gšt.	Františkem	Vejmelkou	a	bývalým	velitelem	útočné	vozby	(tanků)	velitelství	„Bartoš”,	 
plk.	gšt.	Zdeňkem	Vltavským	(vpravo).

	 Colonel	General	Staff	Viktor	Dyk,	Commander	of	the	PO	VI	section	(left),	at	a	post-war	meeting	with	Colonel	of	General	Staff	
František	Vejmelka,	his	superior	for	the	time	of	the	Prague	Uprising,	and	Colonel	of	General	Staff	Zdeněk	Vltavský,		former	of	
Armoured	Forces	Commander	of	the	”Bartoš”	headquarters	(right).

4.	Vojenský	velitel	Prahy	XI	–	Žižkova,	štábní	kapitán	Vladimír	Balcar	(uprostřed)	se	svým	štábem.
	 Staff	Captain	Vladimír	Balcar,	Military	Commander	of	Prague	XI	–	Žižkov	(centre),	with	his	staff.

5.	Velitel	podúseku	Pražačka,	štábní	kapitán	Josef	Hradil	s	důstojníky	svého	štábu.
	 Staff	Captain	Josef	Hradil,	Pražačka	Sub-Section	Commander,	with	the	officers	of	his	staff.

6.	Velitel	žižkovského	podúseku	Zelenky-Hajského	–	Lukášova,	štábní	kapitán	Eduard	Kubala.
 Staff	Captain	Eduard	Kubala,	Commander	of	the	Zelenky-Hajského	–	Lukášova	Sub-Section	in	Žižkov. 

7.	 Továrna	na	papír	H.	Fuchs	ve	Votické	ulici	–	stanoviště	velitele	strašnického	podúseku	Votická,	škpt.	let.	Miroslava	Procházky.	
V	popředí	osobní	vůz	Aero	30,	pravděpodobně	užívaný	povstalci	ke	spojovacím	účelům.	Barevný	diapozitiv	pořídil	v	květnu	
1945	inspektor	finanční	stráže	II.	třídy	Oldřich	Cerha.

	 The	H.	Fuchs	Paper	Mill	in	Votická	Street	–	the	station	of	Air	Force	Staff	Captain	Miroslav	Procházka,	Commander	of	the	
Votická	Sub-Section	in	Strašnice.	The	Aero	30	car	in	the	foreground	was	probably	used	by	the	rebels	for	connecting	purposes.	
The	colour	slide	was	taken	in	May	1945	by	Oldřich	Cerha,	Financial	Office	Inspector	Class	II.
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Význam povstání na Praze 3 
Význam bojů na území nynějšího obvodu Praha 3 pro celkové vítězství Pražského povstání 
je značný. Povstalci zde vytvořili bezpečný týl pro obránce Československého rozhlasu na 
Vinohradské třídě i pro obránce Strašnic a likvidací německé posádky ve škole na náměstí Jiřího 
z Lobkovic odstranili hrozbu v týlu povstalců vršovických. Dokázali odrazit německé útoky na 
Pražačce a u Bulhara, ale především se jim spolu s posilami sousedních úseků a vlasovců podařilo 
ubránit rozhlasový vysílač Strašnice na Třebešíně před německým postupem od Malešic. Udržení 
povstaleckého vysílání mělo klíčový význam pro úspěch celého povstání v Praze. 

The importance of the uprising in Prague 3
The importance of fighting in the territory of the present district of Prague 3 for the overall victory 
of the Prague Uprising is considerable. The rebels created a safe rear for the defenders of the 
Czechoslovak Radio in Vinohradská Street and for the defenders of Strašnice, and by eliminating 
the German garrison in the school on Jiří z Lobkovic Square, they removed the threat in the rear of 
the Vršovice defenders. They managed to repel German attacks at Pražačka and Bulhar, but mainly, 
together with the reinforcements of the neighbouring sections and the Vlasovites, they managed to 
defend the Prague–Strašnice Třebešín radio transmitter against the German troops from Malešice. 
Maintaining of the rebel broadcast was critical to the success of the uprising in Prague.

Mapa	pražských	barikád	podle	těsně	poválečného	soupisu.	

A	map	of	Prague	barricades	as	listed	immediately	after	the	war.
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Barikády
Stejně jako v celé Praze také povstalci na Praze 3 opevnili v noci z 5. na 6. května své pozice barikádami. Důstojníci, poddůstojníci i branci 
československé armády, kteří taktické rozmístění a stavbu jednotlivých barikád na místě řídili, tak konečně mohli proti vražednému 
nepříteli uplatnit znalosti o polním opevňování, získané v meziválečných letech. Samotné barikády a odhodlání slabě vyzbrojených 
povstalců by ovšem německé tanky zastavit nedokázaly. Vojenští velitelé povstání si toho byli dobře vědomi a včas si zajistili spojenectví 
1. divize Ruské osvobozenecké armády, jejíž tanky a děla 7. května zastavily německý pokus potlačit povstání útokem mimopražských 
jednotek. Německá snaha otevřít Prahu pro ústup divizí skupiny armád Mitte na západ tak skončila nezdarem.

Barricades
As in all of Prague, the rebels in Prague 3 fortified their positions by barricades on the night of 5 to 6 May. Officers, non-commissioned 
officers and conscripts of the Czechoslovak Army, who controlled tactical placement and construction of individual barricades, could finally 
apply their knowledge of field fortification, acquired in the interwar years, against the murderous enemy. However, the actual barricades 
and commitment of the weakly armed rebels would not have been sufficient to stop the German tanks. The military commanders of the 
uprising were well aware of it, and in time arranged the alliance of the 1st Division of the Russian Liberation Army, whose tanks and guns 
stopped the German attempt to quell the uprising by an attack of the German units from outside of Prague on 7 May. The German effort to 
open Prague for retreat of the Army Group Centre divisions to the west thus ended in failure.

1.	Zesilování	barikády	v	ústí	Husinecké	do	Seifertovy	ulice.	Na	stavbě	barikád	se	
podíleli	všichni	Pražané	bez	rozdílu	stavu	a	pohlaví.

	 Strengthening	the	barricades	at	the	intersection	of	Husinecká	Street	and	
Seifertova	Street.	The	barricades	were	built	by	all	Prague	citizens	without	regard	to	
status	and	gender.

2.	Obránci	barikády	v	Orebitské	ulici	u	Kostnického	náměstí.
	 Defenders	of	the	barricade	in	Orebitská	Street	on	Kostnické	Square.

3.	Stavba	barikád	na	Tachovském	náměstí.
	 People	building	barricades	on	Tachovské	Square.

4.	Barikády	v	nynější	Koněvově	ulici.
	 Barricades	in	the	present	Koněvova	Street.

5.	Odstraňování	barikád	německými	zajatci	po	9.	květnu	1945.
	 German	prisoners	removing	barricades	after	9	May	1945.
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Mapa barikád na území Prahy 3 
podle posledních výzkumů.

A map of barricades in the territory of Prague 3 
according to recent research.

Pokračování výstavy / Exhibition continues
1.  Bulhar
2. Náměstí Jiřího z Lobkovic
3.  Nákladové nádraží Žižkov
4. Ohrada
5.  Pražačka
6. Jarov
7.  Vysílač Strašnice - Na Třebešíně
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Padlí a umučení během Pražského povstání na území Prahy 3
Seznam je sestaven na základě několika úředních seznamů z poválečné doby a také na základě seznamů publikovaných v odborné 
literatuře. Protože i úřední záznamy obsahují chyby a nepřesnosti, prosíme kohokoliv, kdo může uvedené údaje upřesnit, aby se ozval na 
e-mail: vhu.tomasjakl@seznam.cz.
Na uvedený e-mail se prosím také ozvěte, pokud máte fotografie a další památky na Pražské povstání, zejména na osoby padlé a 
umučené, a jste ochotni je nechat zdokumentovat pracovníky Vojenského historického ústavu.

The fallen and murdered during the Prague Uprising in the 
territory of Prague 3
The list is based on several official lists from the post-war period and on the lists published in the specialized literature. Due to the fact that even 
official records contain errors and inaccuracies, we would like to ask anyone who can provide us with specific information to contact us at  
vhu.tomasjakl@seznam.cz.
You can also use the email address if you have photographs and other materials relating to the Prague Uprising, in particular those concerning the 
fallen and murdered, and if you are willing to have them documented by the staff of the Military History Institute.
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6.	Budovu	školy	na	náměstí	Jiřího	z	Lobkovic	využívala	na	jaře	1945	německá	armáda	jako	kasárna,	podobně	jako	většinu	
ostatních	školních	budov	v	Praze.	Posádka	zde	čítala	přibližně	600	mužů.	Po	poledni	5.	května	Němci	ze	školy	rozestavili	
hlídky	v	parku	před	budovou.	Povstalcům	se	podařilo	pancéřovou	pěstí	zničit	německé	kulometné	hnízdo	v	bazénku	v	parku.	
V	noci	na	6.	května	vybudovali	povstalci	barikádu	v	hlavním	vchodu	na	Olšanské	hřbitovy	a	v	okolních	ulicích.	Odpojili	také	
posádce	školy	elektřinu	a	vodu.	Celý	den	6.	května	trvala	na	náměstí	Jiřího	z	Lobkovic	patová	situace,	protože	proti	dobře	
vyzbrojené	přesile	Němců	nemělo	smysl	útočit	a	ani	Němci	ve	škole	neznali	sílu	obléhatelů.	Obléhání	koordinoval	pplk.	
Sklenář	a	jeho	Vojenské	velitelství	Vinohrady-východ.

	 Like	most	other	school	buildings	in	Prague,	the	school	building	on	Jiří	z	Lobkovic	Square	was	used	by	the	German	army	as	a	
barracks	in	the	spring	of	1945.	The	garrison	consisted	of	about	600	men.	On	5	May,	after	noon,	the	Germans	from	the	school	
posted	sentries	in	the	park	in	front	of	the	building.	Using	a	panzerfaust,	the	rebels	managed	to	destroy	the	German	machine	
gun	nest	in	the	park	pool.	On	the	night	of	6	May,	the	rebels	built	a	barricade	at	the	main	entrance	to	the	Olšany	cemetery	and	
in	the	surrounding	streets.	They	also	disconnected	electricity	and	water	used	by	the	school	garrison.	There	was	a	stalemate	
all	day	on	Jiří	z	Lobkovic	Square	on	6	May,	because	it	was	pointless	to	attack	the	well-armed	German	superiority,	and	the	
Germans	in	the	school	did	not	know	the	power	of	the	besiegers.	The	siege	was	coordinated	by	Lieutenant	Colonel	Sklenář	 
and	his	Military	Headquarters	of	Vinohrady–East.

7.	Dominantní	plochu	ve	střední	části	území	Prahy	3	zaujímá	Nákladové	nádraží	Žižkov.	Jeho	zaměstnanci	vztyčili	na	budově	
nádraží	5.	května	1945	již	ve	12.05	československý	prapor	a	krátce	nato	odzbrojili	německou	eskortu	vojenského	transportu.	
Přes	očekávání	občanů,	kteří	poté	vnikli	na	nádraží,	bylo	ukořistěno	pouze	několik	desítek	pušek.	Zaměstnanci	nádraží	ale	
vyložili	tři	nedokončená	samohybná	děla	Hetzer.	Jedno	si	odvezli	policisté	strašnického	70.	revíru,	druhý	železničáři	vyvezli	 
na	most	nad	vjezdovým	zhlavím	a	třetí	převzali	žižkovští	povstalci.	Večer	5.	května	se	do	budovy	nádraží	uchýlila	Česká	
národní	rada,	která	zde	zasedala	do	rána	6.	května,	kdy	se	přesunula	do	centra	města.

	 The	dominant	area	in	the	central	part	of	Prague	3	is	occupied	by	the	Žižkov	Goods	Station.	Its	employees	erected	the	
Czechoslovak	flag	on	the	station	building	on	5	May	1945	at	12:05,	and	shortly	after	that	they	disarmed	the	German	military	
transport	escort.	Despite	the	expectations	of	the	citizens	who	then	broke	into	the	station,	only	a	few	dozen	rifles	were	seized.	
However,	the	station	employees	unloaded	three	unfinished	Hetzer	self-propelled	guns.	One	was	taken	by	the	policemen	of	
the	70th	district	of	Strašnice,	the	second	was	placed	by	the	station	employees	on	the	bridge	over	the	entrance	junction,	and	
the	third	was	given	to	the	Žižkov	rebels.	In	the	evening	of	5	May,	the	Czech	National	Council	resorted	to	the	station	building,	
holding	a	meeting	until	the	morning	of	6	May,	when	it	moved	to	the	city	centre.

1.	Prostor	mezi	ulicemi	Orebitskou	a	nynější	Seifertovou	byl	pro	žižkovské	povstalce	klíčový.	Pokud	by	se	německým	vojákům	
podařilo	z	Karlína	prorazit	obranou	na	Husitské	a	v	Seifertově,	mohli	by	vpadnout	do	zad	obráncům	Pražačky	či	postupovat	
Italskou	ulicí	k	budově	Rozhlasu.	Povstaleckému	podúseku	zde	od	noci	z	5.	na	6.	května	1945	velel	štábní	kapitán	Rudolf	
Smrčka.	Vzhledem	k	důležitosti	podúseku	převzal	jeho	velení	7.	května	1945	plukovník	Jaroslav	Žilka	z	velitelství	oblasti	
Praha-východ.

	 The	space	between	Orebitská	Street	and	the	present	Seifertova	Street	was	crucial	for	the	Žižkov	rebels.	If	the	German	troops	
had	managed	to	break	through	the	defence	in	Husitská	Street	and	Seifertova	Street	(from	Karlín),	they	could	have	attacked	
the	Pražačka	defenders	from	behind	or	proceed	through	Italská	Street	towards	the	Radio	building.	On	the	night	of	5	to	6	
May	1945,	the	rebel	sub-section	was	commanded	by	Staff	Captain	Rudolf	Smrčka.	Given	the	importance	of	the	sub-section,	
command	was	taken	by	Colonel	Jaroslav	Žilka	from	the	headquarters	of			Prague–East	on	7	May	1945.

2.	Budova	školy	Na	Pražačce	sloužila	na	jaře	1945	jako	kasárna	pro	doplňovací	jednotky	tankového	sboru	SA	Feldherrnhalle.	Již	
odpoledne	5.	května	zorganizovali	povstalci	kolem	školy	obkličovací	kruh	a	blokovali	pokusy	příslušníků	SA	o	vysílání	hlídek	
do	okolí.	Povstalcům	zde	zpočátku	velel	poručík	František	Vlček,	od	večera	5.	května	pak	velení	podúseku	Pražačka	převzal	
štábní	kapitán	Josef	Hradil.	Obráncům	tramvajové	vozovny	Žižkov	velel	podplukovník	Karel	Kavena.

	 I	n	the	spring	of	1945,	the	Na	Pražačce	school	building	served	as	a	barracks	for	the	replenishing	units	of	the	SA	Feldherrnhalle	
Tank	Corps.	In	the	afternoon	of	5	May,	the	rebels	organized	an	encircling	ring	around	the	school,	blocking	any	attempts	of	
the	SA	members	to	send	sentries	to	the	surrounding	area.	There	rebels	were	initially	commanded	by	Lieutenant	František	
Vlček,	and	from	the	evening	of	5	May	the	command	of	the	Pražačka	sub-section	was	taken	by	Staff	Captain	Josef	Hradil.	The	
defenders	of	the	Žižkov	tram	depot	were	commanded	by	Lieutenant	Colonel	Karel	Kavena.

3.	Křižovatka	Na	Ohradě	byla	nejzazším	bodem	německého	postupu	proti	povstalecké	Praze	ve	směru	od	Českého	Brodu.	Večer	
7.	května	po	18.	hodině	zahájila	německá	bojová	skupina	útok	od	školy	Na	Pražačce	do	prostoru	křižovatky	Na	Ohradě.	
Ovládnutí	křižovatky	by	německým	vojákům	umožnilo	spojit	se	s	německou	posádkou	památníku	na	Vítkově.	Vytvořili	by	si	
také	nástupiště	k	útoku	nynější	Koněvovou	ulicí	do	centra	města	a	také	k	útoku	nynější	ulicí	Jana	Želivského	do	zad	vysílače	
na	Třebešíně.

	 The	Ohrada	intersection	was	the	furthest	point	of	the	German	action	against	the	Prague	rebels	in	the	direction	from	Český	
Brod.	In	the	evening	of	7	May	after	6	p.m.,	a	German	battle	group	started	an	attack	from	the	Na	Pražačce	school	on	the	
area	of	the	Ohrada	intersection.	Control	over	the	intersection	would	have	enabled	the	German	soldiers	to	connect	with	the	
German	garrison	of	the	Vítkov	monument.	Moreover,	they	would	have	created	a	platform	to	attack	the	city	centre	through	
the	present	Koněvova	Street	and	the	back	of	the	Třebešín	transmitter	through	the	present	Jana	Želivského	Street.

4.	Brzy	ráno	7.	května	se	do	Hrdlořez	přes	Dolní	Počernice	a	Běchovice	probila	německá	bojová	skupina	s	osmi	samohybnými	
děly	Hetzer	a	přibližně	dvěma	sty	muži	pěchoty.	Postupem	přes	Malešice	přímo	ohrožovala	povstalecké	rozhlasové	vysílání,	
závislé	na	vysílači	na	Třebešíně.	Vojenské	velitelství	Velké	Prahy	„Bartoš”	proto	do	Malešic	nasměrovalo	veškeré	dostupné	
posily.	Od	Rozhlasu	na	Vinohradské	třídě	se	přesunula	k	třebešínskému	vysílači	povstalecká	obrněná	jednotka	nadporučíka	
Neubauera	a	na	Třebešín	také	směřovala	6.	rota	2.	praporu	1.	pluku	1.	divize	Ozbrojených	sil	Výboru	pro	osvobození	národů	
Ruska	(vlasovců).

	 Early	in	the	morning	on	7	May,	a	German	battle	group	with	eight	Hetzer	self-propelled	guns	and	approximately	two	hundred	
infantry	men	managed	to	break	through	Dolní	Počernice	and	Běchovice	to	Hrdlořezy.	Penetrating	through	Malešice,	they	
directly	threatened	the	rebels’	radio	broadcast,	which	was	dependent	on	the	Třebešín	transmitter.	Therefore,	the	Military	
Headquarters	of	Greater	Prague	–	”Bartoš”	directed	all	available	reinforcements	to	Malešice.	The	rebels’	armoured	unit	
commanded	by	First	Lieutenant	Neubauer	moved	from	the	Radio	in	Vinohradská	Street	to	the	Třebešín	transmitter,	and	
Třebešín	was	also	the	objective	of	the	6th	Company	of	the	2nd	Battalion	of	the	1st	Regiment	of	the	1st	Division	of	the	Armed	
Forces	of	the	Committee	for	the	Liberation	of	the	Peoples	of	Russia	(Vlasovites).

5.	Rozhlasový	vysílač	Strašnice	byl	do	provozu	uveden	v	roce	1925.	Vybaven	byl	dvěma	dřevěnými	stožáry	o	výšce	40	metrů,	
mezi	kterými	byla	natažena	anténa	o	délce	60	metrů.	V	době	Pražského	povstání	v	roce	1945	vysílal	s	kmitočtem	722	kHz,	
tedy	415,5	m.	Vysíláním	zpráv	velitelství	„Bartoš”	a	České	národní	rady	umožňoval	řízení	povstalecké	armády	v	hlavním	
městě.	Proto	bylo	pro	celou	Prahu	udržení	vysílače	v	provozu	životně	důležité.	Signál	vysílače	byl	navíc	slyšitelný	po	celých	
Čechách	a	jeho	volání	o	pomoc	5.	května	ve	12.33	hodin	znamenalo	signál	k	povstání	na	celém,	dosud	neosvobozeném	území	
ČSR.

	 The	Strašnice	radio	transmitter	was	put	into	operation	in	1925.	It	was	equipped	with	two	wooden	poles	with	a	height	of	40	
metres	and	a	60-metre	long	antenna	between	them.	During	the	Prague	Uprising	in	1945,	it	broadcasted	with	a	frequency	of	
722	kHz,	i.e.	415.5	metres.	The	broadcasting	made	it	possible	for	the	”Bartoš”	headquarters	and	the	Czech	National	Council	to	
command	the	rebel	army	in	the	capital.	Therefore,	it	was	vital	for	the	whole	city	to	maintain	the	transmitter	in	operation.	The	
signal	of	the	transmitter	could	be	heard	throughout	Bohemia,	and	the	call	for	help	on	5	May	at	12:33	meant	a	signal	for	the	
uprising	in	other	parts	of	Czechoslovakia	that	had	not	yet	been	liberated.

1.

4. 5. 3. 7.

6.2.

Další panely výstavy, rozmístěné v ulicích / Another exhibition panel placed into streets

Pokračování výstavy / Exhibition continues:

1. Bulhar

2. Náměstí Jiřího z Lobkovic

3. Nákladové nádraží Žižkov

4. Ohrada

5. Pražačka

6. Jarov

7. Vysílač Strašnice - Na Třebešíně
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Barikáda	na	nynější	Seifertově	ulici	nad	železničními	mosty	U	Bulhara,	na	úrovni	Řehořovy	ulice.	 
V	pozadí	vypálené	budovy	v	nynější	ulici	U	Bulhara.	Zcela	vpravo	mezi	nimi	je	budova	Ředitelství	
státních	drah.

The	barricade	in	the	present	Seifertova	Street	over	the	railway	bridges	at	Bulhar,	at	the	level	of	
Řehořova	Street.	There	are	burned	buildings	in	the	present	U	Bulhara	Street	in	the	background.	On	
the	right	between	them	is	the	building	of	the	State	Railways	Headquarters.



www.pametnaroda.cz

Voláme na vlně 415 metrů
Praha 3 v Pražském povstání 

1. 2.

3. 4. 5.

1.

3.

2.

5.

4.
Pokračování výstavy / Exhibition continues: Ohrada, Nákladové nádraží Žižkov, Pražačka, Jarov, Vysílač Strašnice - Na Třebešíně, 
Náměstí Jiřího z Lobkovic, Náměstí Jiřího z Poděbrad

1.	Pohled	na	barikádu	u	Řehořovy	ulice	ve	směru	od	Bulhara.	V	pozadí	budova	penzijního	ústavu.
	 The	barricade	in	Řehořova	Street	in	the	direction	from	Bulhar.	The	Pension	Institution	building	in	the	background.

2.	V	případě	německého	průniku	od	Bulhara	tvořily	další	obrannou	linii	barikády	na	křižovatce	Seifertovy	a	Krásovy	ulice.
	 Another	defence	line	was	formed	by	the	barricades	at	the	intersection	of	Seifertova	Street	and	Krásova	Street	in	case	of	German	 
penetration	from	Bulhar.

3.	Barikáda	v	ústí	Husinecké	do	Seifertovy.
	 The	barricade	at	the	intersection	of	Husinecká	Street	and	Seifertova	Street.

4.	V	úterý	8.	května	posílila	obranu	u	Bulhara	obrněná	vozidla	povstalecké	jednotky	nadporučíka	Neubauera.	Jedno	z	jejích	vozidel 
	při	návratu	na	Vinohrady	projíždí	barikádou	u	Chlumovy	ulice.

	 On	Tuesday	8	May,	the	defence	at	Bulhar	was	strengthened	by	the	armoured	vehicles	of	the	rebel	unit	under	the	command	 
of	First	Lieutenant	Neubauer.	One	of	its	vehicles	is	returning	to	Vinohrady,	passing	through	the	barricade	in	Chlumova	Street.

5.	Obránci	barikády	na	Husitské	ulici	„Na	proutkové”pod	ulicí	Orebitskou.
	 The	defenders	of	the	barricade	in	Husitská	Street,	”Na	proutkové”,	below	Orebitská	Street.

Bulhar
Prostor mezi ulicemi Orebitskou a nynější Seifertovou byl pro žižkovské povstalce klíčový. Pokud by se německým vojákům podařilo z Karlína 
prorazit obranou na Husitské a v Seifertově, mohli by vpadnout do zad obráncům Pražačky či postupovat Italskou ulicí k budově Rozhlasu. 
Povstaleckému podúseku zde od noci z 5. na 6. května 1945 velel štábní kapitán Rudolf Smrčka. Vzhledem k důležitosti podúseku převzal 
jeho velení 7. května 1945 plukovník Jaroslav Žilka z velitelství oblasti Praha-východ. 
Večer 5. května se prakticky celého úseku zmocnili povstalci. Němci se udrželi na Wilsonově nádraží a v budovách muzea a pantheonu 
Památníku osvobození na Vítkově. Na trati k tunelu pod Vítkovem operoval německý improvizovaný obrněný vlak. V noci  
z 5. na 6. května také tento podúsek opevnily barikády. Dva dny 6. a 7. května zde docházelo k přestřelkám. Večer 7. května se šest 
německých obrněných vozidel pokusilo prorazit nejprve do Husitské, a poté do Seifertovy ulice. Za pomoci záloh sousedních podúseků byly 
odraženy. 
Brzy ráno 8. května se německým tankům pod ochranou živých štítů z českého civilního obyvatelstva podařilo překonat první barikády na 
Husitské, byly však odraženy na úrovni Orebitské ulice. Také u Bulhara pronikla německá pěchota do Chodské, kde byla odražena. Přes den  
8. května trval napjatý klid zbraní a večer, po podpisu kapitulace, Němci zmizeli. Povstalci obsadili budovy Památníku osvobození  
i Wilsonovo nádraží.

The space between Orebitská Street and the present Seifertova Street was crucial for the Žižkov rebels. If the German troops had managed 
to break through the defence in Husitská Street and Seifertova Street (from Karlín), they could have attacked the Pražačka defenders 
from behind or proceed through Italská Street towards the Radio building. On the night of 5 to 6 May 1945, the rebel sub-section was 
commanded by Staff Captain Rudolf Smrčka. Given the importance of the sub-section, command was taken by Colonel Jaroslav Žilka from 
the headquarters of   Prague–East on 7 May 1945.
In the evening of 5 May, virtually the entire section was captured by the rebels. The Germans remained at Wilson Station and in buildings of 
the museum and pantheon of the Liberation Monument at Vítkov. An improvised German armoured train was operating on the route to the 
tunnel under Vítkov. On the night of 5 to 6 May, this sub-section was fortified by barricades. There were shootings throughout 6 and 7 May. In 
the evening of 7 May, six German armoured vehicles first tried to break into Husitská Street and then into Seifertova Street. With the help of 
the reserves of the neighbouring sub-sections, the rebels repulsed them.
Early in the morning on 8 May the German tanks, under the protection of human shields from Czech civilians, managed to overcome the first 
barricades in Husitská Street, but they were repulsed at the level of Orebitská Street. It was also at Bulhar that the German infantry broke 
through to Chodská Street, but it was also repulsed. There was a tense ceasefire during 8 May, and in the evening, after the signing of the 
surrender, the Germans disappeared. The rebels seized the buildings of the Liberation Monument and the Wilson Station.
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Nástup	příslušníků	SA	u	školy	Na	Pražačce.
SA	members	at	the	Na	Pražačce	school.

	 	 Nástup	příslušníků	SA	u	školy	Na	Pražačce. 
  
	 	 SA	members	at	the	Na	Pražačce	school.
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Pražačka
Budova školy Na Pražačce sloužila na jaře 1945 jako kasárna pro doplňovací jednotky tankového sboru SA Feldherrnhalle. Již odpoledne 
5. května povstalci školu obklíčili a blokovali pokusy německé posádky o vysílání hlídek do okolí. Povstalcům zde zpočátku velel poručík 
František Vlček, od večera 5. května pak velení podúseku Pražačka převzal štábní kapitán Josef Hradil. Obráncům tramvajové vozovny 
Žižkov velel podplukovník Karel Kavena. Ráno 6. května povstalci obsadili dnes neexistující dvůr Pražačka v prostoru křižovatky Ohrada,  
a přerušili tak spojení mezi Pražačkou a Památníkem osvobození. Odpoledne Němci útokem od tunelu pod Vítkovem dobyli dvůr zpět, ale 
jejich další postup k tramvajové vozovně povstalci odrazili. Od rána 7. května probíhaly v celém podúseku přestřelky, ale situace povstalců 
se zhoršila poté, co se v 15 hodin ke škole na Pražačce probila po českobrodské silnici německá bojová skupina se šesti samohybnými děly 
Hetzer. Pod ochranou živých štítů z českého civilního obyvatelstva pronikla až ke křižovatce Na Ohradě, kde byla zastavena. Po celý den  
8. května povstalci i Němci na Pražačce vyjednávali a po německé kapitulaci posádka večer školu vyklidila a stáhla se do Karlína.
Po obsazení školy byla v přilehlých cvičných zákopech nalezena těla třiceti šesti Čechů zavražděných v době povstání příslušníky SA. 
Mezi zastřelenými byl i policista Antonín Bečvář, který 7. května přišel do školy s bílým praporem jako parlamentář. Podle poválečného 
vyšetřování byl však počet zavražděných vyšší. Část obětí Němci spálili a část odvezli neznámo kam. 

In the spring of 1945, the Na Pražačce school building served as a barracks for the replenishing units of the SA Feldherrnhalle Tank Corps. In 
the afternoon of 5 May, the rebels encircled the school, blocking any attempts of the German garrison to send sentries to the surrounding 
area. There rebels were initially commanded by Lieutenant František Vlček, and from the evening of 5 May the command of the Pražačka 
sub-section was taken by Staff Captain Josef Hradil. The defenders of the Žižkov tram depot were commanded by Lieutenant Colonel 
Karel Kavena. In the morning of 6 May, the rebels occupied the former Pražačka yard in the area of   the Ohrada intersection, breaking the 
connection between Pražačka and the Liberation Monument. In the afternoon the Germans conquered the yard back by attacking from 
the tunnel under Vítkov, but their further advance towards the tram depot was repelled by the rebels. Beginning in the morning of 7 May, 
there were gunfights throughout the subsection, but the situation of the rebels became worse when at 3 p.m. a German battle group with 
six self-propelled Hetzer guns broke through along the Český Brod road to the Na Pražačce school. Under the protection of human shields 
from Czech civilians, it penetrated to the Ohrada intersection, where it was stopped. Throughout 8 May, the rebels negotiated with the 
Germans at Pražačka, and in the evening, after the German capitulation, the German garrison left the school, withdrawing to Karlín.
After the occupation of the school, the bodies of thirty-six Czechs murdered during the uprising by SA members were found in the 
adjoining training trenches, including police officer Antonín Bečvář, who came to the school as a negotiator with a white flag on 7 May. 
According to the post-war investigation, however, the number of murdered Czechs was higher. Some of the victims were burned by the 
Germans and some taken to an unknown place.

1.	Barikáda	v	ústí	Buchovcovy	ulice	do	nynější	Koněvovy.	Za	pozornost	stojí	stopy	tankových	pásů	v	pozadí.
	 The	barricade	at	the	intersection	of	Buchovcova	Street	and	the	present	Koněvova	Street.	Notice	the	tank	tracks	in	the	background.

2.	Tato	strana	barikády	u	ústí	Buchovcovy	ulice	byla	vystavena	pozorování	a	střelbě	příslušníků	SA	od	školy	Na	Pražačce	a	ze	zákopů	
kolem	ní.	Barikáda,	jejíž	základ	tvořily	dva	nákladní	automobily,	proto	nebyla	z	této	strany	obložena	dlažebními	kostkami.

	 This	side	of	the	barricade	at	the	mouth	of	Buchovcova	Street	was	exposed	to	observation	and	fire	of	the	SA	members	from	the	Na	
Pražačce	school	and	from	the	trenches	around	it.	The	barricade,	the	basis	of	which	was	formed	by	two	lorries,	was	therefore	not	
reinforced	with	cobblestones	from	this	side.

3.	Barikáda	v	Biskupcově	ulici	na	rohu	s	Viklefovou.	Nad	barikádou	jsou	vidět	váleční	uprchlíci,	využívající	dočasného	příměří	k	opuštění	
nebezpečného	prostoru.	Většina	uprchlíků	ze	Žižkova	nalezla	úkryt	v	budově	Nákladového	nádraží.

	 The	barricade	in	Biskupcova	Street,	on	the	corner	with	Viklefova	Street.	War	refugees,	using	the	temporary	ceasefire	to	leave	the	danger	
zone,	can	be	seen	over	the	barricade.	Most	of	the	refugees	from	Žižkov	found	shelter	in	the	Goods	Station	building.

4.	Povstalci	v	osvobozené	budově	školy	Na	Pražačce.
	 Rebels	in	the	liberated	building	of	the	Na	Pražačce	school.
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Barikády	v	tehdejší	Brněnské,	nynější	Koněvově	ulici	před	Ohradou.	Z	tohoto	snímku	je	jasně	
patrné,	jak	dominantní	postavení	měla	tehdy	škola	Na	Pražačce,	dnes	již	zcela	skryta	za	domy	
postavenými	po	válce.	Zničené	samohybné	dělo	Hetzer	poblíž	středu	snímku	vyznačuje	maximální	
dosah	německého	postupu	od	Hrdlořez.	Za	ním	budovy	dnes	již	neexistujícího	dvora	Pražačky.

Barricades	in	the	former	Brněnská	Street,	currently	Koněvova	Street,	in	front	of	Ohrada.	This	picture	
clearly	shows	the	dominant	position	of	the	Na	Pražačce	school	at	that	time,	now	completely	hidden	
behind	the	houses	built	after	the	war.	The	destroyed	Hetzer	self-propelled	gun	near	the	centre	of	the	
picture	shows	the	maximum	line	reached	by	the	Germans	advancing	from	Hrdlořezy.	Behind	it	are	
the	buildings	of	the	former	Pražačka	yard.
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Ohrada
Křižovatka Na Ohradě znamenala nejzazší bod německého postupu proti povstalecké Praze ve směru od Českého Brodu. 
Večer 7. května po 18. hodině zahájila německá bojová skupina útok od školy na Pražačce do prostoru křižovatky Na Ohradě. 
Ovládnutí křižovatky by německým vojákům umožnilo spojit se s německou posádkou památníku na Vítkově. Vytvořili by si 
nástupiště k útoku nynější Koněvovou ulicí do centra města a také k útoku nynější ulicí Jana Želivského do zad vysílače  
Na Třebešíně. Před samohybnými děly hnali Němci jako živé štíty české obyvatelstvo, což barikádníkům znemožňovalo vést 
účinnou palbu. Němci také nutili civilní obyvatele rozebírat barikády.
Z chodby domu 1156/106 zasáhl první samohybné dělo dvaadvacetiletý student Čeněk Tetauer. Ve vozidle začala vybuchovat 
munice a nastalého zmatku využila česká rukojmí a utekla. Němci se stáhli zpět ke škole na Pražačce. Poté vyslali 
parlamentáře, kteří dohodli na celý den 8. května v tomto úseku klid zbraní. Večer 8. května se pak německá posádka školy  
Na Pražačce i s mimopražskou bojovou skupinou stáhla do Karlína.

The Ohrada intersection was the furthest point of the German action against the Prague rebels in the direction from Český 
Brod. In the evening of 7 May after 6 p.m., a German battle group started an attack from the Na Pražačce school on the area 
of the Ohrada intersection. Control over the intersection would have enabled the German soldiers to connect with the German 
garrison of the Vítkov monument. They would have created a platform to attack the city centre through the present Koněvova 
Street and the back of the Třebešín transmitter through the present Jana Želivského Street. The Germans forced Czech 
population to act as human shields in front of the self-propelled guns, which prevented the barricaders from opening  
effective fire. The Germans also forced civilians to disassemble the barricades.
From the hallway of house No. 1156/106, the twenty-two-year-old student Čeněk Tetauer hit the first self-propelled gun. 
Munitions began exploding in the vehicle, and the subsequent confusion was used by the Czech hostages to run away. The 
Germans retreated back to the Na Pražačce school. Then they sent negotiators, who agreed a ceasefire for entire 8 May in this 
section. In the evening of 8 May, the German garrison left the Na Pražačce school, and together with the battle group from 
outside of Prague they withdrew to Karlín.

1.	Německé	samohybné	dělo	Hetzer	hořící	po	zásahu	pancéřovou	pěstí	pod	Ohradou.
	 A	German	Hetzer	self-propelled	gun	burning	after	being	hit	by	a	panzerfaust	below	Ohrada.

2.	Vrak	německého	samohybného	děla,	zničeného	7.	května	večer	Čeňkem	Tetauerem.
	 The	wreck	of	the	German	self-propelled	gun	destroyed	by	Čeňek	Tetauer	in	the	evening	of	7	May.

3.	Čeněk	Tetauer	(vpravo)	byl	nadaný	letecký	modelář	a	cyklista.	Za	protektorátu	úspěšně	závodil	nejprve	v	barvách	
pražského	Veloklubu,	a	poté	v	dresu	SK	Slavia	Praha.	Po	válce,	po	opětovném	otevření	českých	vysokých	škol,	
studoval	techniku.

 Čeněk	Tetauer	(right)	was	a	gifted	aircraft	modeller	and	cyclist.	During	the	Protectorate,	he	successfully	raced,	
first	in	the	colours	of	Prague’s	Veloklub	and	then	for	SK	Slavia	Praha.	After	the	war,	when	Czech	universities	were	
reopened,	he	studied	engineering.

4.	Budovy	na	křižovatce	Na	Ohradě	poničené	německou	palbou.
 Buildings	at	the	Ohrada	intersection	damaged	by	German	fire.
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Samohybné	dělo	Hetzer	zničené	7.	května	protitankovým	dělem	vlasovců	na	Jarově.	Projektil	
prostřelil	poslední	pojezdové	kolo	a	vybuchl	v	motorovém	prostoru.

A	Hetzer	self-propelled	gun	destroyed	by	Vlasovites’	anti-tank	gun	on	7	May	at	Jarov.	The	projectile	
shot	through	the	last	wheel	and	exploded	in	the	engine	compartment.
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Jarov
Brzy ráno 7. května se přes Dolní Počernice a Běchovice probila do Hrdlořez německá bojová skupina s osmi samohybnými děly 
Hetzer a přibližně dvěma sty muži pěchoty. Postupem přes Malešice přímo ohrožovala povstalecké rozhlasové vysílání, závislé  
na vysílači na Třebešíně. Vojenské velitelství Velké Prahy „Bartoš” proto do Malešic nasměrovalo veškeré dostupné posily.  
Od Rozhlasu na Vinohradské třídě se k vysílači na Třebešíně přesunula povstalecká obrněná jednotka nadporučíka Neubauera  
a na Třebešín také směřovala 6. rota 2. praporu 1. pluku 1. divize Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska (vlasovci).  
Po deváté hodině dopolední české a ruské jednotky společně vytlačily německou pěchotu z Malešické pláně do Malešic,  
a znemožnili tak jejich postup k vysílači, případně do zad obráncům Strašnic. Protitankové dělo vlasovců, zakopané u velodromu 
na Třebešíně, zničilo jedno samohybné dělo Hetzer u konečné tramvaje na Spojovací. Vlasovci tak zastavili i postup německých 
obrněných vozidel po českobrodské silnici na Žižkov.
Poté, co Česká národní rada odmítla spolupráci s protikomunistickými vlasovci, kteří posléze kolem třetí hodiny opustili tento 
prostor, byla německá bojová skupina schopna obnovit pouze postup po Českobrodské, nynější Koněvově, a spojit se po třetí 
odpoledne s posádkou školy Na Pražačce. Odcházející vlasovci přesto zanechali obráncům vysílače přes šedesát pancéřových pěstí. 

Early in the morning on 7 May, a German battle group with eight Hetzer self-propelled guns and approximately two hundred 
infantry men managed to break through Dolní Počernice and Běchovice to Hrdlořezy. Penetrating through Malešice, they directly 
threatened the rebels’ radio broadcast, which was dependent on the Třebešín transmitter. Therefore, the Military Headquarters 
of Greater Prague – ”Bartoš” directed all available reinforcements to Malešice. The rebels’ armoured unit commanded by First 
Lieutenant Neubauer moved from the Radio in Vinohradská Street to the Třebešín transmitter, and Třebešín was also the objective 
of the 6th Company of the 2nd Battalion of the 1st Regiment of the 1st Division of the Armed Forces of the Committee for the 
Liberation of the Peoples of Russia (Vlasovites). After 9 a.m. the Czech and Russian troops together pushed away the German 
infantry from the Malešice plain to Malešice, preventing their advance to the transmitter or to the rear of the Strašnice defenders. 
Vlasovites’ anti-tank gun, digged in the Třebešín velodrome, destroyed one Hetzer self-propelled gun at the terminal tram stop in 
Spojovací Street. Vlasovites thus also stopped the advance of the German armoured vehicles along the Český Brod road to Žižkov.
After the Czech National Council refused to cooperate with the anti-communist Vlasovites, who eventually left this area around 
3 p.m., the German battle group was only able to recover the advance along Českobrodská Street, currently Koněvova Street, 
and after 3 p.m. to connect school with the garrison of the Na Pražačce school. However, the leaving Vlasovites provided the 
transmitter defenders with over sixty panzerfausts.

1.	Protitankové	dělo	PaK	40	1.	divize	Ozbrojených	sil	Výboru	pro	osvobození	národů	Ruska	při	postupu	na	Prahu	 
6.	května	1945	v	Rudné.

	 A	PaK	40	anti-tank	gun	of	the	1st	Division	of	the	Armed	Forces	of	the	Committee	for	the	Liberation	of	the	Peoples	of	
Russia	during	the	advance	to	Prague	on	6	May	1945	in	Rudná.

2.	Část	protitankového	oddílu	1.	divize	Ozbrojených	sil	Výboru	pro	osvobození	národů	Ruska	byla	motorizována	
pásovými	tahači	RSO.

	 A	part	of	the	anti-tank	unit	of	the	1st	Division	of	the	Armed	Forces	of	the	Committee	for	the	Liberation	of	the	
Peoples	of	Russia	was	motorized	by	RSO	tracked	vehicles.

3.	Pohled	na	zničený	Hetzer	na	Jarově	z	pravé	strany.	Stroj	měl	z	levé	strany	na	pancíři	ženské	jméno	Ursula	a	z	pravé	
Waltraud.	Povstalci	se	po	odražení	německého	útoku	snažili	vyvolat	dojem,	že	se	jim	podařilo	stroj	ukořistit	a	
otočit	proti	Hrdlořezům.	Aby	imitovali	dělovou	hlaveň,	vložili	do	výbuchem	roztrženého	motorového	prostoru	trám.	
Odtržený	strop	motorového	prostoru	pak	zamaskovali	větvemi.	V	pozadí	jsou	zřetelné	nádrže	vodárny,	jinak	zde	
tehdy	nestál	jediný	dům.

	 A	destroyed	Hetzer	at	Jarov	seen	from	the	right	side.	The	machine	had	the	female	name	Ursula	on	the	left	side	of	
the	armour	and	Waltraud	on	the	right.	Having	repelled	a	German	attack,	the	rebels	tried	to	give	the	impression	that	
they	had	managed	to	capture	the	machine	and	turn	it	against	Hrdlořezy.	To	imitate	the	gun	barrel,	they	inserted	
a	beam	into	the	engine	compartment	destroyed	by	explosion,	and	they	masked	the	torn-off	ceiling	of	the	engine	
compartment	with	branches.	Waterworks	tanks	can	be	seen	in	the	background,	otherwise	there	were	no	houses	at	
that	time.

4.	Po	nynější	Koněvově	ulici	přijeli	9.	května	1945	do	Prahy	vojáci	sovětského	maršála	Malinovského.	U	vraku	Hetzeru	
je	již	sovětská	stráž.

	 The	present	Koněvova	Street	was	used	by	the	soldiers	of	the	Soviet	Marshal	Malinovsky	to	arrive	in	Prague	on	 
9	May	1945.	The	wreck	of	Hetzer	is	guarded	by	Soviet	soldiers.
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Obsluha	povstaleckého	vysílače	Na	Třebešíně.

Operation	of	the	rebel	transmitter	at	Třebešín.
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1.	Budova	Rozhlasu	na	Vinohradské	třídě	zničená	německým	náletem	večer	6.	května	1945.
	 The	Radio	building	in	Vinohradská	Street,	destroyed	by	a	German	air	raid	in	the	evening	of	6	May	1945.

2.	Interiér	budovy	Rozhlasu	zničený	náletem	6.	května.
	 The	interior	of	the	Radio	building,	destroyed	by	an	air	raid	on	6	May.

3.	Josef	Krofta	a	Harry	Heiredin,	hlasatelé	improvizovaného	vysílání	v	anglickém	jazyce	ze	Strašnic.
	 Josef	Krofta	and	Harry	Heiredin,	broadcasters	of	improvised	broadcasting	in	English	from	Strašnice.

4.	Improvizované	„studio”	v	místnostech	technického	zázemí	vysílače	6.	a	7.	května	1945.
	 Improvised	”studio”	in	the	technical	rooms	of	the	transmitter	on	6	and	7	May	1945.

5.	Do	obrany	strašnického	vysílače	se	zapojil	také	improvizovaný	obrněný	transportér,	ukořistěný	strašnickými	
policisty	ze	70.	revíru	na	Nákladovém	nádraží	Žižkov.

	 An	improvised	armoured	personnel	carrier,	captured	by	the	Strašnice	police	officers	from	the	70th	district	at	the	
Žižkov	Goods	Station,	was	also	involved	in	the	defence	of	the	Strašnice	transmitter.

Vysílač Strašnice – „Věrná vlna 415 m”
Rozhlasový vysílač Strašnice byl do provozu uveden v roce 1925. Vybaven byl dvěma dřevěnými stožáry o výšce 40 metrů, mezi kterými byla 
natažena anténa o délce 60 metrů. V době Pražského povstání v roce 1945 vysílal s kmitočtem 722 kHz, tedy 415,5 m. Vysíláním zpráv velitelství 
„Bartoš” a České národní rady umožňoval řízení povstalecké armády v hlavním městě. Proto bylo pro celou Prahu udržení vysílače v provozu životně 
důležité. Signál vysílače byl navíc slyšitelný po celých Čechách a jeho volání o pomoc 5. května ve 12.33 hodin znamenalo signál k povstání na celém, 
dosud neosvobozeném území ČSR.
Zaměstnancům vysílače se podařilo odzbrojit německou stráž 5. května kolem 13. hodiny. Poté přivolali české policisty z 69. a 70. policejního revíru, 
kteří se ujali střežení objektu. Vysílač přenášel modulaci z hlavní budovy Rozhlasu na Vinohradské třídě. Německému letectvu se 6. května podařilo 
hlavní budovu Rozhlasu zasáhnout a vyřadit její hlasatelny z provozu. Technici obsluhující vysílač vytvořili přímo v jeho provozních budovách  
s pomocí přineseného mikrofonu improvizované studio a po hodině a půl od posledního hlášení z Vinohrad se jim podařilo povstalecké vysílání 
obnovit. Mezitím technici z hlavní budovy zprovozňovali záložní studio v budově Husova sboru na Vinohradech, které převzalo vysílání 7. května  
v 16.35. Němci se dále snažili povstalecké vysílání umlčet a v okolí budovy na Vinohradech i v okolí vysílače na Třebešíně padlo jejich náletům za oběť 
několik desítek českých občanů. 
Vysílač byl po roce 1948 demontován a po roce 2000 byla odstraněna i většina jeho provozních budov. Dochoval se pouze protiletecký kryt. V ulici  
Na Třebešíně, naproti domu č. 6, je umístěna pamětní deska připomínající povstalecké vysílání.

Strašnice Transmitter – The faithful wavelength of 415 metres”
The Strašnice radio transmitter was put into operation in 1925. It was equipped with two wooden poles with a height of 40 metres and a 60-metre 
long antenna between them. During the Prague Uprising in 1945, it broadcasted with a frequency of 722 kHz, i.e. 415.5 metres. The broadcasting 
made it possible for the ”Bartoš” headquarters and the Czech National Council to command the rebel army in the capital. Therefore, it was vital for 
the whole city to maintain the transmitter in operation. The signal of the transmitter could be heard throughout Bohemia, and the call for help on  
5 May at 12:33 meant a signal for the uprising in other parts of Czechoslovakia that had not yet been liberated.
On 5 May, around 1 p.m., the employees of the transmitter managed to disarm the German guard. Then they called the Czech police officers from 
the 69th and 70th police districts to guard the building. The transmitter was used to transmit modulation from the main building of the Radio 
in Vinohradská Street. On 6 May, the German Air Force managed to hit the main building of the Radio and put its studios out of operation. The 
technicians operating the transmitter brought a microphone and created an improvised studio directly in its operating buildings, and after an hour 
and a half from the last report from Vinohrady, they managed to recover the rebel broadcasting. Meanwhile, the technicians from the main building 
were trying to bring the reserve studio in the building of the Hussite Church in Vinohrady into operation, and the studio took over the broadcasting at 
4:35 p.m. on 7 May. The Germans also tried to silence the rebel broadcasting, and dozens of Czech citizens fell victim to their air - raids, both around 
the building at Vinohrady and around the Třebešín transmitter.
The transmitter was dismantled after 1948, and most of its operational buildings were removed after 2000. Only the bomb shelter was preserved.  
A plaque commemorating the rebel broadcasting is placed in Na Třebešíně Street, opposite house No. 6.
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Vlasovci	odvádějí	Kolínskou	ulicí	zajaté	Němce	ze	školy	na	náměstí	Jiřího	z	Lobkovic.

Vlasovites	taking	the	captured	Germans	from	the	school	along	Kolínská	Street	to	 
Jiří	z	Lobkovic	Square.
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Náměstí Jiřího z Lobkovic
Budovu školy na náměstí Jiřího z Lobkovic využívala na jaře 1945 německá armáda jako kasárna, podobně jako většinu ostatních školních budov 
v Praze. Posádka zde čítala přibližně 600 mužů. Po poledni 5. května Němci ze školy rozestavili hlídky v parku před budovou. Povstalcům se 
podařilo pancéřovou pěstí zničit německé kulometné hnízdo v bazénku v parku. V noci na 6. května vybudovali povstalci barikádu v hlavním 
vchodu na Olšanské hřbitovy a v okolních ulicích. Odpojili také posádce školy elektřinu a vodu. Celý den 6. května trvala na náměstí Jiřího  
z Lobkovic patová situace, protože proti dobře vyzbrojené přesile Němců nemělo smysl útočit a ani Němci ve škole neznali sílu obléhatelů. 
Obléhání koordinoval pplk. Sklenář a jeho Vojenské velitelství Vinohrady-východ, svou 2. četu, nasazenou u hlavního vchodu do Olšanských 
hřbitovů, mu zapůjčil velitel strašnického podúseku Votická, škpt. Miroslav Procházka. V jednu hodinu po půlnoci 7. května dorazily k náměstí 
Jiřího z Lobkovic 1. a 6. rota 1. pluku 1. divize Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska (vlasovci) a povstalecká obrněná jednotka 
nadporučíka Neubauera. Společně s pplk. Sklenářem vypracovali jejich velitelé podrobný plán útoku na budovu školy. Těsně před zahájením útoku 
se německá posádka v 7.30 ráno vzdala. Likvidace silné německé posádky ulevila týlu vršovických povstalců a zabezpečila spojení se Strašnicemi.

Jiří z Lobkovic Square
Like most other school buildings in Prague, the school building on Jiří z Lobkovic Square was used by the German army as a barracks in the spring 
of 1945. The garrison consisted of about 600 men. On 5 May, after noon, the Germans from the school posted sentries in the park in front of the 
building. Using a panzerfaust, the rebels managed to destroy the German machine gun nest in the park pool. On the night of 6 May, the rebels 
built a barricade at the main entrance to the Olšany cemetery and in the surrounding streets. They also disconnected electricity and water used by 
the school garrison. There was a stalemate all day on Jiří z Lobkovic Square on 6 May, because it was pointless to attack the well-armed German 
superiority, and the Germans in the school did not know the power of the besiegers. The siege was coordinated by Lieutenant Colonel Sklenář 
and his Military Headquarters of Vinohrady–East: Staff Captain Miroslav Procházka, Commander of the Strašnice Votická sub-section, had lent 
him his 2nd platoon, deployed at the main entrance to the Olšany cemetery.At 1 a.m. on 7 May, the 1st and 6th Companies of the 1st Regiment of 
the 1st Division of the Armed Forces of the Committee for the Liberation of the Peoples of Russia (Vlasovites) and the rebel armoured unit of First 
Lieutenant Neubauer arrived at Jiří z Lobkovic Square. Together with Lieutenant Colonel Sklenář, their commanders prepared a detailed plan of 
the attack on the school building. At 7:30 a.m., just before the start of the attack, the German garrison surrendered. The elimination of the strong 
German garrison helped the rear of the Vršovice rebels and secured the connection with Strašnice.

1.	Obrněný	transportér	jednotky	npor.	Neubauera	na	Vinohradské	třídě	ráno	7.	května	1945.
	 An	armoured	personal	carrier	of	First	Lieutenant	Neubauer’s	unit	in	Vinohradská	Street	in	the	morning	 
of	7	May	1945.

2.	Jednotka	npor.	Neubauera	demonstruje	svou	sílu	před	budovou	školy	na	náměstí	Jiřího	z	Lobkovic	
v	době	jednání	o	kapitulaci	německé	posádky	ráno	7.	května	1945.

	 First	Lieutenant	Neubauer’s	unit	demonstrating	its	strength	in	front	of	the	school	building	on	Jiří	z	
Lobkovic	Square	during	the	negotiation	on	the	surrender	of	the	German	garrison	in	the	morning	of	7	
May	1945.

3.	Vlasovec	střeží	v	Kolínské	ulici	zajaté	německé	vojáky	z	náměstí	Jiřího	z	Lobkovic.
	 Vlasov’s	soldier	guarding	the	captured	German	soldiers	from	Jiří	z	Lobkovic	Square	in	Kolínská	Street.

4.	Tentýž	vlasovec	jako	na	předchozím	snímku	doprovází	zajatce	směrem	ke	Štefánikovým	kasárnám	na	
Smíchově.

	 The	same	Vlasovite	as	in	the	previous	picture	accompanying	prisoners	towards	Štefánik’s	barracks	at	
Smíchov.
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Masivní	barikáda	z	vykolejených	železničních	vagónů	z	Nákladového	nádraží	Žižkov	spolehlivě	
uzavřela	ulici	Jana	Želivského.

A	massive	barricade	made	from	railway	wagons	reilably	fortified	the	Jana	Želivského	Street.
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Nákladové nádraží Žižkov
Dominantní plochu ve střední části území Prahy 3 zaujímá Nákladové nádraží Žižkov. Jeho zaměstnanci vztyčili na budově 
nádraží 5. května 1945 již ve 12.05 československý prapor a krátce nato odzbrojili německou eskortu vojenského transportu. 
Přes očekávání občanů, kteří poté vnikli na nádraží, bylo ukořistěno pouze několik desítek pušek. Zaměstnanci nádraží ale 
vyložili tři nedokončená samohybná děla Hetzer. Jedno si odvezli policisté strašnického 70. revíru, druhý železničáři vyvezli na 
most nad vjezdovým zhlavím a třetí převzali žižkovští povstalci. Večer 5. května se do budovy nádraží uchýlila Česká národní 
rada, která zde zasedala do rána 6. května, kdy se přesunula do centra města.
Železobetonová budova Nákladového nádraží sloužila jako bezpečný úkryt obyvatelstvu Žižkova, které opustilo budovy 
ohrožené bojem. Železničáři z objektu nádraží vysunuli soupravu vagónů, kterými neprostupně zatarasili tehdejší 
Mladoňovicovu ulici, nynější ulici Jana Želivského. První tanky Rudé armády přijely k Nákladovému nádraží Žižkov  
v poledne 9. května a přinesly jistotu, že druhá světová válka v Evropě je již definitivně u konce.

Žižkov Goods Station
The dominant area in the central part of Prague 3 is occupied by the Žižkov Goods Station. Its employees hoisted up the 
Czechoslovak flag on the station building on 5 May 1945 at 12:05, and shortly after that they disarmed the German military 
transport escort. Despite the expectations of the citizens who then broke into the station, only a few dozen rifles were seized. 
However, the station employees unloaded three unfinished Hetzer self-propelled guns. One was taken by the policemen of 
the 70th district of Strašnice, the second was placed by the station employees on the bridge over the entrance junction, and 
the third was given to the Žižkov rebels. In the evening of 5 May, the Czech National Council resorted to the station building, 
holding a meeting until the morning of 6 May, when it moved to the city centre.
The reinforced concrete building of the Goods Station served as a safe shelter for the Žižkov citizens who had left the buildings 
endangered by fighting. The station employees moved out railway wagons to block the then Mladoňovicova Street, currently 
Jana Želivského Street. The first tanks of the Red Army arrived at the Žižkov Goods Station at noon on 9 May, bringing 
a guarantee that the Second World War in Europe was definitively over.

1.	Barikáda	vedla	z	objektu	nádraží	až	ke	zdi	Zásobovací	zahrady	na	protější	straně	ulice.
	 The	barricade	led	from	the	station	building	to	the	wall	of	the	Supply	Garden	across	the	street.

2.	Nedohotovené	samohybné	dělo	Hetzer,	ukořistěné	povstalci	na	Nákladovém	nádraží	Žižkov. 
An	unfinished	Hetzer	self-propelled	gun,	captured	by	the	rebels	at	the	Žižkov	Goods	Station.

3.	Žižkovští	povstalci	vůz	provizorně	opancéřovali	a	použili	jako	obrněný	transportér	v	boji	o	německou	vysílačku	na	Balkáně	
a	na	Pražačce.	Dne	7.	května	stroj	i	s	posádkou	převzala	obrněná	jednotka	nadporučíka	Neubauera.

	 The	Žižkov	rebels	provided	the	vehicle	with	improvised	armour	the	vehicle	and	used	it	as	an	armoured	personnel	carrier	in	
the	struggle	for	the	German	radio	at	Balkán	and	Pražačka.	On	7	May	the	machine	with	the	crew	was	incorporated	to	by	
First	Lieutenant	Neubauer’s	armoured	unit.


