
 

 

Voláme na vlně 415 metrů 

 

Praha 28. dubna 2015 – Exteriérová výstava „Voláme na vlně 415 metrů – Praha 3 

v Pražském povstání“ ukáže na dobových fotografiích umístěných přímo v ulicích Prahy 3 

poslední válečné dny roku 1945. 

 

 

Začátek výstavy naleznou zájemci na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde je na čtyřech výstavních 

panelech přiblížen průběh a význam celého povstání, organizace povstaleckých sil, rozmístění 

barikád a oběti bojů. Expozice poté pokračuje již přímo v místech významných událostí na 

Ohradě, u Bulhara, na Jarově, na náměstí Jiřího z Lobkovic, na Pražačce, před Nákladovým 

nádražím Žižkov a v ulici Na Třebešíně, přímo v místě bunkru, odkud vysílal na vlně 415 

metrů životně důležitý vysílač Strašnice 5. května ve 12.33 hodin volání o pomoc, které 

znamenalo signál k povstání na celém dosud neosvobozeném území ČSR. 

 

Výstavní panely mohou občané zhlédnout v ulicích Prahy 3 od 5. května do 5. června. 

Rozmístění všech panelů naleznete také v mobilní aplikaci Místa Paměti národa pod 

názvem trasy Voláme na vlně 415 metrů – Praha 3 v Pražském povstání. 

 

Výstava vznikla ve spolupráci mezi Městskou částí Praha 3, Ústavem pro studium totalitních 

režimů, Vojenským historickým ústavem Praha a Pamětí národa. 

 

V rámci oslav 70. výročí osvobození proběhnou na Praze 3 také další akce. Fotografická 

výstava složená z unikátních historických snímků z května 1945 bude od 7. do 29. května 

k vidění v Galerii pod radnicí. Informační centrum Prahy 3 připravilo sérii přednášek 

historiků z Ústavu pro studium totalitních režimů a UJEP v Ústí nad Labem. 

Vyvrcholením oslav na Praze 3 pak bude rekonstrukce bojů na barikádách 9. května. 

 

Další významné akce připravila organizace Post Bellum – Paměť národa v pražských 

Dejvicích. Zážitková výstava „Paměť národa – Osvobození 70“ ukazuje ve veřejném prostoru 

příběhy přímých účastníků války ze sbírky Pametnaroda.cz. Výstavu zahájí 8. 5. Koncert pro 

hrdiny na Dejvické ulici. Vyjma Dejvické ulice budou výstavní panely s příběhy sedmdesáti 

pamětníků instalovány od 1. 5. také v centru Prahy 1 a okolí pražského Anděla. 

 

 

Kontakt pro média:  

 

Jan Vondryska 

vedoucí oddělení výstav 

Ústav pro studium totalitních režimů 

tel: +420 725 787 529 

mail: jan.vondryska@ustrcr.cz 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 


