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PUDORYS, POHLED, REZ, 3D

ˇ
umístení památníku George Smith Patton v jihozapadni casti sadoveho okruhu historickeho jadra mesta Plzne v okoli divadla J.K.Tyla v sadech petatricátníku

IDEOVÝ ZÁMĚR
Pomník věnovaný generálu G. S. Pattonovi ml. je žánrov ě pojat jako zátiší, tvo řené krajinou a helmou co

by úst ředním motivem památníku. Je vnímána jako nejvýraznější atribut generála Pattona, jeho hodností i
osobnosti, vojenského žití, jeho životního stylu, po kterém toužil a kterému v ěřil. Poznáváme ho tak z dobových
mediálních i osobních záznamů. Helma v našem pojetí se stává portrétní sochou, zárove ň účelně symbolizuje
ochranu, či záštitu Plzn ě před nebezpečím. Helma je pojata sice realisticky, ale v čistém zjednodušení, téměř až
minimalisticky. Hv ězdičky hodnosti generála jsou oživujícím detailem, jakýmsi osv ětlením nad štítem síly, která
vyhrála válku ve znamení smetení nedemokratických režim ů. Detail otvor ů hvězd má tvořit i jakýsi vnit řní život
sochy, je propojením vnitřní a vn ější úrovně, propojením vnitřního a vnějšího tvaru.

Helma je součástí krajiny, je s ní prorostlá, ale zárove ň ji chrání a mírn ě se nad ní vznáší jako vojev ůdce,
který má p řehled a nadhled o dění v bitevním poli. Spojení helmy, čili jakési symbolické osobnosti generála,
symbolizuje historické pozitivní spojení s jižními a západními Čechami a zvlášt ě s Plzní, nad níž se helma i
nalézá. Krajina „plastické mapy“ je stylizovanou plastickou mapou, které stratégové a generálové používali a
předem plánovali své taktické postupy, je však i p ředstavou a nenaplněnou touhou být první v dosažení
vítězných cíl ů. Je krajinou, kterou jiní a mocn ější vymezují svým vojev ůdcům. Mapa je v p ůdoryse vý řezem území,
které vojska pod velením generála Pattona na ja ře 1945 osvobodily. Je radikáln ě ukončená linií demarkační čáry,
vyty čující hranice mezi  spojeneckými vojsky a Rudou armádou. Patton byl rozhodnut osvobodit Prahu, ale
povely byly jasné-zastavit ofenzivu za Plzní. Tento moment je v díle považován za významný faktor pro
ztvárn ění „postavy - osobnosti“ generála Pattona, jeho p ůsobení v Plzni a nemožnosti řešit situaci, s kterou
vnitřně nesouhlasil. Po osvobození upozor ňoval na hrozící nebezpečí před sovětským impériem.

Vrstevnice jsou barevn ě odlišené, vychází ze skute čné povahy mapy. Ráz mapy je zachován jako
přehledný, zmenšený model skutečné krajiny, se snahou o ztvárn ění vojenského prost ředí modelářskou formou.
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