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Den Stráže obrany státu
Ve svátek české státnosti, tj. 28. září 2022, proběhne hned na několika místech Rychnova
nad Kněžnou ojedinělý program pod jednotným názvem „Den Stráže obrany státu“. Ten
připomene jak stále nepříliš známý uniformovaný sbor první republiky kauzálně spjatý
s místním regionem, tak uctí památku významné osobnosti majora pěchoty (po roce
1945 hodnost plukovník) Františka Kynycha.
Jak bylo výše uvedeno, speciální bezpečnostní sbor „Stráž obrany státu“ patří stále mezi ty
méně známé, avšak jeho dějinný význam a svedené boje jsou nesmazatelné. Byli to právě
„sosáci“, jak se dle zkratky SOS těmto příslušníkům přezdívalo, kteří se stali prvními
bojovníky 2. světové války na straně protinacistické koalice. „Připravovaná akce našeho
muzea a Československé obce legionářské – Jednota Hradec Králové se má stát určitým
bořičem mýtu, který se traduje v naší společnosti o kapitulaci Československa bez jediného
výstřelu. Právě desítky padlých a stovky zraněných v nevyhlášené pohraniční válce z řad SOS
na podzim 1938 mluví o pravém opaku,“ říká na úvod ředitel Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Tomáš Zelenka.
Připravovaná akce nabídne velice bohatý program. Více již dodává Mgr. Jan Hrubecký,
vedoucí oddělení Muzea války 1866 MVČ HK: „Program začne úderem 10 hodiny
dynamickými ukázkami podoby a fungování československé armády v 30. letech 20. století
v areálu bývalých rychnovských kasáren, které jsou v současnosti sídlem rychnovského
muzea. Návštěvníci budou moci zhlédnout výcvik čs. pěšáků, jejich životních podmínek při
bojovém nasazení či jak se mezi sebou útvary čs. armády a SOS dorozumívaly. Určitým
vrcholem této části programu bude ukázka obrněného automobilu vzor 30 v akci.“
V Synagoze – Památníku Karla Poláčka ve 14 hodin odstartuje přednáškový blok. Přednášku
o sboru Stráže obrany státu přednese spisovatel a přední odborník na tuto problematiku Ing.
Jaroslav Beneš. Po něm od 15:30 naváže prezentace Radka Vorla, předsedy Československé
obce legionářské – Jednoty Hradec Králové, na téma československých legií v Rusku.
V 16 hodin bude z areálu bývalých kasáren odcházet uniformovaná jednotka, a to směrem
k Městskému úřadu v Rychnově nad Kněžnou, kde proběhne vrchol celé akce. „Od 17 hodin
proběhne slavnostní odhalení pamětní desky majora pěchoty Františka Kynycha na budově
původního traktu Městského úřadu (roh ulic Havlíčkova a SNP). Jedná se o budovu
někdejšího velitelského stanoviště mjr. Kynycha, který byl velitelem rychnovského praporu
SOS,“ upřesňuje edukátorka rychnovského muzea Mgr. Martina Marxová.
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Osobnost majora Františka Kynycha však přesahuje rychnovský region. Po svém zajetí na
východní frontě během 1. světové války roku 1916 dobrovolně vstoupil do československých
legií. Se zbraní v ruce i během bitvy u Zborova přispěl ke zrodu samostatného státu. „Svou
odvahu a vlastenectví dokázal taktéž během nacistické okupace svým angažmá v řadách
Obrany národa, která jej stála mučení okupačními represivními orgány, obavy o rodinu a
dlouhodobé věznění, které se vážně podepsalo na jeho zdraví. Díky svým osobním vazbám na
ostatní legionářské velitele byl taktéž v nastupující komunistické totalitě nepohodlný. Pamětní
deska, která bude odhalena na autentickém místě, kde major F. Kynych působil, má být
uctěním památky tohoto hrdiny a určitou očistou morální skvrny v naší historii,“ uvádí na
závěr J. Hrubecký.
Akce „Den Stráže obrany státu“ bude zahájena ve středu 28. září 2022 od 10 hodin
v areálu bývalých rychnovských kasáren (Jiráskova 2).
Program:
10:00 - 12:30 a 13:00 - 15:45 - Ukázka výzbroje a výstroje příslušníka Stráže obrany státu,
výcvik čs. pěšáka, podmínky při bojovém nasazení, ukázka obrněný automobil vzor 30 (areál
bývalých kasáren, Jiráskova 2)
14:00 – 15:00 - Přednáška Ing. J. Beneše – Stráž obrany státu (Synagoga – Památník K.
Poláčka, Fischerova 602)
15:30 – 16:30 - Přednáška R. Vorla – Československé legie v Rusku (Synagoga – Památník
K. Poláčka, Fischerova 602)
16:00 - Odchod uniformované jednotky z areálu bývalých kasáren k Synagoze – Památníku
Karla Poláčka (Fischerova 602)
16:45 – Odchod uniformované jednotky od Synagogy – Památníku Karla Poláčka k MěÚ
Rychnov nad Kněžnou
17:00 - Slavnostní odhalení pamětní desky mjr. F. Kynycha (budova MěÚ Rychnov n. Kn., na
rohu ulic Havlíčkova a SNP)
Kontakt pro další informace:
Mgr. Jan Hrubecký, vedoucí oddělení Muzeum války 1866 MVČ HK, tel. +420 731 562 419
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420
721 261 666
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel.
+420 494 534 450, +420 607 930 040
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