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A nap, amikor nem bombázták Prágát

A második világháború idején a szövetségesek 1943-tól rendszeresen bom-
bázták a német városokat és az iparvidékeket. Az angol-amerikai légitáma-
dások alól a Cseh-Morva Protektorátus sem volt kivétel. A németek által 
megszállt cseh-morva területeken összpontosult a birodalom egyik jelentős 
iparvidéke, amely a német háborús erőfeszítések szempontjából létfontos-
ságú volt. A bombázásoktól azonban – az ipari létesítmények mellett – so-
kat szenvedtek a városok is, mint pl. Prága, Plzen (Pilsen) vagy Most és 
környéke. A cseh területek elleni szövetséges bombázások 1944-re egyre 
intenzívebbé váltak, ennek dacára mégis volt egy olyan nap, amikor Prágát 
a szövetségesek nem bombázták. A fent említett események inspirálták Mi-
chal Plavec cseh történészt, hogy egy rövid tanulmányt készítsen a második 
világháborús cseh területek feletti légi háborúval kapcsolatban. A publiká-
ció a Historie a vojenství című cseh hadtörténeti folyóiratban látott napvi-
lágot, amely folyóirat negyedévente jelenik meg a cseh Hadtörténeti Intézet 
gondozásában. A periodikában hadtörténészek, történészek jelentetnek meg 
tanulmányokat és recenziókat. A szerző maga a cseh Technikai Múzeum 
aviatikai intézetének az igazgatója. Korábban már több publikációja is meg-
jelent a témában.

Tehát Michal Plavec a tanulmányban a Cseh-Morva Protektorátus fe-
lett zajló légi háborúval foglalkozik. A szerző csak a cseh területeken zajló 
eseményeket tárgyalja, a Morva területekkel a cikkben nem foglalkozik. 
Az események tárgyalásába az 1944-es évtől kezd bele, mivel ettől az évtől 
számolhatunk erőteljesebb szövetséges légi tevékenységgel a terület felett, 
és ebben az esztendőben veszi kezdetét a masszív német légvédelem kiépí-
tése a területen.

Michal Plavec túlnyomórészt levéltári forrásokat használ fel a tanulmá-
nyában. A műben górcső alá veszi a német védelmi intézkedéseket, vala-
mint foglalkozik néhány markánsabb szövetséges légitámadással, és azok 
tervével. Ezeken kívül a szemben álló felek terveit és azok megvalósítását 
külön-külön is vizsgálja.
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A fő hangsúlyt a német védelmi erőfeszítések bemutatására helyezi. A 
tanulmány lényegében arról szól, hogy mivel a régió fontos hadiipari köz-
pontja volt a német hadseregnek, így miután az olaszországi előrenyomulás 
után a szövetséges bombázóknak olasz légitámaszpontokról elérhető közel-
ségbe került a cseh-morva területek ipara, elkezdődhetett a terület felett az 
intenzív légi háború. A szövetségesek a német hadiipar stratégiai fontossá-
gú telepeit akarták megsemmisítetni, mint pl. a prágai ČKD (Prágai Első 
Cseh-Morva Gépépítő Társaság) gyárat, vagy a plzeni Skoda gyárat, vagy 
a Most környékén kiépült olajfinomítót, a teljesség igénye nélkül csak a 
legfontosabbakat említve. A másik oldalt tekintve pedig a németek ezeket 
szerették volna minél hatékonyabban megvédeni. Az események az általá-
nos hadi helyzet következtében 1944 második felére gyorsultak fel. A német 
légierőnek addig nem volt a protektorátus területén külön vadászvédelme 
– a Luftwaffe gyengesége miatt. Ezt a hibát a háború végéig sem tudták 
kiküszöbölni, pedig nagy szükség lett volna a helyben lévő vadászokra. 
Az amerikai és angol bombázók berepüléseit más körzetekből átirányított 
vadászalakulatokkal, és főleg légvédelmi tüzérséggel próbálták megaka-
dályozni. A németek a légvédelmi tüzérséget meglepően nagy számban 
csoportosították a legfontosabb hadiipari létesítmények körzetébe. Ennek 
köszönhetően a legjelentősebb légvédelemmel Plzen és Most környéke ren-
delkezett. Ezen két körzettel összehasonlítva Prága, mint központ elenyésző 
légvédelemmel volt ellátva. Michal Plavec ezen állítások alátámasztására 
pontos, számszerű adatokat mutat be, amelyek elsődleges forrásokból szár-
maznak (korabeli német katonai jelentések). A német erőfeszítések szemlél-
tetése végett csak egy adatot emelnék ki a sok közül. 1944 júniusától 1944. 
október 30-ig a Most környéki olajfinomítókat 300 db. különböző kaliberű 
légvédelmi löveg védte, és a tisztánlátás kedvéért ezek nagyrészt nehéztü-
zérségből álltak, tehát 88 mm-es és attól nagyobb űrmérettel. Az amerikai 
nappali légitámadások következtében azonban rövidesen kiderült, hogy a 
légvédelemnél a nagy mennyiség és a nagy kaliber nem mindig elegendő. 
A kis kaliberű légvédelmi lövegek hiánya miatt az alacsonyan repülő ame-
rikai vadászok ellehetetlenítették a nehéz légvédelmi lövegek harci tevé-
kenységét, és 1944-re a német légvédelmi lövegek kezelőszemélyzete sem 
tartozott az elsőrangúan kiképzett, tapasztalt sorállomány közé. Többnyire 
nagyon fiatalok, vagy nagyon öregek, sőt nők, és túlnyomórészt nem német 
nemzetiségűek alkották a személyzetet. Az író kiemeli (levéltári forrásokra 
hivatkozva), hogy a német parancsnokság még a háború ezen előrehaladott, 
számukra kritikus szakaszában sem szívesen alkalmazott cseh nemzetiségű 
legénységet, még kisegítő feladatokban sem, mivel nem tartották őket meg-
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bízhatóaknak. A fent tárgyalt dolgok tükrében nem meglepő, hogy a német 
légvédelem szinte alig tudott lelőni egyet-egyet a szövetséges bombázók 
közül. A bombázók elenyésző veszteségeit az a néhány német vadászgép 
okozta, amelyeket egy-egy akció erejéig nélkülözni tudott a birodalom más 
frontokon. A német védelem ezek tükrében totális fiaskónak tűnik, egyetlen 
körülmény kedvezhetett a védőknek, az pedig az időjárás volt.

A másik oldalról – az amerikaiak szemszögéből – a dolgok sokkal olajo-
zottabban mentek. A kezükben volt a kezdeményezés, ők voltak a támadók. 
Mennyiségi és minőségi fölényüknek köszönhetően egy-egy légitámadás 
során könnyen tudtak egy adott terület felett korlátlan légi uralmat kivívni 
a vadászszázadaik segítségével. A repülőszemélyzet jó kiképzése, a nagy 
mennyiségben bevethető, hatalmas bombaterhet elbíró modern bombázóre-
pülők, és a légi fölény azonban nem mindig voltak elegendőek a sikerhez. 
A rossz, felhős időjárás, és a korabeli célzó berendezéseknek köszönhetően 
sokszor a repülőerődök bombaszőnyege nem a megfelelő helyre pottyant. 
A téves hírszerzési információk is rossz helyre juttathatták a drága bomba-
terhet. Mostot és Plzent rendszeresen bombázták, több-kevesebb sikerrel. 
Károk az ipari létesítményekben mindig voltak, de kijavíthatók. A nappal 
bombázó amerikai légierőnek mindig precíz tervei voltak az éppen aktuális 
bevetéssel kapcsolatban. Általában volt egy fő célpont és egy másodlagos 
célpont, ami akkor lépett elő elsődleges célponttá, ha a fő célpont felett nem 
tudták ledobni a bombákat. Az amerikai légierőnek 1944. október 30-ra is 
volt egy komplett terve. A bombázóknak, vadászfedezettel, Olaszországból 
kiindulva cseh ipari létesítményeket kellett bombázniuk. Egy szokványos 
hadműveletről lévén szó, többnyire a szokásos célpontokkal: a Skoda-gyár, 
a prágai ČKD telephelyei, valamint egy kis olajfinomító Kralupy nad Vl-
tavou-nál. A hírszerzés adatai azonban hibásak voltak, mivel a kralupy-i 
olajfinomító épp akkoriban nem termelt.

Másodlagos célpontokként ausztriai célokat jelöltek meg. Az időjárás 
rosszra fordulásának köszönhetően a célpontok felett október 30-án és 31-
én is felhős volt az ég, ezért az akciót lefújták, és az amerikaiak az ausztriai 
célokat bombázták. Így menekült meg Prága városa 1944. október 30-án az 
amerikai légitámadástól.

A tanulmány címe alapján az ember azt várná, hogy a szerző végig Prága 
városának felkészültségét, korábbi amerikai terveket a támadására, és ehhez 
hasonló dolgokat fog boncolgatni. Ehelyett ettől a naptól visszavezetve, te-
hát 1944. október 30-tól, a cseh területek feletti légi háborút mutatja be rész-
letesen. Több lényeges momentumra is kitér, a védők és a támadók szem-
pontjából is, és az egész azzal a haditervvel csúcsosodik ki, amelyet végül 
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nem sikerült végrehajtani. A sors furcsa fintora, hogy 1944.október 30-án 
a németek nem tudták megmutatni mire képes a védelmük, az amerikaiak 
pedig nem tudták kamatoztatni elsöprő számbeli erőfölényüket. Michal 
Plavec egyedi megközelítése és ahol szükséges, ott konkrét adatok közlése 
– természetesen levéltári forrásokból – teszi érdekessé és tanulságossá a 
tanulmányt. Ilyen koncepcióban valószínűleg még a cseh olvasóközönség 
sem találkozott a témában írt művel. Magyarországon pedig kimondottan a 
téma cseh érdekeltségű részével nem túl sokan foglakoztak. Michal Plavec 
történész a protektorátus dokumentumai mellett amerikai levéltári anyago-
kat is hasznosít, és igénybe veszi a már korábban a témában vagy azzal ös-
szefüggésben megjelent cseh szerzők szakirodalmát is. Így összességében 
véve, a tanulmány pontos és precízen végigvezetett, az információ, amiket 
közöl szintén fontos és tanulságos is. Ezzel képet kaphatunk arról, hogyan is 
nézett ki egy adott terület támadása a szövetségesek részéről, olyan területet 
tekintve, ami a birodalmi erők szempontjából fontos volt, de a legtöbb eddi-
gi szakirodalom ezeket elhanyagolta. Ugyanakkor arról is képet ad, hogy a 
véletlenek mennyire rányomták bélyegüket egy-egy támadás kimenetelére.

Michal Plavec: Den, kdy nebyla bombardována Praha. Několik poznámek k nuskutečněnému 
náletu 30. října 1944. (Egy nap, amikor nem bombázták Prágát. Néhány megjegyzés az 
1944. október 30-i meg nem valósult légi támadásához). Historie a vojenství, Ročník LX, 
(Číslo 4/2011), 42–53.
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