Američtí ženisté i po letech vzpomínali na lidové kroje
Jiří Frýbert
Je dobře známo, že Klatovy osvobodila 5.5.1945 2. jízdní skupina a Sušici pak 4.
obrněná divize o den později. Obě tyto vojenské formace podporovalo několik
dalších jednotek, které usnadňovaly jejich postup a podporovaly je v bojových
činnostech. I tato menší vojenská uskupení si zaslouží naši pozornost a
vzpomínku. Jednou z těchto polozapomenutých jednotek je i 150. ženijní bojový
prapor (150th Engineer Combat Battalion).
Jednotka vznikla v únoru 1943. Průměrný věk mužstva byl 19 let a byli to všechno
mladí muži ze šesti států Nové Anglie na severovýchodě USA. Po výcviku
v amerických kempech se přesunuli v prosinci do Velké Británie, kde pokračoval
trénink v ženijních dovednostech. Mezi ně patřila především stavba mostů (jak
pontonových, tak pevných), deaktivovat nevybuchlou munici a provádět různé
stavební úpravy při podpoře bojujících jednotek. V případě potřeby pak byli
nasazeni jako pěchota.
4.7.1944 se vylodili v Normandii na pláži Omaha. Při postupu Francií stavěli
například v září most přes řeku Moselu nebo v prosinci přes řeku Sáru. V lednu
roku 1945 to pak byl v Lucembursku třeba most přes řeku Sauer. Ke konci března
postavili v Oppenheimu první most přes řeku Rýn, který byl v sektoru Pattonovy
Třetí armády. V té době byla jednotka již několik měsíců součástí 1135. ženijní
bojové skupiny, která podporovala v operacích XII. sbor Třetí armády.
Na konci dubna se od jednotky odpojila rota A, která dostala rozkaz podporovat
v postupu Druhou jízdní skupinu. S nimi došli přes Železnou Rudu až do Klatov.
Zbytek praporu se 5. května připojil k Čtvrté obrněné divizi v bavorském
Rinchnachu a o den později dorazil kolem sedmé hodiny večerní do Sušice. Jejich
úkolem bylo během postupu do Československa především odstraňovat zátarasy
a překážky z cest a vyplňovat krátery v silnicích.
V Československu strávila jednotka pouhý týden, přesto ve vzpomínkách vojáků
zanechala naše země vřelé vzpomínky. Vzpomínáno je především na to, jak je
občané nadšeně vítali a hostili. A dále na místní ženy ve vyšívaných lidových
krojích. Někteří vojáci si tyto kroje odváželi i domů na památku. Čas u nás
strávený je z jejich strany hodnocen jako příjemný i přes to, že i po skončení války

museli vykonávat svoje každodenní vojenské povinnosti. Rota A pokračovala v
udržování silnic, ničení nepřátelských min, hlídání zajatců a likvidaci ukořistěných
zbraní. Roty B a C pracovaly na údržbě silnic a mostů a to nejen v Sušici, ale také
Hošticích, Volyni, Stříbrných Horách a Horažďovicích.
Ráno 12.5.1945 zamávali ženisté Sušici a přesunuli se do bavorského města
Parkstetten, kde měli za úkol postavit dva mosty přes Dunaj. Následně byli
převeleni do Regensburgu, kde zůstali až do konce svého působení v Německu.
Vojáci z tohoto ženijního praporu připluli zpět do New Yorku na konci října 1945
a krátce na to byla jednotka deaktivována.
Ocelové mosty, které během války postavili, měly v součtu délku 1400 metrů, ty
pontonové by dohromady daly 1800metrů. Mnoho z nich bylo postaveno pod
palbou nepřítele. Za své mimořádné bojové zásluhy během bitvy v Lucembursku
si prapor vysloužil dokonce ocenění Presidential Unit Citation. Díky za vaši
obětavost zaznívá po 76 letech i ze západních Čech.

Příběh Arthura Bouchera
Jedním z vojáků, kteří strávili týden v Sušici, byl i S/Sgt. Arthur E. Boucher (19232003) z roty B. Pocházel z města Northborough ve státě Massachusetts. Do
armády narukoval v březnu 1943, následoval tak svého otce, který se jako ženista
zapojil do bojů v Evropě již během první světové války. Arthur v dospívání hodně
lovil, aby si přivydělal prodejem kožešin, takže zacházení s puškou mu nečinilo
potíže. Ještě než odjel do Evropy, oženil se v srpnu 1943 se svojí středoškolskou
láskou Ruth. Na bojištích ve Francii ho pak zastihl telegram o narození dcery.
Vzpomínal například, jak při odstraňování překážek z cesty nešlo pouze o uměle
vytvořené zátarasy, ale také o mrtvé krávy, koně nebo německé vojáky. Nebo jak
byly vzácné suché a čisté ponožky; ponožky přeprali v helmě a zavěsili je do
podpaží, aby uschly. Za zranění dělostřeleckou střepinou při překonávání řeky
Sauer dostal Purpurové srdce. Několik kousků střepiny už mu v noze zůstalo,
takže po zbytek života pípal, když procházel na letišti detektorem kovů. Když
během stavby mostu přes Rýn dokázali zajmout ještě německé vojáky, kteří měli
na svědomí jejich ostřelování, dostal za statečnost Bronzovou hvězdu. Při

vzpomínkách na Sušici se mu vybavovala především radost v ulicích a to, jak je
lidi milovali.
Po návratu z války si koupili se ženou dům v Northborough a nastoupil do firmy,
která vyráběla komponenty do tkacích strojů. Manželka se věnovala především
výchově šesti dětí, které se jim postupně narodily. Rádi trávili čas na chatě na
břehu Atlantiku, věnovali se turistice, golfu, zahradničení a společenskému tanci.
Manželství, které trvalo skoro šedesát let, přetnulo až Arthurovo úmrtí v roce
2003, bylo mu 79 let.

Arthur E. Boucher se svoji zenou Ruth v rodnem Northborough, Massachusetts po te, co absolvoval zakladni
vojensky vycvik. Zdroj Michael Bouche
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Staff Sergeant Arthur E. Boucher z roty B 150. zenijniho praporu poslal v roce 1945 z Evropy tuto fotografii
sve zene Ruth. Zdroj Michael Boucher
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