
Těsně před Vánocemi 1944 ,se podařilo navázat kontakt s obklíčenou 101.th výsadkovou divizí u Bastogne,která již 
několik dnů kategoricky odmítá kapitulaci před německými jednotkami. 4th.obrněná divize,za vedení Lieutenanta 
Generala George S. Pattona, Jr.spěchá na pomoc z jihu, Dramatický postup ze dvou stran prolomil obležení Bastogne 
a byl jedním z největších mezníků v bitvě v Ardenách. Tato legendární akce byla často popisována v historii druhé 
světové války, ale fascinující je vedlejší zápletka příběhu, která je málo známá.Pětidenní těžký postup bojem  
k prolomení kruhu německých jednotek,které obklíčili 101.th výsadkovou divizi, nemusel vůbec 
nastat,když před šesti dny před postupem, prvky téže divize byly ve skutečnosti v Bastogne v den, kdy 
bylo město neobklíčeno.Ve skutečnosti je to vstup do města stejnými sílami, do jednoho kilometru na stejném 
místě, na které se vrátí o šest dnů později, po těžkém boji. Jak se to mohlo stát? 

Abychom pochopili tuto záhadu , musíme se vrátit do 08.12.1944 , v den, kdy 4. obrněná divize byla stažena zpět z 
těžkých bojů po dosažení Maginotovy linie, na místo devět kilometrů od hranice s Německem. Nastal čas k doplnění 
zásob a odpočinku, aby byly jednotky lépe připraveny překročit hranici a pokračovat v útoku na východ. Přechod do 
klidové oblasti byl nejen vítaný ale i nezbytný. Muži divize byli vyčerpáni po nepřetržitém boji,za těžkých, rekordních 
listopadových dešťů. Kombinace počasí, nepřítele a bláta, vytvářely strašlivé podmínky a vybíraly si daň na mužích a 
jejich pásových vozidlech.Tyto prodloužené přestávky v bojích byly vzácné a nálada byla výborná.  

V té době jsem sloužil u bojového uskupení B (CCB) 4. obrněné divize, které velel Brig. Gen. Holmes E. Dager, a 
její 8. tankový prapor , kterému jsem velel jako mladý major.Během odpočinku divize jsem dostal rozkaz 
přesunout se do Domnon-les-Dieuze, malé, mokré, blátivé  a depresivní francouzské vesnice, asi 40 kilometrů 
severovýchodně od Nancy . Téměř okamžitě bylo město zahlceno tankovým materiálem a zařízením všeho typu. 

Čtvrtý den byli vojáci nadšeni návštěvou velitele Třetí armády , generála Pattona , který se narychlo zastavil.  
Přijel vysokou rychlosti v džípu, se širokým,úsměvem a všechny jeho hvězdy zářily. Byl veselý a měl zájem o naši práci 
a techniku. Poté, co vyskočil z džípu,procházel po celé délce malého města. Zastavil se u každého vozidla , mluvil 
s každým velitelem a měl co říci každému - otázku, slova povzbuzení nebo zhodnocení, či kompliment, dobromyslně si 
každého dobíral. Byl mistrem v tomto druhu sblížení. Jeho návštěvy byly krátké a pořád v pohybu. A za 30 minut 
zapůsobilo jeho kouzlo - "dotklo se" prakticky každého muže v tomto praporu. 

 Brzy jsme se dozvěděli, že 8. Tankový prapor byl jediný prapor v divizi, který navštívil. Přestože vojáci neměli tušení o 
významné události, která ležela před námi, Patton si byl zřejmě vědom toho, že by mohl být na obzoru útok . Po 
návštěvě dalších tří divizí XII sboru toho dne,napsal ve svém deníku, že se rozhodl dát 6. obrněnou divizi a 26. pěší 
divizi do III sboru, protože " v případě, že nepřítel zaútočí na VIII sbor první armády, je pravděpodobné,že mohu 
použít III sbor na pomoc. 

18.prosinec je den, který jsem si vždy pamatoval, jako nejvíce matoucí den po celou válku . Brzy ráno mi byl 
doručen příkaz k účasti setkání v sídle divize, ale předtím, než jsem odešel,schůze byla odvolána. Předchozí den mi 
bylo řečeno, že útok je na spadnutí a mám být připraven s jednotkou k přesunu.  

V 10:45 , CCB měla na jednu hodinu pohotovost. Pokračoval jsem s přípravami na útok do Německa. 

V sedmnáct hodin byl poplach zrušen .Vzpomněl jsem si na své ubytovací povinnosti.Pak náhle, v dvacet tři 
hodin 8th.prapor byl organizován CCB, připraveni k přesunu.Touto směrnicí byly rychle navázány pokyny a v 
0:50 se pohybujeme  úplně jiným směrem - na sever, zastavit silný německý protiútok. Bojové uskupení 
B, s jeho 8. tankovým praporem,vedl postup divize . Bojové uskupení A (CCA),se přesunulo na devět hodin za 
CCB a po stejné trase. Tak 8th. vedla armádu na sever, do studené, černé noci,za podpory  halftracků z 10. 
praporu obrněné pěchoty a v čele 8th. byl můj tank, což je vedoucí tank třetí armády v jeho postupu na 
sever .  

Kupodivu, bojové uskupení mělo ale jenom jednu mapu a tu měl generál Dager. Během našich rychlých přesunů po 
celé Francii,jsme občas museli spoléhat na cestovní mapu Michelin. Ale být zcela bez mapy, byla nová 
zkušenost. Poté, co byla kolona na silnici, jsme ji válcovali kilometr po kilometru do neznáma . Byl jsem 
veden a režírován Generálem Dagerem  mnoha různými způsoby. Volal instrukce z džípu i předával zprávy vysílačkou, 
občas jel po boku tanku a křičel jakým směrem a na záludných křižovatkách sesedl a ukázal cestu. Hodiny a míle 
přešly a cíl byl v nedohlednu. Ale pak se naše nálada zvedla,když jsme dosáhli Longwy,lidé mávali a my projeli 
městem bez zpomalení našeho tempa. Naše tankové zbraně směřovaly na sever.Poprvé ve válce ,jsme byli v 
Belgii . Prošli jsme Arlon a změnili směr na severozápad,bez snížení rychlosti. Naši cestu jsme začali za tmy a 
končili tmou. Nyní nastala obtížnější situace.protože jsme museli postupovat se zatměním blackout a náš pohyb se 
výrazně zpomalil. Neměli jsme absolutně žádnou představu o tom co nás čeká a každý z nás věděl, že narazíme 
na nepřítele  v každém okamžiku. 



 Neufchâteau , další milník, nadále jsme se posouvali stále bez kontaktu s nepřítelem. Opět jsme trochu změnili 
směr, tentokrát na severovýchod. Teď jsme byli na silnici Neufchâteau - Bastogne a zamířili k Bastogne, další cizí 
město. Když jsme se blížili k městu Vaux-les-Rosières ,konečně generál řekl, že na noc zastavíme . Bojové 
uskupení B přesunul na západ od silnice. Vybral jsem si místo asi dva kilometry východně od silnice pro náš tábor ( 
později jsem se dozvěděl, že blízko města Nives ). V té době bylo dvacet tři hodin. S výjimkou krátkých zastávek a 
jednu delší na natankování, jsme byli na cestách neustále po více než 22 hodin -  jednu a půl noci, po celý den 
a půl a další noc za zatemněných podmínek. Pozoruhodné je, že jsme se přesouvali 161 mil přes silnice, které byly 
někdy špatné - bez mapy a bez zmatku.To, že jsme přijeli, byl hold našim mužům a vozidlům a výmluvné 
práci, kterou jsme vykonali, během nedávné doby odpočinku. Nejdůležitější bylo, že  jsme nebyli v žádném 
nepřátelském kontaktu.  

Té noci si nikdo z nás neuvědomil, že jsme byli předvojem toho, co bylo později nazváno největší 
masové hnutí mužů v co nejkratší době, v historii válečnictví . Pattonovy vojáci byli na nejlepší cestě k útoku 
na Saarsko, na východ. Nuceni opustit tento plán, nařídil  gen.Patton hlavní části své Třetí armády, aby se 
giganticky otočila o 90 stupňů a plnou rychlostí vyrazila na sever.Podílí se na velkolepém manévru tisíce 
lidí a vozidel, ve velmi mrazivém počasí, často při náledí. Poté, co jsme dorazili do bivaku, nemělo ještě mnoho 
mužů čas k odpočinku.Byli vyčerpaní, ale museli jsme poslat dopředu nějaké silné hlídky lehkých tanků a 
obrněné pěchoty,aby odhalily všechny nepřátelské pohyby ze severu. 

Brzy ráno, 20.prosince , jsem byl, obrazně řečeno," zasažen bleskem". General Dager mi volal rádiem a bez 
jakýchkoliv řečí mi nařídil, abych poslat jednotku do Bastogne . Byl jsem ohromen, protestoval jsem 
vehementně , připomínajíc mu, že situace před námi je nejasná,že jsem zmatený a že  nebyl čas na přípravu svých 
sil. K mému velkému překvapení, Dager se mnou souhlasil. Říkal, že dával tytéž argumenty v přetahované ,s Maj. 
Gen. Troyem H. Middletonem u VIII sboru. Middleton mu nařídil, postup všech jednotek CCB do Bastogne a on se 
bránil, trval na tom, že Middleton má počkat, až General Hugh Gaffey přijde se zbytkem 4. obrněné divize. Middleton 
se nakonec rozhodl, že vytvoří do Bastogne silnější jednotku a nebude čekat. 

Jak nařídil,tak  jsem vytvořil pracovní skupinu.Ta se stávala z A Company, 8. tankového praporu ; C 
Company, 10. praporu obrněné pěchoty a C baterie, 22. obrněného praporu polního dělostřelectva.Velitel 
této pracovní síly byl Kapitán Bert P. Ezell. Jeho síla bude napříště známá jako " Task Force Ezell . " Ezell se  
měl hlásit u Brig. Gen. Anthony C. McAuliffa, velitele 101. vzdušné výsadkové divize. Pracovní skupina se přesouvala 
na severovýchod po cestě Neufchâteau - Bastogne a dosáhla Bastogne, aniž by viděla nějaké nepřátelské 
vojáky . Po vstupu do města, Ezell,jak bylo řečeno,se hlásil - ne McAuliffu, ale u plukovníka Williama Robertse, 
velitele bojového uskupení B 10. obrněné divize. Krátce poté, co mi Ezell volal, že v Bastogne navázal kontakt s našimi 
vojáky, byl jsem překvapen nařízením od divizního velitelství, ihned přesunout pracovní sílu zpět. Okamžitě jsem 
volal Ezellovi, jehož radista mi řekl, že hovoří s plukovníkem. Volal jsem příliš brzy, protože v tu chvíli Ezell dostával 
pokyny pro nasazení od plukovníka Robertse. Když jsem mu řekl, aby se vrátil, Ezell byl ohromený. Jak se dalo 
očekávat, těžko přesvědčoval Robertse,že musí odejít ihned po příjezdu do Bastogne . Krátce nato, těsně po 
poledni, byla pracovní skupina opět na cestě. Sedm hodin poté,se z Bastogne,vrátila Ezellova taktická 
skupina do našeho bivaku s mnoha vozidly navíc, než měla když vyjížděla ven . Muži vzrušeně křičeli. Viděli 
podivné památky - tak zvláštní, že se těžko vysvětlují nám ostatním. Když se pracovní skupina  vzdálila od 
Bastogne,narazili na americký 2 1/2 tunový kamion,který byl příkopě na pravé straně silnice . Vůz byl 
sotva poškozen a jeho řidič stále seděl za volantem. Ale horní část jeho hlavy byla ustřelena nad očima , 
zřejmě kanonem.O kousek dál po silnici, si vojáci všimli stop po tancích na asfaltové cestě.Byli to mnohem širší 
stopy, než od amerických tanků a musí to být německé Panthery nebo Tigery Pracovní skupina pak spatřila 
podivný pohled - asi dva prapory amerického dělostřelectva zastavily na cestě. Technika se zdála, že je v 
pořádku, ale nikde žádní vojáci. Některým z vozidel stále běžel volnoběh. Nebylo jasné, zda byli napadeni 
dělostřeleckou jednotkou a jejich pozice obsazena,nebo je snad vystrašil pohled na německé tanky přes silnici severně 
od nich a oni opustili své zbraně a vozidla.Vzhledem k tomu, důkazy které viděli,vypadaly na silnou německou 
jednotku,která se pohybovala rychle na západ a krajinou napříč silnicí Neufchâteau - Bastogne, zatímco 
Ezell se pohybuje směrem z Bastogne . Možná, že čelo německých jednotek, se pohybuje tak rychle, že tyto síly 
ještě dohoní předvoj. Jednotce Ezell, se zřejmě podařilo proklouznout mezerou mezi nepřátelskými 
jednotkami.Pracovní skupina přitáhla co nejvíce opuštěné dělostřelecké techniky kterou mohla zvládnout a nesetkala 
se s žádným odporem na cestě zpět do bivaku. 

20.prosince se události začali rychle měnit. Ve čtrnáct hodin, CCB byla převelena do III sboru se zbytkem divize a 
8th. tankový prapor byl přesunut po stejné cestě z předchozí noci na jihozápad k Neufchâteau a pak na 
jihovýchod do Léglise . Přijeli jsme do blízkosti Léglise po setmění ve 20.00. 

21.12. jsem dostal rozkaz od generála Dagera k útoku , který bude následující den . Byl jsem také informován, že 
během předchozí noci a brzy ráno se velmi silné německé síly pohybovaly směr  západ k Bastogne, ze 



severu a jihu . Obě síly se setkaly západně od města a zcela obklopily Bastogne  Ve městě uvízla 101. výsadková 
divize, ke které byly připojeny prvky 9. a 10. obrněné divize. To byla šokující novinka, ale Task Force Ezell poskytla 
dostatek vodítek o postupujících německých jednotkách již předchozí den.Co opravdu bylo znepokojující bylo 
poznání, že obklíčení nastalo v době,kdy skupina Ezell byla přinucena velitelstvím CCB, opustit oblast. Nemohl jsem si 
pomoci, ale přemýšlel jsem o tom, co se mohlo stát,kdyby nebyl odvolán divizním velitelstvím Ezell.Jeho muži mohli 
být uvězněni v Bastogne, spolu s plukovníkem Robertsem a jeho uskupení 10th.obrněné divize. Celá 4th.obrněná 
divize - pokud by jsme se přesunuli do Bastogne, jak původně nařídil generál Middleton- by mohla být dost dobře 
uvízlá v obleženém městě.  

Přesouvali jsme se z Léglise v 04:30 druhý den ráno - 22.12. 8th. tankový prapor a zbytek CCB byl součástí útočné 
síly 4. obrněné divize, koordinován s 80. a 26. pěší divize III sboru. 4. obrněná byla na levém křídle.  

Začali jsme náš pomalý, obtížný návrat k Bastogne . Následující den, v Chaumont , 8. Tankový prapor se 
dostal do jednoho z nejmocnější tankových protiútoků války a po těžkých ztrátách dočasně zpomalit svůj 
postup do Bastogne. Je ironií, že bitva u Chaumont se odehrála jen čtyři kilometry východně od klidné oblasti 
tábora u Nives,kterou jsme opustili před třemi dny.  

Pět dnů jsme tvrdě válčili,abychom ulehčili 101th.divizi v Bastogne a 28. prosince byla oblast zbavena 
nepřítele. Když kapitán Ezell dojel na velitelské stanoviště 8th.tankového praporu  v Assenois , byl jen jeden kilometr 
jihovýchodně od místa kde byla jeho pracovní skupina před osmi dny při cestě do Bastogne.  

Pattonova protiofenzíva nejen prolomila obklíčení Bastogne, ale také zničila část německé pronikající 
síly, což představuje stovky nepřátelských vozidel a tisíce vojáků.Jeho rychle organizované a dobře 
provedené protiútoky,byly schopné sebrat impuls Němcům a chopit se iniciativy. Udělal to, co slíbil 
svým velitelům , že udělá.  
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. General Albin F. Irzyk se vrací do bitevního pole Bastogne a Chaumont   

Pietní akt u památníku Mardasson, Bastogne  
10.12.2006  

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bitva o Chaumont 23-25 prosince , 1944  
z knihy "Jel vepředu pro Pattona" General Albin F Irzyk 

Major Al F. Irzyk byl vzhůru už ve 03:00 Bylo  22.prosince prapor se přestěhoval z Leglise v 04:30, a přesouval se 
na jihovýchod podél Neufchateau. -Arlon, až dojeli do vesnice s názvem Beheme. Obrněné prvky praporu odbočily 
z hlavní silnice na polní cestu, která byla příliš úzká, dokonce měla být označena jako vedlejší silnice - spíše cesta na 
farmu nebo stezka. Ta vedla skoro přímo na sever k Bastogne, a to byl Alův směr. Když Al Irzyk opustil hlavní silnici, 
cítil skoro jako kdyby vstoupil do úzké uličky. Bude muset jet po této silnici až na doraz - nebylo možné odchýlit se od 
ní.. Bylo to, jako by měl klapky na očích; nebylo vpravo ani vlevo - pouze rovně Už překročil IP určený čas, a teď byl 
na cestě na sever. 

06:00 byla tma. Nízký opar visel nad vším, viditelnost byla téměř nulová.  Na polích hluboký sníh a silnice byla 
ledová. Ukázalo se, že to bylo nejchladnější období za více než padesát let. 

Když začali postup na sever, atmosféra byla taková,jakou ještě nikdy nezažili. Až mráz jim běhal po zádech. Bylo to 
ponurá předtucha, hrozivá, zastrašující, zlověstná, a depresivní.  

Zažili krásné léto a perfektní počasí přes Francii a brutální pád a hrozné počasí v Lotrinsku. Měli asi zažít něco úplně 
nového a odlišného - Zima v belgických Ardenách. Ve skutečnosti,  zima oficiálně začala  před 1 dnem.  

Tanky postupovaly pomalu a opatrně, protože i když se rozednilo,viditelnost byla stále velmi špatná. Byla ještě tma, 
šedá, a mlhavá. Kdo ví, co je tam dál? 
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Postupovali opatrně tři kilometry v poměrně otevřeném terénu, když vstoupili na hranice velkého Forêt d'Anlier. 
Tady se vše zúžilo, jen o něco málo na šířku jednoho tanku,s pevně ohraničeným lesem po obou stranách 
silnice. 
 

 

Tady stromy vypadaly obrovské - nejvyšší, nejtlustší, většinou majestátní, nejvíce impozantní, které Al Irzyk kdy viděl. 

Jedinou útěchou bylo, že kdyby tam byl nepřátelský odpor, muselo by to přijít ze samotných okrajů lesa. Kdyby byli v 
lese jedinci, neměli by absolutně žádnou šanci proti postupujícím tankům.Měli jsme oči upřené hlavně po okrajích lesů 
a neváhali střílet po podezřelých místech před námi.  'Průzkum bojem - pokusit se je vykouřit ven , v případě, že tam 
jsou. 

Zadržuješ dech, očekáváš kdy přiletí v každém okamžiku kulka, silou vůle postupuješ opatrně, ale vytrvale vpřed. 
Stromy na obou stranách byly tak silné a tak obrovské, že se zdálo, že tě uzavřou a udusí. Napětí a stres přináší 
bolest v prsou a těžko dýcháš. 

Pokračovali vytrvale do této úzké "chodby".Cesta, jak se zdálo, byla nekonečná. Nakonec, před námi bylo vidět malý 
kousek jasu. Opravdu, je to světlo na konci našeho tunelu. Když se vynořili z Forêt d'Anlier, Al Irzyk odhadnul z 
mapy, že projeli téměř deset km zkrze skutečně nejtemnější a zlověstnou část Belgie. Vepředu jen asi kilometr, mohli 
vidět první skutečný cíl - město Fauvillers. Terén byl nyní více otevřený a viditelnost byla lepší. Ještě nevěděl co 
očekávat, ale přesto projížděl agresivně a bez váhání, městem.Teď věděl, že nepřítel číhá tam- venku. Když vyjeli z 
velkého lesa, začali být ostřelováni rozptýlenými, obtěžujícími,ohnivými výbuchy. Nebylo to o nic vážného, protože 
obranná pozice nemá  moc velkou výhodu nad útočníky. Pokaždé, když byla zahájena nepřátelská palba, tanky 
Irzyka,jim to  rychle vrátili -i s úroky, takže tak dalece nepřátelský odpor znatelně nezpomalil Alovu zálohu. 

Ale na půli cesty mezi Menufontaine a Burnonem ,se náhle a zastavili. Poprvé se čelní prvky dostaly pod 
těžkou nepřátelskou palbu severně od Menufontaine.  "A" company byla okamžitě nasazena na levou stranu 
silnice a začala přímou palbu do nepřátelských míst. Naštěstí tam nebyly žádné lesy, a tak měli jasný výhled na 
nepřátelské pozice .Proud střel směřoval také paralelně po silnici vpravo.aby zabránil možnému útoku z této strany. 



 

První skutečný cíl - město Fauvillers" - tady, General Irzyk zahnul doleva směrem na Hotte 

 

Vepředu bylo mnoho lesů - tentokrát Bois Habaru - a potok s názvem Troquebou Rau"   
"Proud se zdál poměrně nevinný" 

 



 

Údolí, na pravé straně vozovky, před překročením mostu před vstupem do Burnon  

Těžká palba company "A" uklidnila nepřítele, takže tanky se tlačily agresivně kupředu. Ale jen na krátkou chvíli- museli 
zase zastavit. Asi v půli cesty mezi Menufontaine a Burnon tekla řeka La Sure a most přes řeku byl zničen. 

 

Dole v údolí je most Burnon, který byl vyhozen německými vojsky.  
Ihned za tímto mostem cesta stoupá, směrem k obci Burnon 

Když se blížili k proudu řeky tanky i nadále ostřelovaly nepřátelské pozice za ním. Al Irzykovi  stačil jediný pohled, a 
uvědomil si, že se nemůže pohnout kupředu- bez mostu. Neexistuje žádný způsob, jak kolem něj obejít- vpravo nebo 
vlevo; řeka byla příliš hluboká a proudí příliš rychle,než se pokusit o přebrodění. Tak Al, bez odkladu vzkázal pro 
ženisty, aby spěšně dopředu byli připraveni instalovat most. 



 

Most Burnon, který byl vyhozen německými vojsky. 

Také teprve poprvé požádal dělostřelectvo o podpůrnou palbu  22.th obrněného praporu polního 
dělostřelectva a to bylo připraveno do okolí mostu zahájit palbu 105mm HE kanony .Když dostal zprávu, že 
dělostřelci jsou připraveni, poodjely tanky zpět na krátkou vzdálenost aby nebyly zničeny vlastním dělostřelectvem. 
Dělostřelectvo bušilo do okolního prostoru,dokud se ženisté nedostali k mostu.V tuto chvíli, nařídil dělostřeleckou 
palbu ukončit a tanky a prvky 10. praporu obrněné pěchoty se vrátily na můstek k obraně ženistů, protože začali 
pracovat. 

Byla to rychlá a dobrá práce Company "B" z 24. obrněné ženijního praporu, byli to zkušení, dobře vycvičení vojáci 
vyhrazené jednotky 4. obrněné divize. Po jejich příjezdu nebylo vidět absolutně žádný zbytečný pohyb, bez prodlev a 
zcela ignorujíc fakt, že jsou vystaveni nepřátelské palbě - rychle, profesionálně, tiše a odborně byl instalován most 
přes zuřící potok. 

V této době, obloha již pomalu potemnila.Byl to dlouhý den,nicméně, pěchota z 10. obrněného praporu byla 
připravena a pod ochranou zbraní company "A" přecházela přes most,aby zabezpečila předmostí na druhé straně 
potoka, které se rychle rozšiřovalo a prohlubovalo. 

Jakmile dostatečný počet mužů pěchoty byl na druhé straně, tanky "A" company vyjely na cestu do tmy a připojily sel 
k pěchotě. Zbývající prvky 8. tankového praporu a 10. praporu obrněné pěchoty i nadále absolvovaly pomalý 
proces, po nově postaveném mostě. Po dostatečné síle mužstva postup pokračoval. Společně tanky a pěchota dosáhli 
městečka Burnon, asi kilometr severně od mostu. 



  

Burnon je vidět v levém horním rohu obrázku 

Situace se zklidnila natolik, že Al Irzyk mohl ohlásit svou současnou pozici CCB. Velitelství okamžitě odpovědělo 
instrukcemi, aby bezpečnostní síly v místě a zastavily na noc. 

Alovi bylo hlášeno, že prapor CCA měl značné potíže v blízkosti Martelange, s rozsáhlými demolicemi, spálenými 
mosty s obrovskými krátery. Když zaútočili na město Martelange, zjistili, že útok bude pomalý proces, kvůli těžké 
palbě.  Velitelství CCB prohlásilo, že hlavním důvodem zastavení Al Irzyka v jeho současném místě jsou obavy,že 8th 
tankový prapor je příliš vpředu. V této chvíli, CCA se utápí v Martelange, CCB asi deset kilometrů 
jihovýchodně od osmého tankového praporu, a rezerva  dalších devět kilometrů  jihovýchodně od CCA. To znamená, 
že 8th CCB má jedinou cestu ven- vpřed a to je jako pěst na oko, téměř pozvat někoho, aby si bolestivě 
šťouchnul. 

Osmý tankový prapor a jeho podpůrné síly měly již za sebou polovinu vzdálenosti do Bastogne od časného 
rána a jejich zálohy byly jen o další den před městem. Nicméně, čím blíže se dostali,těžší a odhodlaný odpor 
mohli očekávat. A Al Irzyk se blíží k Bastogne mnohem rychleji než zbytek divize a mohl brzy očekávat, že se mu 
dostane dostatek pozornosti.  

Nyní obrátil své priority, místo taktiky. Nevěděl, co je před ním a teď den skončil, bylo nezbytné, aby byl učiněn 
další krok ohledně munice a pohonných hmot. A tak nařídil zásobovacím vozidlům, aby byly v provozu od 
všech taktických jednotek. Poslal zpátky do týlu některé lehké prvky - lehké tanky, prvky průzkumné čety a nějakou 
obrněnou pěchotu. Jejich cílem bylo zajistit strany silnic tak, že vozy mající oplachtování, nesmí být ničeny 
nepřátelskou palbou. Jakou taktickou sílu vpředu by mohl nepřítel reálně mít, aby se vkradl zpět na okraje lesů, s tak 
velmi úzkým přístupem,aby mohl způsobit zmatek a napětí.  

Vozidla se přesouvala do bezpečí,když byl Al Irzyk zasažen dalším úderem. Bylo 21:00 Granáty a výbuchy, jak se 
zdálo, přicházely se zvýšenou frekvencí a staly se téměř samozřejmostí; ale stále byly překvapující, udivující a 
nepředvídatelné. 

V noci byli tvrdě napadeni.Ve spěchu zněl rozkaz- "Přesun po celou noc!".  

CCB rychle vysvětlila, že vyšší velitelství poslalo rozkaz. To nebyl, jak se později dozvěděl,  nikdo jiný než 
generál  Patton sám. Zdá se, že vynikající postup CCB toho dne, Pattona přesvědčil, že by se mohl dostat 
do Bastogne o den dříve.  

Takže, obrazně, "používá ostruhy aby se tam dostal ", slíbil to generálu Eisenhowerovi. 



Později se dozvěděl, že Patton nařídil noční tah v přesvědčení, že síly mohly dosáhnout Bastogne za 
denního světla. Al Irzyk také se později dozvěděl, že jednotky, které bojovaly v oblasti Burnon, byly prvky 
německé 5. parašutistické divize a 408 th dělostřeleckého sboru.  

O půlnoci tedy opět vyrazili na cestu.Muži, kteří se snažili o těžký,již 161mil nucený pochod. Byli ve stráži,v boji, 
vysíláni do všech míst zpět a kupředu na cestě do Bastogne.  Když se znovu pohnuli, byla to skoro přesná hodina 
pouze před třemi dny, kdy byli odchýleni od Domnon-les-Dieuze (Francie) sotva se zastavili - to bylo neuvěřitelné. 
Kolik sil můžete zmáčknout do sedmdesát-dva hodin? Jak moc může člověk vydržet? Jak dlouho a jak daleko se dá 
vydržet? To vše se ještě uvidí. Tak, jak bylo nařízeno, pohybovali se celou noc. Úkol to byl pomalý, složitý, a 
ukázalo se, že je bolestivý a nákladný.Byla tma, viditelnost i nadále velmi špatná a byla velká zima. Přesto, se 
jim podařilo postoupit blíže k Bastogne, ale za svítání je štěstí opustilo.- Nepřítel čekal, až jednotky Ala 
došly na míst,asi jeden a půl kilometru jižně od Chaumont, jméno, které na konci dne zůstane navždy 
hluboko v jeho mysli a stejně tak všem členům osmého tankového praporu.  

 
" Chaumont, pohled z hotelu Grandrû za sněžení a mlhy, které činí špatnou viditelnost   

Nepřítel zahájil agresivní, energický protiútok s použitím dělostřelectva, panzerfausty střelbu z ručních zbraní, a 
samohybných děl. Vzhledem k počasí,došlo k téměř úplné slepotě chlapců ve věžích tanků. Al Irzyk  se tlačil vpřed, 
aby pomohl lehkým tankům a prvkům připojené 25th. jízdní průzkumné.  

Nepřátelský útok z Chaumont přišel tak rychle a překvapivě, že tři vozidla dvacáté páté kavalérie a jeden 
lehký tank byly téměř současně vyřazeni.  



 
Photo US Army  

 
Beech Tree v Chaumont s 6x6 Dodge Ph. Mordant  

Tanky 8th praporu rychle odpověděly palbou a okamžitě zničily pancéřový vůz.Osmý prapor pokračoval 
těžkou střelbou a zastavil protiútok. Al poznamenal, že z důvodu těžko reagující palby, nepřítel utrpěl velké ztráty na 
personálu. Po rychlém hlášení,se Al Irzyk dozvěděl, že byli zabiti tři ze čtyř členů posádky z lehkého tanku a že 
poručík Day byl zraněn a evakuován. Protiútokem Al zvážněl a přinutil se čelit realitě. Teď byl přesvědčen o tom, že 
narazili na okraj německé divize,  nebo, jak se obával, že se řítí  tupou silou do nebezpečí. Především nyní 
uznává, že i přes jejich vroucí přání, Bastogne je mnohem dál, než jeden den. Od této chvíle, mohl reálně 
bojovat  téměř v každé zahradě.  

 

Po odraženém protiútoku pokračoval v cestě. Sporadické výbuchy přicházely i nadále od nepřítele  a to i za denního 
světla, viditelnost zůstala velmi špatná. Obrněné prvky divize dosáhly okolí Chaumont a kolem poledne zachytili 
a obsadili výšiny jihozápadně od města. Nicméně, nepřítel názorně demonstroval, že byl přítomen a připraven bojovat. 
Al Irzyk, sedíc na vyvýšeném místě, nejprve udělal vizuální průzkum z jeho tankové věže. Pohlížel tak daleko, jak jen 
mohl vidět na jeho přední straně, ale špatná viditelnost zatemnila objekty pozadí. Poté, co absorbujíc vše co mohl 
očima, provedl pečlivou a podrobnou studii mapy a přišel k některým závěrům.  

Musel zaútočit a obsadit Chaumont.  Do Bastogne  musí jet po silnici přes město, směr - Grandrû. Nebylo 
alternativy. Nemohl opustit silnici na pravé nebo levé straně.  



Nepřítel právě prokázal, že je ještě "venku" a Allova mysl mu říkala: že by bylo nebezpečné, a dokonce 
ztřeštěné, aby i nadále postupoval řadou po úzké frontě a lépe bude přejít agresivně dolů do města.  

Chaumont, kromě toho,že má jen jednu cestu, představila další problémy. Ležela v dolině podobně jako na 
dně talířku. K postupu do města, musí jít jednotky z kopce dost ostře a jen jedním způsobem - dolů a skrze 
město. Nebylo doprava, doleva nebo zpět. Poté,co prochází městem ,se silnice postupně opět zvedá  na 
Grandrû.  

 
 podobně jako je dno talířku. Chcete-li postoupit do města, musí jít z kopce"  

Chaumont  

Nalevo na začátku města byl terén vyšší a otevřený. Na pravé straně (východ) města, tam byl terén dlouhý, 
prominentní hřeben běží paralelně, se stromy na svazích mezi hřebenem a městem.  

Po zvážení všech faktorů,byl All přesvědčen, že i když by to nějakou dobu mohlo trvat, možná nakonec nebude 
opravdu nutné,aby situace vyžadovala koordinovaný útok na město, s použitím celého jeho praporu a desáté 
obrněné pěchoty a jeho podpůrného dělostřelectva.Rychle vytvořil svůj plán a poslal pro své klíčové 
velitele, kteří byli záhy shromážděni u jeho tanku.  

Al Irzyk se rozhodl, že "B" Company napadne město tím, že sjede dolů z vyvýšeného místa. Vzhledem k 
tomu, že jsou tak zranitelní než přijedou do" talířku," Al je bude chránit  z obou stran - od západu a východu.  



 
"Al Irzyk ztratil dalšího důstojníka, nadporučíka Blackmera z" B "roty, který byl zabit ve městě"   

65 mužů americké armády bylo zabito 23. prosince 1944, v jejich snaze osvobodit Chaumont  

"C" company bude na levé straně. Pojedou po otevřeném, zmrazeném, relativně rovném povrchu, a budou 
dostatečně blízko k podpoře "B"company  ve městě, ale přesto dost daleko , aby mohli odrazit útok z lesa na 
západ. "A  bude na pravé straně, a pojede podél hřebene, postupující paralelně s "B". Tento hřeben byl 
dominantou terénu, s výhledem na Chaumont.   Při přístupu, pěchota Desáté by zpočátku jela na tancích "B" 
a "A" company. Pro pěchotu by byl nízko položený začátek vesnice příliš nebezpečný.  

Jak bylo prokázáno, tolikrát během bojů v těchto měsících, jakmile si nepřítel uvědomí, že nejsou jen napadeni 
zepředu, ale doprovodné síly jsou na obou stranách - rychle ztrácejí vůli bojovat. Al Irzyk doufal, že to bude i v tomto 
případě.  

Cítil se velmi jistě, že se vytvořil zdravý plán pro útok. Tedy nařídil "C" a "A", aby se přesunuli a s "B" Company 
koordinoval jejich postup.  

Nicméně předtím, než zahájil útok,byla provedena těžká dělostřelecká příprava na město,jak řekl All, "ku 
změkčení obránců" a "B" company se přesouvala do města a pak po okolí města - sever, severovýchod a 
severozápad.  

 

V tom okamžiku hlásili velitelé rot, že jsou připraveni. Al dal pokyn útoku na Chaumont. Všechny tři tankové jednotky 
postoupili do svých útočných pozic, a ve chvíli, kdy dělostřelectvo ukončilo palbu , tanky se seskupily  do útoku.  

"B"company se dala do pohybu dolů do města, když nepřátelské dělostřelectvo zahájilo palbu protitankovými 
granáty a střelbu z ručních zbraní z vyvýšeniny, severozápadně od Chaumont. Vzhledem k tomu, Al Irzyk 
požádal,aby dělostřelectvo zvedlo palbu k Chaumont, a pokračovalo v palbě, do oblasti severovýchodně a 
severozápadně od města. Tento útok byl efektivní, může mít vysvětlení v nekoordinované a neefektivní povaze odporu 
nepřítele. Zálohové prvky "B" začaly vjíždět do města, když Al dostal naprosto nečekanou zprávu. "C" 
Company hlásila, že půda, která byla otevřena a zmrzlá- nebyla zmrzlá. Vedoucí četa pěti tanků se utápí 
v této "zmrzlé zemi," a to tak hluboce, že se nemohou pohnout dopředu ani dozadu. Byly naprosto k ničemu, a 
velice zranitelní . Stephenson oznámil, že ustoupil se zbytkem svých tanků, aby se zabránilo naprosté katastrofě.  

Al se rychle podíval na svou mapu, a tam to byla - slabá modrá linka, západ-východ. Al Irzyk si toho všiml již 
dříve,ale ignoroval to. Koneckonců, je to nejchladnější zima za 40 - 60 let; musí být všechno zmrzlé. Ale malá modrá 
čára byl proud říčky, který byl pravděpodobně tak plný a tak rychlý, že i za této kruté zimy nezamrzl.  



 
"Ale zřejmě malá modrá čára byl proud, který byl pravděpodobně tak rychlý, že i za této kruté zimy   

nezamrzl 

 Teď měl celé levé křídlo bez ochrany a velice zranitelné s pěti zbytečnými tanky, které sedí v širokém 
otevřeném poli.  

Jednoho slunečného teplého dne asi o 46let později, byl Al Irzyk schopen fyzicky prozkoumat tuto slabou modrou 
čáru. Viděl, že tam byla opravdu tekoucí voda a uvědomil si, že toto je vysvětlení jeho utopených tanků.  

"B"company se úspěšně přesunula dolů do města Chaumont a teď kontrolovala pohyb  v malém městě a jeho 
okrajích.  

Al zastavil svůj tank uprostřed města. Viděl na vlastní oči, že "B" company udělala svou práci. Byl mocně potěšen 
a poněkud překvapen, že útok postupoval tak rychle a snadno. Zbýval ještě dostatek denního světla pro útok na 
Grandrû. Rádiem vydává pokyny a spěchá, aby se  dostal zpět na cestu k "B" company, když se to stalo.  

Byly to děsivé, demoralizující, zastrašující, nepřátelské, nereálné zvuky, vysoké rychlosti německých 
jagtanků, vybuchující granáty se odrážely všude kolem nich. To otřáslo a otupovalo jeho muže. Stalo se 
to tak náhle, tak nečekaně, že na krátký okamžik, vznikla panika.  Byl to těžký nepřátelský tankový 
protiútok, že pokud nebudou bleskově reagovat, bude to konec.  

Po počátečním šoku a krátké vlně paniky,se ukázala profesionalita a v každém tanku začali reagovat, protože byli k 
tomu vyškoleni - každý svým vlastním způsobem. Začali se hýbat a střílet. Pohybovali se, jak nejlépe uměli v 
omezeném prostoru města a natáčeli své hlavně ve směru nejtěžší palby. Ale události se blíží mnohem rychlejší a 
zuřivě, než se zdá. Bylo naprosto jasné, že to byl  okamžik, kdy by mohli být zničeni.  

 Těžká palba byla vedena přímo uličkou z vyvýšeniny na severu a zejména z hřebene severovýchodně od 
města.Alův tank byl dole ve městě, v samotném dně talířku , a byl hlavním cílem . V několika vteřinách 
mohl být synem smrti, takže bylo životně důležité, aby se přesunul  dál, ale jediné místo kam se mohl přesunout 
bylo- vrátit se po silnici z města . Nebylo místo kde se obrátit; i kdyby tam bylo místo, aby se otočil, byla by to 
sebevražda. Museli být neustále v pohybu a jediný způsob,je vycouvat.Střelec a nabíječ se zuřivě snažili vyhazovat 
prázdné nábojnice z tanku a střílet na každý podezřelý cíl. Al Irzyk se snažil vyhledávat cíle a dával pokyny řidiči, který 
couval tak rychle, jak jen to šlo a snažil se radiem spojit s "B" company, která  doslova bojovala o život.  

Pomalu, ale úspěšně couvali, za neustálé střelby po nepříteli .Cesta z města, začala stoupat a zatáčet. Nyní 
mohli všichni sledovat očima cestu k Chaumont .  



 Al Irzyk zavelel k poslednímu výstřelu a pak otočili střeleckou věž o sto osmdesát stupňů.Tank couval s hlavní 
vzhůru do kopce, ve směru jejich vzestupu .I když tank jel do kopce, bylo nyní moci jet trochu rychleji. Od 
samého počátku věděli, že se nesmí nikde zastavit, protože pohybující se cíl bylo mnohem těžší zasáhnout. Byli ve 
velkém napětí a to bylo nejhorší . Ala tísnila bolest na hrudi,  doslova se mu tajil dech a bál se nadýchnout. Byl vnitřně 
mačkán v očekávání,že každou chvíli přijde  zásah. Teď byli venku z města, pohybujíc se trochu rychleji,dále od 
nepřátelských zbraní. Al začal dýchat a pak to,co očekávali - konečně přišlo. 

Byl to hlasitý, ohlušující zvuk, následujíc hrozně silnou děsivou ránu . Tank byl násilně postrčen 
dopředu . Bylo to, jako by byl tank zasažen do zad obrovským kladivem a vržen dopředu nadlidskou rukou. Tři muži 
ve věži byli odhozeni jako hadrové panenky. Omráčeni a omámeni se snažili dostal zpět na nohy. Nebylo to snadné. 
Nepořádek a naprostý chaos v tanku .Velké a těžké náhradní čepy pásů tanku, které byly upnuté, byly rozházené 
jako obrovské sirky na podlaze věže. Bylo to, jako kdyby obří ruka chytila všechno uvnitř a  rozhodila to 
prudce kolem . Nebyla jediná věc,která by byla na původním místě.  

Muži posádky podívali jeden na druhého-šokováni,ohromeni. Co se stalo? Co to bylo?  

Al Irzyk vzpamatoval a vykřikl, "Ujíždějte!" .V této chvíli by mohl následovat i další úder Jako by je někdo 
postrčil,tank nabral rychlost.  

"Co to bylo?" ptal se sám sebe Al znovu. Podíval se za sebe, odkud rána přišla, a naprosto překvapen a udiven, že za 
jeho rádiem byla svislá prasklina ve věži! Škvírou v tanku bylo vidět denní světlo. Bylo naprosto jasné, že věž byla 
zasažena vysokou rychlostí granátu z nepřátelského tanku .    

Teď, když se uklidnil, přemýšlel nad velkou hádankou. Proč střela nepronikla dovnitř a všechno je na padrť? Proč jsou 
ještě naživu? Proč je tank ještě schopen pohybu? Úder granátu musel mít velkou sílu, a to letí velkou rychlostí. Proč 
nepronikl?  

Ale nebyl čas, aby i nadále přemýšlel . Odpověď přijde později.Teď bylo nejnaléhavější, dostat se z dosahu střel, na 
bezpečné místo.  

Každý byl živý a tank byl v podstatě beze změny . Al Irzyk byl přesvědčen, že je to malý zázrak. Cítil, že v 
této chvíli to byla snad přítomnost Boží, tohoto krátkého, hrůzného okamžiku bezprostředně po nárazu,která je 
ochránila. Bylo to, jako by mu poklepal na rameno zezadu, ujišťujíc ho,že byl za ním a chránil ho.  

Tank se hnul blíže do bezpečí .Teprve pak si všiml pravé ruky . Měl na sobě rukavici, dlaň a palec jsou z 
hovězí kůže zbytek dlouhé rukavice s popruhem na zápěstí je z GI khaki tkaniny. To, co uviděl Al okem, k jeho 
velkému překvapení -po vším tom vzrušení necítil nic - bylo, že rukavice byla mokrá od krve. Podíval se blíž a zjistil, 
že palec a místo kolem něj, bylo roztržené a jeho krev vytékala ven .Počáteční necitlivost ustoupila a byl si vědom 
toho, že něco ho škráblo. Cítil, vlhkou,  krev uvnitř rukavice a pulzující palec. Al Irzyk věděl, že toto není zranění 
ohrožující život a to nejlepší, co mohl udělat pro tuto chvíli bylo, ponechat rukavici jak je,aby se krev mohla srazit. 
Měl ještě mnohem víc důležitých věci s kterými si mohl dělat starosti, než ruce .  

Tank stoupal v zatáčkách silnice,až se dostal z rozsahu přímé střelby. Al vyprázdnil hruď povzdechem, který 
by mohl slyšet každý Němec až do Bastogne.  

Nepřátelský protiútok, nebyl-li zastaven, určitě ochabl.Nebyly zjištěny žádné známky jeho  přiblížení. To může 
být bezprostřední známka toho, že útok "B" Company se zbytkem Allových tanků,s  "A" Company na hřebeni 
východně od města, odrazuje nepřítele k dalšímu útoku.  

Vzhledem k tomu,že se Německé jednotky stáhly,rychle zaujímali koordinované obranné pozice na vyvýšeném 
místě, jižně a jihovýchodně od Chaumont , které byly předtím dříve obsazené, a ze kterých zahájili útok na 
město.Nepřítel, který měl dříve výhodu překvapení a pohybu, bude mít tu nevýhodu,vystavujíc se čelním postupem do 
kopce Allovi,jehož vojsko bylo ve výborné obranné pozici.  

Každá Al Irzykova jednotka musí nyní přidat ruku k dílu, k posílení obranných pozic . To znamenalo aktivovat 
záložní tanky "C"Company,útočné zbraně a minomety , jednotky 10th praporu obrněné pěchoty a dokonce i 
připojenou 25th kavalérii.S těmito prvky,které poskytnou krycí palbu, měl tanky "A" Company stáhnout zpět a 
použít k palebné síle k obranné pozici. Jakmile se "A" Company oddělí od nepřátel, Al a jeho dělostřelectvo začnou 
palbu na nepřátelské pozice.  

Byl v plném očekávání, že nepřítel zaútočí plnou silou, jak by Al sám nepochybně udělal. 

K velkému překvapení a obrovské úlevy, nepřítel se rozhodl přerušit boj . Ale proč? Vynikající nepřátelské tanky 
by jistě zastavili útok a přinutili by ho ustoupit ven z města. Jeho taktické síly byly na vrcholu své zranitelnosti, když 



ustoupil a vyškrábal se do bezpečí svých obranných pozic, jižně od města.Viděl,že by nepřátelské jednotky mohly 
obsadit tyto rozptýlené prvky dřív,než by se mohli zorganizovat. Možná, že útoky "B" Company ve městě, a "A" na 
hřebeni, představují mnohem větší sílu, než je ve skutečnosti. Možná to bylo následnou agresivní krycí palbou z "A" 
Company.Vzhledem k tomu, že byl již podvečer,nebyli ochotni pokračovat v útoku, protože jakmile padla noc,ocitli by 
se velmi zranitelní.  

Major Al Irzyk mohli pouze spekulovat. Ať už je to jakkoliv, mohl s potěšením říci,že nepřítel nedělá to, co by 
měli udělat . Al si uvědomil, že měl v jistém smyslu, kliku; že bude navěky vděčný za rozhodnutí nepřítele 
nepokračovat v útoku, nebo něčí nerozhodností. Jak věděl, v průběhu staletí bitev, vítězství nebo prohra je 
svázaná rychlým rozhodnutím nebo nedostatkem jednoho .V současné době, Al byl dočasně zastaven, ale 
rozhodně neztratil bitvu.Věděl, že se vrátí tvrdě znovu ráno.  

Byl spokojen, že jeho bojové skupiny zaujaly nejlepší možné obranné pozice, které nadále zlepšovali celou noc, odešel 
k rádiu,aby podal zprávu svému veliteli o stavu jeho praporu a podpůrné síly .  

Nebylo pochyb, že prapor a další síly CCB dostaly svůj nejtěžší, nejmasivnější, koncentrovaný a silný 
tankový protiútok během války . Shodli se, že útočící síla se skládala z 22 a 25 tanků podporovaných 
dělostřelectvem a pěchotou. Nicméně, to byly tanky, které měly největší ztráty. Útok přišel s takovou rychlostí a byl 
tak silný, že zničil polovinu osmého pluku.  

Al se dozvěděl mnohem později, že se jeho jednotku napadla Führer Grenadier brigáda, pod velením 
plukovníka Kailera, který údajně byl později zraněn čtvrtou obrněnou divizí.  

 Chaumont byl ponechán v plamenech, se sotva párem nepoškozených budov .  

 

To bylo grafické svědectví intenzity a dravosti nepřátelského útoku. Jedenáct tanků praporu bylo ponecháno ve 
městě . Šest z nich bylo získáno zpět,když osmý Tankový prapor později obsadil Chaumont.  

Poprvé ve válce, "B"Company,byla jako nahá.Bez jediného tanku.Ostatní střední tanky nedopadly lépe, jedna 
sedm a druhá šest . Celkem včetně Allova, který byl opraven v noci,jich bylo čtrnáct v praporu . Přesto, osmý 
prapor pokračoval v útoku směrem k Bastogne s nevelkou skupinou, celkem čtrnácti středních 
tanků.Kromě jinýích obětí, Al Irzyk ztratil dalšího důstojníka, poručíka  Blackmera z "B"Co, který byl zabit 
ve městě .  

Jedna dobrá zpráva byla, že dva Focke-Wulf 190.,které létaly při akci během odpoledne, byly sestřeleny  prvky 
osmého praporu .To byl velmi neobvyklý a chvályhodný úspěch, pro taktické pozemní jednotky.  



Ala napadlo, jestli snad nezvolil špatnou hru.Věřil, že přišel s vynikajícím plánem,byl přesvědčen, že kdyby jej předložil 
odboru Tactics v Armor School, Fort Knox, nebo na fakultu na Vysoké škole velitelské a generálního štábu ve Fort 
Leavenworth, že by od každého získal nejvyšší stupeň, "E" jako vynikající.  

Al Irzyk přijal tuto situaci. I přesto, že jeho útok se na chvíli zastavil, on utrpěl četné personální a automobilové 
oběti a Bastogne bylo odsunuto trochu dál z dosahu , věřil, že za daných okolností se mu dařilo nadmíru dobře. 
Navzdory síle a prudkosti útoku, jeho síly nikdy nezpanikařily a nikdy nebyl náznak debaklu. Naopak, oni se 
stáhli řádným způsobem, rychle převzali kontrolu nad vrcholky na jihu od Chaumont , posunuli a zlepšili 
své pozice a okamžitě začali reorganizovat své jednotky .Nikdy nenastal okamžik vyděšené sebranky, ale 
organizované, soudržné kompetentní síly .  

Noc posloužila k reorganizaci a přeskupení a při ranním rozbřesku,čekajíc na rozkaz, byli opět připraveni k boji. 
Teď, když Al Irzyk věřil, že má současnou situaci pod kontrolou, hořel nedočkavostí, proč vysokou rychlostí 
letící silná střela německého tanku, nepronikla věží  Shermana? Sotva bylo vidět,ale Al vylezl na zadní část 
věže tanku Rychlá studie části věže ho přivedla v úžasnou,nepochopitelnou, neuvěřitelnou odpověď.  

Vyčnívající nevinně a nenápadně  vypadající nálitek věže byl nevýznamný, bezejmenný objekt, který mu 
zachránil život.Upřímně si přiznal, že si toho na tanku nikdy nevšiml. Proč by měl? Mohl říci,že tato věc nemá žádný 
smysl.Kdyby stál ve věži,byl tento kus nálitku byl přímo ve směru jeho zad. Objekt byl zavalitý, vyčnívající kus 
oceli pět palců, čtyři palců vysoký a šest palců hluboký.Na něm šikmě pod ostrým úhlem hluboký 
zářez,přesně tam, kde náboj zasáhl.I když silný,průbojný náboj se pohybuje rychlostí stovek metrů za 
sekundu, když narazil,tak prostě nemohl proniknout do dalších šesti centimetrů oceli .Projektil se 
odrazil a s kvílením odletěl stranou. Ale dopad byl tak masivní, že se něco muselo stát.Věž nárazem praskla . 
Al Irzyk byl otřesený, vystřízlivěl a pokořen  realitou, že v případě, že by náboj udeřil pár centimetrů nahoru nebo 
dolů, vpravo nebo vlevo od tohoto objektu,snadno mohl proniknout do věže,  Allovi rovnou do zad,roztrhal by ho na 
kousky, vážně poškodil tank a nepochybně těžce zranil nebo zabíl další dva ve věži.  

O mnoho let později, podobně jako na tanku, byl namontován tento kus nálitku na podstavec před Alovu budovu 
ústředí v Armor School, Fort Knox, jako památník druhé světové války. Čas od času vyšel ze dveří a zíral v úžasu na 
zadní části věže. Nemohl stále ještě identifikovat tento předmět, nebo vysvětlit proč to bylo přivařeno k věži v této 
konkrétní pozici. Ptal se,ale nikdo to nevysvětlil.Byl to jeho vlastní soukromý zázrak - nelze sdílet.  

Ještě jedna osobní položka, která si vyžaduje pozornost, jeho ruka. Krvácení už dávno přestalo, krev uschla.I když 
vystrašení, otřeseni a pohmožděni, zbytek posádky přežil v dobré kondici. Řekl jim, že se chystá navštívit zdravotníky, 
a pak jít do CCB. Nařídil jim otočit tank k údržbě praporu na nutné opravy , ale zůstat s ním. Zatímco kluci 
pracovali na údržbě tanku, posádka uklízela neuvěřitelný nepořádek, aby z tohoto chaosu měli tank jaksepatří v 
pořádku.S těžkým nedostatkem tanků, Al si prostě nemohl půjčit jiný z jiné company.   

Zdravotníci odříznli krvavou rukavici. Palec a hřbet ruky byla jedna kaše. Ale poté, co se to vyčistilo, jak se často 
stává,rána to nebylo zdaleka tak ošklivá, jak to vypadalo.  

Zdravotníci zasypali ránu Sulfa práškem a chirurgickou páskou a gázou obvázali ránu. Odněkud vyhrabali extra velkou 
rukavici, která by obvaz udržela na ruce v teple,dostal nějaké teplé jídlo a skutečně uvítací hrnek kouřící kávy. To byla 
opravdu a doslova stanice pomoci, a Al Irzyk si uvědomil, jak moc je příjemné,mít  tuto návštěvu k dispozici.Otřásl 
se, když si uvědomil, jak o moc horší by to mohlo být.Věděl také, že dnes přestoupil do jiné kategorie vojáka - 
byl zraněn v boji . Je pravda, že rána byla menší, povrchní - ale byl skutečně zasažen nepřátelskou 
palbou.Zdálo se mu,že to je malicherné,byl však hodně překvapený,když se později dozvěděl, že mu bude 
uděleno Purpurové srdce  za zranění v akci . Zdravotníci byli povinni hlásit všechny rány a léčbu, a ocenění 
následovalo.  

 

V průběhu posledních hodin, kdykoliv mohl, což nebylo často,dostával hlášení CCB o vývoji situace.  Tento těžký 
den,při zběsilé útočné činnosti, tyto zprávy, pochopitelně, měly nepochybně zpoždění, roztříštěné, matoucí, a zdaleka 
ne úplné.Tak se Al Irzyk cítil silně nucen přijmout z první ruky zprávy o denních činnostech a současnou situaci,s plány 
na další den. Ve tmě s ozbrojeným doprovodem, vykonal nebezpečné cestu zpět do CCB.....  



 

Kariéra: Combat - Tactical  

General Irzyk bojoval  v Evropě jako 27/28 letý - velitel 8. tankového praporu  (76 důstojníků) ve 4. 
obrněné divizi, v čele Třetí armády generála George S. Pattona, která osvobodila z obklíčení armádní síly v 
Bastogne. Byl dvakrát raněn ( Purpurové srdce OLC), byl oceněn za mimořádné hrdinství Distinguished Service 
Cross , a drží Stříbrnou hvězdu , (OLC), Bronzovou hvězdou (3 OLC) a Legion of Merit (2 OLC).  

Chcete-li zobrazit všechny generála Irzyk je medailí , prosím klikněte zde  

 
27/28 rok starý 8. tankový prapor Commander  

 

Kariéra 

U americké policie v Německu do roku 1947. Během studené války velel slavnému 14.th obrněnému 
jezdeckého pluku , v NATO "výlet u drátů", zodpovědný za 300mil od "železné opony" ve Fulda Gap. Příkazem byl v 
maximální pohotovosti během berlínské krize v srpnu 1961, kdy se stavěla Berlínská zeď a Chruščov pohrozil USA 
přístup do Berlína. Sloužil dva roky v Vietnamu . Během prvního roku, jeho vojenští policisté a reakční síly 
zachránily americké velvyslanectví a další klíčové zařízení v Saigonu v průběhu útoku TET roce 1968. V jeho 
druhém ročníku, jako asistent velitele u 4. pěší divize , měl více než 600 bojových hodin ve vrtulníku a v 
bojových operacích a získal Distinguished Service Medal a 11 Air medaili.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ww2awards.com/person/34634&usg=ALkJrhjKwp7qDDgUL0ymId7mPDvVDmdeZw


Další Kariéra Úkoly :štáb vrchního velitele, Tichomoří na Havaji. Byl americký delegát na několika konferencích 
SEATO na Dálném východě. Zaměstnanec velitele spojeneckých pozemních sil ve střední Evropě ( NATO ) ve 
Fontainebleau ve Francii. Velitel na Ft. Knox , KY, a Ft. Dix , NJ.  

Vzdělání :. BA Mass State College (UMass) 1940. Uvedena 2d Lieut. Horse Cavalry (ROTC). MA International 
Relations, American Univ. Washington, DC. Absolvent Army Command and General Staff College, Ft. Leavenworth, KS, 
a National War College, Washington, DC. Po dva roky v čele americké armády Armor School, Ft. Knox, KY. Po 
odchodu do důchodu, byl generální ředitel a jednající ředitel soukromé vysoké školy přípravné školy.  

Služba Komunita : sloužil na těchto orgánů jako americký Červený kříž, United Way, Rotary, a pomohl založit 
spotřebitelském úvěru poradenské služby, jakož i informace a doporučení služby.  

General Irzyk as Autor  

Do důchodu odešel v roce 1971 ve Ft. Devens, kde byl velící generál. Přestěhoval se do West Palm Beach, FL, kde 
dodnes bydlí s Evelyn, jeho manželka.  

Je autorem řady článků , které byly publikovány ve vojenských časopisů a knihy s názvem " jel vepředu pro 
Pattona . "  

Kniha s názvem " benzín  pro Pattona, A Different válka "byla zveřejněna v červnu 2005.  

 

O autorovi tohoto článku - Ivan R. Steenkiste  



 
General Albin Irzyk v Chaumont, s autorem, Ivan R. Steenkiste této stránky  

 

 
Brigádní generál Albin "Al" F. Irzyk u jeho původních map vojenského štábu ukazující  

. úspěšný posun Čtvrté obrněné divize k Bastogne v prosinci 1944  
Snímek pořízený v domě generála Irzyk, Florida, USA - říjen 2007  
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