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NOMENKLATURA

Artefakt             objekt vytvořený člověkem.  Artefakt jako stopa lidské existence.

Dron              letadlo bez posádky, které může být řízeno na dálku nebo létat   

    samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů nebo pomocí          

    složitějších dynamických autonomních systémů.

Hexakoptéra   rotorový letoun s více než dvěma rotory

Microcontroller  ovládací systém dronu

Open-source   software s otevřeným kódem, legální využití zdarma

Li-pol    lithium polymerový akumulátor

Vlasovci   příslušníci Ruské osvobozenecké armády
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ABSTRAKT

                     

      Téma bakalářské práce s názvem artefakt bylo vybráno z osobního zájmu zkoumat 

vývoj artefaktů v lidské historii. Cílem bylo nabídnout pohled do historie, události náletu

na Prahu r. 1945.  Téma artefakt vzniklo z dlouhodobé spolupráce s archeologickou komorou, 

kde artefakty představují hlavní element zkoumání lidského vývoje v historických nálezech. 

      V analytické části jsou zpracovány mapy, situace dopadů 250 kg vážících pum na Prahu a 

další situace vzniklé touto skutečností. V této práci je puma považována za artefakt (lidský 

výtvor).

V tématu je nastíněná problematika a myšlenka, jak v dnešní době představit toto téma 

divákovi poutavým způsobem s využitím prostoru v městské infrastruktuře. Z výzkumu 

vyplývá, že populace zapomíná dívat se do historie a poučit se z chyb, které se

právě proto mohou opakovat.
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ABSTRACT

 Subject of the thesis entitled artifact was selected for personal interest to examine 

the evolution of artifacts in human history. The aim was to provide insight into the history, 

events raid 

Prague 1945. theme of artifact established a long-term cooperation with archaeological 

chamber, where artifacts are the main element exploration of human development in the 

historical record. 

 In the analysis of the maps are handled, the situation impacts weighing 250 kg bombs 

on Prague and other situations caused by this fact. In this paper, puma considered an artifact 

(a human creation). The topic is outlined problems and thought as today to introduce the 

subject viewer engaging way, using space in the city’s infrastructure. Research suggests that 

the population forgets to look into the history and learn from the mistakes that 

precisely because they can be repeated.
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ÚVOD

          Praha - hlavní město a současně největší město České republiky.  V pohledu na velikost 

měst je na 15. pozici největších měst Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech na 

řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje.  

          Do dnešní doby se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická metropole Čech 

byla v minulosti sídelním městem českých knížat a králů, římsko-německých císařů a hlavním 

městem Československa.  V součastnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a 

má přez 1,2 milionu obyvatel. 

          Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě.  Historické 

centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu 

na světě. Je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky 

přílákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa. 

          Od 15. března 1939 byla Praha hlavním městem protektorátu Čechy a Morava. V 

tomto období došlo k ochromení kulturního života. Po incidentu, jehož obětí byl student Jan 

Opletal, byly zavřené vysoké školy. Během druhé světové války byli z Prahy deportováni do 

koncentračních táborů příslušníci tzv. „méněcenných ras“, tedy zejména židovské a cikánské 

(dle tehdejšího označení) obyvatelstvo. Běžné byly popravy a věznění odpůrců nacistického 

režimu. Nechvalně proslulou se v této souvislosti stala například úřadovna gestapa v 

Petschkově paláci nebo střelnice v Kobylisích. 

3

Letecká puma - osudový artefakt 2014

Adam Stratílek



 Režim dále zesílil represe po úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha v květnu 1942. 5. května 1945 vypuklo Pražské povstání, ovšem podle 

dohod mezi spojenci z protihitlerovské koalice musela americká armáda zůstat stát 6. května 

u Plzně, zatímco Rudá armáda dorazila do Prahy až 9. května. Pražskému povstání významně 

pomohli  Vlasovci, kteří byli po válce vydáni do Sovětského svazu. Po skončení války byli 

téměř všichni pražští Němci z Prahy vysídleni.

 Válečné škody na pražské zástavbě byly minimální; plánovanou likvidaci města už 

nemohl v té době oslabený a ustupující nacistický režim provést, k vážnějšímu poškození tedy 

došlo pouze za trojnásobného bombardování americkými letadly na konci války: 15. listopadu 

1944 v Holešovicích, 14. února 1945 zejména v Novém Městě, Nuslích, na Vinohradech a 25. 

března 1945 na strategické cíle ve Vysočanech, Libni a Kbelích.  Výraznými stavbami, které 

vznikly jako náprava válečných škod, jsou věže kláštera v Emauzích nebo novější Tančící dům.
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CO SE STALO 

 Bylo poledne 14. února 1945, když nebe nad Prahou protly kondenzační čáry od 

Amerických strojů B-17, které byly nazývané létajícími pevnostmi. Posádku tvořilo 10 můžu. 

Přesný počet spojeneckých letadel není znám. Některé údaje se zmiňují až o dvaašedesáti 

strojích B-17. Život v Praze toho dne nebyl nijak zvlášť jiný oproti ostatním.  Ačkoliv 

v okupovaném území ČR byla armáda nacistického Německa a z Československa byl 

protektorát, lidé bez známek strachu chodili normálně do práce a vykonávali úkony běžného 

dne.  Moment rozeznění výstražných sirén nevzbuzoval v Pražanech velký zájem z důvodu 

častosti těchto výstrah a nepovažovali za reálné, že by mohly v ten den dopadnout pumy na 

Prahu. To byla osudová chyba pro 701 osob, které toho dne, v moment kdy Američané svrhli

250 kg vážící pumy, zahynuli. Na vině tolika obětí byla právě nepřipravenost. Ne všechny pumy

okamžitě vybuchly. Např. jedna z velkých bomb se zaryla do chodníku na křižovatce 

Jaromírovy a Nezamyslovy ulice v Nuslích do hloubky cca. tří metrů. Na likvidaci 

pyrotechnikem přivezli nacisté vězně z Pankráce. Údajně mělo jít o dobrovolníky, kterým bylo 

přislíbeno za splnění tak náročného a nebezpečného úkolu propuštění. Bombu se podařilo 

zneškodnit. Zda-li nacisté svůj slib daný vězňům splnili, se nepodařilo ověřit.
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ZASAŽENÉ OBLASTI

 14. února 1945 - odhaduje se 62 letounů B-17

V průběhu leteckého náletu byly shozeny nejprve kouřové pumy, poté tříštivé, které byly 

následované zápalnou municí. První dopady bomb byly zaznamenány v pražských čtvrtích 

na rozhraní Smíchova, Radlic a Jinonic. Největší škody napáchaly pumy v lokalitě zvané Na 

Farkáně. Poškození se nevyhnul hřbitov Malvazinky. 

 Bombardovací letadla poté přeletěla řeku Vltavu a největší část svého smrtonosného 

nákladu shodila na Vyšehrad, Nusle, ale především na dolní část Nového Města pražského a 

Královské Vinohrady. Tento nálet je v mnoha publikacích označován jako kobercový. 

 Nepochopitelnou součástí náletu bylo ostřelování obyvatel Prahy z palubních zbraní 

strojů B-17. Zásah byl zapsán na předpolí Palackého mostu, kde bylo zasaženo monumentální 

sousoší J. V. Myslbeka představující mýtické postavy české minulosti. Nejvíce poškozeno bylo 

sousoší kněžny Libuše a Přemysla. Tato událost měla na Palackého most nevratný dopad. Při 

rekonstrukci konstrukce byl most rozšířen a podstavce pro sousoší nebylo možné navrátit. 

Následně byla sousoší umístěna na Vyšehrad. 
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ŠKODY NA MATERIÁLU A HISTORICKÝCH PAMÁTKÁCH

          Obrovská materiální a kulturní škoda vznikla při přímém zásahu perly Pražského 

gotického stavitelství, starého kláštera Panny Marie, sv. Jeronýma a sv. patronů slovanských. 

Bomby dopadly také doprostřed rajského dvora. Ze záznamů výpovědí se udává, že výbuch 

byl tak silný, že shazoval tlakem vzduchu lidi přes most do Vltavy. Pobořen byl i Faustův dům 

stojící v jižní domovní frontě Karlova náměstí a ohradní zeď jeho zahrady.  

Další ranou byla skutečnost vyhoření skladu kulis Národního divadla v lokalitě zvané Na 

Větrově včetně tisíců kusů různých dekorací. Byla zničena díla prvního výtvarníka Národního 

divadla Roberta Holzera, ale i práce Hynaisovy, Ženíškovy a jejich neméně slavných 

následovníků. 
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 ARTEFAKT

 

 Artefakt nebo-li objekt vytvořený člověkem. Situace vytvořená lidským počinem, 

lidským chováním, ve kterém se bez lidského úsilí nedalo argumentovat. Od pravěkých bytostí 

po dnešní dobu lidé používají války pro získání území,  nerostných surovin a tak dále.  Avšak 

při náletu na Prahu 14. března 1945 se nejednalo ani o jednu z výjmenovaných situací, ale 

pravděpodobně o omyl při navigaci letu, který měl za účelem svrhnout kobercové nálety na 

Dráždany a další města neměckého impéria.  Z těchto okolností a analýz jsem se dostal do 

teoretické části znázornění osudu artefaktu - bomby, která ve městě brala životy Pražanů v 

městském prostředí. 

 K tomuto tématu jsem se dostal po řadě zkoumání lidského, válečného, vývoje při 

spolupráci s archeologickým ústavem akademie věd České republiky v Praze, kde jsem měl 

možnost sledovat vývoj struktury tvorby artefaktů, lidské existence. Myšlenka je založená 

na osudu lidí, spojených jistým objektem, který může být cokoliv co vytvoří člověk. Časté 

zapomínání na věci, které braly lidem životy v historických konfliktech. Navíc vzájemně 

propojené objekty. Myšleno propojení dotykem, někdo musel např. v tématu pumu vytvořit, 

někdo musel náklad odvézt, někdo jej musel vypustit, někdo to zaplatil životem a ten někdo 

byli Pražané, kteří v běžném denním shonu městského prostředí neakceptovali výstražné 

sirény.
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1938

1945

 2014

Spojené osudy a příběhy
jedním dnem, jedním osudem.
Mnoho lidí pracovalo na tom, 
aby únorové poledne dopadly 
spojenecké pumy na Prahu.

Postupné řazení
nalezených map Prahy.
Roku 1938, osudného dne 14. března 1945
a konfrontace s dnešním pohledem na Prahu
roku 2014.

Spojenecké pumy , dopadající
na Prahu r. 1945 představují artefakt,
který jako neživá věc, toho dne do sebe vložil 
mnoho lidských osudů konfrontovaných tímto 
objektem. Putování z tovární linky, kde lidé vyráběli pumy
bez ponětí, že se dostanou až do Prahy. Cestovatna letiště, 
kde museli technici bombu připevnit na B17, po piloty, 
kteří museli bombu dovézt na místo, až po ten 
okamžik, kdy se tento artefakt probudí a každého 
koho potká, poznamená.

PRAHA

 

 

 Spojenecké pumy, dopadající na Prahu r. 1945 představují artefakt, který jako neživá 

věc natahuje svou existencí mnoho lidských osudů. Při konfrontaci s tímto lidským artefaktem

mě fascinuje jaký tichý společník tento objekt byl. Puma byla vytvořena pro níčení domů 

městské infrastruktury a také pro demoralizování občanů.  Téma má zdůraznit okamžik 

propojení lidí, kteří se podíleli na dlouhém souběhu událostí završené shozením pum na

Prahu.  Lidí kteří pracovali v továrnách a dotkli se bomb, lidí co museli pumy naložit a nakonec 

piloti co odvezli bomby nad Prahu. Zajímavost byla, že v hlavním wingu, kapitánského letounu 

seděl pilot Lt. Andrew Andrako, který byl Českého původu.

 Obraz tří mapových oblastí zvýrazňuje osobní myšlenku, že ani v dnešní době by se 

nemělo zapomínat na události, které se odehrály v letech minulých. Důvod je prostý pokud 

budeme zapomínat na události historie,můžeme se dostat do stejné situace.

Obr. (1)
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ZÁMĚR PROJEKTU

SELEKCE 

 Projekt bakalářské práce je založen na selekci pohybu artefaktu, jako věci člověkem 

vytvořenou.  V případě, že se zamýšlíme nad situací, jak vybrat ten správný artefakt pro 

zkoumání v této práci, jsem dospěl k názoru, že artefakt nemusí být braný pouze jako 

prostředek sentimentálního výrazu,  ale může představovat i věc, objekt, který v lidské historii 

představoval zlo a ničil lidské životy. Proto jsem se zaměřil na dobu II. sv. války, kdy se odehrál 

nálet na Prahu r. 1945.

          Od počátku práce jsem se snažil využít prostor pro konceptuální výstup použitím 

světla, k znázornění a zobrazení míst a situace dopadu pum do Prahy.  V první části jsem 

pracoval s prostředky spojení bodů v městské infrastruktuře a konfrontoval prostor i čas 

propojením roku 1945 a 2014. 

           V myšlence se střetávájí úvahy o použití prostoru pro vytvoření uměleckého díla, 

které by konfrontovalo historický údaj. Průsečík obou těchto časových pásem by poukazoval 

na fakt, že dnešní populace vykazuje známky hektičnosti, uspěcháného tempa a zaměření se 

pouze na ten okamžik, kdy se vše odehrává. Nesleduje přitom minulost ani budoucnost. 

V době roku 1945 se jednalo o nesmyslnost počinů lidské existence, která má v souvislosti 

s dnešní hektičností a lidským neuvědoměním mnoho společného. Z těchto faktů vychází 

projekt světelného zobrazení, aby přiřknul oblastem postižených roku 1945 historický fakt 

lidské existence.

          Na tyto události je projekt zámerně zaměřen, jelikož artefakt pro mne znamená stav 

okolností propojení neživého objektu vytvořeného od začátku k bombardování. 
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 Na snímku obr. (2) je zobrazena Praha roku 1938. Obr. (3) Snímek Prahy po náletu

r. 1945. Obr. (4) Praha v roce 2014. Tyto snímky spojuje časoprostorová přímka, kterou jsem 

se v projektu snažil vytvořit. Doba před bombardováním, po dopadu pum a dnes. Prostor, 

čas, koberec, a artefakt mě přivedl právě k myšlence pokusit se vytvořit prostorový objekt. 

Při vytváření těchto kolorizací a zpracovávání map, jsem začal vymýšlet postup propojení 

myšlenek. Prolínání času, myšlenkové pojetí událostí osudů lidí na jednom místě, v jednom 

městě. Oblasti kde umírali nevinní lidé. 

Obr. (2)

Obr. (3)

Obr. (4)
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TEORETICKÁ ČÁST          

 V mnohých textech a článcích o 14. únoru 1945 se opakoval termín “kobercový nálet.” 

Tento termín je popisován jako speciální druh náletu, během kterého se do mise zapojí velké 

množství letadel. Úkolem kobercového bombardování je celkové zníčení rozsáhlého území.  

Teorii kobercového bombardování sestavil Generál Giulio Douhet a k prvnímu využití proti 

civilním cílům došlo ve Španělské občanské válce při zníčení města Guernika v dubnu 1937. 

 Ve svých úvahách docházím k vyvolání představy o koberci položeném do nitra 

městské infrastruktury, o vložení objektu do míst, která v roce 1945 zasáhlo bombardování.  

V první fázi vystupovala možnost propojení konceptuální linie městem tak, aby komplex 

objektu vytvářel síť vybraných bodů a oblastí, které jsou blíže popsané a zaměřené v mapách 

krátce po dopadu pum do centra města.  Analýza míst dopadu poukazovala na fakt, že nelze 

propojit tato místa bez ovlivnění momentálního průběhu dění v těchto částech města. 

K výše uvedeným faktorům bylo vybráno řešení, které nekonfrontuje prostředí přímo u 

země, ale vyzdvihuje objekty nad městskou infrastrukturu, ačkoliv je projekt nad měststkou 

infrastrukturou ne pod, stále se držím myšlenky položení koberce.  Důvodem je přesné 

kopírování dopadů pum.   

 

 Je pro mne velice důležité zdůraznit použití světelného paprsku k vytvoření 

prostorového objektu. Konceptuální řešení by mělo mít také možnost uvedení do reálného 

provozu a z toho důvodu jsem se přiklonil k použití paprsku, který by byl nenáročný ve 

vztahu k ostatnímu prostředí kvůli hmotnosti samotného díla. Při použití laseru a dronů jsem 

vytvořil spojení světelných paprsků ve vertikální i horizontální poloze. 
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 Dostávám se nad městkou infrastrukturu do výšky 3 - 4 metrů nad stávájící zástavbu, 

kde použitím již zmíněných objektů vytvářím pomyslné propojení oblastí, na které dopadaly 

pumy z amerických bombardérů.  Laser vytváří polygonární síť nad městem, která má upoutat 

divákovu pozornost a přimět ho k zamyšlení nad otázkou, co se v těchto místech odehrálo. 

Má diváka navést k místům, kde přesně pumy vybuchly a kde umírali lidé. 

 Polygonární síť by měla také sloužit jako určitý druh vodítka.  Vytvořit interaktivní 

střep kvízu, kde si divák vytváří svůj vlastní obraz pomocí indicií, které ho dovedou k jasnému 

faktu, co se odehrálo až v moment, kdy on sám o něm začně uvažovat a začne si vytvářet svůj 

obraz příběhu.  Už samotný fakt použití létajícího objektu, který směřuje laserový paprsek na 

určitá místa je sám o sobě velkou indicií. Přidání většího množství vysvětlivek je v projektu 

kontraproduktivní . Pokud bychom navedli diváka k ceduli, kde by bylo pospané, co se tu a 

tam stalo, došlo by k vytvoření mezery, která spojení s artefaktem vytrácí. 

 Tento interaktivní koberec bude tvořen určitým počtem automaticky řízených 

dronů. Tyto drony se budou pohybovat nad městskou zástavbou a zaměřovat paprsek 

laseru na přesně určené body, které jim budou udávány z mikrokontrollerových procesorů 

zabudovaných v jejich torzech. Určení přesného místa dopadu pum je zásadní v časovém 

spojení s dobou 1945 a dneškem. Pumy shozené na Prahu mají představovat drony pohybující 

se nad zemí jako obraz příchodu z nebes. Shledávám vyobrazení létajícího objektu a bomby 

jako příhodné pro zpracování a zanesení do projektu. 

 Artefakt je v zásadě multiplikačním prostředkem, který v tuto chvíli představuje síť 

tvořenou souřadnicemi nad městskou infrastrukturou.  Souřadnice odpovídají schématům, 

která mají ve své správě na vojenském historickém ústavu. Jsou i volně stažitelné.Tento fakt se 

odrazil i na výsledném zpracování pohybu dronů a umístění kontejnerů, které měli uchovávat 

mechanické drony po dobu nečinnosti. Kontejner měl sloužit k úschově dronů a konzervovat 

je před nepřízní počasí a dalšími faktory zemské atmosféry. 
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 Kontejnery jsem chtěl uložit poblíž míst, kde dopadaly pumy. Při rešerši prostředí 

však vznikl problém s prostorem a vůbec samotnou funkčností. Bezpečnost byla asi tím 

nejzásadnějším problémem. Kontejner měl naprogramováno několik poloh, při kterých se 

vysouval zásobník se samotnými bezpilotními letouny.  Vyhození dronu do výšky dvou metrů 

by bylo proveditelné bez rizika zasažení přihlížejících.  Důvodem by byla nepřístupnost 

k výpusti dronů.  V dvoumetrové výšce by dron spustil svou pohonnou jednotku a do 

předurčené výšky by vzlétl kontrolován automatickým systémem zabudovaným v trupu. 

Nebezpečí by vzniklo při samotném pohybu vzhůru,  kdy by se kinetická část kontejneru 

vysunula ze země do výšky metru a půl. Zamýšlel jsem zabudovat soustavu kontejnerů na 

přesná místa dopadu. Byl to počátek zpracování tématu, kde ještě nebylo zabrané území ve 

kterém by byly kontejnery zabudované, přesně definované a analyzované. Z těchto faktů jsem 

vyhodnotil situaci s výsuvnými kontejnery, jako nerealizovatelnou nebo jen velice těžko. 
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FANTAZIE

 Tato situace by měla otázku řešit v reálném úhlu pohledu, ale co kdybychom se 

rozhodli překročit určitou dávku soudnosti a přenesli projekt do absurdity. Pražané v roce 

1945 nemohli ovlivnit kdy a kam bomby dopadnou. I dnes by tento projekt mohl představovat 

omezení pohybu lidí ve městě a celkového ochromení městské infrastuktury. Samozřejmě 

bych nepoužil bombu abych vyhodil blok domu do povětří,  ale zaměřil bych se na dopady 

pum v celé jejich šíři. Zobrazení na situační mapě ukazuje na Palackého náměstí dopad 

přibližně 18 pum. Kontejner by měl přesný čas spuštění obvodů a funkcí. Usazení v zemi 

by bylo nenápadné . V dodržení míst v počtu dopadlých pum by objekty usazené v zemi 

představovaly velký problém pokud by se vyskytly na místech silného proudění automobilů a 

tramvají.  V určitém měřítku by to bylo naprosto úžasné, protože autenticita lidského chování 

by nejvíce odpovídala skutečnosti 14. února 1945. Samozřejmě bez obětí na lidských životech. 

Sama skutečnost ochromení provozu by byla samozřejmě nereálná. Leda že by magistrát 

uvolil na pár minut vytvořit pietní akt a realizace by se odehrála. Policisté by museli uzavírat 

oblasti, lidé chodit okolo a vše by se muselo podřídit v první řadě bezpečnosti. 
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OBLASTI DOPADŮ BOMB DO MĚSTKÝCH ČÁSTÍ

 Oblasti dopadů pum svržených Americkými letouny. Zvýrazněné jsou oblasti zasažené 

při náletu na Prahu 14. února 1945. Z těchto části vytvářím v projektu avizovaný pomyslný 

koberec. Koberec ve kterém propojuji Pražské části světelnými paprsky. Červeně označené 

body jsou přesně vyznačené dopady pum. V grafickém zpracování je zřetelné, že samotný akt 

bombardování musel být opravdu zničující.  Následující strany zobrazují dochované fotografie. 

Představuji v nich dobu před náletem, po náletu a dnes. Časová osa zabírá tři různá časová 

pásma a přitom ty samé oblasti ve kterých se toho tolik odehrálo.

Obr. (5)
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KARLOVO NÁMĚSTÍ

 Na snímcích jsou zobrazena

určitá místa v Praze, která byla dev-

astujícím náletem poničena nejvíce. 

Na obr.(6) je zachycena nemocnice 

na Karlově náměstí po náletu. Nové 

Město obecně bylo jedno z nejvíce 

zasažených míst z pohledu lidských 

obětí.  Údaje v různých publikacích se 

liší. Některé uvádějí až 90 obětí, něk-

teré méně. Je jisté, že Karlovo náměstí 

zasáhlo 8 tříštivých a zápalných pum, 

které nesly 250 kg trhaviny.  Takové 

množství je schopné bez problému 

zbourat celý městský blok. Zasažena 

byla i bývalá Novoměstská jezuitská 

kolej, pozdější vojenská nemocnice ve 

východní části Karlova náměstí. Ne-

jvíce pak její střední část, kde je dnes 

vjezd do rozsáhlého dvora. Na obr. (7) 

je snímek jezuitské koleje a kostela sv. 

Ignáce před náletem, přesné datování 

neni známo. Obr. (8) Jezuitská kolej 2014

Obr. (6)

Obr. (7)

Obr. (8)
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GRÖBEHO VILA

 Na dochovaných snímcích je zo-

brazena Grőbova vila. Vila je postav-

ena na pomezí Královských Vinohrad, 

Vršovic a Nuslí. Za druhé světové války 

byla vila osídlena pražskou oraganizací 

Hitlerjugend. Vila dostala přímý zásah a 

požár zničil západní část.  Až v roce 1953 

se vila dočkala rekonstrukce. Úplná re-

konstrukce však začala až v roce 2003. 

Na obr. (9) Je zachycena fotografie 

těsně po náletu. Obr. (10) Grőbe-

ho vila před náletem. Obr (11) 

Grőbeho vila po rekonstrukci, která 

se konala mezi lety 2003 - 2007

Obr. (9) 

Obr. (10)

Obr. (11)
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EMAUZSKÝ KLÁŠTER

 Symbolem náletu se stal klášter 

Na Slovanech zvaný Emauzy.  V 

rozhlasovém archivu se o bombardo-

vání dochovalo několik záznamů. Mlu-

ví se v nich i o Emauzích. “V jedné ulici 

jsem přebrodil potok vody a tam vpravo 

hořely Emauzy. Doběhl jsem k nábřeží, 

abych posoudil rozsah té nedozírné ško-

dy...ale to už se propadala chrámová 

střecha. Hodiny ukazovaly chvíli zásahu: 

12 hodin 32 minuty. A všude, vlevo, vpra-

vo, oheň, prach, popílek, který řezal do 

očí, podlahy, které visely mezi poschodími. 

A zrak se vrací na místo, kde býval onen 

převzácný skvost nazvaný Emauzy.”1.

Obr. (12) Snímek   přímého zásahu 

kláštera po zřícení stropní konstrukce. 

Obr. (13) Emauzský   klášter   před  

náletem.   Obr. (14) Emauzský klášter 2014.

Obr. (12)  

Obr. (13)

Obr. (14)
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PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

 Zasažena byla obě předpolí 

Palackého mostu a s nimi i čtyři 

monumentální Myslbekova sousoší

představující mýtické postavy české 

minulosti. Z nich pak nejvíce sousoší 

představující bájnou kněžnu Libuši a 

Přemysla. Po opravě a restaurování 

se sousoší na svá původní místa již 

nevrátila, nebot’ Palackého most byl 

rozšířen a posty, na kterých stály, zmizely. 

Dnes jsou tato vynikající díla Josefa 

Václava Myslbeka umístěna v parkově 

upraveném prostoru na Vyšehradě, 

jižně od kostela sv. Petra a Pavla. Až 

teprve v letech 1950 a 1951 se společně 

s opravou škod po bombardování 

uskutečnilo i tolik potřebné rozšíření 

mostu. Obr. (15) Sousoší kněžny 

Libuše a Přemysla. Obr. (16) Zobrazuje 

předpolí Palackého mostu ve své 

prvotní podobě, pohled ze Smíchovské 

strany. Obr. (17) Palackého most 2014

Obr. (15)  

Obr. (16) 

Obr. (17)

20

Letecká puma - osudový artefakt 2014

Adam Stratílek



OBĚTI 

 Bombardování 14. února 1945 

zasáhlo Radlice, Vyšehrad, Zlíchov, Kar-

lovo náměstí, Nusle, Vinohrady, Vršov-

ice a Pankrác. Letouny B-17 shodily 

během pouhých 5 minut přes 152 tun 

bomb. Celkem 701 lidí bylo zabito a 

1184 zraněno. Zničeno bylo 183 domů 

či historických objektů a dalších zhruba 

200 bylo poškozeno. Obr. (18) Kostel 

sv. Ignáce. V chladných chodbách se po 

náletu shromaždovaly těla obětí mužů, 

žen i dětí. Obr. (19) Snímek sochy v roz-

valinách se stal symbolem náletu. Obr. 

(20) Zasypané oběti v troskách se na-

cházeli ještě několik měsíců po tragédii.

Obr. (18)  

Obr. (19) 

Obr. (20)
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SITUACE

 Obr. (16) zobrazuje situaci, kde jsem vybral bodové zaměření a vytvořil sít souřadnic. 

Tyto sítě mi vyobrazily oblast se kterou v projektu pracuji. Do tohoto prostoru aplikuji 

mnou naprogramované drony, kteří se v nich budou automaticky pohybovat. Drony pracují s 

jednotkou dgps což je diferenciální souřadnicový systém. Tato technologie umožnuje zanést 

jakékoliv souřadnice do systému bezpilotního letounu bez nutnosti řešit na jakou vzdálenost 

drona ovládám. Důvodem je automatizovaný pohyb letounu. 

 

Obr. (16)

Obr. (21)
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ROZLOHA

 Situační mapa, rok 2014.  Vykreslené zmapování celé oblasti, která ma obvodem 

13 Km. Prostor ve kterém se budou pohybovat bezpilotní letouny bude cca 4.500 m2.

Veškeré procesy navigace budou automatizované. Oblast je zaměřena odhadem. Přesné 

měření by se zpracovalo až po ozkoušení v reálném prostředí. 

Obr. (22)
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POPIS KONSTRUKCE DRONU

 Popis konstrukce dronu. Mozek systému ovládá vývojová deska arduino.  Arduino je 

open-source platforma založena na jednoduchém principu programování.  Vývojová deska 

obsahuje microcontroller vhodný pro naše účely plného automatizování bezpilotního letounu. 

Procesy jsou vkládané do systému pomocí softwaru Arduino IDE . Pro jednoduché ovládací 

vlastnosti microcontrolleru je proto vhodný do mého dronu.  Funkce dronu je založená 

na sytému, rozvrstveným na vlákna, která jsou určená k přesné indikaci místa, pohybu a 

udržování předurčené výšky pro korekci světelného paprsku. 

 Dron je v makroskopickém měřítku plně funkční bezpilotní stroj. Microcontroller 

je přizpůsobený k přenosu energie z Li-pol 3700 - 5000 MaH akumulátorů do systému 

propojení regulátoru motoru, o výkonu 920 Kv, pohánějící vrtule. Rozměry ramen dronu jsou 

650 mm. Nosná hlavice 250 mm. Letová nosnost letounu 1200 - 2400 g samostatná 

hmostnost přístroje 450 g

 K vyrovnávání letounu se v těchto mechanismech běžně používá optický gyroskop 

zajištující vyrovnávání letu v ose X a Y.  Pro zajištění výškové přesnosti jsem využil technologii 

sonického senzoru, který kooperuje se senzory zajištující přesné měření tlakových odchylek. 

Pokud bychom spojili všechny tyto systémy a přidali ještě mini kamery pro zaměření 

přesného 3d obrazového mapování, můžeme říci, že dron nepotřebuje další informace k 

bezproblémovému provozu.  Udržení na přesné pozici by bylo řešeno obrazem z kamer.

  

24

Letecká puma - osudový artefakt 2014

Adam Stratílek



 Konstrukce letounu se skládá z kompozitového materiálu. Pro plášt dronu je využito 

uhlíkové vlákno s přidáním grafitu k vysoké odolnosti materiálu. Kompozitní materiály 

zajišťují letoun před nežádoucími vlivy prostředí, které vyvijí na přístroj vysoké nároky. 

Samotná konstrukce je tvořena karbonovými trubkami a tvrzenou umělou hmotou se 

skelným vláknem. 

Obr. (24) Obr. (25)

Obr. (23)
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ZABEZPEČENÍ

           

          Situace řešení bezpečnosti by měla obsahovat obecné zásady prostorové tvorby. 

Snažil jsem se v práci najít řešení, které by co nejméně ovlivňovalo prostorové deformace 

zamýšleného projektu a co nejvíce zabezpečit okolí před jakýmkoliv nechtěným incidentem. 

Otázka rizik spojených s poruchou pohonné jednotky je řešena záložním zdrojem energie. 

V případě potíží převezme kontrolu a řízeně spustí jednotku k operačním kontejnerům. 

Místo kontejnerů bude vždy ve středu pohybujících se dronů, ke kontejneru přiřazených. 

Pokud by nastala situace vyhoření obou řídících jednotek na letounu je v záloze připravený 

padák. Padák je umístěn ve vrchní části dronu a snese objekt k zemi, aby nedošlo k dopadu 

objektu na hlavy přihlížejících osob nebo jiné škody. Do projektu je zabrána 3d modelace 

aktuální městské infrastruktury. Tento systém zamezí kontaktu dronů s dráty, sloupy a dalšími 

překážkami ve městě. Pro světelné zobrazení je použitý běžně dostupný laser používaný 

na venkovní světelné show. Paprsek má ze základu nastavené frekvence, aby při zásahu očí 

nepoškodil zrak. Tyto světelné zdroje jsou poměrně bezpečné. Pro letecký provoz nebude 

nebezpečný z důvodu dosahu světelného paprsku zaměřeného do nebe.  Vertikální paprsek 

bude mít dosah 20 - 40 m poté se vytrácí. Horizontální paprsek by měl mít teoretický dosah 

100 - 150 m. Při vychýlení osy letu X a Y bude paprsek vypnut z důvodu nebezpečí osvitu 

leteckého provozu. Jelikož horizontální lasery jsou silnější z důvodu většího dosahu. 
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ŘEŠENÍ

 Světelné objekty budou zaměřeny na rozsáhlém území.  V reálném měřítku by bylo 

nutné vyřešit přesnou otázku logistiky projektu. V konceptuální rovině jsem vytvořil koberec 

nad městem sahající od Malvazinek po Královské vinohrady. 

 Základní otázky spojené s reálnou projekcí. Laser je běžně používaný na světelných 

show, které jsou rozsahem mnohokrát větší než projekt, který zde prezentuji. Bezpilotní 

letouny se používají velmi často, při mapování archeologických lokalit, k pohledu z ptačí 

perspektivy. Drony jsou levné a jednoduše ovladatelné.  Kontejnery, ze kterých drony budou 

startovat, jsou mobilní jednotky zajištující technické zázemí. Tyto kontejnery budou po celý 

rok neaktivní a na 14. února budou přesunuty na předem určená místa. Přesná místa budou 

počítána z variací pohybu, který se naprogramuje a zanese do systémové jednotky dronů. 

Drony budou nabity na 45 - 60 minut letu. 

 Nálet se odehrál po poledni přibližně ve 12:20. Projekt bude spušten každý rok po 

sobě jdoucí 14. února v 18:00 hodin. Tento čas má své opodstatnění. Tma nejen zobrazí 

světelné kužely, aniž bych musel používat složité kouřové clony, ale také má větší sílu v 

emocionálním směru. Noc představuje určitý čas klidu a míru. V souvislosti s náletem ,se 

pokouším zdůraznit, sílu toho momentu. V době kdy se nálet odehrál a mnou představený 

artefakt zabíjel, byli lidé v šoku a fungovali automaticky.  Až právě v noci si spoustu lidí 

uvědomilo co se vlastně stalo a mohli začít přemýšlet nad situací. V tomto pohledu shledávám 

noční scenérii za aktuální řešení.  
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Obr. (26)

Obr. (27)

VIZUALIZACE 
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Obr. (28)

Obr. (29)

Obr. (30)
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ZÁVĚR

 V této konceptuální rovině jsem řešil představení projektu příhlížejícím a vynesení 

otázky proč? Otázku proč nebudeme záměrně vysvětlovat, nám se jedná o samostatný názor 

přihlížejících.  At si každý vybere sám variantu, která mu přijde nejvíce vhodná. Nálet na Prahu 

roku 1945 představuje nesmyslnosti lidského počínání a propojení lidských osudů s neživou 

věcí, která ve svém výsledku zabijela lidi na Pražských ulicích.  Artefakt ve mne evokuje 

myšlenku obrovské houby, kterou necháváme říct svůj příběh a nechá nám prostor se nad 

ním zamyslet. V zásadě zjistíme, že to neni ta houba, ale my sami co si dotváříme příběh z 

indicií v historických událostech.  Tento projekt otevřel mé myšlenky a dopřál mi se podívat 

do světa ve kterém se propojují určitá fakta s obrovským spletencem důsledků.  O světelném 

objektu ve městě už přemýšlím dlouho a v tomto projektu se dalo využít ono proplétání více 

myšlenek a vkládání je do projektu přidáním světelné sítě. 

 Cítím potřebu lidem ukazovat historii z větších či menších přesvědčení. Já jsem si jist, 

že bez neustálého vracení k historickým omylům, kupředu jít nemůžeme. Pouze zpět. 
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