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výtisk zdarma

První vstoupili
na české území
„Tough 'Ombres“
První američtí vojáci překročili
českou hranici 18. dubna v 9:55
hodin.
Průzkumná
četa
358. pluku 90.
pěší divize
(tzv. Tough 'Ombres ze států
Texas a Oklahoma) XII. sboru
Pattonovy
Třetí armády
vstoupila na české území v místě
zvaném Kočičí hlava u Hranic
u Aše, které osvobodila.
K dalším střetům s Němci došlo
25. dubna, kdy Američané osvobodili
Cheb. Poté musel generál Eisenhower
postup amerických vojsk z politických
důvodů zastavit. Dne 30. dubna se
Američané dohodli s Rusy na posunutí
demarkační linie na osu Karlovy
Vary – Plzeň – České Budějovice a
4. května 1945 byly síly generála
Pattona rozvinuty podél hranice a
připraveny na útok. Chronologii
postupu amerických jednotek najdete
na www.aic.cz/osvobozeni

Vítání amerických osvoboditelů v Sušici 6. května 1945.

Operace Kovboj na Domažlicku
zachránila stovky vzácných koní
Věrna své pověsti „Pattonových duchů“ se bojová skupina
42. eskadrony náhle zjevila 28. dubna 1945 v Hostouni
na Domažlicku, kde se zúčastnila zřejmě nejslavnější bojové akce
pod velením Charlese H. Reeda, „Operation Cowboy“, což byl
krycí název pro záchranu 650 vzácných koní z celé Evropy, které
Němci ukrývali v hostouňském hřebčíně.
Prvotní úkol zněl ovšem
jinak — osvobodit
válečné anglické,
americké, francouzské a
polské zajatce, kteří byli
nacisty vězněni u Bělé
nad Radbuzou.
Plukovník Reed, oddaný
kavalerista a velký
koňák, se rozhodl spojit
osvobození zajatců i
záchranu vzácných koní v jedinou akci.
Více na www.aic.cz/osvobozeni/operace-kovboj

Velvyslanectví USA v Praze děkuje obcím a městům v západních a jihozápadních
Čechách, které každoročně organizují akce připomínající osvobození americkou
armádou. Američtí diplomaté považují účast na těchto akcích za velkou čest a rádi by
vyhověli všem žádostem, ale bohužel to není vždy možné.
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Američtí vojáci
přivezli kromě
svobody
i potravinovou
pomoc UNRRA
Americká armáda přivezla do
Československa potraviny a
hygienické potřeby, které zde v
poválečném období nikdo
neznal. Řadu dovezených
produktů v rámci akce UNRRA
vystavuje muzeum Patton
Memorial v Plzni.
Návštěvníci v muzeu uvidí doklady
o pomoci UNRRA, která v
poválečných dobách umožnila
mnoha lidem překonat těžkou situaci
— potravinové příděly všeho druhu,
prázdné či dosud neotevřené
konzervy, pytle od mouky a kukuřice
či populární žvýkačky. Více na
www.patton-memorial.cz

Američtí vojáci přivezli i pivo a colu, která byla pro místní obyvatelstvo novinkou.
V muzeu je k vidění také řada pochutin — od konzervované slaniny přes sušené mléko
až po citronový prášek. Tou nejzajímavější bylo prý burákové máslo.

Vydejte se po stopách amerických vojáků
v západních Čechách i na Moravě!
Fanoušci geocachingu
se
mohou vydat po stopách
generála Pattona a hledat sedm
keší série „U.S. Army 1945“.
Díky této sérii, kterou založilo
Americké centrum Velvyslanectví
USA v Praze ve spolupráci s Patton
M e m o r ia l P i ls e n a k l ub e m
geocacherů z Plzeňska v roce 2010,
máte možnost
objevit zajímavá
místa západních Čech a dozvědět
se detaily o osvobozovacích akcích

Příběhy pamětníků osvobození
v chytrých telefonech
Vzpomínky na osvobození v Plzni, první setkání s americkými
vojáky a na radost z vytouženého konce války jsou dostupné na
webových stránkách Paměti národa www.pametnaroda.cz
i v chytrých telefonech.
Aplikace, kterou si můžete stáhnout na www.mistapametinaroda.cz,
zprostředkovává ve zvukové i textové podobě vyprávění pamětníků o
posledním bombardování Plzně a o dramatických chvílích vyčkávání v krytech,
povstání ve Škodových závodech či průběhu osvobození západních Čech
jednotkami 3. americké armády pod velením generála Pattona. Projekt Paměti
národa „Osvobození západních Čech americkou armádou v roce 1945“
podpořilo Velvyslanectví USA granty v roce 2013 a 2014.
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americké armády. Na Moravě
můžete hledat keše série „Letecké
bitvy 1944“, jež vás zavede do míst,
kde havarovala americká letadla,
nebo k pomníkům amerických
pilotů, kteří zahynuli v leteckých
bitvách nad českým území v roce
1944. Série vás zavede i do míst
nejkrvavější bitvy, která se odehrála
v prostoru mezi Olomoucí a
Přerovem. Více na www.aic.cz/

osvobozeni/geocaching

