Co je k vidění v muzeu gen.G.Pattona

Cadillac,v němž byl zraněn a později zemřel gen.Patton

www.veteranarmy.cz

Toto je auto, ve kterém měl Patton autonehodu 9. prosince 1945 kde utrpěl zranění která nakonec nepřežil, Patron
jel z lovu bažantů blízko Mannheimu Automobilové schéma nehody ukazuje Pattonovu limuzínu řízenou 19 letým P
FC Horace Woodringem, pojížděcího z jihu na N - 16 Ve velké rychlosti míjeli US Military Police, Lieutenanta Petra
K. Babalase a Johna Metzker. US Vojenské skladiště bylo po pravé straně před Pattonovým vozem Proti nim jel
US Army 2 1/4 nákladní automobil řízený 20 letým Technical Sergeant Robert L. Thompsonem, který začal zatáčet
do vstupu skladiště ale, špatně odhadl rychlost Pattonova Cadillacu, který vrazil do náklaďáku ve velké rychlosti.
Patton seděl na okraji sedadla vzadu a náraz ho hodil kupředu a udeřil se hlavou o přední sedadlo. Patton měl
rozbitý nos, natržené čelo a zlomil si obratel. Následkem toho, Patton ochrnul od krku dolů. Poručík Babalas převzal
velení nad vyšetřováním nehody a ohlásil, že Pattonův řidič chvátal a řidič náklaďáku vjel do protisměru. Patton
žádal poručíka. Babalase. ať neobviňuje řidiče za chybu, protože žádal řidiče , aby jel rychle a cítil se poněkud
zodpovědný za způsobení nehody). Generál George Patton zemřel na plicní embolii 12 dny později v Heidelberg
Hospital v Německu v prosinci 21, 1945
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havárie Pattonova vozu
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Hitlerova limusina

Hitlerův Mercedes
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Model: Mercedes - Benz 770 Grosser Series II W150 kabriolet
Délka: 20 stopy 6 palce -6.75m
Rozvor: 155 palce -3.93m
Šíře: 6 stopy, 7 palce -2.10m
Výše: 5 stopy, 2 palce 1.32m
Posádka: až 8 pas.
Váha: 9,020lbs-3.620kg
Max rychlost: 105mph-168km
Rozsah: 415 míle -664 km
pancéř: 0.2 palce karoserie, 0.1 palce dveře -5.4mm /2.5mm
Neprůstřelná sklo tloušťka: 0.5 palce-12.7mm

Byly učiněny pokusy prostřílet okna (obzvláště 101th airborne-506 PIR),který vůz objevil v Hitlerově
doupěti v Orlím Hnízdě, tak ho alespoň zničili a uvařili motor autentický obraz to potvrzuje.

Motor:: Daimler 7.7 litr přeplňovaný řadový , visuté ventily, osmi válcový motor 230hp
Obsah palivové nádrže: 45 galony-169 litrů
EPA šetření paliva: 9.2
Vyzbroj:
schránka pro 9mm pistole a lehký jídelní podnos vepředu a vzadu kabiny
Rok výroby : 1940
Daimler-Benz AG, Stuttgart, Německo
Náklady na výrobu: $2,725 v US Army odhadnuto na konci WWII
Darován do muzea: 1970
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Dále GÖRINGOVY ZBRANĚ

Osobní kolt
goring
Kalibr: .38 S&W zvláštní
Akce: Dvojčinný revolver
Počáteční rychlost střely: 750 fps/375m/s
dostřel: 450 yardů
Kapacita zásobníku: 5 nábojů
Délka hlavně 4 palce -10cm
Celková délka: 10 palce-25.4 cm
Váha: 2 libry 4 oz cca 1kg
Rok výroby: 1938
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maršálská hůl
Herman Goering se vzdal s touto holí 7. armádě 9. května 1945.
Je zhotovená ze slonoviny a je reliéfní s 20 zlatými orly a 20 platinovými kříži. Konce hole jsou potaženy
zlatou vrstvou se 640 diamanty. V muzejních informacích stojí že: "zařízení" na koncích jsou platina, ale
nejsem si jist . Nápisy na platině jsou: " Fuehrer Reichmarshal Velkoněmecké říše" a Herman Goering
19.7.1940. Goeringova hůl váží 5 libry a v roce 1945 měla hodnotu $40,000. Hůl byla věnována
Goeringovi Adolfem Hitlerem v srpnu z 1940.
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Herman Goering nosil tuto dýku a vzdal se s ní US 7.armádě 9 května 1945. Na jílci je starověkým Scandanavian
jazykem vepsáno následující: "Od Erik do Herman". Dýka byla věnována Goeringovi Count Erik von Rosenem ze
Švédska, který byl bratr Goeringovi první manželky, Karin.

Osobní zbraň Adolfa Hitlera
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Osobní Pattonův Thompson Kalibr:

.45 ACP

Akce: Zpětný ráz, plně či polo automatický
Počáteční rychlost střely: 920 fps
Rozsah: 100 yardů
900 ran za minutu
Kapacita zásobníku: 20 střel - 30 kulatý zásobník
Délka hlavně: 10.5 -26.67cm
lCelková délka: 32 palce-81.28 cm
Váha: 11 liber cca 4.75kg
Rok výroby: 1941
Cena: $225
Generál Patton měl tento specifický Thompson automat který vlastnil ve vozidle, když byl v bojových oblastech.

www.veteranarmy.cz

Johnson- strojní puška model 1941

Kalibr: .30
volitelné dávky - poloautomat
Počáteční rychlost střely: 2,800 fps
Rozsah: 700 yardů
Nastavitelný z 300 - 900 střel za minutu
Kapacita zásobníku: 20 nábojů
Délka hlavně: 22 palce
Celková délka: 42 palce
Váha: 14 libry 5 oz
Rok postavil: 1941
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