
                      gen.George S. Patton.     Nar.11.11.1885 San Gabriel-California.Byl známý svým způsobem
nošení coltů z rukojetí ze slonové kosti a svým drsným vystupováním a vyjadřováním.Je považován za nejúspěšnějšího
velitele Spojených států v jakékoli válce.Neustále usiloval o to ,aby jeho vojska dosáhla  nejvyšší úroveň dokonalosti.
Patton  se  rozhodl  v  průběhu  dětství,že  jeho  cíl  v  životě  je  se  stát  hrdinou.Jeho  předci  bojovali  v  Revolučních
válkách,mexické válce a občanské válce,takže vyrůstal při poslechu jejich příběhů o statečnosti , odvaze a úspěšném
snažení.Ve 14-ti letech odešel na studie do Vojenského ústavu ve Virginii a po jednom roce  na postgraduální vojenskou
akademii West Point.Po absolvování se stal podporučík v pluku 15 cavalery.
Patton es  oženil  s  Beatricí  Yesterday,dne 26.10.1910 ještě  ve  West  Pointu  a  v.r.1912 zastupoval  Spojené  státy na
olympijských  hrách  ve  Stockholmu  v  prvním  moderním  pětiboji(Pentathlon),původně  přístupný  pouze  pro
důstojníky,kteří tímto plnili přísný test dovednosti,který měl každý voják mít.26-letý Patton si počínal obdivuhodně
dobře a celkově skončil na pátém místě díky tomu,že při diciplině střelby na terč 25m použil místo 22mm ráže,kterou
stříleli ostatní, ve své rovině kořenů vojáka který cítil že vhodnější je 38mm tuto zbraň a tak nebylo možno  při pohledu
na terč zjistit,které rány prošli terčem,neboť tento byl doslova roztrhán od předešlých nábojů.Patton tvrdil,že chybějící
díry od nábojů prostě prošli zkrze první .další discipliny byly šerm mečem,300 m volný styl plavání,800m závody na
koních a 4 kilometry běh.
Po olympijských hrách měl Patton zajištěnu výuku na francouzké jezdecké škole  ,kde studoval francouštinu a šerm.V
létě 1914 Patton obdržel nabídku studia školy ve Fort Riley,kde se stal první mistr meče školy a byl navržen jako učitel
kurzu šermu,přestože byl na této škole studentem.
K jeho první skutečné bitvě došlo v době,kdy působil jako člen legendární expedice gen.Johna Pershinga  do Mexika
r.1915  potlačit  povstání  Francesca  „Pancho  Villy“a  toto  mu  přineslo  velké  uznání  i  v  tisku.Ohromen  Pattnovým
odhodláním byl samotný gen.Pershing,který prosazoval jeho povýšení na kapitána,po návratu z Mexika.

Na počátku 1.svět.války,nebyly mnoho používány tanky,nicméně v r.1917 se Patton stal prvním členem nově vzniklého
tankového  sboru  v  USA.Působil  zde  až  do  r.1920,kdy  byly  sbory  rozpuštěny.V tomto  období  vzal  na  sebe  plná
rozhodnutí o postupech a strategii tank.sborů,jejich nové nápady v oblasti boje a taktéž dokonce design uniforem a
oblečení.V roce 1917 dosáhl ohromného vítězství v boji v Cambrai-Francie,společně s britskou tankovou jednotkou,kde
tato bitva je považována za hlavní tankovou bitvu 1 světové války.  Patton vytvořil tankovou divizi s počtem 345 tanků
v Meuse-Argonne Francie a vrhl se do boje s plánem,kdy komunikace s přední linií zajišťovali holubi a běžci.Byl
neustále vystaven palbou a zraněn do nohy a za hrdinství v boji získal medaili Servis Cross,první z jeho mnoha,které
získal v průběhu svého života.Budoucnost  moderního válčení spatřoval právě v tancích.Kongres však nebyl ochotný



přistoupit na přiměřené finanční prostředky na budování panceřové síly.Patton dokonce studoval , popisoval a prováděl
některé exparimenty na zlepšení radiové komunikace mezi tanky.

Po první svět.válce Patton vykonával nejrůznější vojenské práce na Hawai a Washingtonu.Studoval  u generálního štábu
armády od r.1924 a absolvoval jako význačný člen Válečné akademie v r.1932.                                                                 
Když začal německý Blitzkrieg v Evropě, byl kongres USA přesvědčen o potřebě obrněné bojové síly.Vznikaly obrněné
divize a v r.1940 byl Patton převelen k 2nd Armored Division ve Fort Benning a 11.dubna 1941 se stal jejím velitelem.O
dva  měsíce  později  se  objevila  Pattonova  fotografie  v  časopisu  Life.V  té  době  dostal  také  přízvisko  „Krev  a

Vnitřnosti“při vystoupení v amfiteatru,který byl postaven tak,aby se tam vešla celá divize.    
Spojené státy oficiálně vstoupily do války v prosinci 1942,po útoku na Pearl Harbor.8.11.1942 vedl Patton impozantní
americké síly Task Force při vylodění v Severní Africe. Po úspěchu tam,velel 7th US Army během invaze na Sicilii v
červenci 1943 a ve spojení s britskou osmou armádou Sicilie byla osvobozena..
Patton velel sedmé armádě až do r. 1944, kdy byl vydán rozkaz k velení třetí armády na cestě Francií.Patton využíval
německých slabin po celé cestě Evropou  -Francie,Belgie,Lucembursko,Německo,Rakousko,Československo s velkým
úspěchem .Po osvobození koncentračního tábora Buchenwald,Patton zpomalil své tempo.Dále již byl řízen politiky a to
nebylo zrovna dle jeho představ.Do té doby osvobodila jeho třetí armáda 81.522 km čtverečních uzemí. 
V říjnu 1945 převzal velení nad 15 americkou armádou v okupovaném Německu.Dne 9.prosince se jeho štábní Cadillac
na křižovatce předměstí  Mannheimu srazil  s  ambulancí.Nehoda nevypadala nijak dramaticky a ostatní  vyvázli  bez
zranění.Patton však měl obrovskou smůlu,náraz jej vymrštil vzhůru a on narazil hlavou do střechy vozu tak nešťastně,že
si zlomil dva krční obratle a vážně poranil míchu.Zcela ochrnul od krku dolů a časem začal mít potíže s dýcháním. O 12
dní později zemřel na plicní embolii 21.12.1945 v nemocnici v Heidelbergu ve věku 60 let.
Na jeho přání je pochován mezi vojáky kterým velel v bitvě o Bulge/Bastogne/ v Hammu-Luxembourgh.Stalo se tak
23.12.1945.





Některé slavné výroky gen. Pattona ;    „moji vojáci mohou jíst své opasky,ale moje tanky potřebují benzin“
                                                              „Veďte mě,následujte mě,nebo mi jďete z cesty“
                                                                          „ nechť má Bůch slitování s mými nepřáteli,neboť já je mít nebudu“ 
                                           „ pochodujte proti zvuku palby,to je zvuk který obvykle najdete před nepřítelem“
                                                                            „bojovat za něco je lepší než žít pro nic“
   „Žádnej bastard ještě nevyhrál válku tím,že by zemřel pro svoji zemi.Vyhrál ji tak,že donutil jinýho pitomce
aby on zemřel pro tu svou.“       

Pattonovi medaile armádního generála



Patton v Domažlicích a Strakonicích.


