
  
 

Jak zemřel  generál George S. Patton.-překlad od Cyd Upson a Michaela Weisse 

 
 
21.PROSINCE  1945,  Americká ikona čtyřhvězdičkový generál, který triumfoval v pouští Severní Afriky, 
stál před dveřmi Hitlerových schodů, byl prohlášený za mrtvého ve 130th polní nemocnici v Heidelbergu,  
Německo. Bylo mu  60let. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dvanáct dní předtím, Generál Patton střílel v lesích bažanty blízko Mannheimu a při zpáteční cestě se jeho  
armádní Cadillac  střetl s americkým náklaďákem  Patton ochrnul od krku dolů. Jeho řidič,  PFC Horace 
Woodring a velitel staff general Hap Gay, vyvázli bez škrábnutí.  Byla to jen osudná dopravní nehoda jaké 
se v armádě stávají, nebo to byl, jak věří konspirační teoretici, plánovaný  pokus o vraždu,objednán Rusi či 
OSS? 
Válečné příběhy- témata kterými se zabývá spisovatel, novinář a publicista, bývalý voják US Army, 
zpravodaj kanálu Fox News  Oliver North.Spolu s ním se pokusme odkrýt pravdu. 
 
Vyšetřováním bylo zjištěno,že existuje jen málo záznamů z nehody. Když jsme se dostali do Pattonovy 
vojenské osobní složky v National Archives v St.  Louis, kde je  více než 1300 stránek, pouze 15 bylo 
věnováno autonehodě.  Divně je,že armádní zápis o nehodě se ztratil krátce po ní. 
 

www.veteranarmy.cz



 
                               NEMOCNICE V HEIDELBERGU,KDE ZEMŘEL GEN.PATTON 
 
Přijeli jsme do Německa s Oliverem Northem na místo havárie a do nemocničního pokoje, kde Patton 
strávil svoje poslední dny. Také jsme viděli opravený  Cadillac,  který je v Pattonově Cavalry Museum ve 
FORT KNOX v Kentucky. 
 

 
Nově restaurovaný Patronův Cadillac r.1937 

 

Měli jsme setkání a rozhovor s příbuznými gen.Pattona včetně vnuka Jamese , který řekl: moje babička 
najala několik soukromých detektivů k tomu, aby vyšetřili nehodu,oni však nenašli žádnou záhadu“. 
Helen Patton Plusczyk vnučka generála, z kterou jsme se setkali v heidelberském Chrámu Páně, kde se 
konal pohřeb dědečka, vzpomněla na jednu z nejodpornějších teorií konspirace. kterou slyšela v průběhu 
let: „přišel nějaký záhadný plukovník, nějaký bývalý špion pro Rusy, Němce i Američany během války,  
operátor rozhlasové stanice v Normandii ,že má zprávy o tom ,že ošetřovatelka,  či lékařský personál, byl 
instruován někým, že jakmile moje babička opustí nemocniční pokoj má  otevřít okna v místnosti  tak, aby 
dostal zápal plic." 
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                                                              Pattonův pohřeb v Chrámu Páně v Heidelbergu-manželka Beatrice 
 
 Berta Hohle (89),tehdy 24- letá ošetřovatelka z Minnesoty, která se starala o generála v nemocnici řekla: 
zeptal se mně jednou,  proč necítí mé ruce?'  Je opravdu těžké říci někomu,že nemůže už nikdy používat 

své zbraně."  Berta neměla pocit, že by byl Patton zavražděn.Věřila, že zemřel na 
plicní otok a srdeční selhání,  který byl citován jako oficiální příčina smrti  Pitva 
nebyla nikdy provedená. 
 Lt.Bertha Hohle 
 
 Jedna osoba, která silně věří že Patton byl zavražděn byl vojenský publicista a 
novinář Robert Wilcox 
Při veřejných rozhovorech  Wilcox řekl, že to byl šéf špionáže OSS William "Divoký 
Bill"  Donovan , který objednal agenta k tomu, aby zabil často velice politicky 
nepohodlného a otevřeného generála, protože on chtěl vtáhnout Ameriku do další 
války …  s Ruskem.  Wilcox řekl:  "[Douglas] Bazata je světový prvotřídní střelec On 
střelil zblízka nějakou zvláštní zbraní do auta na jeho krk Když nehoda selhala ve 

smyslu zabít Pattona,  Wilcox řekl, že byl použit nějaký ruský agent v nemocnici k tomu, aby ho otrávil ."  
Vojenský historik Kevin Hymel velmi nesouhlasil s Wilcoxovo teoriemi:  "Ano,on si nadělal nepřátele, ale ti 
se tak báli, že si myslíte že by ho zabili?  To je opravdu mizerná teorie" 

 

     
pohřeb G.S.Pattona 
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 Pattonův Cadillac těsně po havarii-21.12.1945. 
 
Přestože smrt generála  Pattona  může být navždy zahalená záhadou,  jedna věc je jistá. On byl  brilantní 
vojenský vůdce.  Vysloužilý brigádní generál  Albin Irzyk, velitel tankové divize, kterou vedl Patton- ovo 3. 
armádu u Bastogne,  to řekl to nejlépe :"je to nejčistější válečník jakého jsme vůbec kdy měli,  Myslím si, 

že on byl a je zdaleka největší náš polní velitel.Nemohl být 
nějaký Marshall, nemohl být Eisenhower,- on byl Patton. Je 
to jako lézt po skále Není tam nic zadarmo a musíš bojovat." 

 
 
 

James ,Helen a matka Pattonovi                                  pohřeb gen.Pattona 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Úmrtní list z nemocnice v Heidelbergu 
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 dcera a vnučka gen.Pattona 
 

 nejmladší Patton 
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Dnešní místo havárie gen.Pattona v Heidelbergu.  
Foto Cyd Upson a Michael Weiss-publicisté válečných příběhů. 
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