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Průvodce protektorátní PrahouKrvavé léto 1945 

2Benátecká Vrutice

okres Nymburk

1

O V bývalých kasárnách byl zřízen 11. května zajatecký 
tábor. Sem byli postupně odsunováni příslušníci 
nacistických ozbrojených složek zajatí během května 
na území Prahy. Tábor byl zrušen v roce 1946.
O Revoluční gardisté rabovali v domech místních Němců 
a některé Němky znásilnili.123

O V písníku za obcí bylo 10. května třemi vojáky Rudé armády 
zastřeleno šest zajatých vojáků Wehrmachtu.124 

123  Lacina, Emil: Chtěl bych být králem, s. 41–43.

124  Tamtéž.

Příslušník Revolučních 
gard. Ilustrační foto 

(Milpo Media)
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2 Beroun          

okres Beroun 

O V budově Obchodní akademie U stadionu 486/2  
bylo již 6. května zřízeno Revolučním národním výborem 
internační středisko pro Němce. Internované střežili 
příslušníci Revolučních gard a místní hasiči. Ve třídách 
bylo umístěno 1 227 Němců a kolaborantů, mezi nimi 
údajně dva příslušníci gestapa. Velitelem střediska byl 
Antonín Spurný125, vězněný během okupace v koncentračním 
táboře.126 Velel i dalšímu berounskému táboru zřízenému v srpnu 
v bývalé sladovně ve Skuhrově. Zde bylo internováno asi 500 osob. 
Docházelo zde ke znásilňování internovaných žen ze strany vojáků Rudé armády, například 
v noci na 21. května byla znásilněna Edita Richterová Petrem Junusovem.127

O V místní části Lištice byl zřízen v bývalých skladech organizace Todt zajatecký tábor a lazaret 
pro příslušníky Wehrmachtu, SA, Hitlerjugend a Waffen-SS. V polovině května sem bylo 
přemístěno asi 500 osob z budovy Obchodní akademie. Koncem května zde bylo internováno 
611 osob. Raněné a nemocné vojáky ošetřovali němečtí lékaři a německé sestry. Lékařský 
personál byl rovněž považován za válečné zajatce a nesměl se označovat červeným křížem. 
V září zde bylo 222 vojáků a na podzim byl tábor změněn na internační. V táboře neexistoval 
jediný zdroj pitné vody. Během léta tábor podléhal armádnímu posádkovému velitelství 
Beroun. Mezi květnem a říjnem zde zemřelo 117 osob.128 

125  Antonín Spurný se narodil 6. 1. 1902. Před okupací pracoval jako zámečník a jako řidič družstva Včela. Do svého zatčení byl 
spolupracovníkem Obrany národa.

126  Kronika Obchodní akademie v Berouně, rok 1945.

127  http://g.cz/kdo-pred-70-lety-zabijel-na-borislavce-archivar-ales-kyr-objevil-unikatni-dokument.

128  Topinka, Jiří: Němci na Berounsku a jejich odsun. In: Minulostí Berounska 1, s. 184–185.
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O Na cestě mezi Beznem a Velkými Všelisy došlo  
7. května během eskorty dvou zajatých příslušníků SS 
k vraždě Rudolfa Klivického129, který řídil automobil 
s eskortovanými. Klivického zastřelil druhý z mužů, kteří 
eskortovali zajatce, Josef Sedláček.130 Během vyšetřování 
tvrdil, že Klivický se během eskorty choval k Němcům 
přátelsky a zřejmě připravoval jejich útěk. Po zastřelení 
Klivického se oba Němci skutečně pokusili uprchnout, jeden  
byl zastřelen Josefem Sedláčkem nedaleko místa incidentu, druhý  
byl dopaden příští den.131 

O 1. června znásilnil a následně zastřelil voják Rudé 
armády dívku, která zde byla s přítelem na výletě. 
Vyšetřování případu i pitvu zavražděné provedly orgány 
SSSR, československým orgánům bylo pouze sděleno, 
že pachatel byl tělesně potrestán.132 

129  Jméno Rudolfa Klivického je uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války v Jizerním Vtelnu. http://www.vets.cz/vpm/ 
7304-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky/#7304-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky. V seznamu padlých Junáků je uvedeno, že 
Klivický padl v Krnsku, což je z Bezna opačným směrem než Jizerní Vtelno. http://data-krizovatka.skauting.cz/plajner/10/povst.
html.

130  Během rozsáhlého vyšetřování se neprokázalo, že by se oba muži před touto eskortou znali, a nemohlo jít tedy o osobní mstu. 
Po čtyřech měsících vyšetřování byl Sedláček propuštěn s tím, že se jednalo o nešťastnou situaci, kdy se Sedláček skutečně 
domníval, že Klivický jej chce odstranit a propustit vězně, ale ten útěk vězňů nepřipravoval. ABS, fond A2/1 1765.

131  ABS, fond A2/1 1765.

132  Staněk, Tomáš: Perzekuce 1945, s. 82.
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5Bezno

okres Mladá Boleslav

Bohuliby

okres Praha-západ

3

4
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5 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav          

okres Praha-východ 

O 11. května bylo na dvoře kasáren zastřeleno šest 
příslušníků Waffen-SS, zajatých v okolních lesích. Těla 
byla vhozena do studny a ta zasypána.133 Týž den byl 
vojáky Rudé armády zastřelen zahradník Karel Dolanský, 
který byl psychicky labilní a vojáky údajně ohrožoval 
puškou.134 
O 22. května byl ozbrojenou jednotkou Pěst přepaden lazaret 
v lokalitě Houšťka, ranění vojáci Wehrmachtu byli okradeni 
o osobní věci. V té době již lazaret spadal pod vojenské velitelství 
ve Staré Boleslavi.135 Ve stejné lokalitě zastřelili opilí příslušníci Revolučních gard 
čtyřicet tři vojáků Wehrmachtu, kteří údajně připravovali vzpouru. Hrob vyhloubili odpálením 
dvou min a těla zakryli pouze větvemi.
O 28. května při přesunu jedné z jednotek Rudé armády vjel tank na mostě přes Labe 
na chodník a usmrtil manžele Mikešovy.
O Na hřbitově v Brandýse nad Labem byl zřízen šachtový hrob, do kterého byli pohřbíváni 
Němci, kteří zemřeli na nemoci nebo spáchali sebevraždu. Hrob byl zřejmě během května 
otevřený a došlo zde k několika popravám.136 Údajně bylo v hrobě pochováno asi 100 osob.137

O V dnešní Martinovské ulici byl zřízen internační tábor pro Němce z širokého okolí. Bylo 
zde internováno 300 až 450 osob, prvním velitelem tábora byl Karel Adam. Tábor byl zrušen 
na konci roku. Druhý tábor, později používaný jako nemocnice pro infekční pacienty, byl zřízen 
u staré jízdárny. Velitelem byl Václav Jelínek. Tábor byl v provozu do podzimu roku 1946. 

133  Potměšil, Jakub: Jaro 1945 v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi. Bakalářská práce, s. 57.

134  http://www.brandysko.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=29609, 26. 7. 2015.

135  Tamtéž.

136  Tamtéž.

137  Potměšil, Jakub: Jaro 1945 v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi. Bakalářská práce, s. 57.
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Odjezd příslušníků Revolučních gard do pohraničí v létě 1945 (VHA)

Odsun Němců (AA) 7
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O 10. května byl před sokolovnou zastřelen holič Jiří 
Pavlovský z Mladé Boleslavi a další muž, jistý Knepsl. 
Podle svědků exekuci zřejmě vykonali místní ozbrojenci 
Josef Král a Jaroslav Skramuský.138 Jiří Pavlovský byl ten 
den dopoledne zatčen ve svém bytě a odvezen do Března 
i přesto, že byl nemocen a měl vysokou horečku.139 

O V obci byl zřízen internační tábor, především pro pražské 
Němce. Zrušen byl 24. dubna 1946.140 

138  ABS, fond A2/1 1765. Oba muži při vyšetřování účast na vraždě popřeli a tvrdili, že stříleli ruští partyzáni. 

139  Tamtéž. 

140  Schmutzer, Reinhard: Deportace a nucené práce německých obyvatel okresu Stříbro v ČSR po II. světové válce, s. 52.
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6 Březno          

okres Mladá Boleslav 

7 Bystřice          

okres Benešov 
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Průvodce protektorátní PrahouKrvavé léto 1945 

9Čáslav

okres Kutná Hora

8

O Jeden ze zajištěných Němců, který byl z budovy soudní 
věznice vyveden na práci, byl vojáky zastřelen, údajně 
na útěku a poté, co napadl stráž. 
O V budově soudu byla zřízena věznice, kde strážní 
Vladimír Drábek a Josef Meduna, praporčík Karel 
Rakouský a bývalý přednosta berního úřadu v Čáslavi 
Bystřický týrali internované Němce. Došlo zde zřejmě 
i k několika úmrtím.141

O 12. května se přišel přihlásit jako německý státní příslušník štábní 
kapitán prvorepublikové Armády republiky Československé František Russ142, 
který se během okupace nijak nevymezil proti Čechům. I se svou manželkou byl okamžitě 
zatčen, zbit a druhý den zastřelen. Vrahem byl strážný Meduna, který ztýraného muže zastřelil 
ze samopalu.143 Ženy zajištěné v tomto vězení byly často znásilňovány.144 

141  Všichni uvedení podali za článek Čáslavští gestapáčci žalobu pro urážku na cti. Ve výpovědi tvrdili, že František Russ se choval 
vyzývavě a chtěl se zmocnit pohozeného ručního granátu, aby mohl zlikvidovat stráže. ABS, fond 303-10-5.

142  František Russ se narodil v roce 1894 v Krásnu na Karlovarsku. Během okupace žádal o přiznání české národnosti a zřejmě byl 
vyšetřován gestapem. 

143  Článek Čáslavští gestapáčci. Kutnohorský kraj 31/32, roč. III, 15. 8. 1947.

144  Tamtéž. 
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9 Čistá          

okres Rakovník 

O V obci byl ubit příslušníky Revolučních gard Anton 
Brichta, hrobník z nedaleké Velké Chmelištné.145 

O 9. května nebo 10. května došlo v obci k popravě 
nejméně šesti zajatých příslušníků Waffen-SS. Jednalo se 
zřejmě o vojáky bojové skupiny Wallenstein, respektive její 
části Klein, ustupující z prostoru Zbraslavi.146

145  Kalckhoff, Andreas (ed.): Pravdou k smíření. „Případ Postoloprty“ a jeho vyrovnání 1945–2010, s. 365.

146  Vzpomínka pamětníka, archiv Karla Trojánka. V obci se objevuje i názor, že se jednalo o příslušníky ROA, ale vzhledem k tomu,  
že tyto jednotky obyvatelstvo vítalo, jak dokládají fotografie, je jejich poprava nepravděpodobná.

10 Dobřichovice          

okres Praha-západ

Ç

Ç



?

11

Dobřichovice – popravení 
příslušníci Waffen-SS (Karel Trojánek)



?

O V obci byla zavražděna místní Němka Maria Böcklová, 
pachateli byli zřejmě příslušníci Revolučních gard.147 

147  Vzpomínka pamětníka, archiv Karla Trojánka.

67

11 Hokov          

okres Rakovník

Dobřichovice – zajatí příslušníci Waffen-SS (Karel Trojánek)
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Průvodce protektorátní PrahouKrvavé léto 1945 

14Hořovice

okres Beroun

12

O Ve sklepě radnice zadržovali a mučili ozbrojenci, zřejmě 
příslušníci Revolučních gard, internované Němce. Věznění 
byli drženi ve vlhké místnosti bez větrání, byli zavšivení 
a dostávali jen minimální stravu.148

O Karl Kollert, německý správce firmy Jindáček, byl 
zastřelen těsně před internací Revolučními gardami svou 
manželkou, která poté zastřelila i sebe.149 

O 12. května přijeli do obce tři vojáci Rudé armády 
na motocyklu s přívěsným vozíkem. Dotazovali se 
místních obyvatel, zda mají doma alkohol. Po vypití 
lahve koňaku v domě Václava Tůmy vnikli do domu 
Bohumila Preislera, kde ohrožovali celou rodinu pistolemi 
a znásilnili Preislerovu dceru. Poté vnikli do vedlejšího domu 
Františka Preislera, kterému drželi pistoli u hlavy a vyhrožovali 
zastřelením. Dceru Marii vojáci znásilnili před očima otce, 
ve stavení ukradli hodinky a cennosti a poté z obce zase odjeli.150 

148  Junek, Václav: …celé to hnízdo musí hořet, s. 230.

149  Topinka, Jiří: Němci na Berounsku a jejich odsun. In: Minulostí Berounska 1, s. 180.

150  ABS, fond 2M-11673.

Chodouň

okres Beroun
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14 Chyňava          

okres Beroun 

O 11. května přijela do obce povstalecká jednotka  
a ze školy, kde byli ubytováni němečtí civilisté, takzvaní 
národní hosté, vyvedla před budovu šest starých mužů, 
svlečených do spodního prádla. Počet mužů odpovídal 
počtu zabitých partyzánů během přestřelky v obci o dva 
dny dříve, po které mohlo dojít i k vypálení obce. Všech šest 
mužů bylo zastřeleno. Po exekuci partyzáni okradli ostatní 
Němce v budově školy. Oběti byly pochovány německými ženami 
na místním hnojišti. Vůz na hnůj, na kterém byli mrtví odvezeni, musely 
německé ženy umýt v rybníce.151 

O V lokalitě byl zastřelen vojáky Rudé armády Anton Heinz 
(*24. 4. 1891) poté, co byla znásilněna jeho dcera.152 

151  SOkA Beroun, vzpomínka Vladimíra Petrlíka. Beerová, Jaromíra: Květen 1945 v Chýňavě očima pamětníků. Malokyšské ozvěny, 
2/2015.

152  Kalckhoff, Andreas (ed.): Pravdou k smíření. „Případ Postoloprty“ a jeho vyrovnání 1945–2010, s. 366.

15 Jesenice          

okres Rakovník 
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Průvodce protektorátní PrahouKrvavé léto 1945 

18Jince

okres Příbram

16

O Počátkem května byl Revolučním národním výborem 
v Hořovicích zřízen v bývalém výcvikovém prostoru 
Wehrmachtu internační a zajatecký tábor. Většinou zde 
byli zadrženi příslušníci Wehrmachtu, ale i Waffen-SS.153 
V zajateckém táboře v bývalém vojenském prostoru 
Wehrmachtu došlo k řadě úmrtí.154 
O 24. července byla údajně odhalena připravovaná vzpoura 
internovaných Němců. Hlavní organizátor byl vyslechnut, a když 
se během převozu do Písku údajně pokusil o útěk, byl zastřelen.155 
Na podzim zabrala tábor Rudá armáda. 

O V internačním táboře bylo zadržováno více než  
2 000 civilních osob.156 

153  Topinka, Jiří: Němci na Berounsku a jejich odsun. In: Minulostí Berounska 1, s. 186.

154  Staněk, Tomáš: Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, s. 206.

155  ABS Kanice, fond A17 111.

156  Staněk, Tomáš: Tábory v českých zemích 1945–1948, s. 40.

Kounice

okres Nymburk

17
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18 Kladno          

okres Kladno 

O V kasárnách157 došlo 10. května údajně k popravě tří 
příslušníků Waffen-SS,158 kteří byli před smrtí svlečeni 
donaha, biti a mučeni. Podle vzpomínek pamětníků 
popravovali příslušníci Revolučních gard, ale vzhledem 

157  Kasárna se nacházela na náměstí Sítná, dnes je na jejich místě Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. 

158  Podle článku v Salzburger Volkszeitung z 3. 3. 1987 se jednalo o příslušníky tankové jednotky v černých uniformách, údaj  
o 5. Panzer divizion Wiking považuje autor za spekulaci. 

Němci v internačním táboře (Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno)
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Krvavé léto 1945 

Revoluční gardy 
pochodují do kasáren 
(Sládečkovo vlastivědné 
muzeum Kladno)

> Oznámení 
o umístění hrobu 
(Sládečkovo vlastivědné 
muzeum Kladno)
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k datu se spíše jednalo o místní ozbrojence. Oběti byly pohřbeny u kasáren.159 Ve městě došlo 
k řadě násilností vůči německým civilistům, takzvaným národním hostům, a k asi padesáti 
sebevraždám.160 Těla byla pohřbena do protitankového příkopu u hřbitova, později zřejmě 
exhumována a přenesena na pozemek proti židovskému hřbitovu.161 Na kladenském hřbitově 
bylo údajně popraveno 129 zajatých vojáků a důstojníků Wehrmachtu, ale tuto událost 
nepotvrzuje žádný archivní pramen.162

O Místní Němci byli internováni na hřišti SK Sparta Kladno, na Sletišti místního Sokola,163 
v budově okresního soudu a ve škole v místní části Kročehlavy. Ve všech těchto lokalitách 
docházelo k násilnostem.164 Podle vzpomínky pamětníka chodili na hřiště SK Sparta Kladno 
místní občané a mlátili shromážděné Němce za přihlížení stráží. Němci měli na oděvu 
namalovány hákové kříže a většina žen měla oholené hlavy.165

O V místní části Kročehlavy před restaurací Slovanka166 došlo zřejmě 11. května k popravě 
sedmi nebo osmi příslušníků SS nebo Waffen-SS dvěma místními občany. Před popravou 
údajně jeden z Němců pozdravil nacistickým pozdravem. Po popravě jeden z Čechů botou 
kopal do obličeje zabitého.167 

159  Svědectví Boženy Pešické, dostupné na https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/05/08/der-08-mai-1945-befreiung-
oder-katastrophe/.

160  SOA Praha, SOkA Kladno, Pamětní kniha hor. Města Kladna (svazek 1), s. 397.

161  Židovský hřbitov se nachází u ulice Na Kopci. Podle sdělení historika Karla Drvoly není hřbitovní správě známa existence tohoto 
hrobu. SOA Praha, SOkA Kladno, karton Květen 1945.

162  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/05/08/der-08-mai-1945-befreiung-oder-katastrophe/.

163  Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, depozitář písemnosti-tisky, SL 27 – Okupace na Kladensku a revoluce v Rozdělově. 
Vzpomínka Václava Müllera hovoří o utloukání Němců v této lokalitě. 

164  Drvola, Karel. Konec druhé světové války na Kladensku (7. díl). Kladenský deník 109, s. 2.

165  Suchel, Viktor: Vzpomínky na staré Kladno, s. 116.

166  Současná adresa je Unhošťská 339.

167  Drvola, Karel: Konec války neznamenal konec nenávisti. Kladenský deník 53, s. 19.

Nařízení ONV 
(Sládečkovo 
vlastivědné muzeum 
Kladno)




