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Památník kombinovanému oddílu

a československé samostatné obrn né brigádě ě
Obec  Kyš ice ,  okres  P lzeň  -  město

Do Kyšic 8. května 1945 přijel kombinovaný oddíl československé samostatné obrněné bri-
gády, vyslaný naší samostatnou obrněnou brigádou od Dunkirque ve Francii pod velením 3. ame-
rické armády generála Pattona. 

Vojáci se vraceli po šesti letech do vlasti a byli připraveni jet na pomoc Praze, jejich cesta 
však skončila v Kyšicích. Československý kombinovaný oddíl byl součástí 3. armády a vztahovala 
se na něj stejná nařízení jako na celou americkou armádu, což znamenalo, že nesměl překročit 
demarkační čáru. Do Prahy se nakonec příslušníci oddílu přece jen dostali až 11. května 1945, kdy 
vyrazili i bez povolení a s celým konvojem projeli Prahu. Druhý den 12. května 1945 se vrátili za 
demarkační čáru do Horní Břízy.

To byl střípek světové historie, který se udál v naší obci a já myslím, že je nutno si vážit 
hrdinství všech, kteří bojují za mír a demokracii.  

Tomuto Kombinovanému oddílu a Československé samostatné obrněné brigádě se roz-
hodla obec Kyšice vybudovat důstojné pamětní místo. V květnu roku 2007 byla v kulturním domě 
dvoudenní výstava dobových fotografií u příležitosti výročí ukončení II. světové války, na návsi byl 
rozbit vojenský kemp v místech, kde oddíl historicky tábořil.
 22. září loňského roku (2007) bylo provedeno poklepání na základní kámen památníku po-
sledním žijícím příslušníkem kombinovaného oddílu panem plukovníkem Václavem Strakou. Jako 
další válečný veterán byl této akci přítomen pan plk.v.v. Jaroslav Novák, žijící v Austrálii. Váleční 
veteráni v Rokycanech nasedli do historických vozidel OS Army club The Czech regiment a s ce-
lým konvojem projeli obcí Kyšice. Následovalo oficiální setkání na OÚ se vzácnými hosty - vojen-
ským a leteckým přidělencem obrany Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Sever-
ního Irska v Praze Jeho Excelencí panem plukovníkem Jamie Athillem, dalším hostem byl Vojen-
ský přidělenec Velvyslanectví Spojených Států Amerických v Praze Jeho Excelence pan plukovník 
Jeffrey Holachek, prezidentka hnutí „Na vlastních nohou“ paní Běla Gran Jensen, úřad vlády byl 
zastoupen ředitelem tiskového odboru panem Martinem Schmarczem, přítomen byl  brigádní ge-
nerál  Ing.  Miroslav  Bálint z ministerstva  obrany,  za  Parlament  České  republiky  pan  senátor 
MUDr. Richard Sequens, poslanec Mgr. Vladimír Dlouhý, příslušníci Československé obce legio-
nářské,  Českou  a  Slovenskou  obec  dělostřeleckou  zastoupili  pplk.  v  zál.  Ing.  Martin 
Neuschl, plk. v.v. Jan Klusáček a pplk. v zál. Jaroslav Stojan, první náměstek primátora města 
Plzně pan Jiří  Uhlík.  Zazněly  hymny,  byly  proneseny proslovy.  Poté se účastníci  přesunuli  do 
kulturního domu, kde proběhla beseda s válečnými veterány. Následovalo promítnutí dobového 
filmu.

V letošním roce bude realizován nápis na základním kameni v jazyce českém a anglickém 
včetně znaku OB. Součástí slavnostního odpoledne bude bohatý doprovodný program, vážící se 
k této události. 

Rámcový program slavnostního odhalení nápisu  : 
 zpracování výtvarného návrhu cílové podoby památníku - probíhá průběžně - včetně výhle-

dových akcí v příštích letech ( úpravy terénu, vybudování místa pro odpočinek vč. osazení 
laviček, osvětlení kamene a pod.)

 vydání brožury o průběhu konce II. světové války (fotografie Josef Syrový, texty Mgr. Karel 
Foud)

 příprava "Kyšické výzvy" plk. v.v. Václav Straka -  poslední žijící příslušník kombinovaného 
oddílu - výzva pro obce PK, ve kterých v roce 1945 byli příslušníci KO, ev. OB k připo-
mínkovým aktům 

 udělení čestného občanství plk. v.v. Václavu Strakovi   



 odhalení nápisu památníku
 jízda  historických  vozidel  obcí  s  následnou možností  prohlídky  techniky  veřejností  (OS 

Army club The Czech regiment pod vedením kpt. Higginse)
 polní mše (OS Army club The Czech regiment pod vedením kpt. Higginse)
 projevy u památníku včetně státních hymen
 promítnutí dokumentu o poklepání na základní kámen památníku
 projekce fotografií  z archivu (OS Army club The Czech regiment pod vedením kpt. Hig-

ginse)

PŘÍSLUŠNÍKŮM 
KOMBINOVANÉHO ODDÍLU 

A ČESKOSLOVENSKÉ 
SAMOSTATNÉ OBRNĚNÉ 

BRIGÁDĚ

DNE  8.5.1945 
DORAZIL NA ZDEJŠÍ NÁVES KOMBINOVANÝ ODDÍL 

POD VELENÍM
PODPLUKOVNÍKA ALOISE SÍTKA

DEVOTED TO
MEMBERS OF 

THE COMBINED DETACHMENT
AND

THE CZECHOSLOVAK INDEPENDENT ARMOURED BRIGADE

THE COMBINED DETACHMENT FROM THE CZECHOSLOVAK 
INDEPENDENT ARMOURED BRIGADE UNDER THE COMMAND OF LT. 

COL. ALOIS SÍTEK ARRIVED AT THE LOCAL VILLAGE GREEN ON MAY 8, 
1945

Vzhledem k volnému prostoru dále projektujeme rozvoj památníku instalace soch, dalších 
kamenných objektů s artefakty např. kovová helma - vše bude záležet na dostupných finančních 
prostředcích.     

Tato lokalita se jedinečně nabídla jako místo kde vojáci skutečně pobývali a to přímo napro-
ti škole, kde bylo velitelství. Zápisy vojáků jsou i ve školní kronice - archiv Plasy. Prostor dnešní 
zatravněné návsi lemovaný vzrostlými lípami je jedinečné místo, které splnilo nejnáročnější poža-
davky na umístění památníku:

 volný prostor v zeleni, který umožní vybudovat vhodné přístupové plochy
 dobrá viditelnost z přilehlých komunikací
 možnost konání pietních akcí většího rozsahu
 postupné rozšiřování památníku
 možnost vybudování posezení v zeleni

Zpracoval : Jana Hradská, starostka obce                                                                      Kyšice  
8.2.2008



Poznámka – pan Jaroslav Stojan (člen ČaSOD Praha):

Ze  144  příslušníků  Kombinovaného  oddílu  bylo  86  dělostřelců  –  příslušníků  PL-dělo-
střelecké baterie (kopie originálního seznamu je k dispozici). Dále velitel oddílu pplk. Alois Sítek byl 
protitankovým dělostřelcem. Také velitel brigády generál Liška byl původem dělostřelec.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že si budování tohoto památníku zaslouží pozornost a podporu 
také od naší ČaSOD (cechu svaté Barbory).

Pro finanční sponzorské dary na podporu vybudování tohoto památníku a s tím spojených aktivit 
uvádím  tyto  oficiální  kontakty  (jejich  ověření  lze  provést  u  pana  Martina  Neushla,  prezidenta 
ČaSOD Praha). Jedná se o oficiální účet obce Kyšice, zřízený k tomuto památníku:

Číslo účtu na památník v obci Kyšice
4000000885/8040
je to Oberbank


