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v Děčíně a jako sudetský Němec byl v posled-
ním roce války coby sedmnáctiletý povolán do
německé armády, kde sloužil u protiletadlo-
vého dělostřelectva (tzv. flaku). Bránil před
spojeneckými nálety továrnu na výrobu synte-
tického benzínu v Litvínově – tedy místo, na
které téhož 14. února 1945 shodou okolností
útočili (jak bude ještě uvedeno) příslušníci
jiné bombardovací skupiny ze sestavy 1. letecké
divize.

Selhal radar H2X
Tato 1. letecká divize vytvořila spolu s 2. a 3. le-
teckou divizí 8. letecké armády USA čtyři svazy,
které měly splnit úkoly operace. Jejím cílem
bylo zničit a rozrušit seřazovací nádraží v Dráž-
ďanech a v Chemnitzu (Saské Kamenici), která
byla důležitá pro zásobovací linie německých
armád bojujících proti Sovětskému svazu na vý-
chodní frontě. Bombardování seřazovacích
nádraží mělo napomoci odříznutí tohoto záso-
bování. (Vedlejšími cíli bylo zničit nebo poško-
dit rafinérii ropy v Magdeburku/Rothensee
a železniční a silniční most u Weselu.)

Podle původního plánu měl být denní nálet
Američanů proveden 13. února, aby se mohly
britské noční bombardéry orientovat podle
požárů a snáze naleznout cíl. Aktuální – ne-
příznivé – počasí ale tento záměr překazilo,
a tak jako první napadly Drážďany svým „dvo-
jitým úderem“ bombardéry britské.

Při americkém třetím úderu měla hrát prim
1. divize, která disponovala silou 450 létajících
pevností B-17 (jež mohly nést největší množství
bomb). Všechna ostatní letadla (v počtu 945)
byla vyslána k vedlejším útokům – k misím do
Chemnitzu, Magdeburku a Weselu. 

Sestavu 1. letecké divize, jak je uvedeno na
stránkách vzpomínaného čísla FLAK NEWS,
tvořilo dvanáct bombardovacích skupin – tou
vedoucí byla 398. a následovaly 91., 381., 379.,
303., 384., 305., 92., 306., 401., 457. a 351. K vy-
líčení průběhu akce měsíčník citoval z Bojo-
vého hlášení 1. divize. Podle jeho znění byla ve-
doucí 398. bombardovací skupina (složená ze
tří perutí, celkem 37 letadel) nedlouho po
startu z britských letišť nucena pro velkou ob-
lačnost stočit se doprava (na jih) od stanove-
ného kursu, aby nemusela prolétat hustými
mraky, v nichž by tak početná formace měla
značné obtíže. Poblíž Münsteru byla formace
donucena stočit se ještě více doprava.

Z další části Bojového hlášení se dovídáme, že
ve vedoucím letounu plukovníka Lewise En-
signa přestal fungovat radar H2X a vedení bylo

předáno jeho zástupci. Ten kontaktoval vpředu
letící scouting force (tzv. značkovací letadlo)
a bylo mu řečeno, že nad sekundárním (ná-
hradním) cílem je zataženo, ale je možnost
dosáhnout primárního cíle (Drážďan).

„Při přibližování k sekundárnímu cíli,“ uvádí
se dále v Bojovém hlášení 1. divize, „se mraky
rozestoupily a velitel byl přesvědčen, že se na-
chází v okolí hlavního cíle a rozhodl se k němu
přiblížit na základě informací radaru. Asi tři
minuty před odhozením pum radar H2X v le-
tadle zástupce velitele také kompletně vypově-
děl službu. Když vzápětí vyletěli z mraků, spat-
řili velký zastavěný prostor a vzhledem k okol-
nostem předpokládali, že je to primární cíl.“

Protože byl blízko, zbývalo – podle tohoto Bo-
jového hlášení – pouhých 30-40 sekund k jeho
dosažení. Po shození bomb (s dobrými vý-
sledky) nabrali všichni zpáteční kurs a Ensign
znovu převzal velení. „Jak se však ukázalo,“ kon-
statuje se v hlášení, „tento cíl byla Praha.“

Vzpomínky navigátora McIntyra
Ve stejném hlášení je také uvedeno, že 398. sku-
pinu následovala 91. skupina a bombardovala
tentýž cíl s výjimkou její vedoucí části, která
svrhla bomby na blíže nespecifikovaný příleži-
tostný cíl (s využitím H2X). Velitel spodní pe-
rutě 381. skupiny hlásil, že se odchýlil od kursu
a jeho letouny bombardovaly Most (resp. Litví-
nov), zatímco výšková peruť této skupiny na-
padla příležitostný cíl, o němž se domnívala, že
je to Plzeň. Vedoucí peruť 305. skupiny útočila
na Most a všechny ostatní skupiny – podle
téhož hlášení – bombardovaly Drážďany.

K Bojovému hlášení 1. divize zařadil FLAK
NEWS také pasáže z nedatovaného Zpravodaj-
ského hlášení americkému generálnímu kon-
zulátu v Praze. To se odvolává na vyhodnoco-
vací centrum 8. letecké armády a na základě
různých podkladů a dokumentů se v něm
mimo jiné konstatovalo, že „14. února 1945 le-
tadla 398. a 91. bombardovací skupiny v dů-
sledku navigačního omylu bombardovala
Prahu v Československu namísto Drážďan
v Německu“.

Z otištěných vzpomínek žijících účastníků
náletu ve FLAK NEWS má zřejmě největší hod-
notu svědectví Ralpha McIntyra, navigátora ve
vedoucím letounu spodní peruti 398. skupiny
vedené kapitánem Scofieldem. McIntyr po-
tvrdil velké problémy s oblačností i s radary
H2X u letounu plukovníka Ensigna a jeho zá-
stupce. Na palubě McIntyrova stroje radar
H2X neměli a téměř až k cíli se mohli orien-

tovat jen podle srovnávací navigace, což bylo
mimořádně obtížné.

„Moje výpočty ukazovaly,“ vzpomíná McIn-
tyre, „že jsme 50 mil jižně od stanoveného
kursu, ale to nemuselo být přesné, neboť jsem
vycházel ze „starého“ větru. Krátce poté navi-
gátor vedoucího letounu řekl, že jeho H2X je
opět v provozu a že identifikoval cíl. Bomby
byly shozeny vizuálně, protože se mraky chvíli
před odhozením pum roztrhaly... 

Průzkumné fotografie však ukázaly, že jsme
zasáhli Prahu. Chyba se potom zkoumala a po-
tvrdilo se, že jsme byli skutečně mnoho mil
jižně od stanoveného kursu a že radar zaměnil
Plzeň a Prahu za Chemnitz a Drážďany. Dvo-
jice těchto měst byly ve velice podobné vzá-
jemné pozici... 

Také si pamatuji, že když jsem se díval na zem
a srovnával, co jsem viděl ráno na brífinku před
misí na cílových fotografiích, tak řeka, která
protékala městem, měla na těchto snímcích tro-
chu jiný úhel ze severu. To ve mně samozřejmě
vyvolalo určitou pochybnost, kde jsme vlastně
bomby shodili. Na druhou stranu, kromě této
odlišnosti vypadala obě města neuvěřitelně po-
dobně. Vzhledem k tehdejším schopnostem pa-
lubních radarů a stavu navigačních pomůcek je
ta chyba pochopitelná a rozhodně by k ní ne-
došlo, kdyby polohy těch dvou měst nebyly tak
neuvěřitelně podobné.“

Mohl si vedoucí letoun splést Prahu
s Drážďanami?
Na základě dokumentů i svědectví příslušníků
398. bombardovací skupiny je zřejmé, že ve-
doucí letoun formace letící k Drážďanům (ale
i některé další) byl uveden v omyl kombinací
několika náhodných okolností. Kromě již uve-
dených (nepříznivé počasí, problémy s navi-
gací a selhání radarů, podobnost inkrimino-
vaných měst) mohly rozhodování ovlivnit také
železniční tratě, vedoucí do prostoru seřazo-
vacího nádraží, jež bylo cílem náletu. Tratě
z Míšně a Chemnitzu do Drážďan totiž ze vzdu-
chu vypadaly do značné míry podobně jako
tratě z Kladna a Plzně do Prahy.

Přes všechny uvedené skutečnosti – mohl si
vedoucí letoun splést Prahu s Drážďanami? 

Bylo velmi pravděpodobné, že Američané vě-
děli o nočním náletu britských lancasterů a ho-
řící Drážďany tudíž měly být vidět z velké vzdá-
lenosti. Na to lze uvést, že posádky létajících
pevností nebyly na brífinku instruovány, aby vy-
hlížely kouřový oblak nad městem. Němci totiž
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V
e stejných chvílích ale bomby z ji-
ných amerických letadel dopa-
daly také na více než 100 kilome-
trů vzdálenou Prahu. Měla snad
být i ona cílem tohoto spojenec-

kého úderu? Nebo cílem náhradním či nou-
zovým místem odhozu bomb, aby zůstalo dost
paliva pro návrat letounů do Velké Británie?
Nebo šlo o navigační chybu a posádky těchto
bombardérů se domnívaly, že jsou nad Dráž-
ďanami?

Tyto i další otázky se objevují mezi pamětníky
i historiky v různých obměnách už přes šedesát
let. Snad nejčastěji bývá prezentována do-
mněnka, že Američané (startující údajně z ital-
ských základen) zaměnili díky jisté podobnosti
obou měst Prahu za saskou metropoli, jiní jsou
zase přesvědčeni, že bombardování Prahy bylo
záměrné, přičemž došlo ke špatnému zamě-
ření na důležité komunikační objekty (Wilso-
novo a Masarykovo nádraží). Další operují
s úvahou o „silném protivětru, který znemož-
ňoval dolet nad Drážďany a příležitostným
cílem se tak stala nacisty okupovaná Praha“.

Když v polovině devadesátých let tehdejší ka-
pitán US Air Force Mark E. Burns (1962) stu-
doval v Praze na Institutu mezinárodních stu-
dií FSV UK, pokusil se okolnosti tohoto náletu
objasnit. Výsledek uveřejnil v roce 1995 na
stránkách časopisu Dějiny a současnost a jeho
závěr byl jednoznačný: „Šlo o tragický omyl,
chybu, ke které za války dochází až příliš často.“

Svědectví ve Flak News
Burns se při svém pátrání obrátil také na His-
torický ústav letectva na Maxwell Air Force
Base v Alabamě a dostal od této instituce od-
pověď, v níž se mimo jiné uvádělo: „Litujeme,
že jsme nebyli schopni najít žádané informace
o náletu USAAF na Prahu 14. či 15. února
1945... S jistou určitostí můžeme tvrdit, že
Praha nemohla být zaměněna za Drážďany,
které jsou od Prahy vzdáleny 100 mil, ale je
téměř jisté, že neexistoval žádný strategický či
vojenský vztah mezi bombardováním Drážďan
a jakýmkoli bombardováním Prahy, ke kterému
mohlo v té době dojít.“

Z čeho Burns v roce 1995 vycházel? Kromě
vlastních zkušeností vojenského pilota měl
k dispozici především několik hlášení velitele
operace proti Drážďanům sepsaných po akci.
V této souvislosti upozornil, že „hlášení velitele
formace, která provedla vlastní bombardování
Prahy, neexistuje“.

Zřejmě i proto se v jeho článku neobjevila
žádná konkrétní jména pilotů ani identifikace
bombardujících jednotek, byť již dlouho ne-
bylo tajemstvím, že to byli hlavně někteří pří-
slušníci 398. bombardovací skupiny (tvořící při
náletu na Drážďany součást 1. letecké divize 8.
letecké armády USA), kteří se 14. února 1945
nad Prahou objevili. 

A právě veteráni této skupiny vydávají již přes
dvacet let vlastní měsíčník FLAK NEWS a v led-
novém čísle z roku 2005 se rozhodli celý pří-

běh poprvé podrobně objasnit a zveřejnit okol-
nosti tehdejšího omylu. Využili k tomu dobová
hlášení na úrovni wingu (křídla) a divize spo-
lečně se vzpomínkami dosud žijících přísluš-
níků 398. bombardovací skupiny, kteří se oné
mise č. 146 zúčastnili. 

Letci znovu v Praze
Několik desítek těžkých bombardérů B-17
(údaje o jejich počtu v literatuře kolísají mezi
40-62) se nad hlavním městem protektorátu zje-
vilo asi dvacet minut po poledni. Během tří
minut svrhly náklad 152,5 tuny bomb, jak je vět-
šinou uváděno, a to v pásmu od Zlíchova, přes
Palackého most, Vyšehrad, Karlovo náměstí po
část Nuslí, Pankráce, Vinohrad a Vršovic.

Podle zprávy ČTK ze 17. února 1945 před-
stavoval počet obětí 413 mrtvých, 1455 raně-
ných a 88 pohřešovaných, vesměs civilistů. Jiné
prameny uvádějí, že zahynulo asi 700 lidí, další
dokonce hovoří o počtech i více než dvojná-
sobných. 

V trosky se tehdy změnilo 93 domů, dvě
stovky jiných byly poškozeny těžce a dalších
1500 lehce. Ač bylo celkem narušeno asi 3000
budov, stalo se téměř neuvěřitelné – nebyly
zasaženy žádné továrny ani vojenské budovy.
Nejvíce postiženo bylo okolí Karlova náměstí.
Tam bomby zasáhly několik nemocnic, budovu
bývalé jezuitské koleje v těsném sousedství kos-
tela sv. Ignáce, Faustův dům, vyhořelo i okolí
kostela u Apolináře včetně nedaleké budovy,
v níž byly uskladněny dekorace Národního di-
vadla. Nejtěžší zásah ale utrpěl benediktinský
klášter na Slovanech (Emauzy), který několik
dnů hořel. Klenba se probořila a v nejcennější
části kláštera, v křížové chodbě, zničil požár
třetinu vzácných fresek ze 14. století.

Po 55 letech se někteří z příslušníků 398.
bombardovací skupiny znovu objevili v Praze.
Byli mezi nimi i dva z těch, kteří se 14. února
1945 náletu osobně účastnili (David Mills
a John Cosco). Společně s dalšími dvěma ve-
terány (Keithem Andersonem a Allenem Os-
tromem) navštívili v červnu 2000 i klášter a teh-
dejšímu emauzskému převorovi Vojtěchovi J.
Engelhartovi (i dalším účastníkům semináře)
se po půlstoletí omluvili. 

Při rozhovoru s autorem tohoto článku eme-
ritní převor Engelhart v únoru 2005 vzpomí-
nal, že setkání proběhlo ve velmi přátelské
atmosféře a příslušníci 398. bombardovací sku-
piny svůj někdejší omyl vysvětlovali hlavně vi-
zuální podobností Drážďan a Prahy. Emeritní
převor připojil i osobní vzpomínku. Narodil se

Nálet na Prahu
v únoru 1945
Necelé dvě hodiny před půlnocí 13. února 1945 zahájily britské
lancastery první ze série tří útoků spojeneckých bombardérů 
na Drážďany. Za tři hodiny přišel druhý britský nálet a dílo zkázy
dokonaly 14. února krátce po poledni americké létající pevnosti
B-17 společně s liberátory.

Mezi stovkami zasažených domů při náletu 14.

února 1945 byla i budova u Jiráskova mostu na

vltavském nábřeží. Dnes v Praze na tomto místě

stojí tzv. tančící dům

V roce 2000 se v Praze objevili veteráni z 398. bombardovací skupiny, jejíž příslušníci ze zúčastnili

únorového náletu. Při setkání v emauzském klášteře se omluvili převorovi Vojtěchovi Engelhartovi

za tehdejší omyl a vysvětlovali jeho příčinu. Zleva Allen Ostrom, převor Engelhart a David Mills. Ten

– stejně jako John Cosco na snímku vpravo – seděli před 60 lety na palubách bombardujících

létajících pevností B-17

Americké bombardéry přiletěly nad Prahu 14. února 1945 a svůj smíšený náklad výbušných,

zápalných a fosforových bomb pustily na město krátce po poledni. Několik bomb padlo do okolí

Palackého náměstí na Vltavském nábřeží (vlevo). Největší škody způsobil nálet klášteru 

Na Slovanech. Proslulé Emauzy zůstaly po několika těžkých zásazích v troskách (vpravo)

Rozbité pouliční hodiny na Vinohradské třídě

dokumentují, že k náletu došlo kolem půl jedné



HISTORIE
N

A
Š

E
 

V
O

J
S

K
O

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

R
O

Č
N

Í
K

 
4

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Č
Í

S
L

O
 

2
/

2
0

0
8

54

byli v konstruování fingovaných cílů tak zběhlí,
že zaměřovači na čele bombardovacích skupin
byli varováni, aby nedbali na vzhled cíle pod
nimi a spoléhali se jen na pokyny své posádky.     

Současně si museli být muži v létajících pev-
nostech v těch chvílích vědomi, že se ocitli
v nejzazším bodě letu a potřebují odhodit svůj
smrtonosný náklad, chtějí-li mít naději na ná-
vrat. Protože hlášení plukovníka Ensigna ne-
existuje, zřejmě již nezjistíme, který moment
nakonec v kritických okamžicích jeho rozho-
dování převážil.

Nálet na Prahu byl nešťastným omylem,
který nebyl během druhé světové války prvním
ani posledním. V souvislosti s drážďanským pe-
klem se jednalo o malý nálet, ale pro Pražany,
kteří předtím bombardování nezažili, to byl
hrůzný zážitek.

Zavinili to králíci
Jedním z těchto Pražanů byl i třináctiletý Zde-
něk Sládek. Na jaře 2000, tehdy již osmašede-
sátiletý, autorovi článku vyprávěl: „Nad námi,
téměř kolmo přes ulici, přelétával bombardo-
vací svaz. Měli jsme s kluky takovou hru, že vy-
hrál ten, kdo uviděl nejvíc letadel. Začal jsem
počítat. Tentokrát se ale dálo něco neobvyk-
lého – ve vzduchu jsem zaznamenal nějaký po-
divný zvuk. Něco jako šelest nebo svist. Bylo
toho všude plno a k tomu jsem viděl pod le-
tadly jakési podivné šmouhy. Napočítal jsem 34
letadel, když zaduněla rána.“

To poledne 14. února 1945 se Zdeněk Slá-
dek, student reálného gymnázia na pražské
Malé Straně, objevil na Vinohradech, v mís-
tech, kde nikdy předtím nebyl, jen zvláštní sou-
hrou náhod. On i další školáci měli tehdy
uhelné prázdniny a Zdeněk jezdíval z domova
tramvají č. 11 nebo 22 do poměrně vzdálené
zahrádkářské kolonie s krmením pro králíky
a slepice. Od svého otce měl nařízeno, že se
nesmí odchylovat od určených tramvajových
tras, a také nesměl být mimo domov za slu-
nečného počasí a kolem poledne, kdy byly
téměř denně vyhlašovány letecké poplachy
nebo přípravy na ně.

A právě tyto příkazy 14. února Zdeněk ne-
dodržel. Nestihl vše tak, jak si představoval,
a když vyrážel od králíků k domovu, bylo mu
jasné, že se nestačí vrátit dřív, než nastane ča-
sové rozmezí vyhlašovaných poplachů mezi 12.
a 14. hodinou. Přesto doufal, že se třeba vy-
hlášení poplachu ten den opozdí.

„Při náletu nebyla nikdy jistota, kam budou
bomby padat a kde by se člověk neměl zdržo-
vat,“ vzpomínal po letech. „Spíš se sázelo na to,
kam by dopadat neměly. Každý měl svou teorii
a podle toho se řídil. My, Hradčaňáci, jsme hráli
na kulturní vyspělost západních Spojenců a spo-
léhali se, že Hrad jako historický unikát bude
od bombardování ušetřen. Podvědomě z toho
vyplývalo, že jedině doma je bezpečno – což pro
třináctiletého kluka platilo obzvlášť.“

Jedenáctku tehdy Zdeněk nestihl a musel
vzít zavděk dvojkou. „Ta však jela do neznámé
ciziny Vinohrad vlevo od Vinohradské,“ po-
znamenal Zdeněk Sládek a dodal, že právě při
průjezdu kolem vinohradské vodárny – bylo
krátce po poledni – zahoukaly sirény „pří-
pravu“ poplachu. Při ní musel ustat veškerý
pouliční ruch, zastavila se doprava a chodci
měli vyhledat nejbližší protiletecký kryt.

Zdeněk však doufal, že „přípravu“ za chvíli
odhoukají – vždyť nad Prahu už tolikrát zaví-
talo ojedinělé letadlo – a vydal se proto pěšky
směrem na Vinohradskou s tím, že se dostane
na Václavák, kde se vyznal, a potom třeba přes
Karlův most domů. Když byl ale po několika
stech metrech právě ve Slezské ulici, začaly si-
rény houkat „poplach“! A to už šlo do tuhého,
protože hlídky Civilní protiletecké obrany
(CPO) byly nekompromisní a nikomu nedo-
volily poflakování na ulici.

Gymnazista proběhl ulicí Anny Letenské do
Vinohradské třídy a zastavil se před jedním
domem s krytem. Stáli před ním dva muži od
CPO a se zakloněnými hlavami pozorovali ob-
lohu. I on se zastavil a uviděl prolétající bom-
bardéry. Začal je počítat.

Byl 0,48 vteřiny od smrti!
A počítal až do první rány. Bleskově si uvědo-
mil, že onen zvuk nebude od protileteckého
flaku, ale výbuch bomby. Chtěl proto rychle
zmizet dřív, než začnou na zem padat střepiny.
Skočil do domu a běžel chodbou ke schodišti.
Když uběhl několik metrů, zazněla další
strašná rána výbuchu. „Směrově nešlo poznat,
odkud to bylo. Měl jsem spíše pocit, jako bych
se nacházel přímo v ohnisku jejího vzniku,“ vy-
bavoval si své tehdejší pocity. „Nic jsem neviděl
a uvědomil si, že náhle stojím na místě, aniž
bych před tím při běhu brzdil. A také, že to ne-
mohlo být nic jiného, než vybuchlá bomba
někde v domě.“

Teprve o několik hodin později, když se už
vydal po skončeném náletu domů, přemýšlel
tento mladík o tom, co se to vlastně odehrálo
a jak bylo možné, že přežil. Až po letech si to
dokázal přesně vysvětlit.

„Bomba explodující u protějšího chodníku
zasáhla střepinami kraj chodby, provrtala za-
vřené křídlo dveří a zranila oba muže od
CPO,“ vypravoval Zdeněk Sládek s upozorně-
ním, že stopy po střepinách jsou v kování dveří
dodnes. „Tlak vzduchu pak křídlo vyvrátil
a oba muže odmrštil do chodby. Zřejmě vůbec
nereagovali na onu první ránu, která mne od-
startovala k vběhnutí do chodby. A jestliže se
i rozhodli vejít do domu poté, co jsem kolem
nich proběhl, už jim na to nezbyl čas.“

A co se dělo v kritických okamžicích s gym-
nazistou? „Mne tlak vzduchu od bomby v ulici
neporazil, protože proti mně současně vyrazila
tlaková vlna od explozí ve dvoře. Tlakové vlny
se musely srazit a vynulovat právě v místě, kde
jsem stačil doběhnout. Střepiny od bomby
v ulici mne nezasáhly, protože jsem byl už za
hranicí rozptylu jejich letu. Neměl jsem žádné
zranění a vlastně jsem se nestačil ani leknout.“

V poválečných letech si pan Sládek mnoho-
krát vybavoval ony chvíle z poledne 14. února
1945. Dokonce si všechno do detailu propočí-
tal a zjistil, že jeho časová hranice mezi životem
a smrtí byla 0,48 vteřiny! „Bylo štěstím, že le-
tadla shodila bomby dříve, než u nás, a že rána
z jejich explozí zvukově dorazila k nám o osu-
dových 2,22 vteřiny dříve, než dopadly bomby
způsobující druhou ránu.“

A jak vysvětlil svoje dedukce? „Protože
bomby spadlé u nás byly na cestě dolů z letadel
dobrých 80 vteřin a padaly už takových 60 vte-
řin, než jsem vůbec letadla nad sebou zahlédl
a začal je počítat.“ Nakonec překvapil pointou:

„Kdybych žádnou první ránu neuslyšel, mohl
jsem ještě napočítat v onom čase 2,22 vteřiny
nejméně o pět letadel více. Ale to by také bylo
to jediné a poslední, co bych ještě stačil za
svého života vykonat.“

Debaty v krytu
Tehdy však měl Zdeněk Sládek jiné myšlenky.
Na šok prý neměl čas, protože usilovně pře-
mýšlel, jak se zachránit. Vyběhl před dům
a viděl, že stojí celý až po střechu. Usoudil, že
v něm bude bezpečněji, neboť pohybovat se po
ulici by bylo holým šílenstvím.  

„Uvědomil jsem si tvrdou skutečnost, že ta
spojenecká letadla, která jsme dosud byli zvyklí
považovat za nám neškodné technické výtvory
a za nástroj pomsty nemilovaným okupantům
prostřednictvím náletů v jejich Říši, provedla
právě zcela řádný nálet na Prahu, a že nevím,
zda za prvními letadly neletí ještě další bom-
bardovací svazy!“

Když Zdeněk Sládek sestoupil do sklepního
krytu a vyděšeným obyvatelům domu vyprávěl,
kolik napočítal letadel a vůbec co po detona-
cích nahoře viděl, nechtěli mu věřit. Jaký nálet
na Prahu? Co jim to povídá? Pravda, letecké
poplachy byly na denním pořádku, ale skoro
vždy byly plané.

Někteří radilové nabádali z krytu někam
utéct, než dostane dům další zásah. Vtom se
prý postavil jistý muž, který byl doma na dovo-
lené a při nucené práci v Německu zažil už de-
sítky náletů, a rázně zakročil tím, že jadrně po-
slal všechny do příslušných míst, a ty od scho-
diště srazil zpátky na lavici. Na otázku, co mají
tedy dělat, odpověděl lakonicky jediné slovo:
Nic. A jako znalec po chvíli dodal: „První svaz
značkuje, další přiletí, až když už to hoří a sá-
zejí to do kouře. Je to přesnější, už vědí, kam
a jak silně vane vítr, aby mohli přesněji zamě-
řovat.“

Zdeněk Sládek ještě dodal, jak po tomto pro-
slovu nebylo nikomu do řeči, a všichni viseli na
rozhlasovém přijímači, aby nepropásli nějakou
důležitou zprávu. 

Marně čekali na vysvobození...
Po válce se rychle odstraňovaly ruiny a proluky
se postupně zacelovaly. Někde se domy opra-
vily, jinde se postavily nové. Zdeněk Sládek při-
pomněl jistou zajímavost Vinohradské třídy,
která byla kdysi stavěna v údolí potůčku od
Muzea nahoru. Dno přitom vykazovalo značné
výškové rozdíly, často i dvou pater – což se při
stavbě domů využívalo k budování hlubokých
sklepů.

Takový prý měla i jedna vybombardovaná
budova uzenářství Maceška. Při záchranných
pracích po náletu se pracovalo i zde. Dělníci
se prokopali do prvního sklepa a nikoho ne-
našli. O dalších sklepech se nevědělo. „Až při
stavbě nové budovy někdy kolem roku 1970,“
vzpomínal Zdeněk Sládek, „byla při bagrování
odhalena další sklepení a v nich kostry asi 23
lidí, kteří tam tehdy ve zdraví přežili přímý
zásah domu. Čárky na zdi vypovídaly, jak
dlouho tito lidé marně čekali na své vysvobo-
zení. Mohl jsem být mezi nimi, kdybych tehdy
dohonil tu jedenáctku, když jsem běžel od krá-
líků, možná ...“

Miroslav Šiška
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