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7. Přílohy  

7.1 Seznam příloh  

1. Mapa města Mirovice a okolních obcí (Google Maps: Mirovice [online]. [cit. 

2016-03-22]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps/place/Mirovice/@49.517416,13.9823923,12.75z/data=!

4m2!3m1!1s0x470b153d4910c90d:0x400af0f66157620) 

2. Plánek města Mirovice (Mirovice: oficiální web města: Plán města [online]. [cit. 

2016-03-22]. Dostupné z: http://www.mirovice-mesto.cz/plan-mesta/gs-

1141/p1=5041) 

3. Říšské prapory s hákovým křížem na budově radnice a na Okresní 

hospodářské záložně v Mirovicích (fotografie ze soukromého archivu Luďka 

Zemana) 

4. Rekvizice mirovických zvonů z místního kostela z důvodu nedostatku 

válečného materiálu (fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

5. Letecký útok na obec Mirotice dne 29. dubna roku 1945 (fotografie ze 

soukromého archivu Luďka Zemana) 

6. Mirotická škola po leteckém náletu v dubnu roku 1945 (fotografie ze 

soukromého archivu Luďka Zemana) 

7. Mirotické domy, které byly postiženy dubnovým bombardováním v roce 1945 

(fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

8. Doutnající vraky vozů, které byly zasaženy náletem v dubnu roku 1945 

v Miroticích (fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

9. Místní obyvatelé zahazovali trychtýře po shození pum v červenci roku 1944 

(fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

10. Místní obyvatelé zahazovali trychtýře po shození pum v červenci roku 1944 

(fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

11. Na obrázku vlevo Bedřich Zeman, který byl členem místního podzemního 

hnutí (fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

12. Pochvalné uznání pro Bedřicha Zemana, který se zúčastnil květnových bojů 

(fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

13. Američané v Mirovicích v květnu 1945 (fotografie ze soukromého archivu 

Luďka Zemana) 

14. Američané se postavili proti Němcům (fotografie ze soukromého archivu Luďka 

Zemana) 

15. Američané odzbrojili německé vojáky, kteří pak mohli pokračovat „nach 

Blatná“ (fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 
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16. Ozbrojení němečtí vojáci na mirovickém náměstí (fotografie ze soukromého 

archivu Luďka Zemana) 

17. Lidé vítají sovětské tankisty na mirovickém náměstí (fotografie ze soukromého 

archivu Luďka Zemana) 

18. Sovětští vojáci v Mirovicích (fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

19. Odstavené německé vozy na státní silnici. Nastal tzv. „veletrh“ pro místní 

obyvatele (fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

20. Odstavené vozy na státní silnici. Němečtí vojáci zde vše zanechali a prchali 

„nach Blatná“ (fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

21. Kolona německých vozů na státní silnici (fotografie ze soukromého archivu 

Luďka Zemana) 

22. Pozůstatky po německých jednotkách v poli mezi křižovatkou a obcí Lety 

(fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

23. Hostinec „Na  Knížecí v Čimelicích, kde probíhala jednání o kapitulaci 

(fotografie ze soukromého archivu Luďka Zemana) 

24. Dnešní podoba Díkova mlýna v Rakovicích, kde probíhala jednání 

o kapitulaci (Vodnimlyny.cz: Díkův, Rakovický mlýn [online]. [cit. 2016-03-22]. 

Dostupné z: http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/800-dikuv-rakovicky-mlyn) 

25. Rodina Díkova s příslušníkem Rudé armády (SOkA Písek: Toman Jan 1916-

2003, kartón č. 39, inv. č. 1010. Novinové výstřižky. In: Jihočeská pravda, Otazníky 

nad poslední kapitulací. 4. 5. 1990) 

http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/800-dikuv-rakovicky-mlyn
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1. Mapa města Mirovice a okolních obcí  

 

2. Plánek města Mirovice 
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3. Na obrázku jsou vidět říšské prapory s hákovým křížem na radnici či 

na Okresní hospodářské záložně v Mirovicích  
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4. V roce 1942 byly sejmuty z místního kostela zvony, které byly určeny 

pro válečné důvody. Ve zvonici byl zanechán pouze jeden zvon  
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5. Letecký útok na obec Mirotice dne 29. dubna roku 1945 

 

6. Mirotická škola po leteckém náletu v dubnu roku 1945  
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7. Mirotické domy, které byly postiženy dubnovým bombardováním v roce 1945 

 

8. Doutnající vraky vozů, které byly zasaženy náletem v dubnu roku 1945 

v Miroticích 



130 

 

 

9. Spojenecká letadla shodila pumy nedaleko obce Pohoří na vrchu Křemenici . 

Místní obyvatelé museli zahazovat vzniklé trychtýře  

 

10. Obyvatelé na Mirovicku zahazovali vzniklé krátery v poli  
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11. Na obrázku vlevo Bedřich Zeman, který byl členem místního podzemního 

hnutí  

 

12. Pochvalné uznání pro Bedřicha Zemana, který se zúčastnil květnových bojů  
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13. Američané v Mirovicích v květnu 1945  

 

14. Američané se postavili proti Němcům  

 

15. Američané odzbrojili německé vojáky, kteří pak mohli pokračovat „nach 

Blatná“  
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16. Ozbrojení němečtí vojáci na mirovickém náměstí  

 

17. Lidé vítají sovětské tankisty na mirovickém náměstí  
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18. Sovětští vojáci v Mirovicích  

 

19. Odstavené německé vozy na státní silnici. Nastal tzv. „veletrh“ pro místní 

obyvatele  
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20. Odstavené vozy na státní silnici. Němečtí vojáci zde vše zanechali a prchali 

„nach Blatná“  

 

21. Kolona německých vozů na státní silnici  
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22. Pozůstatky po německých jednotkách v poli mezi křižovatkou a obcí Lety  

 

23. Hostinec „ Na Knížecí“ v Čimelicích, kde probíhala jednání o kapitulaci  
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24. Dnešní podoba Díkova mlýna v Rakovicích, kde probíhala jednání 

o kapitulaci  

 

25. Rodina Díkova s příslušníkem Rudé armády 

 


