Statečnost a kuráž

26th pěší divize US Army-104 pěší regiment.Tento znak pěší divize byl
poprvé oficielně schválen4.11.1926.Jeho historie je však delší.
Nápad vložit pochodeň do znaku je již z válek v období krále Filipa v
r.1675.Pochodeň,později svítilna byla součást vybavení 104 pěšího pluku a
byla malována na všechny součásti výstroje pro snadnou identifikaci v
1.světové válce.
Původně tento znak vznikl ve Springfieldu(Massachusetts),domovské
základně hampshirského regimentu 14.11.1639.Tento regiment bojoval
svoji první významnější bitvu u Bloody Brooku(Krvavý Potok) až právě v
bojích krále Filipa r.1675.V pozdějším vývoji lehké válečné taktiky, sloužily
tyto pěší regimenty ve francouzkých a indiánských válkách. Hampshirský
pluk se připojil ke vzpouře proti Britanii 20.04.1775 a bojoval během
americké revoluce jako první a 93thMassachusettský a 23rd severoamerický
regiment.
Znak pro104th pěší regiment byl oficielně schválen jak již bylo uvedeno
4.11.1926 a registrován pro regiment 8.4.1961.Později 19.6.1968 byl znak
vylepšen o ruku,svírající meč.
V modrobílém štítu,které představují barvy indiánskýchválečníků,směřuje
dolů hrot šípu.Kříž Sv.Jiří nahoře připomíná válečné služby během
občanské války.Zubovitá pochodeň je charakteristická pro služby ve
španělské válce. Tři plameny představují třistaletou existenci 104th pěšího
pluku a šest hvězd připomínají šestero významných závazků k regimentu
během války.
V době druhé světové války byla nasazena 26th pěší divize od vylodění v
Normandii -D Day + 38 v červenci 1944 do nejkrutějšich bojů přes Francii
Belgii(Batle of Bulge-Bastogne 19.12.1944 ,Luxembourg , kde po boku
ostatních slavných divizí přešla do Německa a jím také prošla společně s

11th obrněnou divizí až do Rakouska a po osvobození Dachau se ocitla v
Linci.
Následně byl vydán rozkaz gen.G.S.Pattonem dne.6.5.1945 ke vstupu do
Československa. Do jižních Čech se divize dostala přes Studánky a
následně obsadila velkou část jihu. V jiné části uvádíme i příjezd 104th
pěšího regimentu (součást 26th divize-tyto se skládaly se tří pěších
regimentů u 26.divize to byla 101th 102th a 104th )) do Č.Budějovic
26th pěší divize byla znovu aktivována do bojů v Afganistánu v r.2007 a
společně s 101th a 82nd výsadkovou divizí jsou v bojích dodnes.
Yv.

