Poslední bitva
2. světové války v Evropě
u Slivice na Příbramsku
The Last Battle
nd
of the 2 World War in Europe
at Slivice in the Příbram Region
V novodobých dějinách zaujímá nezastupitelné místo v dramatickém toku událostí
konce války městečko Milín s osadou Slivice a přilehlým okolím. Tato lokalita
ležící ve středních Čechách asi 6 km jihovýchodně od Příbrami se stala ve dnech
11.–12. května 1945 svědkem jedné z posledních významnějších vojenských
operací 2. světové války v Evropě.
In modern history a townlet of Milín and the village of Slivice and its surroundings
play an irreplaceable role in the dramatic ﬂow of events at the end of the Second
World War. This area, located in Central Bohemia approximately 6 km southeastwards from the town of Příbram, in the days of 11th and 12th May 1945 became the
place, which witnessed one of the last signiﬁcant military operations during the
Second World War in Europe.
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Podepsání kapitulace nacistickým Německem s platností od půlnoci 8. května 1945 neznamenalo automaticky okamžité ukončení bojových akcí na všech
frontách starého kontinentu. Význam bitvy u Slivice
na Příbramsku z 11. na 12. května 1945 je umocněn
tím, že se jí zúčastnili proti nepřátelskému uskupení
hitlerovské branné moci nejen dobrovolníci z řad
domácího hnutí odporu a sovětští partyzáni, ale též
jednotky tří ukrajinských frontů (1., 2. a 4. UF) v součinnosti s 3. americkou armádou. Předtím zasáhli do
těchto bojů v blízkém i vzdálenějším okolí rovněž
vojáci Ruské osvobozenecké armády (ROA) generála
Andreje Andrejeviče Vlasova.
An instrument of surrender signed by Nazi Germany,
th
which came into force at midnight on 8 May 1945,
did not mean automatically immediate end of the
military activities on all fronts of the old continent.
The signiﬁcance of the battle at Slivice near Příbram
th
th
on 11 and 12 May 1945 is enhanced by the fact that
not only volunteers from the domestic resistance
movement and Soviet partisans fought in the battle
against the enemy group of Hitler’s armed forces,
but also troops of three Ukrainian fronts (1, 2 and
rd
4 UF) in cooperation with the 3 American Army
took part. Before that even soldiers of the General
Vlasov’s Russian Liberation Army (ROA) were
engaged in several ﬁghts in the surroundings.

SLIVICE

Mapy pohybu vojsk v květnu 1945 v Čechách.
Maps of army motion in May 1945 in Czech lands.

SLIVICE

Hledáme-li odpověď na otázku, proč došlo k vyvrcholení válečných událostí právě na
Příbramsku, musíme zalistovat stránkami dějin závěrečných vojenských operací
Spojenců u nás a v kontextu s tím zhodnotit také prosazování mocenských a politických ambicí uvnitř protihitlerovské koalice. Výmluvným vodítkem je chronologický
sled bojových akcí sovětských a amerických vojsk, směřujících k dosažení tzv. demarkační čáry. Část této tolik diskutované stop-linie protínala území poblíž jižní, jihozápadní a západní hranice příbramského regionu. Do prostoru Borku u Rokycan a odtud
dále přes Šťáhlavy, Nezvěstice, Blovice až k Nepomuku pronikla 2. pěší divize (tzv.
Indiánská) gen. Waltera Robertsona z V. amerického sboru. Západně od Lnářů operovala 90. pěší divize gen. Herberta L. Earnesta z amerického XII. sboru. S nimi vpravo
pak sousedila 4. tanková divize gen. Williama M. Hoge ze stejného sboru, která
obsadila pozice mezi Lnáři – Blatnou – Sedlicí – Novou Hospodou u Čížové a Podolským
mostem přes Vltavu, severovýchodně od Písku. Předsunuté americké hlídky postoupily od západu až k Spálenému Poříčí, od jihu před Hvožďany nedaleko Rožmitálu pod
Třemšínem, k Bubovicím u Březnice a do Mirovic. Nastala zde paradoxní situace,
neboť Američané dosáhli demarkační čáry ve dnech 6. 5. – 7. 5. 1945, avšak nesměli
dále za touto linií podle předchozí dohody se SSSR vojensky zasahovat, maximálně
provádět průzkum. Rudá armáda sem dorazila až o čtyři dny později (11. 5. 1945).
Mezitím ustupující složky hitlerovské branné moci, často zcela bezdůvodně, jindy
odvetou za akce domácího hnutí odporu, partyzánů nebo i vlasovců (příslušníků
protibolševické Ruské osvobozenecké armády gen. Andreje Andrejeviče Vlasova),
terorizovaly místní obyvatelstvo.
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If we are looking for the answer to the question: why did war events culminate right here in the
Příbram Region? – we should browse through the pages of the history of ﬁnal military actions of the
Allied forces in our territory and in this context also evaluate promotion of power and political ambitions inside the anti-Hitler coalition. An eloquent guideline is the chronological sequence of combat
action of Soviet and American troops, which were pursuing to achieve so-called demarcation line.
The part of this so much discussed stop-line intersected the territory close to Southern, South-western and Western borders of the Příbram Region. The second infantry division (so-called
Indian) of the General Walter Robertson from the V American corps penetrated into the area till
Borek near Rokycany and then further through Šťáhlavy, Nezvěstice, Blovice up to Nepomuk. The
th
90 infantry division of General Herbert L. Earnest from the XII American corps was deployed
th
Westwards from Lnáře. The 4 Armoured Division of General William M. Hoge from the same
corps, adjoining with them from the right, occupied positions between Lnáře – Blatná – Sedlice –
Nová Hospoda near Čížová and the Podolský bridge over the Vltava River, North-eastwards from
Písek. Advanced American troops approached from the west Spalené Poříčí, from the south prior to
Hvožďany not far from Rožmitál pod Třemšínem, Bubovice near Březnice and Mirovice The parath
th
doxical situation occurred, because the Americans reached the demarcation line on 6 and 7 May
1945, however, according to the prior agreement with the SSSR they were not allowed to militarily
operate; at most they could only carry out reconnaissance. The Red Army reached this territory
four days later (11th May 1945). Meanwhile, the retreating troops of the Hitler’s military forces,
very often unreasonably, otherwhile as a reprisal against actions of the domestic resistance movement, partisans and the Vlasov’s soldiers’ troops (members of anti-Bolshevik Russian Liberational
Army of General Andrey Andreyevich Vlasov) terrorized local inhabitants.

Ve většině obcí Příbramska se po vzplanutí Květnového povstání 5. 5. – 6. 5. 1945
ujímaly moci národní revoluční výbory utvářené ze zástupců jednotlivých složek
ilegálního hnutí odporu. Formovaly se oddíly dobrovolníků a rovněž bylo mobilizováno čs. vojsko. Do Příbrami, Dobříše a Rožmitálu pod Třemšínem se v té době
přemístily z okolních brdských lesů partyzánské skupiny organizované sovětskými
parašutisty. Tyto síly však nebyly s to poskytnout dostatečnou ochranu před mnohem početnějšími německými jednotkami, vyzbrojenými těžkou bojovou technikou,
přemísťujícími se po 8. 5. 1945 napříč Příbramskem na jihozápad do amerického
zajetí a odhodlanými vynutit si průjezd za každou cenu. Proto se mnohé národní
revoluční výbory snažily navázat prostřednictvím telefonního spojení, kurýrů i jinak
kontakt s Američany a požádat je o pomoc. Spojenci vycházeli této iniciativě zpravidla vstříc a dle svých možností prováděli aktivní průzkum i za stop-linií (riskovali
tím problémy s nadřízenými a pochopitelně se Sověty), s cílem přebírat nepřátelská uskupení do svého zajetí a tímto způsobem pomáhat domácímu obyvatelstvu
ještě před příjezdem sovětské armády. Po uskutečnění akce se však museli vrátit
zpět za stop-linii.
In most Příbram’s communities after the outburst of the May Uprising on 5th and
6th May 1945 the public revolutionary committees, which were created from the
representatives of the individual units of the illegal resistance movement, came to
power. The brigades of volunteers were formed and the Czechoslovak Army was
also mobilized. At that time the Partisan groups organized by the Soviet paratroopers moved from the neighbouring Brdy woods to Příbram, Dobříš and Rožmitál
pod Třemšínem. However, these forces were not enough to provide sufﬁcient
protection against much more numerous German troops armed with heavy equipth
ment transporters, which were moving until 8 May 1945 through the Příbram
Region to the southwest to the American captivity and were determined to force
their passage at any cost. Therefore, many public revolutionary committees tried
to arrange contacts with the Americans by means of the telephone communication,
couriers and otherwise and to ask them for help. As a rule, the Allies satisﬁed this
initiative and depending on their possibilities carried out active reconnaissance
even behind the stop-line (whereby they risked the problems with the superiors
and understandably with the Soviets) with the aim to take over the enemy groups
to their captivity and this way help local inhabitants even before arrival of the
Soviet Army. However, after completion of the action they had to get back behind
the stop-line.

Zástupy lidí na příbramském
náměstí Viktoria (T. G. Masaryka)
před budovou soudu 5. 5. 1945 po
vzplanutí Květnového povstání
proti nacistickým okupantům.
Crowds of people in the Příbram
Viktoria Square (nowadays T. G.
Masaryk Square) in front of the
building of the Court on 5th May
1945 after outburst of the May
Uprising against the Nazi occupants.

Ve dnech 6. 5. – 7. 5. 1945 se uskutečnila v Příbrami mobilizace čs.
vojska a na ochranu města byla
vytvořena z řad dobrovolníků revoluční garda.
On 6th–7th May 1945 in Příbram the
mobilization of the Czechoslovak
forces took place and a revolutionary guard, consisting of the volunteers to protect the town, was
created.

Sběr potravin a léků pro bojující
Prahu zorganizovaný na příbramském náměstí 7. a 8. května 1945.
Collection of food and medicine
for ﬁghting Prague was organized
in the Příbram Square on 7th and
8th May 1945.

Na pomoc hlavnímu městu byl
8. 5. 1945 vyslán z Příbrami ozbrojený oddíl dobrovolníků.
An armed unit of the volunteers was
sent from Příbram on 8th May 1945
to help the capital city.

Časně ráno 6. 5. 1945 dorazili do Příbrami ze svých základen v Brdech členové
partyzánské skupiny Smrt fašismu pod velením kpt. Jevgenije Antonoviče
Olesinského (uprostřed s kyticí) a odzbrojili zbytek německé vojenské posádky.
Ve dnech 11. 5. – 12. 5. 1945 se někteří z nich zúčastnili bojů u Slivice. Tento
snímek vznikl krátce po osvobození.
Early morning on 6th May 1945 members of the partisan unit “Smrt fašizmu”
(Death to Fascism) under the leadership of captain Jevgeniy Antonovich Olesinsky
(in the middle with the bunch of ﬂowers) arrived from their bases in the Brdy hills
to Příbram and disarmed the rest of the German military unit. On 11th–12th May 1945
some of them took part in the ﬁghts at Slivice. This picture was taken shortly
after the liberation.
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20.
21.
22.
23.
24.

Kárník
Josef Šmíd
Jiří Bojer
Václav Šourek
Zdeněk Dlabač
Bohumil Potůček

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miloslav Burian
Josef Kalát
Věra Marešová, zvaná „Malá“
Karel Kilián
Emanuel Marek
Josef Pospíšil

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Emanuel Boubelík
Jaroslav Paroubek
Adolf Kratochvíl
por. Michail Baršov
Josef Ctibor
Miloslav Suchopár

Kpt. Jevgenij Antonovič Olesinskij (vpravo), velitel partyzánské skupiny Smrt fašismu, a jeho řidič, příbramský
partyzán Petr Hošek (uprostřed), Miroslav Kadlec (vlevo).
Captain Jevgeniy Antonovich Olesinsky (on the right), the commander of the partisan unit “Smrt fašizmu”
(Death to Fascism) and his driver, Příbram’s partisan Petr Hošek (in the middle), Miroslav Kadlec (on the left).

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Květa Lojínová
kpt. Jevgenij Antonovič Olesinskij
Libuše Novosadová
Irena Roháčová
npor. Michail Stěpanovič Marčenko
Věra Tesaříková

25.
26.
27.
28.

Emil Tomačka
Václav Křížek
mjr. Augustin Schramm
Jaroslav Vrátný

Ze setkání příslušníků americké armády a zdejších partyzánů z oddílu Smrt fašismu v Příbrami ve středu dne 9. 5. 1945 před
radnicí. Uprostřed řidič amerického džípu des. James M. Hughes z velitelství 22. polního dělostřelectva 4. tankové divize, vlevo
Petr Hošek – řidič velitele partyzánského oddílu kpt. Jevgenije Antonoviče Olesinského. Vpravo další příbramský partyzán
a známý fotograf Miroslav Petřík. Partyzáni se nacházeli v Příbrami od 6. 5. 1945.
Meeting of the members of the American Army and local partisans from the unit “Smrt fašismu” (Death to fascism) in Příbram
on Wednesday 9th May 1945 in front of the Townhall. In the middle there is an American jeep driver M. Hughes from the Headquarters of the 22nd Field Artillery of the 4th Armoured Division, on the left there is Petr Hošek – a driver of the partisan brigade’s
commander captain Jevgeniy Antonovich Olesinsky. On the right there is another Příbram’s partisan and known photographer
Miroslav Petřík. The partisans had been in Příbram since 6th May 1945.

Tragické krveprolití na konci války a vlastně
v době, kdy Evropa již oslavovala mír, nastalo poté, co do prostoru Slivice – Milín – Čimelice –
Březnice postoupila nepřátelská hitlerovská
vojska odmítající složit zbraně a usilující za
každou cenu proniknout před blížící se Rudou
armádou do americké zóny, což bylo v rozporu
s právě vyhlášenou německou kapitulací.
Američané pronikli na linii předpokládaného
dotyku se sovětskou armádou mezi Českými
Budějovicemi a Plzní a konkrétně na hranici
příbramského regionu mezi Lnáři – Blatnou –
Novou Hospodou u Čížové již 6. 5. 1945. Za
touto hranicí však nesměli na žádost sovětského velení vojensky zasahovat. Rudá armáda
dosáhla oné demarkační čáry 11. 5. – 12. 5. 1945.
Tragic bloodshed at the end of the war, at the
same time when other Europe celebrated
peace, started after enemy Hitler’s armed
forces entered the area of Slivice – Milín –
Čimelice – Březnice and rejected to lay down
their arms. They were trying at any cost to get
to the American zone before the Red Army
arrival. That was contrary to the German
capitulation just announced. The Americans
advanced to the line of the anticipated contact
with the Soviet Army between České Budějovice and Plzeň and particularly at the border
of the Příbram Region between Lnáře – Blatná –
Nová Hospoda near Čížová already on 6th May
1945. However, on demand of the Soviet
command they weren’t allowed to carry out
military operations beyond this borderline.
The Red Army reached the demarcation line
on 11th–12th May 1945.
Dva američtí kapitáni z velitelství 22. polního dělostřelectva 4. tankové divize XII. sboru 3. armády USA nadšeně
uvítáni dne 9. 5. 1945 na březohorském náměstí místními občany.
Two American captains from the Military Headquarters of the 22nd Field Artillery of the 4th Armoured Division
of the XII USA Army Corps are warmly welcomed by local people on 9th May 1945 in the Březové Hory Square.

Kopie podpisů příslušníků velitelství 22. polního dělostřelectva 4. americké tankové divize – dvou
kapitánů a desátníka, kteří přijeli 9. 5. 1945 na Březové Hory a do Příbrami (dokument z pozůstalosti
zdejšího odbojáře Václava Zadáka). Na druhém řádku je uvedeno jméno cpl. (des.) James M. Hughes –
řidič džípu, na spodním řádku je podepsán Thomas Cook, cpt. (kpt.) US Army.
The copy of signatures of members of the Headquarters of the 22nd Field Artillery of the 4th American
Armoured Division – two captains and a corporal, who arrived at Březové Hory and Příbram (the
document from the inheritance of the local resistance member Václav Zadák). In the second line the
name of Corporal James M. Hughes – the jeep drive is written, in the last line there is Thomas
Cook’s, Captain of the U. S. Army, signature.

Takto se obyvatelé Březových Hor chystali 7. 5. 1945 uvítat na náměstí americké Spojence. Vpravo v popředí
jeden z představitelů zdejšího odbojového hnutí Václav Zadák.
This way the inhabitants of Březové Hory were preparing to welcome American Allies on 7th May 1945 in the square.
In the right at the front there is one of the representatives of the resistance movement Václav Zadák.

Zástupci příbramského národního revolučního výboru v čele s předsedou Františkem Pavlíčkem
(1. vpravo) zdraví přijíždějící Američany dne 9. 5. 1945 z balkonu báňského ředitelství na náměstí
Viktoria (nyní T. G. Masaryka) v Příbrami.
The representatives of the Příbram’s public revolutionary committee headed by František Pavlíček
(1st on the right) are greeting incoming Americans on 9th May 1945 from the balcony of the Mining
Headquarters in the Viktoria Square (nowadays T. G. Masaryk Square) in Příbram.

Průjezd průzkumné skupiny příslušníků tankové divize 3. americké armády dne
7. 5. 1945 Plzeňskou ulicí v Příbrami.

Obrněný polopásový transportér M3A1 Half-Track z průzkumné skupiny příslušníků tankové
divize 3. americké armády dne 7. 5. 1945 v Plzeňské ulici v Příbrami.

On 7th May 1945 the ﬁrst American military reconnaissance patrol – members
of the 3rd American Army are passing through Plzeňská Street in Příbram.

Armoured half-track transporter M3A1 Half-Track from the reconnaissance group of the members
of the Armoured Division of the 3rd American Army on 7th May 1945 in Plzeňská Street in Příbram.

Z příjezdu amerických vojáků na
příbramské náměstí Viktoria (nyní
T. G. Masaryka) dne 9. 5. 1945
v 9 hodin. Na snímku v tmavých
brýlích kpt. Thomas Cook z velitelství 22. polního dělostřelectva
4. tankové divize XII. sboru
3. americké armády.
Arrival of the American soldiers
at the Příbram Viktoria Square
(nowadays T. G. Masaryk Square)
on 9th May 1945 at 9 o’clock. In the
photo a person in the dark glasses
is Captain Thomas Cook from the
22nd Field Artillery of the 4th Armoured Division of the XII USA
Army Corps.

Dvanácté vozidlo velitelství 22. polního dělostřelectva 4. americké tankové divize před příbramskou radnicí ve
středu 9. 5. 1945. Vpravo řidič tohoto džípu des. James M. Hughes, vlevo příbramští partyzáni Miroslav Petřík
(2. vlevo), Petr Hošek (3. vlevo) a další.
The 12th vehicle of the 22nd Field Artillery of the 4th American Armoured Division in front of the Příbram’s Townhall
on Wednesday 9th May 1945. On the right there is a jeep driver, Corporal James M. Hughes, on the left there are
the Příbram’s partisans Miroslav Petřík (2nd on the left), Petr Hošek (3rd on the left) and others.

Des. James M. Hughes, řidič amerického džípu z velitelství 22. polního dělostřelectva 4. tankové divize, který dorazil
9. 5. 1945 do Příbrami, se zdejšími dětmi. V popředí zleva Havel a Mandová, za nimi Suchopár a Chocholová.
Corporal James M. Hughes, an American jeep driver from the Headquarters of the 22nd Field Artillery of the 4th Armoured
Division, who arrived in Příbram on 9th May 1945, is here with local children. At the front of the picture on the left there are
Havel and Mandová, in the background behind them there are Suchopár and Chocholová.

Situace na Příbramsku se značně zkomplikovala v podvečer 9. 5. a zvláště pak
10. 5. 1945. Do Příbrami pronikly ve směru od Prahy a Berouna příslušníci 3. pluku
1. divize gen. Sergeje Kuzmiče Buňačenka z VS KONR (Vooružennyje sily
Komitětu Osvobožděnija Narodov Rossiji – Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska), jako součásti Ruské osvobozenecké armády (ROA), tzv.
vlasovci, kteří předtím výrazným způsobem pomohli Pražskému povstání. Rekrutovali se z velké části ze sovětských válečných zajatců, kteří se přidali na německou
stranu z přesvědčení, že budou moci bojovat za Rusko bez Stalinovy diktatury
a bolševického politického systému. Tato protibolševická vojska ROA gen.
Andreje Andrejeviče Vlasova obrátila koncem války zbraně proti svým dosavadním
německým spojencům. Rovněž v Příbrami a blízkém okolí uskutečnili vlasovci
několik ozbrojených střetnutí s ustupujícími hitlerovci, jako například v Plzeňské
ulici, na Rynečku, na křižovatce Mixovy a Milínské ulice i jinde. Padlo při nich
údajně 94 příslušníků německé branné moci a 12 vlasovců (jejich společné hroby
jsou na příbramském hřbitově). Boje vlasovců s hitlerovci o ústupovou komunikaci
do americké zóny pokračovaly při přesunu těchto vojsk z Příbrami přes Tochovice
do Březnice. Bylo při nich použito dokonce lehké dělostřelectvo a minomety.
Výsledek střetnutí znamenal několik desítek mrtvých SS; jen v Březnici jich
padlo patrně 37 a 4 vlasovci.
V souvislosti s těmito událostmi vydal dne 10. 5. 1945 velitel 4. americké tankové
divize gen. William M. Hoge rozkaz, který obsahoval vytyčení trasy přesunu do
zajetí pro německé vojsko ve směru Milín – Mirotice – Blatná – Horažďovice
a pro vlasovce po ose Rožmitál pod Třemšínem – Lnáře. Osud vojáků VS KONR –
ROA byl však zpečetěn zvláště poté, co je Američané nakonec odmítli převzít do
zajetí. Mezi Rožmitálem pod Třemšínem a Lnáři došlo 12. 5. 1945 k obklíčení
vlasovců Rudou armádou a k fyzické likvidaci podstatné části uskupení ROA.
The situation in the Příbram Region got considerably complicated early evening
th
th
rd
on 9 May and particularly on 10 May 1945. The member of the 3 Regiment of
st
the 1 Division of General Sergej Kuzmich Bunachenko from VS KONR (Armed
Forces of the Committee for Liberation of the Peoples of Russia), as a part of
Russian Liberation Army, so-called Vlasov’s soldiers, who considerably helped
Prague Uprising before. They were recruited mostly from the Soviet prisoners of
war, who joined German party out of conviction that they would be able to ﬁght
for Russia without the Stalin’s dictatorship and the Bolshevistic political system.
Those anti-Bolshevik forces ROA of General Andrey Andreyevich Vlasov at about
the end of the war turned arms against their previous German Allies. In Příbram
and also its close surroundings the Vlasov’s soldiers carried out several armed
clashes with retreating Nazis, as for example in Plzeňská Street, Ryneček, at the
crossroads of Mixa and Milínská Streets and elsewhere. During these ﬁghts
allegedly 94 members of German armed members and 12 Vlasov’s soldiers were
killed (their collective graves are at the Příbram’s cemetery). Fights of the Vlasov’s
soldiers against the Nazis for retrograde road to the American zone continued
during the movement of these troops from Příbram through Tochovice to Březnice.
Even light artillery and mortars were used during these ﬁghts. The result of the
clash meant several tens dead SS members; Only in Březnice apparently 37 SS
members and 4 Vlasov’s soldiers were killed.
th
In connection with these events the commander of the 4 American Armoured
th
Division General William M. Hoge issued on 10 May 1945 the order to stake out
the route of the redeployment to captivity for the German Army in direction
Milín – Mirotice – Blatná – Horažďovice and for Vlasov’s soldiers along the line
Rožmitál pod Třemšínem – Lnáře. However, the fate of the VS KONR – ROA
soldiers was sealed, particularly after the time, when the Americans ﬁnally
th
refused to take them over to the captivity. On 12 May 1945 the Vlasov’s soldiers
were surrounded by the Red Army between Rožmitál pod Třemšínem and Lnáře
and substantial part of ROA group was physically liquidated.

Vlasovci s trofejním sovětským
středním tankem T-34/76 z tankové
roty samostatného průzkumného
oddílu 1. pěší divize gen. Sergeje
Kuzmiče Buňačenka z VS KONR,
jako součásti Ruské osvobozenecké
armády (ROA), přijíždějí ve směru
od radnice na náměstí Viktoria (nyní
T. G. Masaryka) v Příbrami dne 9. 5.
1945.
Vlasov’s soldiers with the Soviet
trophy tank T-34/76 from the tank
unit of the independent reconnaissance unit of the 1st Foot Division of
General Sergej Kuzmich Bunachenko
from VS KONR, as a part of Russian
Liberation Army (ROA) are arriving
in direction from the Townhall to
the Viktoria Square (nowadays
T. G. Masaryk Square) in Příbram
on 9th May 1945.

Vlasovci na příbramském náměstí
9. 5. 1945 s trofejním sovětským
tankem T-34/76 vz. 1941.
Vlasov’s soldiers in the Příbram
square on 9th May 1945 with a trophy
soviet tank T-34/76 model 1941.

Dne 9. 5. 1945 příbramští občané
nadšeně vítají na hlavním náměstí
vojáky protibolševických jednotek
ROA generála Vlasova z 3. pluku
1. Buňačenkovy divize. Vlasovci
zde svedli několik ozbrojených
střetnutí s německými okupanty.
On 9th May 1945 in the main square
of the town the citizens of Příbram
are enthusiastically welcoming the
members of the anti-Bolshevik
troops of the ROA Army of General
Vlasov (from the 3rd Regiment –
1st Bunachenko’s Division). Vlasov’s
soldiers were engaged in several
armed clashes against the German
invaders.

Trojice vlasoveckých obrněných
aut BA-10 z tankového praporu
samostatného průzkumného oddílu
1. divize VS KONR – ROA gen.
Sergeje Kuzmiče Buňačenka dne
9. 5. 1945 na hlavním příbramském
náměstí nedaleko radnice.
Three Vlasov’s armoured vehicles
BA-10 from the tank battalion of the
independent reconnaissance unit
of the 1st Division of VS KONR –
ROA of General Sergey Kuzmich
Bunachenko on 9th May 1945 in the
main Příbram’s Square not far off
the Townhall.

Místní občané vítají na hlavním
příbramském náměstí, tehdy
náměstí Viktoria, dne 9. 5. 1945
vojáky VS KONR – ROA generála
Andreje Andrejeviče Vlasova
z 3. pluku 1. Buňačenkovy divize.
Jízdní oddíl vlasovců na koních míří
od radnice okolo kostela sv. Jakuba
ke Karlovu náměstí – Rynečku
a dále na jihozápad z města, v marné
snaze dostat se do amerického zajetí.
On 9th May 1945 local citizens are
welcoming soldiers of VS KONR –
ROA of gen. Andrey Andreyevich
Vlasov from the 3rd Regiment of the
1st Bunachenko’s Division in the
main Příbram’s Square – Viktoria
Square. Vlasov’s soldiers’ mounted
troop on the horses are heading
from the Townhall past the St. Jakub
Church to Charles Square – Ryneček
and further to the South-west from
the town, in the futile attempt to
get into the American captivity.

Detail tří vlasoveckých příslušníků
jezdecké eskadrony samostatného
průzkumného oddílu 1. pěší divize
gen. Sergeje Kuzmiče Buňačenka
v Příbrami na náměstí Viktoria
(T. G. Masaryka) před budovou
okresního soudu dne 9. 5. 1945.
The detail of three Vlasov’s members of the mounted escadron of the
independent reconnaissance unit of
the 1st Foot Division of General
Sergey Kuzmich Bunachenko in
Příbram in the Viktoria Square
(nowadays T. G. Masaryk Square) in
front of the building of the District
Court on 9th May 1945.

Kolona vozidel 1. pěší divize VS
KONR – vlasovců projíždí od radnice
a kostela sv. Jakuba okolo okresního
soudu (dominantní budova v pozadí)
na západní straně náměstí Viktoria
(nyní T. G. Masaryka) a uhýbá vlevo
ke Karlovu náměstí – Rynečku
v Příbrami dne 9. 5. 1945.
The column of vehicles of the
1st Foot Division of VS KONR –
Vlasov’s soldiers are going from the
Townhall and the St. Jakub Church
past the District Court (the dominant building in the background)
on the West side of the Viktoria
Square (nowadays T. G. Masaryk
Square) and are turning to the left
into Charles Square – Ryneček in
Příbram on 9th May 1945.

Vlasovci s nákladním automobilem
doprovázejícím četu obrněných
aut BA-10 z tankového praporu
samostatného průzkumného oddílu
1. pěší divize gen. Sergeje Kuzmiče
Buňačenka na náměstí Viktoria
(nyní T. G. Masaryka) v Příbrami
dne 9. 5. 1945.
Vlasov’s soldiers with the motor
truck accompanying the platoon of
the armoured vehicles from the
tank battalion of the independent
reconnaissance unit of the 1st Foot
Division of General Sergey Kuzmich
Bunachenko in the Viktoria Square
(nowadays T. G. Masaryk Square)
on 9th May 1945 in Příbram.

Štábní rádiový vůz Steyer 1500
protiletadlového – protitankového
oddílu (WH 12222886) s protiletadlovým 20 mm kanónem Flak 38
a za ním další nákladní automobily
1. pěší divize vlasovců v Březnici
v Rožmitálské ulici dne 10. 5. 1945
na cestě k demarkační čáře, kde je
však Američané vydali Rudé armádě.
The Staff radio vehicle Steyer 1500
of the anti-aircraft – anti-tank unit
(WH 12222886) with 20 mm anti-aircraft cannon Flak 38 and behind
it there are other motor trucks of
the 1st Foot Division of Vlasov’s
soldiers in Březnice in Rožmitálská
street on 10th May 1945 on the way
to the demarcation line, where the
Americans handed them over to
the Red Army, though.

Unikátní snímek z Březnice z 10. 5. 1945 dokumentující, že i v řadách Vlasovových jednotek ROA
bojovaly také děti… Do Březnice přijeli vlasovci ve směru od Příbrami a usilovali dostat se odtud
k americkým liniím u Lnářů. Rovněž jejich osud byl po zajetí Rudou armádou zpečetěn.
A unique picture from Březnice of 10th May 1945 documenting that in the Vlasov’s unit ROA even
children were ﬁghting, too. Vlasov’s soldiers came to Březnice from Příbram and tried to get from there
to the American lines near Lnáře. Their fate was also sealed after they were captured by the Red Army.

Američtí vojáci z bojového velitelství
(skupení – Combat Command) B
4. tankové divize XII. sboru 3. americké armády v Kamýku nad Vltavou
u Zemanova statku, kde proběhlo
dne 9. 5. 1945 jednání o kapitulaci
a odchodu do zajetí příslušníků SS
a Wehrmachtu z výcvikového prostoru SS na Sedlčansku a Benešovsku. Na snímku 12. vozidlo velitelství
37. tankového praporu, průzkumné
skupiny 4. tankové divize americké
armády.
The American soldiers from the
Combat Command (grouping) B of
the 4th Armoured Division of the XII
Corps of the 3rd American Army in
Kamýk nad Vltavou at the Zeman’s
farmstead, where on 9th May 1945
the negotiation on the capitulation
and going to the captivity of the SS
and Wehrmacht members from the
SS training area in the Benešov and
Sedlčany Regions took place. In the
picture there is the 12th vehicle
of the Command of the 37th Tank
Battalion, of the 4th Armoured
Division reconnaissance group
of the American Army.

Mercedes s německým velitelem výcvikového prostoru SS na Sedlčansku a Benešovsku gen. Alfredem Karraschem (vlevo)
zastavuje před vozidlem americké vojenské policie 4. tankové divize u Zemanova statku v Kamýku nad Vltavou 9. 5. 1945 před
podepsáním kapitulačního aktu. Američané vyslali do Kamýka vojáky z průzkumné skupiny (Rcn Sq) 37. tankového praporu
(37 Tk Bn) 4. tankové divize (4 Armd Div – Armoured Division) bojového velitelství (skupení B – Combat Command CCB)
v čele s velitelem tohoto skupení plk. C. W. Abramsem a také příslušníky vojenské policie.
The Mercedes with the German commander from training area in the Benešov and Sedlčany Regions, General Alfred Karrasch
(on the left) is halting before the vehicle of the American Military Police of the 4th Armoured Division at the Zeman’s farmstead
in Kamýk nad Vltavou on 9th May 1945 before signing of the instrument of surrender. The Americans sent to Kamýk the
soldiers of the reconnaissance group (Rcn Sq) of the 37th Tank Battalion (37 Tk Bn) of the 4th Armoured Division (4 Armd Div)
of the Combat Command CCB (grouping B) headed by the commander of this grouping, Colonel C. W. Abrams and also
members of Military Police.

Pod dohledem americké vojenské policie zastavuje vůz s velitelem SS-Truppenübungsplatz Böhmen generálem Alfredem
Karraschem (uprostřed na zadním sedadle) před farou v Kamýku nad Vltavou dne 9. 5. 1945, před jednáním v Zemanově
statku ohledně kapitulace a odchodu hitlerovců do amerického zajetí.
Under the supervision of the American Military Police the vehicle with the SS commander Truppenübungsplatz Böhmen,
General Alfred Karrasch (in the middle on the rear seat) is halting in front of the vicarage in Kamýk nad Vltavou on
9th May 1945, before the negotiations in the Zeman’s farmstead concerning the capitulation and transporting of the Nazis
to the American captivity.

K jednání s Američany v Zemanově statku v Kamýku nad Vltavou dne 9. 5. 1945 dorazili zástupci SS
a jednotek Wehrmachtu (s vozidly WH-1018760 a SS-202010).

Kapitulační akt před Američany v Kamýku n. Vl. podepsal dne 9. 5. 1945 velitel SS-Truppenübungsplatz Böhmen
na Benešovsku a Sedlčansku SS-Brigadeführer generálmajor Alfred Karrasch.

The members of SS and Wehrmacht units (by vehicles WH-1018760 and SS-202010) arrived at Zeman’s
farmstead in Kamýk nad Vltavou on 9th May 1945 to negotiate with the Americans.

The Act of Capitulation was signed in Kamýk nad Vltavou on 9th May 1945 by the commander of SS-Truppenübungsplatz
Böhmen in Benešov and Sedlčany Regions Brigadeführer Major-General Alfred Karrasch in front of the Americans.

Hlavní ulicí v Kamýku nad Vltavou
kráčí klíčoví aktéři jednání ohledně
kapitulace příslušníků SS a Wehrmachtu dne 9. 5. 1945. Vlevo s přilbou je velitel bojového velitelství B
4. americké tankové divize plk.
Creighton W. Abrams a za ním velitel výcvikového prostoru SS na
Benešovsku a Sedlčansku gen.
A. Karrasch s doprovodem.
The key participants in negotiations,
concerning the capitulation of SS and
Wehrmacht members, are walking
along the Main Street in Kamýk nad
Vltavou on 9th May 1945. On the left
(in the helmet) there is the commander of the Headquarters B of the
4th U.S. Army Armoured Division,
Colonel Creighton W. Abrams; behind him – the commander of the SS
training area in Benešov and Sedlčany Regions, General A. Karrasch
and his accompanists.

Kapitulační akt před Američany v Kamýku n. Vl. podepsal dne 9. 5. 1945
velitel SS-Truppenübungsplatz Böhmen na Benešovsku a Sedlčansku SS-Brigadeführer generálmajor Alfred Karrasch.
The Act of Capitulation was signed in Kamýk nad Vltavou on 9th May 1945
by the commander of SS-Truppenübungsplatz Böhmen in Benešov and
Sedlčany Regions Brigadeführer Major-General Alfred Karrasch in front
of the Americans.

V čele americké delegace při jednání o kapitulaci SS a Wehrmachtu v Kamýku
nad Vltavou 9. 5. 1945 byl Creighton W. Abrams, tehdy plukovník (na snímku
ze 60. let 20. století již v hodnosti čtyřhvězdičkového generála armády USA).
At the head of the American delegation during the negotiations about the
SS and Wehrmacht capitulation in Kamýk nad Vltavou on 9th May 1945 there
was Creighton W. Abrams, at that time in the rank of Colonel (in the picture
of the sixties of the 20th century in the rank of 4-Star U.S. Army General).

Fotokopie stránky z Pamětní knihy Měšťanské školy v Kamýku n. Vlt. s podpisy amerických důstojníků z bojového velitelství (skupení) B 4. tankové
divize. Na dokumentu čteme jméno plukovníka C. W. Abramse, kapitána R. E. Donahue a kapitána H. H. Bunharda, kteří přijeli 9. 5. 1945 převzít hitlerovce do zajetí. Creighton W. Abrams se stal později čtyřhvězdičkovým generálem a jedním z nejslavnějších velitelů armády USA. Na jeho počest byly
pojmenovány současné nejmodernější americké tanky M 1 Abrams.
The photocopy of the page from the Visitors’ Book of the Citizen’s School in Kamýk nad Vltavou with the signatures of the American ofﬁcers from the
Combat Command (grouping) B of the 4th Armoured Division. We can read in the documents the names of Colonel C. W. Abrams, Captain R. E. Donahue
and Captain H. H. Bunhard, who arrived on 9th May 1945 to take over the Nazis to the captivity. Creighton W. Abrams later General became the fourstar General and one of the most famous commanders of the U. S. Army. Contemporary American tanks M 1 Abrams have been named in his honour.

Jedním ze spojeneckých vojáků, který mezi prvními dorazil
dne 9. 5. 1945 na pomoc místnímu obyvatelstvu do Březnice,
byl tento muž v brýlích z průzkumné skupiny polního dělostřelectva 4. tankové divize 3. americké armády. Na ramenou
ho nese vpravo Jiří Raichert, vlevo Václav Žák z Březnice.
One of the allied soldiers, who among the ﬁrst arrived in
Březnice on 9th May 1945 to help local inhabitants, was this
man in the glasses from the reconnaissance group of the
Foot Artillery of the 4th Armoured Division of the 3rd American
Army. Jiří Raichert on the right and Václav Žák from Březnice
are carrying him on their shoulders.

Jeden z obrněných vozů M 8 Greyhound ze
4. tankové divize 3. americké armády v Březnici
dne 10. 5. 1945. Posláním amerických vojáků bylo
odzbrojit a odtransportovat do zajetí v americké
zóně další nepřátele z řad příslušníků hitlerovské
branné moci a zabránit tak násilnostem, kterých
se tu dopouštěli ještě před příjezdem Rudé armády,
do jejíž zóny Březnice náležela.
One of the armoured vehicles M 8 Greyhound from
the 4th Armoured Division of the 3rd American Army
in Březnice on 10th May 1945. The mission of the
American soldiers was to disarm and transport to
the captivity in the American zone other enemies
from the members of the Hitler’s armed forces and
thus to avert violence, which they had committed
here before the arrival of the Red Army, to whose
zone Březnice belonged.

Dne 9. 5. 1945 dorazil do Březnice džíp s příslušníky 4. americké
tankové divize s cílem odtransportovat do zajetí část hitlerovského
uskupení, které směřovalo přes Březnici k demarkační čáře a ohrožovalo místní obyvatelstvo.
On 9th May 1945 a jeep with the members of the 4th Armoured Division
arrived in Březnice with the aim to transport the part of Hitler’s group,
which was heading through Březnice to the demarcation line and
jeopardizing local inhabitants.

Dne 10. 5. 1945 ve 14.30 hod. se objevili v Březnici další spojenečtí průzkumníci, tentokrát z roty D 25. jízdní průzkumné eskadrony 4. tankové
divize. Přijeli s kolonou 12 strojů, včetně obrněných vozů M 8 Greyhound z Lnářů.
On 10th May 1945 at 14.30 other allied reconnaissance members, this time of the D platoon of the 25th Mounted Reconnaissance Escadron of the
4th Armoured Division came to Bžeznice. They arrived by 12 vehicles in the column from Lnáře, including armoured vehicles M 8 Greyhound.

Březnické náměstí dne 10. 5. 1945. Na snímku v popředí obrněné vozy M 8 Greyhound a džípy průzkumníků roty D 25. jízdní
průzkumné eskadrony 4. americké tankové divize, přebírající do zajetí nepřátelskou motorizovanou kolonu na čele s nákladním
automobilem.

Jeden z obrněných vozů M 8 Greyhound z roty D 25. jízdní průzkumné eskadrony 4. americké tankové divize na březnickém
náměstí dne 10. 5. 1945. Vlevo u vozu členové místní revoluční gardy: škpt. Vladimír Lipanský, MUDr. Jan Strnad, kpt. v z. Ludvík
Michálek a na voze spolu s Američanem (v přilbě) čet. asp. Jaroslav Paul (vpravo).

The Březnice Square on 10th May 1945. In the photo at the front there are armoured vehicles M 8 Greyhound and jeeps of the
reconnaissance members of the D platoon of the 25th Mounted Reconnaissance Escadron of the 4th Armoured Division, taking
over to the captivity the enemy motorized column headed by the truck.

One of the armoured vehicles M 8 Greyhound of the D platoon of the 25th Mounted Reconnaissance Escadron of the 4th Armoured
Division in the Březnice Square on 10th May 1945. On the left from the vehicles there are members of the local revolutionary
guard: Staff Captain Vladimír Lipanský, doctor Jan Strnad, Reserve Captain Ludvík Michálek and in the vehicle there is
Sergeant Graduate Jaroslav Paul (on the right) with the American soldier (in the helmet).

Březnice 10. 5. 1945. Unaveným americkým vojákům v zaprášených
uniformách, kteří měli za sebou tisíce kilometrů bojové cesty, přišel
k chuti i krajíc chleba a půllitr březnického piva.
Tired American soldiers in the dusty uniforms, who had gone
thousand kilometres of the ﬁghting road, tasted a slice of bread
and a pint of the Březnice beer, in Březnice on 10th May 1945.

Ze setkání Spojenců v Březnici
10. 5. 1945. Vpravo přijíždí sovětský
plukovník, vlevo čekají Američané.
The meeting of Allies in Březnice
on 10th May 1945. On the right the
Soviet Colonel is arriving, on the
left there are waiting Americans.

Ze setkání sovětských a amerických vojáků v Březnici na náměstí
10. 5. 1945. Vpravo s radiostanicí
ﬁrst sergeant (nadrotmistr) 4. tankové divize 3. americké armády
předává svým nadřízeným hlášení
o navázání kontaktu s příslušníky
sovětské armády (vlevo).
The meeting of the Soviet and American soldiers in the Březnice Square
on 10th May 1945. On the right with
the radiostation, the ﬁrst sergeant
the 4th Armoured Division of the
3rd American Army is handing over
to his superiors the report of establishing a contact with the members
of the Soviet Army (on the left).

Březnické náměstí dne 10. 5. 1945
zažilo jako jedno z prvních míst
příbramského regionu setkání amerických vojáků (vpravo) se sovětskými, kteří sem přijeli s obrněným
vozem BA-64.
The Březnice Square on 10th May
1945, as one of the ﬁrst places of
the Příbram Region, experienced
the meeting of the American
soldiers (on the right) with the
Soviet ones, who came here by the
armoured vehicle BA-64.

Jednání amerických (vlevo) a sovětských důstojníků v Březnici na radnici dne 10. 5. 1945 o demarkační
čáře bylo završeno „přípitkem na
vítězství“.
The demarcation line negotiations
between the American (left) and
Soviet ofﬁcers in the Březnice Townhall on 10th May 1945 ﬁnished with
“a toast to victory”.

Po bojích byla Březnice, jakožto
město poblíž demarkační čáry,
v druhé polovině května 1945
svědkem deﬁlé sovětské armády
před delegací Američanů vedenou
brigádním generálem V. sboru
3. americké armády (muž v brýlích,
4. zprava). K akci došlo patrně po
17. 5. 1945, kdy čs. území opustila
prvosledová 4. americká tanková
divize, operující do té doby v tomto
prostoru, a další jednotky XII. sboru,
a celou oblast americké zóny pak
převzal právě V. sbor armády USA
gen. Clarence R. Huebnera.
Břenice after the ﬁghts, as a town
lying near the demarcation line, in
the second half of May 1945 was
a witness to the marchpast of the
Soviet Army in front of the American
delegation led by Brigadier General
of the V Corps of the 3rd American
Army (a man in glasses fourth on
the right). Apparently the event
occurred on 17th May 1945, when
the 4th American Armoured Division,
going as a ﬁrst, which had operated
till that time in this area, and other
units of the XII Corps left the Czechoslovak territory and the whole area
of the American zone was then taken
over by the U. S. Army V Corps of
General R. Huebner.

Teprve úder sovětských vojsk 11. května 1945 v odpoledních a nočních hodinách
znamenal deﬁnitivní konec bojů na Příbramsku. Z útvarů 2. ukrajinského frontu (UF)
bojovali u Slivice vojáci 2. gardového mechanizovaného sboru gen. K. V. Sviridova
a 9. gardového mechanizovaného sboru gen. M. V. Volkova v sestavě 6. gardové
tankové armády gen. A. G. Kravčenka, postupující od Příbrami a Dobříše. Z východu,
od Kamýka nad Vltavou a Radětic, útočily složky 25. gardového střeleckého sboru
7. gardové armády gen. M. S. Šumilova, a od jihu, po pravém křídle Američanů ze
4. tankové divize XII. sboru 3. americké armády, jednotky 38. a 39. gardového střeleckého sboru 9. gardové armády SSSR. Ve směru od Obor a Dolních Hbit pronikali vojáci
maršála A. I. Jeremenka ze 4. UF. Z útvarů 1. ukrajinského frontu maršála I. S. Koněva
zde plnil speciální úkoly (pronásledování vlasovců) 25. tankový sbor gen. J. I. Fominycha
z 13. armády gen. N. P. Puchova, postupující od Příbrami a z Rožmitálska. Asi ve
3 hodiny ráno 12. května 1945 utichla u Slivice střelba, hitlerovci opustili své pozice
a vzdali se Sovětům.
th

Only the strike of Soviet troops on 11 May 1945 in the afternoon and night hours
meant the deﬁnitive end of the ﬁghting in the Příbram Region. From the units of the
2nd Ukrainian Front, near Slivice soldiers from the 2nd Guards Mechanized Corps,
commanded by General K. V. Sviridonov, fought, and from the 9th Guards Mechanized
th
Corps, commanded by General M. V. Volkov, in the frame of the 6 Guards Tank Army,
commanded by General A. G. Kravchenko, advancing in the direction from Příbram
and Dobříš. From the eastern direction – Kamýk n/V and Radětice, the attack was
headed by the units of the 25th Guards Riﬂe Corps, belonging to the 7th Guards Army,
commanded by General M. S. Shumilov and from the south, along the right ﬂank of the
th
th
4 Armoured Division of the U.S. Third Army’s XII Corps, the units of the 38 and
th
th
39 Guards Riﬂe Corps belonging to the 9 Guards Army of the USSR. From Obory
and Dolní Hbity soldiers belonging to the forces of the 4th Ukrainian Front, commanded
by Marshal A. I. Yeremenko, penetrated. The 25th Tank Corps, commanded by General
st
E. I. Fominych, belonging to the 1 Ukrainian Front, commanded by Marshal I. S. Konev,
fulﬁlled a special task – pursuit of Vlasov’s soldiers. These corps belonged to the
13th Army of General N. P. Puchov, advancing to the area from Příbram and Rožmitál.
On 12th May 1945 at about 3:00 a.m. the guns at Slivice stopped ﬁring, the Nazis
abandoned their positions and surrendered to the Soviets.

Sovětští protiletadloví dělostřelci na hlavním příbramském náměstí dne 11. 5. 1945
s automatickým 37 mm protiletadlovým kanónem vz. 1939.
The Soviet anti-aircraft cannoneers in the Main Příbram’s Square on 11th May 1945
with the automatic 37 mm anti-aircraft cannon model 1939.

Sovětští tankisté ze 6. gardové
tankové armády 2. ukrajinského
frontu na příbramském náměstí dne
11. 5. 1945 s tanky M 4 Sherman
americké výroby, které byly na čs.
území v roce 1945 ve výzbroji Rudé
armády pouze u jednotek tohoto
útvaru.

Rudoarmějci s tankem T-34 v Plzeňské ulici v Příbrami 11. 5. 1945 okolo
13. hodiny, chystající se k útoku
na Slivici.
Red Army soldiers with the T-34 tank
in Plzeňská Street on 11th May 1945
at about 1 o’clock p.m., preparing to
attack Slivice.

Soviet tankists from the 6th Guard
Tank Army of the 2nd Ukrainian
Front in the Příbram Square on
11th May 1945 with tanks M4
Sherman of American production,
which were used in the Czechoslovak territory by the Red Army
in 1945 only by troops of this
formation.

Osádka sovětského tanku T-34, ozdobeného vlajkou spojence – USA, na příbramském náměstí Viktoria (T. G. Masaryka)
před kostelem sv. Jakuba dne 11. 5. 1945.

The crew of the Soviet T-34 tank, decorated with the ﬂag of the Allied – USA, in the Příbram’s Viktoria Square (nowadays
T. G. Masaryk Square) in front of the St. Jakub Church on 11th May 1945.

Sovětský obrněný vůz BA-64 přijíždějící od synagogy k náměstí Viktoria (T. G. Masaryka)
v Příbrami 11. 5. 1945.
The Soviet armoured vehicle BA-64 arriving from the synagogue to the Příbram’s Viktoria
Square (nowadays T. G. Masaryk Square) on 11th May 1945.

Sovětský velitelský džíp před příbramským Zámečkem 11. 5. 1945.
The Soviet commander jeep in front of the Příbram’s Zámeček (Small Castle) on 11th May 1945.

Sovětští dělostřelci s automobily americké výroby v Plzeňské ulici v Příbrami 11. 5. 1945.
The Soviet cannoneers with cars of American manufacture in Plzeňská Street in Příbram
on 11th May 1945.

Generál Karp Vasiljevič Sviridov (poválečné foto), velitel 2. gardového mechanizovaného sboru 6. gardové tankové armády 2. ukrajinského frontu, jehož
vojáci se podíleli ve dnech 10. 5. – 12. 5. 1945 na osvobozovacích bojích na
Příbramsku, včetně střetnutí u Slivice.
General Karp Vasilyevich Sviridov (postwar photo), the commander of the
2nd Guards Mechanized Corps of the 6th Guards Tank Army of the 2nd Ukrainian
Front, whose soldiers took part on 10th–12th May 1945 in the liberational
ﬁghts in the Příbram Region, including the battle at Slivice.

Generál Michail Stěpanovič Šumilov, velitel 7. gardové armády 2. ukrajinského
frontu, pronikl se svými jednotkami na Sedlčansko, Dobříšsko, do Příbrami
a rovněž 11. 5. 1945 ke Slivici.
General Michail Stepanovich Shumilov, the commander of the 7th Guards Army
of the 2nd Ukrainian front penetrated with his units the Sedlčany, Dobříš Regions
and Příbram and also Slivice on 11th May 1945.

Generál Andrej G. Kravčenko, velitel 6. gardové tankové armády 2. ukrajinského frontu, se zúčastnil v čele svých útvarů osvobozování Příbramska a jeho
vojáci zasáhli i do bitvy na Slivici. Poté byl převelen do Asie k závěrečným
vojenským operacím proti Japoncům.
General Andrey G. Kravchenko, the commander of the 6th Guards Tank Army
of the 2nd Ukrainian Front at the head of his units participated in liberation of the
Příbram Region and his soldiers intervened in the battle at Slivice. After that he
was transferred to Asia for the ﬁnal military operations against the Japanese.

SLIVICE

Po předchozím průzkumu terénu následoval 11. 5. 1945 přepad nepřátelských postavení u Slivice palbou
sovětských děl a kaťuší.
Preceding reconnaissance of the terrain on 11th May 1945 was followed by the attack on enemy positions
at Slivice, which started with heavy artillery and the Katyusha’s bombardment.

Mapa zachycující vojenskou situaci v květnu 1945 na Příbramsku.

Sovětští vojáci při bojích v okolí Slivice, Milína a Březnice 11. 5. – 12. 5. 1945.

A map of the military situation in May 1945 in the Příbram Region.

Soviet soldiers during the ﬁghts in the surroundings of Slivice, Milín and Březnice on 11th–12th May 1945.

Strakonická silnice procházející Milínem nedaleko Slivice po odzbrojení
hitlerovské branné moci 12. května 1945.
Sovětští vojáci při bojích v okolí Slivice, Milína a Březnice 11. 5. – 12. 5. 1945.
th

th

Soviet soldiers during the ﬁghts in the surroundings of Slivice, Milín and Březnice on 11 –12 May 1945.

Strakonická road passing through Milín not far from Slivice after
disarmament of Hitler’s armed forces on 12th May 1945.

Skupina německých vojáků s terénním automobilem před příbramskou radnicí
v květnu 1945, krátce poté, co byla zajata zdejšími partyzány.

The group of German soldiers with the crosscountry motor car in front of the Příbram
Townhall in May 1945, shortly after being captured by the local partisans.

Zástup německých válečných
zajatců na nádvoří Horymírových
kasáren u Dolejší Obory v květnu
1945, střežený členy místní revoluční gardy a partyzány.

Odbavování zajatých německých
vojáků v Horymírových kasárnách
příbramskými partyzány v květnu
1945. Mezi zajatci byli i příslušníci
SS (druhý vlevo).

Crowds of German prisoners of
war in the courtyard of the Horymír
barracks and Dolejší Obora in May
1945, guarded by the members of
the local revolutionary guard and
partisans.

Dispatching of the captured German
soldiers in the Horymír barracks by
the Příbram’s partisans in May 1945.
Among the prisoners there also were
SS members (second on the left).

Mrtvoly příslušníků jednotek SS
po boji v Březnici ve dnech 10. 5. –
12. 5. 1945. Dosti obvyklý snímek
té doby; zabitým vojákům byly odebrány kromě zbraní i některé výstrojní součástky, zejména boty.

Postřílení příslušníci hitlerovské
branné moci na prostranství za sokolovnou v Příbrami v květnu 1945.
Shot down members of the Hitler’s
armed forces in the area behind the
Sokol House in Příbram in May 1945.

Dead bodies of the members of SS
units after the ﬁght in Březnice on
10th–12th May 1945. It is a very common picture of that time; killed soldiers were taken off not only guns
and some parts of equipment,
particularly shoes.

Odvážení ostatků padlých v květnu
1945. Snímek z příbramského
náměstí Viktoria (T. G. Masaryka)
před budovou báňského ředitelství.
Removal of the remains of the killed
soldiers in May 1945. The picture
from the Příbram Viktoria Square
(nowadays T. G. Masaryk Square)
in front of the building of the Mining
Headquarters.

Zajatí němečtí vojáci kopou krátce
po skončení bojů v květnu 1945
společný hrob na příbramském
hřbitově před hlavněmi zbraní členů
místní revoluční gardy.
Captured German soldiers are digging a mass-grave in the Příbram’s
cemetery shortly after the ﬁght in
May 1945 in front of the gun-barrels
of the members of the local revolution guard.

Velitel nepřátelského uskupení SS-Gruppenführer Carl Friedrich von Pückler-Burghaus,
velitel Waffen SS v Čechách a na Moravě, se od
9. 5. 1945 nacházel v Čimelicích, 18 km jižně od
Slivice. Ještě nějaký čas vzpupně odmítal složit
zbraně. Nakonec však podlehl tlaku spojeneckého
obklíčení a údajně v noci 12. května 1945 kapitulační akt podepsal. Záhy nato se pak v rakovické
části Čimelic zastřelil. Za sovětskou stranu vedl
jednání a kapitulační protokol podepsal velitel
104. gardové střelecké divize gardový generál
Serjogin a za Američany náčelník štábu 4. tankové
divize XII. sboru plukovník Allison.

Situace u tzv. demarkační čáry
v Čimelicích 10. 5. –11. 5. 1945.
Vlevo Američané, vpravo příslušníci hitlerovské branné moci.
The situation at the so called
“demarcation line” in Čimelice
on 10th–11th May 1945. The Americans are on the left, the members
of Hitler’s armed forces are
on the right.

th

Since 9 May 1945 the commander of the enemy
formation, SS-Gruppenführer and General-Leutnant of the Waffen-SS in Bohemia and Moravia
Carl Friedrich von Pückler-Burghaus, was staying
in Čimelice, 18 km south from Slivice. For some
time he deﬁantly refused to lay down arms. At the
end he yielded the pressure of the allied encirclement and allegedly at night on 12th May 1945 he
signed the Act of Capitulation. Soon after that he
shot himself in Čimelice. On behalf of the Soviet
side the negotiation was led and the Capitulation
Protocol was signed by Guards General Seryogin –
the commander of the 104th Guards Shooting
Division, the American side was represented by
th
Colonel Allison – the Chief of the Staff of 4 Armoured Division of the U.S. Third Army’s XII
Corps.

V Čimelicích kapituloval před spojeneckými veliteli dne 12. 5. 1945
velitel zbraní SS v Čechách a na
Moravě SS-Gruppenführer a generálporučík Waffen-SS Carl Friedrich
von Pückler-Burghaus (na snímku
vlevo).
In Čimelice on 12th May 1945 the
commander of SS arms in Bohemia
and Moravia SS-Gruppenführer and
the General Leutnant of the Waffen-SS
Carl Friedrich von Pückler-Burghaus
(left in the picture) capitulated in
front of the allied commanders.

SS-Gruppenführer Carl Friedrich
von Pückler-Burghaus, velitel
Waffen SS v Čechách a na Moravě.
SS-Gruppenführer and General-Leutnant of the Waffen-SS in
Bohemia and Moravia Carl Friedrich
von Pückler-Burghaus.

Unikátní snímek pořízený po skončení jednání mezi Sověty a Američany o demarkační čáře dne 13. 5. 1945 v Protivíně ve vile MUDr. Svobody
(čp. 452), kde zároveň sídlil štáb Rudé armády, gen. Michaila Andrejeviče Bogdanova, velitele 107. gardové střelecké divize z 39. gardového
střeleckého sboru 9. gardové armády 2. UF. Na fotograﬁi před tímto domem americká delegace, kterou vedl velitel XII. sboru gen. Stafford
Leroy Irwin (3. vpravo) a náčelník štábu XII. sboru gen. Ralph T. Canine (4. zprava). Toto jednání, kterého se rovněž zúčastnil velitel 4. americké tankové divize gen. William M. Hoge, následovalo po skončení bojů u Slivice a po podepsání kapitulace velitelem Waffen-SS v Čechách
a na Moravě generálem Carl Friedrich von Pücklerem-Burghaus v Čimelicích 12. 5. 1945.
The unique picture was taken after ﬁnishing of the negotiations between the Soviet and American representatives on the demarcation line
on 13th May 1945 in Protivín in the villa of the doctor Svoboda (number 452), where at the same time there was the Headqurters of the Staff of
the Red Army, General Michail Andreyevich Bogdanov, the commander of the 107th Guards Shooting Division of the 39th Guards Shooting
Corps of the 9th Guards Army 2. UF. In the photograph in front of this house there is an American delegation headed by the commander of
the XII Corps General Stafford Leroy Irwin (3rd on the right) and Chief Ofﬁcer of the Staff of the XII Corps General Ralph T. Canine (4th on
the right). These negotiantions, in which the commander of the 4th American Armoured Division General William M. Hoge also took part,
followed ending of the ﬁgths at Slivice and signing an instrument of surrender by the commander of the Waffen-SS in Bohemia and Moravia
General Carl Friedrich von Pückler-Burghaus in Čimelice on 12th May 1945.

Fotokopie mimořádně cenné listiny s podpisy účastníků jednání o demarkační čáře, které se konalo
v Protivíně dne 13. 5. 1945, záhy po boji u Slivice a hitlerovské kapitulaci v Čimelicích.
The photocopy of an extraordinarily precious document with signatures of the participants of the
negotiations on the demarcation line, which took place in Protivín on 13th May 1945, shortly after
battle at Slivice and Hitler’s capitulation in Čimelice.

Dne 10. října 1967 došlo na Slivici k položení základního kamene budoucího Památníku
Vítězství. Podnět k jeho vybudování dal někdejší velitel 2. gardového mechanizovaného
sboru sovětské armády gen. Karp Vasiljevič Sviridov při své poslední návštěvě Příbramska
v roce 1965. Autory díla se stali architekt Václav Hilský a akademický sochař Viktor
Dobrovolný. Navrhli dva pylony vysoké 10,5 a 11 m ze světlé liberecké žuly osazené hlavní
bronzovou nápisovou deskou a doplněné o tři žulové kvádry představující tři ukrajinské
fronty, vše situované do pětiúhelníkového prostoru vydlážděného benátskou dlažbou.
Pylony měly představovat symbol dvou zdvižených prstů k přísaze nedopustit další válečný
požár, dle jiné varianty dva poslední záblesky 2. světové války.

th

On 10 October 1967 a foundation stone of the future Victory Monument was laid at Slivice.
nd
Building of the Memorial was initiated by the former commander of 2 Guards Mechanized
Corps of the Soviet Army – General Karp Vasilyevich Sviridov during his last visit to Příbram
in 1965. The architect Václav Hilský and the academic sculptor Victor Dobrovolný became its
authors. They designed two pylons – 10.5 and 11 metres high made of light Liberec granite
with a bronze inscriptive plate on them and completed with three granite ashlars representing
three Ukrainian Fronts. All this is situated in the pentagon shaped area, which is paved with
natural stones. The two pylons should symbolize two ﬁngers swearing not to allow war ﬁre
anymore, others say, they should be the last two ﬂashes of the Second World War.

Studie k plánovanému památníku na Slivici z 2. poloviny 60. let 20. století.

Památník Vítězství na Slivici u Milína na Příbramsku, kulturní památka
připomínající poslední bitvu 2. světové války v Evropě.

A study of the planned Memorial at Slivice from the 2nd half of the sixties, the 20th century.

The Monument of Victory at Slivice near Milín (the Příbram Region) – a cultural
historical sight reminiscent of the last Second World War battle in Europe.

V roce 2000 se obrátili na Hornické muzeum Příbram a Obec Milín členové
Klubu vojenské historie Příbram s myšlenkou uspořádat v areálu tohoto památníku rekonstrukci oné historické bitvy a tímto způsobem přispět k zatraktivnění památníku. V průběhu let si nakonec tato akce vydobyla své místo na scéně
obdobných programů. Hlavními pořadateli jsou Obec Milín a Město Příbram ve
spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, kluby vojenské historie, Armádou
ČR a Českým svazem bojovníků za svobodu. Rekonstrukce bitvy u Slivice láká
tisíce návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí a stala se důstojným uctěním památky obětí 2. světové války. Kulturní památka Památník Vítězství se ocitl ve
zcela jiném světle.

In 2000 two members of a Military History Club in Příbram addressed the Mining Museum Příbram and
the Municipality of Milín with an idea to organize a reconstruction of the historical battle at Slivice in the
area of the Memorial and this way to contribute to making the Memorial more attractive. During the
following years this activity had eventually become very popular and taken its important place among
similar programmes. The main organizers of this event are the Municipalities of Milín and Příbram
together with the Mining Museum Příbram, Czech Military History Clubs, the Army of the Czech Republic
and the Czech Union of Freedom Fighters. The Slivice battle reconstruction attracts a lot of visitors from
our country as well as from abroad and it has become an act of digniﬁed commemoration of the Second
World War victims. The cultural sight – Memorial of Victory – has fallen in quite a different light.

Laickou i odbornou veřejnost
láká připomínka bitvy u Slivice
z 11.–12. 5. 1945 v podání klubů
vojenské historie z ČR i ze zahraničí
podle scénáře zpracovaného
Hornickým muzeem Příbram.
Amateurs as well as specialists are
attracted by the reconstruction of
the historical battle at Slivice of
11th–12th May 1945, performed by
Military History Clubs from the
Czech Republic and from abroad.
Scenario is made by the Mining
Museum Příbram.

Součástí programu je tradičně prezentace soudobé Armády ČR. Významnou
úlohu hraje zejména pomoc a spolupráce s 13. dělostřeleckým plukem z nedalekých Jinec u Příbrami. Při ukázkách bylo možné vidět techniku i z dalších
vojenských útvarů České republiky.
Presentation of the Czech Army is traditionally a part of the programme. A signiﬁcant role plays help and partucilarly the cooperation with the 13th Artillery
Regiment from a small town of Jince near Příbram. During the show the visitors could see military vehicles from other military units of the Czech Republic.

Akci na Slivici spolupořádá Český svaz bojovníků za svobodu,
organizace sdružující v ČR veterány 2. světové války.

Pietního aktu se pravidelně zúčastňují nejvyšší zástupci Generálního štábu Armády ČR
a Ministerstva obrany ČR.

The event at Slivice is co-organized by the Czech Union of Freedom
Fighters, organization in the Czech Republic associating the Second
World War veterans.

The commemoration ceremony is regularly visited by the highest representatives
of the Czech Army Generality and the Czech Ministry of Defence.

