nobody in the distant houses was allowed to open the windows or
leave their houses between 6 p. m. and 6 a. m.
The largest number of repressive executions took place on the
premises of firing range during the Second Martial Law period after
the assassination attempt on Reinhard Heydrich. Within 33 days, from
30 May to 3 July 1942, 539 persons, 463 men and 76 women, only
rarely of a nationality other than Czech, were provably executed here.
Many were outstanding scientists, artists, politicians and soldiers.
Four representatives of the Czech Orthodox Church (Gorazd,
Čikl, Sonnewend, Petřek) who had provided asylum to the Czech
parachutists in Sts Cyril and Methodius Church after the assassination
attempt on Heydrich were executed here on 4 and 5 September 1941.
According to incomplete lists, more than 755 persons were executed
here in the period between 30 September 1941 and 7 May 1945. In
1943, the site saw the public execution of four Czech gendarmes
and resistance fi ghters; Bojas, Famfulík, Jirásek and Rajmon. Three
Kobylisy residents were shot by an execution squad of Waff en-SS
soldiers in front of the entrance to the firing range on 7 May 1945
during the Prague Uprising.
After the Second World War the military firing range was
repossessed by the Czechoslovak Army and came under the Prague
Garrison Command’s administration. For a period of several years
it was again used for shooting practice but also for the activities of
amateur organizations. The importance of the Kobylisy firing range
for the purposes of a modern army decreased significantly in the
fifties. The firing range became technically unsuitable and was used
only occasionally for shooting practice. Finally, up to around the
middle of 1968, it was used by the Army Film studio. Immediately
after the liberation in 1945 the place of execution was symbolically
marked with a wooden cross and a crown of thorns.
A bronze statue titled “The Earth” by the sculptor Miloš Zeta was
placed here in 1978. Commemorative plaques with personal data of
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the victims are located opposite to the execution place, approximately
on the site where parallel wooden sheds once stood, which were
used as a temporary warehouse for the coffins with the bodies of the
executed before they were moved to a crematorium. Inscriptions on
the metal plaques state the names of the victims as well as the hour,
day, month and year of their execution. The numbers after the names
give the length of the life spans of the individual persons. Today, a
stone mosaic by the painter Martin Sladký can be found on the wall in
the former stables area. The mosaic is supplemented with verses by the
poet Miroslav Florian, carved in a concrete rampart: “Stop for a while
… our blood entered this soil but we have arisen again.” The area with
earthworks and a decorative gate was designed by Ing. Arch. L. Todl
and J. Polák. The whole memorial, including the statue was declared
a national cultural monument by a decision of the Czech government
on 28 February 1978.
The wooden cross with the crown of thorns was renovated and
re-erected in 1990. After 17 years, the cross succumbed to decay and
a new metal commemoration cross with a crown of thorns was erected
with the consent of the curators at the expense of the city district of
Prague 8 in the Kobylisy firing range in mid-November 2007.
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Kobyliská střelnice
D

nešní pietní území je architektonicky upravenou částí
severního prostoru dřívější rozsáhlé vojenské střelnice. Národní
kulturní památku Kobyliská střelnice najdete na území Prahy 8,
mezi panelovými domy a ulicemi Žernosecká a Čumpelíkova,
v obdélníkovém prostoru uzavřeném náspy.
Střelnice byla zřízena již v roce 1890 a původně sloužila pro výcvik
pěchoty. Po 1. světové válce zde kromě pěchoty nacvičovaly i městské
sbory, Sokol a další civilní organizace. Za německé okupace, v letech
1939–1945, sloužila střelnice k hrůzným účelům, a to k represivním
popravám. Německá správa proměnila tamní konírnu na poslední
věznici odsouzených a v severní části střelnice zřídila hromadné
popraviště. V té době měřila střelnice po obvodu 5 000 metrů a její
délka byla 1 100 metrů. Od okolního světa byla relativně izolována
ostnatým drátem. Ve vzdálených rodinných domech nesměl nikdo
v době od 18 do 6 hodin opouštět byt ani otevírat okna.
Nejvíce represivních poprav proběhlo v prostorách střelnice
v Kobylisích po atentátu na Reinharda Heydricha v období tzv.
II. stanného práva. Za 33 dnů, od 30. května do 3. července 1942,
zde bylo prokazatelně popraveno 539 lidí: 463 mužů a 76 žen, jen
výjimečně jiné než české národnosti. Mezi nimi bylo i mnoho
významných vědců, umělců, politiků a vojáků. Mimo jiné zde byli
4. a 5. září 1942 popraveni i čtyři představitelé české pravoslavné
církve (Gorazd, Čikl, Sonnewend, Petřek), která poskytla azyl
československým parašutistům v kostele sv. Cyrila a Metoděje po
atentátu na R. Heydricha. Podle neúplných seznamů zde bylo v období

od 30. září 1941 do 7. května 1945 popraveno více než 755 lidí. V roce
1943 se tu konala veřejná poprava čtyř českých četníků odbojářů:
Bojas, Famfulík, Jirásek, Rajmon, a za Pražského povstání, dne
7. května 1945, zastřelila popravčí četa vojáků zbraní SS před vchodem
do střelnice trojici obyvatel Kobylis.
Po druhé světové válce byla vojenská střelnice opět převzata
československou armádou a přešla pod správu Posádkového velitelství
v Praze. Několik let byla znovu používána pro cvičnou střelbu, ale
také pro činnost zájmových organizací. V padesátých letech význam
Kobyliské střelnice pro účel moderní armády značně poklesl, střelnice
již technicky nevyhovovala a byla používána pouze příležitostně
pro cvičnou střelbu. Nakonec, asi do poloviny roku 1968, sloužila
Armádnímu filmu. Popravčí místo bylo ihned po osvobození v roce
1945 symbolicky označeno dřevěným křížem s trnovou korunou.
V roce 1978 zde byla umístěna bronzová plastika „Země“ od
akademického sochaře Miloše Zeta. Pamětní desky s osobními daty
obětí jsou umístěny proti popravčímu místu, přibližně v místech,
kde kdysi stávaly podélné dřevěné kůlny, které sloužily k dočasnému
ukládání rakví s popravenými před jejich odvozem do krematoria.
Nápisy na kovových deskách uvádějí kromě jména také hodinu, den,
měsíc a rok popravy. Za jménem je též uveden dovršený věk života
jednotlivých osob. V prostoru bývalé konírny je dnes kamenná
mozaika, kterou na stěně vytvořil akademický malíř Martin Sladký.
Tu doplňují verše básníka Miroslava Floriana vtesané do betonového
valu: „Zastav se na chvíli ... krev naše vstoupila do této země, ale my
znovu se vzpřímili.“ Architekturu areálu s valy a dekorativní branou
vytvořili ing. arch. L. Todl a J. Polák. Celé místo památníku, a to včetně
plastiky, bylo dne 28. 2. 1978 prohlášeno usnesením české vlády za

národní kulturní památku. V roce 1990 byl dřevěný kříž s trnovou
korunou obnoven a znovu vztyčen. Po 17 letech byl dřevěný kříž
napaden hnilobou a v polovině listopadu 2007 byl se souhlasem
památkářů na náklady radnice osmé městské části na kobyliské
střelnici vztyčen nový kovový pietní kříž s trnovou korunou.
Otevírací doba:
duben–říjen 8–18 hod.
listopad–březen 9–16 hod.

Kobylisy Firing Range
T

oday’s place of reverence is an architecturally arranged part of the
northern section of a former extensive military shooting range. The
national monument of the Kobylisy Firing Range can be found within
the Prague 8 city district, between prefabricated blocks of flats and
Žernosecká and Čumpelíkova streets, in a rectangular area closed off
by earthworks.
The firing range was built in 1890 and was originally used
for infantry training. After the First World War it was also used as
a training ground by municipal corps, the Sokol association and other
civilian organizations. In 1939–1945, during the Nazi occupation, the
firing range had a horrific purpose, serving as a place of repressive
executions. The German administration converted local stables into
the last prison for the condemned and the northern part of the firing
range became a place of mass execution. At that time, the firing range
had a perimeter of 5,000 metres and was 1,100 metres long. It was
relatively isolated from the surrounding world by barbed wire and
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