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Tato kniha je věnována Chrisově rodině 
a přátelům. Všech profesí, po celém světě…

A také Tobě, Chrisi. Jsem na Tebe pyšná. Miluji Tě.
—Taya
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Předmluva
(Taya Kyleová)

„BYL BYCH NESMÍRNĚ RÁD, KDYBY MĚ LIDÉ MOHLI 
považovat za někoho, kdo se postavil za to, čemu věřil, a tím 
pomohl veteránům. Prostě za někoho, komu na nich záleželo 
natolik, že chtěl, aby o ně bylo postaráno.“

—Chris Kyle, 28. ledna 2013

STEJNĚ JAKO CELÁ ŘADA OSTATNÍCH MALÝCH 
chlapců, i Chris začal poprvé rozvíjet svůj smysl pro spra-
vedlnost při hře venku. S bratrem Jeff em si brávali do rukou 

klacky a předstírali, že to jsou pušky, načež v korytě potoka za 
domem bojovali s imaginárními zloduchy. Velmi rádi napodobo-
vali hrdiny, které viděli ve starých westernových seriálech a fi lmech 
s Johnem Waynem. Právě tyto první bitvy v něm živily silnou touhu 
chránit ostatní před zlem a bojovat za to, co je správné.

Jakmile Chris povyrostl, rodiče jej poučili o bezpečném a správ-
ném zacházení se skutečnými zbraněmi. Pušky a pistole se tedy 
naučil respektovat jako nástroje, které mohou přinést stejně tak 
škodu jako užitek. Když se pak učil střílet a lovit, vedli ho k tomu, 
aby zabíjel jen tolik zvěře, kolik potřebuje k jídlu. Pušku proto začal 
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postupně chápat jako způsob zajištění obživy pro rodinu, zatímco 
souběžně také zkoumal mírumilovnou podstatu přírody.

Chris vyrostl ve skvělého kovboje (a pokud mi prominete ten 
výraz, dost mu to slušelo). Vyhrával mistrovské přezky na šampio-
nátech v rodeu a několik let pracoval na rančích. Jeho pušky byly 
nástroji, kterými chránil sebe sama i jemu svěřená zvířata proti 
dravcům – od chřestýšů až po kojoty.

Poté co Chris vstoupil do armády a stal se příslušníkem spe-
ciálních jednotek amerického námořnictva SEAL, se cvičil jako 
odstřelovač. Zachránil bezpočet životů a pomohl natrvalo změ-
nit chod dějin. Především však chránil další vlastenecky smýšlející 
mladé muže, kteří se nesobecky upsali službě své zemi. Jak Chris 
často říkával: „Příslušníci armády dobrovolně podepisují bianko šek 
Spojeným státům americkým na cenu až do výše svého života, a to 
včetně.“ Jeho úkolem bylo tuto cenu snížit, jak jen to bude možné.

Chris byl válečníkem, nebylo to však všechno, čím byl. Byl také 
mladým mužem plným života a smíchu s nenuceně sebevědomou 
povahou a navíc byl až neuvěřitelně vnímavý. V první řadě však 
nebyl naivní. Věděl, že jednou možná přijde chvíle, kdy nebude 
moct udělat to, co se od něj žádalo na bitevním poli. Aby mohl 
dělat svou práci, Chris věděl, že se bude muset vzdát své nevinnosti. 
Byla to obrovská cena, Chris ji však platil dobrovolně, zas a znovu.

Pokud však Chris stál před rozhodnutím vystřelit, nebo nechat 
zemřít nějakého Američana, hledal hluboko v sobě a nacházel 
odvahu. Dokázal používat svou zbraň k záchraně životů těch, 
k jejichž ochraně byl vyslán. Mnozí mi vyprávěli srdceryvné pří-
běhy o tom, jak by dnes nebyli naživu, kdyby nebylo Chrise. Pokud 
chránil lidi, kteří byli kolem něj, měl pocit jasného cíle a naplnění. 
Pušky, jež mu v tom pomáhaly, oceňoval a vážil si jich.
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Potkalo mě to štěstí, že se mi ozval americký námořní pěšák, 
který věděl se vší určitostí, že on sám – a v důsledku toho i jeho 
malá dcerka – by dnes nebyl naživu, kdyby mu Chris nepomohl. 
Stala jsem se také svědkem, jak Chrise oslovují v slzách rodiče, kteří 
mu děkovali, že zachránil život jejich dítěte.

Chris znal příběhy bezpočtu lidí, kteří se vrátili domů díky jeho 
schopnostem. Znal také bolest plynoucí ze smrti způsobené zbraněmi 
a soužil se nad těmi, které každý den svého života nemohl zachránit. 
Musel bojovat, aby se dostal zpět zpod temného, těžkého břemene 
ztráty, kterou cítil, když jeho přátelé umírali na bitevním poli. Chris 
byl však dost silný, aby se špatným věcem stavěl tváří v tvář, aby se 
prodral na druhou stranu a žil se vzpomínkami na všechny zážitky, 
jimiž si prošel. Někde tam potom našel určitou rovnováhu.

Život po vojenské službě nabral jiný smysl. S celou rodinou jsme 
se přestěhovali do Texasu. Chris cítil, že my všichni máme povin-
nost sloužit těm, kdo slouží nám. Věnoval tedy svůj čas výcviku 
členů vojenské komunity a komunity zabývající se prosazováním 
zákona, kteří o to měli zájem. Díky tomu, že sdílel dovednosti 
a techniky, jež si osvojil na bitevním poli, mohl sloužit i nadále. 
Kromě toho povzbuzoval ostatní, aby se také podělili o své vědo-
mosti. Výcvik obsáhl i jeho skromnou povahu. Chris o něm hovořil 
jako o zajišťování „dodatečných nástrojů do mechanikova opasku 
s nářadím.“

Chris a já jsme měli to velké štěstí, že za námi stála celá řada 
raněných veteránů. Chris vášnivě rád naslouchal jejich příběhům 
a žertoval s nimi stejně, jako by jejich zranění ani neexistovala.

Zbožňovali to. Šlo o znamení úcty. Chris na ně v žádném pří-
padě nepohlížel jako na raněné. Viděl je tak, jak bychom je měli 
vnímat my všichni – jako patrioty a zkušené muže. Ba co víc, jako 
muže se ctí. Celá řada z nich byla toho názoru, že léčba, kterou pod-
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stupovali v nemocnici – třebaže důležitá –, účinkovala exponen-
ciálně pomaleji než hojivé účinky, jež zakoušeli poté, co se dostali 
do přírody a na čerstvý vzduch. Mnozí z příslušníků armády trá-
vili v přírodě hodně času už předtím, než vstoupili do služby, a při 
lovu a střelbě na cíl zažívali nádherný klid. Chris tak přišel na nový 
způsob, jak pušku použít – k uzdravování.

V posledním roce svého krátkého života mohl Chris přemítat 
o rozmanitých zážitcích, jež měl s puškami a pistolemi, i o tom, jak 
je v jednotlivých etapách své cesty životem používal. Vedle toho 
miloval historii. Chris a já jsme nesmírně rádi navštěvovali histo-
rická místa a on sám trávil celé hodiny ponořený do mnoha různých 
aspektů americké minulosti. Jeho obličej vyzařoval úctu a uznání, 
když se dělil o příběhy o Rough Riders a mužích zákona v řadách 
Texas Rangers.1 Tato vášeň byla jedním z důvodů, jež ho inspiro-
valy k napsání Americké zbraně. Byl opravdu nadšený, že bude tyto 
příběhy sdílet ve své nové knize o lidech, jejichž síla a oběti změ-
nily tok dějin.

Často překvapoval svými znalostmi. Byl neuvěřitelně inteli-
gentní, tuto skutečnost si však raději nechával pro sebe. Až se mi 
do tváře vkrádá úsměv, když píšu, že můj manžel hrozně rád zlehčo-
val, jak výjimečný vlastně byl. Byl skromný a plně se hlásil ke svým 
venkovským kořenům. Neumím ani říct, kolikrát byl na autogra-
miádě, kde lidé čekali ve frontě celé hodiny, jen aby se s ním mohli 
setkat. Když se pak konečně dostali až ke stolu a potřásli si s ním 
rukou, vyzařovali nervozitu, očekávání, i to, jak jsou poctěni, že se 
s ním mohou setkat. Tehdy se k nim Chris naklonil a řekl: „Tak to 
je mi hrozně líto. Čekali jste tady celou tu dobu a dostali jste se až 
dopředu jen proto, abyste tu našli dalšího hloupého venkovského 

1 Pod názvem Kontinentální armáda (Continental Army) se rozumějí jednotky 
sestavené třinácti povstalými koloniemi, bojující s Brity (pozn. překl.).
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balíka.“ Všichni se smáli a Chris je dostal do klidu a pohody tak, 
jak to ostatně dělával často.

Až budete číst Americkou zbraň, doufám, že pocítíte Chrisovu 
přítomnost. Zatímco se s ním vydáte na procházku proti proudu 
času, věřím, že při odhalování pozoruhodné role, kterou tyto 
zbraně sehrály při utváření naší skvělé země, budete pociťovat stejné 
vzrušení jako on. Možná se ke mně dokonce připojíte ve vzpomínce, 
kterou mám na svého krásného manžela: na tváři úsměv široký 
jako Texas, na sobě tričko a džíny, v rukou si točí svými replikami 
pistolí na způsob Divokého západu, zatímco uvažuje o svém dět-
ství, lásce ke starému Západu a také k zemi, kterou tolik miloval 
a jíž zasvětil většinu svého života. Americká zbraň sestává právě 
z takových příběhů.

Bůh vám žehnej.
Taya
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Úvod

PODOBU SPOJENÝCH STÁTŮ UTVÁŘELY PUŠKY A PIS-
tole v mnohem větší míře než v případě kteréhokoliv jiného 
státu v dějinách lidstva. Kolonisté, kteří používali palné 

zbraně, aby zabezpečili svou půdu, je posléze obrátili proti svému 
králi a jeho mužům, aby získali nezávislost. Kovbojové a lidé žijící 
na pláních využívali revolvery a pušky k tomu, aby na Západě vůbec 
přežili, aby zajistili jídlo na stůl, odrazili indiány a příležitostně si 
mezi sebou vyřídili své spory. Když pak Amerika dospěla do věku 
světové mocnosti, použili jsme pušky a pistole k tomu, abychom 
porazili Hitlera a přemáhali teroristy po celém světě.

Tento příběh má však samozřejmě i jinou podobu – zbraně nás 
také rozdělily a rozdrásaly, obrazně i doslova. Občanská válka, ban-
kovní loupeže, pokusy o vraždu či atentáty; pušky a pistole se staly 
nástrojem ke konání dobra i zla.

Poprvé jsem se dozvídal, jak zacházet se zbraněmi, od svého 
táty, který začal mě a mého bratra Jeff a učit lovit a střílet dokonce 
dřív, než jsme uměli jezdit na kole. Naučil nás zbraně respektovat 
jako důležité nástroje a součástí tohoto respektu bylo také vědět 
něco málo o historii příslušné pušky nebo pistole. Nemohu s jisto-
tou tvrdit, že ze mě znalost toho, že Johann Nicolaus von Dreyse 
vynalezl první pušku s odsuvným závěrem, udělala lepšího střelce 
z daného typu zbraně; určitě však vím, že ty vybrané útržky infor-
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mací, které jsem po cestě posbíral, odpálily (pokud mi prominete 
malou slovní hříčku) trvalou fascinaci dějinami naší země. Jednou 
z věcí, jež vlastním a na něž jsem nejvíce pyšný, je replika revolveru 
Peacemaker – slavné Coltovy zbraně, která  se stala zosobněním 
Divokého západu. Jen si toho rošťáka zkuste vzít do ruky a přenese 
vás o celých sto padesát let zpátky.

Existuje rčení, že abyste někoho doopravdy poznali, musíte 
ujít míli v jeho botách. K tomu bych přidal, že abychom skutečně 
poznali své předky, musíme si na sebe vzít víc než jen jejich boty, 
které většinou špatně padly a poněkud do nich teklo. Zapřáhněte 
do pluhu vola, pracujte několik hodin na poli a získáte úplně nový 
a jiný pohled na to, co váš prapradědeček dělal, když na hranici 
v Ohiu přišlo jaro. Vezměte si kentuckou dlouhou pušku, namiřte ji 
na běžícího jelena a navýsost rychle se naučíte, jak důležité je využít 
každý kousíček zvířete, které skolíte. Na další už totiž možná hod-
nou chvíli nenarazíte.

Když jsem se rozhodl pustit do téhle knihy, nechtěl jsem psát 
nezáživnou, těžko stravitelnou učebnici nebo podávat suchopárný 
výklad jako učitelé, kvůli nimž jsem usínal v zadní lavici. Mým 
záměrem bylo probírat historii za hvízdání kulek – jediný rozhodu-
jící výstřel války za nezávislost, vyvrcholení bitvy o Alamo a Custe-
rovu poslední obranu, soukromou střelnici Abrahama Lincolna na 
pozemcích Bílého domu. Chtěl jsem prozkoumat některé z největ-
ších bitev americké armády 20. století, Svatovalentýnský masakr 
i bankovní loupež ve čtvrti North Hollywood z roku 1997 a s ní 
spojenou přestřelku, která přiměla americké policejní složky po celé 
zemi radikálně přehodnotit přístup k palným zbraním používaným 
v sebeobraně a připravit se k boji.

Abych tuto knihu mohl napsat, cestoval jsem do hloubky ame-
rických dějin. Se skupinou přátel jsme přečetli celé tisíce strá-
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nek historických dokumentů, knih, časopisů, vojenských hlášení 
a zapomenutých dopisů. Hovořil jsem s historiky palných zbraní 
a nadšenci předvádějícími rekonstrukce historických bitev, pátral 
jsem po muzeích i v archivech a hledal věci týkající se dějin pušek 
a pistolí v Americe. Dostalo se mi také vzrušujícího zážitku osobně 
zacházet s celou řadou těchto zbraní a střílet z nich.

Zapátral jsem i ve vlastní minulosti. Vybavoval jsem si příběhy 
spojené se zbraněmi, jež jsme si my ze SEAL vyměňovali u táboro-
vého ohně uprostřed bojové zóny v Iráku, stejně jako zkazky, které 
mi můj táta vyprávěl o našich texaských předcích a puškách či pis-
tolích, na něž byli odkázáni. Při tom jsem se naučil vážit si mnohem 
více statečnosti žen a mužů, kteří stvořili Ameriku.

Zatímco jsem se do projektu nořil hlouběji a hlouběji, stále jas-
něji jsem chápal, že pušky a pistole zaujímaly v amerických dějinách 
vždy vedoucí postavení – často zcela zásadním způsobem. Současně 
s tím se zdálo, že některé revoluční palné zbraně utvářely příběh 
Ameriky ve větší míře než ostatní.

Vybral jsem deset pušek a pistolí, aby posloužily jako symbo-
lické zbraně naší procházky americkou minulostí. Zároveň však 
musím dodat, že se jedná o můj vlastní, osobní seznam. Pokud jste 
nadšenci v oblasti historie palných zbraní, s některými puškami 
a pistolemi z mého výběru budete souhlasit, s jinými ne. Jsem si 
jistý, že se budete škrábat na hlavě a divit se, proč jen jsem, pro-
boha, nenapsal i o téhle „remingtonce“ nebo tamtom „Smith & 
Wessonovi“. Naprosto tomu rozumím. Shodnout se na seznamu 
nejlepších deseti zbraní není lehké a vy byste možná sestavili svůj 
vlastní, který by se vám zamlouval mnohem více.

Tohle však jako úvod stačí. A teď jdeme na věc.
—C. K.
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Vydavatelská 
poznámka

(k anglickému vydání)

DRUHÉHO ÚNORA 2013, ZATÍMCO TATO KNIHA VSTU-
povala do poslední fáze příprav, byl Chris Kyle zabit. Kniha se 
po takové tragédii může zdát pouhou maličkostí, Americká 

zbraň však představovala kus Chrise, který čekal na své dokončení. 
Navíc se jednalo o projekt, jenž se zrodil z jeho nadšení. Proto nemohlo 
být vůbec žádných pochyb, zda budeme knihu podporovat až do 
vydání. Taya Kyleová, jeho úžasná manželka, tuto skutečnost vzápětí 
sama stvrdila. Přizvala ke spolupráci Jima DeFeliceho, Chrisova spo-
luautora knihy Americký sniper, který se spojil s Williamem Doylem, 
aby spolu rukopis dovedli až ke zdárnému konci. Mnoho laskavých 
Chrisových přátel nám bylo k dispozici, aby potvrdili nejrůznější fakta 
a poskytli nám svůj vhled do tématu. Věříme, že jsme knihu dokončili 
správně, jakékoliv chyby jdou však na naše vlastní konto.

Na závěr je třeba dodat, že nad následujícími stránkami nevisí 
žádný stín, a to navzdory všem okolnostem. Chris byl totiž plný 
života, humoru a lásky ke své zemi v mnohem větší míře než kdoko-
liv jiný, kdo vám kdy zkříží cestu. Po otočení na další stranu budete 
mít tedy to štěstí, že narazíte na právě takového ducha.
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1

Americká dlouhá 
puška

„NIKDY V ŽIVOTĚ JSEM NEVIDĚL LEPŠÍ PUŠKY (NEBO 
muže, kteří by stříleli lépe) než ty, jež pocházejí z Ameriky.“

—plukovník George Hanger, britský důstojník

RÁNO 7. ŘÍJNA 1777 SI MLADÝ REBEL TIMOTHY 
Murphy plivl do dlaní a začal lézt na strom stojící v poli 
nedaleko města Saratoga ve státě New York. Zpomalovala jej 

zbraň, kterou svíral v ruce, avšak právě ona byla jediným a výluč-
ným důvodem, proč vlastně na zmíněný strom lezl. Murphy byl 
seržantem Kontinentální armády a mistrovským střelcem – jasným 
a jednoznačným odstřelovačem.2 Jeho dlouhá puška byla jednou 

2 Pod názvem Kontinentální armáda (Continental Army) se rozumějí jednotky 
sestavené třinácti povstalými koloniemi, bojující s Brity (pozn. překl.).
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z několika málo technologicky vyspělých zbraní, kterou sebranka 
Kontinentální armády měla během války za nezávislost k dispozici. 
Jeho úkolem bylo vyhledávat a zneškodňovat terče vysoké hodnoty 
v řadách červenokabátníků, kteří se o několik stovek metrů dále 
řadili k útoku.

Možná budu teď trochu stranit panu Murphymu, jenž byl 
odstřelovačem stejně jako já. Nebudu však myslím příliš přehánět, 
když řeknu, že tento dobrý seržant a ostatní střelci, kteří byli s ním, 
měli potenciál změnit bitvu u Saratogy a spolu s ní i celou revoluci. 
Už předtím totiž k smrti sužovali a týrali britského generála Johna 
Burgoyna a jeho vojáky. Burgoyne měl skvělý plán, jak americkou 
rebelii rozseknout na dva kusy, a pronikal údolím řeky Hudson 
v New Yorku. Pochodoval na jih, zatímco další z britských generálů 
postupoval směrem na sever. Pokud by se tyto dva sbory uprostřed 
spojily, s revolucí by byl konec.

Burgoyne však při svém postupu dostával řádně zabrat. Ame-
ričané byli lepšími bojovníky, než si myslel, a k důvodům, proč 
mu tak zatápěli, patřila i jejich taktika. Britská armáda vycházela 
z úzké součinnosti mezi jednotkami na bitevním poli. Bylo přímo 
úchvatné se na ně dívat – za předpokladu, že na vás červenoka-
bátníci nestříleli. Skupiny mužů pochodovaly s perfektní přes-
ností, střílely společně a prováděly své bodákové útoky jako dobře 
namazaný stroj. To vše nicméně záviselo na dobře vycvičených 
důstojnících a správně načasovaných rozkazech, aby potřebné věci 
pokračovaly hladce dál.

Američané měli v úmyslu tohle všechno obrátit vzhůru nohama 
a za svůj cíl si vybrali již zmíněné důstojníky. Dnešními slovy 
bychom řekli, že se zaměřili na Burgoynovy velitelské a řídící 
struktury. Burgoyne totiž nemohl vést svou armádu bez důstoj-
níků. A právě zde sehráli důležitou roli Murphy s ostatními odstře-
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lovači, neboť účelem jejich ran vypálených na dlouhou vzdálenost 
bylo připravit jednotky červenokabátníků o velení.

Kdyby se jim to v nadcházející bitvě podařilo, osud celé revoluce 
se mohl zvrátit v jejich prospěch. Francouzský král přihlížel kon-
fl iktu z pozice diváka a přemýšlel, jestli má Američany podpořit. 
Pokud by tedy Američané na tomto místě Brity zastavili, nejenže 
by dosáhli obrovsky významného vítězství, ale navrch by možná 
dostali také nějaké francouzské zbraně a peníze.

Ne že by o tom všem Murphy přemýšlel, když lezl na strom. 
Hledal jen dobrý cíl, na který by mohl vystřelit.

Jeden takový se mu velmi brzy dostal do zorného pole: britský 
důstojník s blýskajícími se knofl íky na červeném kabátci. Byl to 
generál Simon Fraser, nejlepší z britských polních velitelů a muž, 
v něhož vrchní velitel John Burgoyne vkládal důvěru, že Britům 
toho dne zachrání kůži.

Murphy zamířil a vystřelil…
Avšak zatímco kule sviští ke generálu Fraserovi – a s sebou nese 
nejen osud této bitvy, ale možná i celé americké revoluce –, podí-
vejme se na zbraň, která ji vypálila.

Americké dlouhé pušky byly upraveny pro potřeby Nového 
světa z typů, jež puškaři narození v Evropě vyrobili ve 20. letech 
17. století. Vycházely ze švýcarsko-německé lovecké (Jäger) pušky 
s kratší hlavní větší ráže, používané v lesích střední Evropy.3 Lehčí 
amerikanizované verze měly hlavně až 120 cm dlouhé a často je 
krášlila jména či ozdobné iniciály, vzory a nápisy. Největší rozdíl 
mezi mušketami a puškami však spočíval v „drážkování“ uvnitř 
hlavní. Drážkování má podobu celé řady spirálovitých zářezů vyry-

3 Český výraz „puška“ má v anglickém jazyce dva ekvivalenty: rifl e a gun. V pří-
padě rifl e se jedná o pušku s odlišnou úpravou vývrtu hlavně – tzv. drážko-
váním (pozn. překl.).
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tých do vývrtu hlavně, což způsobuje rotaci projektilu v jeho ose. 
Uvedená rotace pak projektilu poskytovala dostatečnou stabilitu, 
aby se dramaticky zvýšila celková přesnost dané pušky.

Puškařství bylo přinejlepším malovýrobním odvětvím. Jed-
nalo se doslova o domáckou produkci – mohli jste narazit na jedi-
ného mistra s jedním nebo dvěma tovaryši, kteří vyráběli zbraň 
pro zákazníka, jehož dobře znali z kostela a místního tržiště. Jak 
ve své knize Kentucká puška (Th e Kentucky Rifl e) napsal v roce 
1924 John Dillin, byla to veskrze poetická činnost: „Ze zploště-
lého prutu měkkého železa, ručně vykovaného do podoby puš-
kové hlavně, pracně vyvrtané a drážkované hrubými nástroji, 
doplněné pažbou vytesanou z javorového stromu pocházejícího 
ze sousedního lesa, se vsazeným zámkem, jehož tvar určily rány 
kladivem na kovadlině, vyrobil neznámý puškař, pracující v dílně 
už dávno ztichlé, pušku, která změnila celý běh světových dějin, 
umožnila osídlení jednoho kontinentu a nakonec osvobodila naši 
zemi od cizí nadvlády. Lehké váhy, ladného tvaru, hospodárná ve 
spotřebě prachu i olova, se smrtící přesností, zřetelně a nesporně 
americká, došla tato puška okamžité popularity a na celých sto 
let se stala modelem, jenž se často lehce odlišoval, avšak nikdy 
radikálně nezměnil.“

Dlouhé pušce se říkalo dlouhá kvůli její protáhlé drážkované 
hlavni. Byla také známa jako „kentucká puška“ (slovo „Kentucky“ 
se kdysi používalo jako všeobecný výraz popisující většinu málo 
známé západní divočiny ležící v Apalačském pohoří a dál) či „pen-
sylvánská puška“ (ve smyslu inovace a kreativity byl v 18. století 
Lancaster spolu s dalšími pensylvánskými městy pro výrobce pušek 
ekvivalentem Silicon Valley).

Když jsem poprvé vystřelil ze staré dlouhé pušky s křesadlo-
vým zámkem, která používala černý prach, zaujaly mě dvě věci. 
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Jako odstřelovač námořních jednotek SEAL jsem byl zvyklý 
zacházet se zbraněmi vážícími něco kolem 7 kg. Hmotnost typické 
americké dlouhé pušky se ovšem pohybovala kolem 4 kg – tato 
elegantní, překvapivě lehká ručnice se podobala spíše chirurgic-
kému nástroji pro přesně vedený boj než zbrani používané na 
bitevním poli. Samotný průběh střelby je však na druhou stranu 
až neuvěřitelně pomalý. Ránu zacílíte přes skvělý systém mířidel 
a stisknete spoušť. Po úderu křesacího kamínku do ocílky na pán-
vičce vylétne sprška jisker. Jakmile zažehnou pánvičkový prach, 
objeví se krátký záblesk a v pušce se zpožděním ucítíte kontakt. 
Z pánvičky následně vyletí trocha kouře, protože dojde k jejímu 
zapálení. Do závěru hlavně pak projde dírkou záblesk plamene, 
který roznítí prachovou náplň, oddělenou ucpávkou od olověné 
střely. Potom z konce hlavně vyrazí masa šedého dýmu, který 
střelci zcela zakryje výhled. Puška je tak lehká, že je zpětný ráz 
cítit spíše jako postrčení do ramene.

Dlouhé pušky byly poprvé navrženy a používány především 
k tomu, aby na Hranici zabíjely malou až středně velkou zvěř.4 Velký 
důraz se kladl na přesnost – králík nebo jelen poskytovali lovci jen 
relativně krátký čas ke střelbě. Než se zbraň podařilo znovu nabít, 
byli ti tam. Ručnice však prokázaly svou cenu také během indián-
ských nájezdů. Jejich projektil – kule ráže 6,35 až 20 mm, třebaže 
obvykle mezi 10 a 12 mm – totiž dokázal na každém cíli způsobit 
celkem slušné poškození.

(Měl bych vysvětlit, co máme na mysli, když řekneme ráže? Teo-
reticky se jedná o rozměr, který odpovídá průměru vývrtu hlavně, 
v případě pušky pak označuje velikost vnitřního drážkovaného 
otvoru, vyjádřenou ve zlomcích palce – například 32/100 palce 

4 „Hranice“ ( frontier) zde znamená území dělící „civilizaci“ od „divočiny“. 
Tento pojem je nedílnou součástí amerických kulturních tradic (pozn. překl.).
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odpovídá ráži 32.5 Pokud však už hovoříme o puškách v éře války 
za nezávislost, je dobré připomenout, že míry a ráže nebyly tehdy 
ani zdaleka tak standardizované jako dnes. Výroba kulek předsta-
vovala stejné umění jako výroba zbraní. Na přesnosti postavená 
standardizace a sériová výroba byly ještě zhruba sto let vzdálenou 
budoucností.)

Delší hlaveň zbraně – jejíž délka se pohybovala v rozpětí 90 
a více než 120 cm (v porovnání s přibližně 75 cm u běžné muš-
kety) – dávala černému prachu dodatečný čas na spalování, což 
zvýšilo její přesnost a rychlost střely. Dlouhá puška měla také sta-
vitelná mířidla pro přesnou střelbu na velkou vzdálenost a stejně 
jako u soudobých pušek si ji její majitel „zastřílel“ a přizpůsobil 
nejen vlastním potřebám a okolnostem, ale i odlišné charakteris-
tické povaze dané zbraně.

Vzhledem k tomu, že se vyráběly ručně, nebyly žádné dvě 
dlouhé pušky úplně stejné. Jistě, většina se všem ostatním kromě 
jejich právoplatného majitele mohla zdát velmi podobná. Podí-
vejte se však blíže, a jedinečnost každé zbraně se stane naprosto 
zřejmou. Malé odlišnosti se samozřejmě daly očekávat v případě 
dřevěných částí nebo kování, běžné ovšem byly i mnohem roz-
sáhlejší inovace – například seržant Murphy měl údajně pušku 
se dvěma hlavněmi. Jednalo se o model kozlice s jednou hlavní 
umístěnou nad druhou. Díky takovému uspořádání mohl vypá-
lit podruhé mnohem rychleji, což v bitvě i při lovu představovalo 
klíčovou výhodu.

Válečným akcím druhé poloviny 18. století však dominovala 
velmi odlišná palná zbraň: mušketa s hladkým vývrtem. Zatímco 

5 Systém uvádění ráže (caliber) se v anglofonních zemích liší od systému čes-
kého. Ekvivalentem ráže 32 (.32 caliber) by bylo 8,13 mm; viz také níže (pozn. 
překl.).
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palebný mechanismus, který muškety a ručnice používaly, zůstá-
val téměř stejný, v případě jejich hlavní to se vší určitostí neplatilo. 
Jak napovídá samotné označení, mušketa s hladkým vývrtem měla 
hlaveň hladkou, nikoliv drážkovanou. Z takové zbraně letěla střela 
otvorem hlavně tak rychle, jak jen mohla. Kule byla také záměrně 
menších rozměrů než vnitřek hlavně. Bylo to nutné, protože uvnitř 
zbraně se při střelbě tvořily usazeniny složené ze spáleného prachu 
a zbytků nábojů. Puškaři se praxí naučili, že v podmínkách bitev-
ního pole by příliš těsná hlaveň mohla zapříčinit selhání pušky – 
a to nebylo dobré. Proto vyráběli kule tak, aby padly, ale zároveň 
nebyly příliš natěsno.

S tím však souvisela jedna nevýhoda. Kule vypálená z muškety 
mohla při dané prachové náplni doletět jen na určitou vzdálenost 
a část její energie se vyplýtvala do zmíněného volného prostoru 
kolem ní. Zároveň nebyla právě nejpřesnější. Čím dále se totiž střela 
dostala od zbraně, tím pravděpodobnější bylo, že se vydá všemi 
jinými směry než tím, který střelec původně zamýšlel. Na vzdále-
nost tří metrů to neznamenalo žádný problém. Představte si však 
sami sebe na bitevním poli, postavte se armádě vzdálené pár stovek 
metrů a hranice použitelnosti zbraně vám rázem začnou být jasné. 
I navzdory tomu byla mušketa důležitou zbraní a soudobá taktika 
se točila kolem ní. Proto na historických malbách a při rekonstruk-
cích bitev vidíte všechny ty řady vojáků. Je také třeba pravdivě říct, 
že každá významná bitva svedená v průběhu revoluce spočívala na 
těchto řadách mužů a jejich mušketách.

Britové většinou používali muškety typu Land Pattern 
(„pozemní model“), neofi ciálně známé jako „Brown Bess“.6 Exis-
tovalo několik variant vycházejících ze stejného základu, z nichž 

6 Teorií o původu tohoto označení existuje několik, volně jej lze přeložit jako 
„Hnědá Bětka“ (pozn. překl.).
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nejdůležitější byl typ Short Land Pattern („krátký pozemní model“), 
využívaný jízdou a ostatními jízdními jednotkami. Zvláště na 
začátku války používali Brown Bess často také sami Američané, 
později jim Francouzi dodali značné množství nejrůznějších 
modelů své muškety typu Charleville. Stejně jako dlouhé pušky 
i muškety měly křesadlové zámky. Stisknutí spouště uvolnilo 
kohout nesoucí křesací kámen, který následně udeřil do ocílky. 
Jiskra zažehla střelný prach v hlavni a kule vyletěla ven.

Proč však všichni nepoužívali drážkované ručnice, jestliže byly 
přesnější?

Největší problém souvisel v daném smyslu s tím, jak se všechny 
tehdejší pušky nabíjely – skrze hlaveň. Zatlačit kuli přímo dolů 
do hladké nebo téměř hladké trubky je neskonale jednodušší než 
ji dostat do hlavně s drážkami, zejména poté, co se v ní vytvoří 
nánosy způsobené vypálením několika ran bez času na vyčištění. 
Povím vám na rovinu, že někdo jako náš přítel Murphy to v bojo-
vých podmínkách uměl udělat rychle, jenže seržant a jeho spo-
lubojovníci byli mistrovskými střelci a představovali tak trochu 
výjimku. Měli také výhodu, neboť nemuseli svou palbu koordi-
novat (střílet na povel jako skupina). Řadu střelců z drážkovaných 
ručnic, pracujících odlišným tempem, by totiž rychle zdecimovala 
i ta nejubožejší linie střelců z mušket, pálících pohromadě ve stej-
nou dobu. Pušky by nabíjeli pomaleji a bez času na vyčištění by se 
jejich zbraně mnohem pravděpodobněji zasekly.

A konečně, přestože byly muškety kratší, měly obecně výhodu, 
že se daly doplnit bodákem. Pušky, původně navržené pro zcela 
odlišný druh práce, ho neměly. V mnoha bitvách, pokud ne přímo 
ve všech, se pak bodákové útoky ukázaly jako mnohem vražednější 
a ve smyslu výsledku rozhodovaly v daleko větší míře než několik 
vypálených salv.
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Pokud se však přesná zbraň jako ručnice použila za správných 
okolností, mohla být celkem důležitá. K zneškodňování cílů vysoké 
hodnoty na dlouhou vzdálenost se tradičně nasazovali odstřelovači 
a právě v této roli se objevili i v americké válce za nezávislost.

A to nás přivádí zpět k našemu příteli, seržantovi Murphymu, 
sedícímu nahoře na stromě.

Murphy byl příslušníkem elitní střelecké brigády pod velením 
plukovníka Daniela Morgana – jeho jednotka se specializovala na 
likvidaci britských důstojníků, zatímco řadili své muže na bitevním 
poli. Nápad to byl poměrně jednoduchý: usekněte nepříteli hlavu 
a zhroutí se. Taktika koncentrované palby, jež při nasazení mušket 
představovala značnou výhodu, totiž závisela na dobré koordinaci, 
kterou obecně mohli zajistit pouze důstojníci na bitevním poli.

Britské důstojníky po celou válku děsilo vědomí, že si je američtí 
střelci jako Timothy Murphy úmyslně berou na mušku. Taková věc 
zacházela i za partyzánskou taktiku, která decimovala britské záso-
bovací linie táhnoucí se z dnešního území Kanady. Pro celou řadu 
britských důstojníků se vědomé míření na ně, na rozdíl od obecné 
palby do masy mužů v přední linii, téměř rovnalo válečnému zločinu. 
Příslušníci vyšší vrstvy, z nichž se rekrutovaly důstojnické hodnosti, 
nikdy předtím o takovém chování neslyšeli a byli ohromeni a v šoku. 
Jim se taková taktika zdála ohavná, velmi neevropská.

Byla však v každém případě efektivní. Britové se koloniálních 
střelců obávali do takové míry, že jim přezdívali „stvořitelé vdov“. 
Vůbec nejlepší obrázek o amerických střelcích z dlouhých pušek pak 
pochází od nešťastných britských vojáků, kteří se jim museli posta-
vit v boji. Kapitán britské armády Henry Beaufroy napsal, jak jeho 
ostřílení vojáci, „poté co seznali, že proti nim stojí střelci, pocítili 
hrůzu v míře nikdy nezakoušené během obecné bitvy, kterou způ-
sobila představa, že si střelec vždy vybírá jednotlivce, jenž byl pak 
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téměř najisto zabit nebo raněn“. Další z britských důstojníků hlásil, 
že zručný střelec uměl trefi t muže do hlavy na dvě stě metrů, ba co 
víc: „Kdyby se mu podařilo dostat mě nerušeně na mušku na tři sta 
metrů, stojícího v klidu, nad veškerou pochybnost by mě i zasáhl, 
pokud by nebyl velmi větrný den.“

Jejich velitelé však plně nedocenili dosah zmíněné taktiky, a tak 
onoho dne na bitevním poli u Saratogy jich několik hrálo roli sedí-
cích kachen v otevřeném terénu – na koních se mohli stát snadným 
cílem. Nejdůležitější mezi nimi byl Simon Fraser, skotský aristokrat 
a britský brigádní generál, který řadil své jednotky k novému útoku, 
jejž historikové později nazvali bitvou o výšiny Bemis Heights. Fra-
serův nadřízený velitel, generál Burgoyne, zahájil zoufalý pokus 
odpoutat své síly od rebelů, kteří ho obkličovali. Doufal, že se mu 
Američany podaří vylákat do pasti, a Frasera poslal proti levému 
křídlu americké linie. Pokud by se Fraserovým vojákům podařilo 
zlomit vůli Američanů bojovat, Britové by mohli uniknout západ-
ním směrem a přežít, aby se s nimi později dokázali utkat znovu.

Bitvy svedené u Saratogy se staly předmětem legend a v nemalé 
míře i propagandy, kterou vedly obě zúčastněné strany. Není však 
pochyb, že Murphy seděl na stromě, a je také více než pravděpo-
dobné, že on a několik jeho spolubojovníků zpozorovalo generála 
Frasera na koni, jakmile začal shromažďovat své vojáky k útoku. 
Murphy byl zhruba ve vzdálenosti tří set metrů – tehdy to zname-
nalo slušnou dálku, jež se jevila jako dostačující, než aby se Fraser 
cítil v této počáteční fázi války jakýmkoliv způsobem ohrožen.

Jakmile scvakl kohout pušky, rozběhl se komplikovaný proces 
zažehnutí Murphyho palné zbraně – křehká procedura, která je na 
hony vzdálená rychlosti palby moderních pušek či pistolí používa-
jících nábojnice. Murphy zůstával celou tu dlouhou vteřinu a půl 
v klidu a bez hnutí. Zacházel s puškou, jako by byla prodloužením 
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jeho samého, a když ji nabíjel, dbal na to, aby použil tu nejúčinnější 
možnou prachovou náplň. Když pak střela opustila hlaveň, ozvalo 
se ostré třesknutí a vyvolané zvukové vlny se odrážely ozvěnou od 
blízkých stromů a země.

Letěla však vedle. Místo aby zasáhla generála, lehce škrábla jeho 
koně.

Seržant Murphy zatáhl za západku a přetočil nahoru předem 
nabitou spodní hlaveň. V hlavě pak provedl rychlou sérii kompli-
kovaných výpočtů a snažil se přizpůsobit zaměření větru, výšce 
a také nevyhnutelnému zanášení kule jak do strany, tak po svislé 
ose, které na danou vzdálenost mohlo být značné.

Potom vypálil znovu. Také druhá kule minula – i tahle sotva 
štípla generálova koně. Dokážu si představit, že mu v té chvíli letěla 
hlavou jen ta nejvybranější slova, ale nic proti němu. Všichni občas 
netrefíme.

V tomto okamžiku by si Murphy buď udělal přestávku, aby mohl 
začít s časově náročným procesem opětovného nabití dlouhé pušky 
s křesadlovým zámkem, což i v případě elitního střelce, jakým byl, 
mohlo trvat až dlouhých třicet vteřin, nebo – a to je pravděpo-
dobnější – mu někdo podal nahoru další, předem nabitou dlouhou 
pušku.

Seržant Timothy Murphy v každém případě namířil hlaveň 
pušky k třetí ráně a stiskl spoušť. Kule vylétla ven a podle legendy 
právě ona našla cíl a Frasera naplno zasáhla do trupu. Tehdy byla 
střelná rána do břicha jednak bolestivá a jednak téměř vždy smr-
telná – Fraser sklouzl smrtelně zraněn z koně.

Třebaže je obtížné – pokud ne přímo nemožné – s naprostou 
jistotou zjistit, zda to byla právě Murphyho střela, která britského 
generála trefi la, připisovala mu tento zásah údajně především jedna 
osoba: sám Fraser. Když jej dva z jeho pobočníků až příliš pozdě 
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odváděli do bezpečí, britský důstojník zmínil, že ve značné dálce 
spatřil sedět na stromě amerického střelce, který jej zasáhl.

Fraserova smrt představovala finální zlomový okamžik celé 
bitvy. Burgoyna připravila o jeho nejlepšího zástupce a britští vojáci 
se krátce poté, co byl zasažen, dali na ústup. Burgoynova pozice byla 
nyní beznadějná, a proto se o deset dní později spolu s šesti tisíci 
britskými vojáky vzdal Američanům, do jejichž rukou tím složil 
naprosto zásadní vítězství. Do konfl iktu se totiž zakrátko zapojili 
Francouzi, na něž vše učinilo značný dojem, a Američanům nabídli 
rozhodující pomoc.

O veliteli seržanta Murphyho, plukovníkovi Danielu Morga-
novi, jste se v hodinách dějepisu pravděpodobně nikdy neučili, 
přesto jde o velmi zajímavou postavu. Po bitvě u Saratogy odešel 
z armády, protože měl pocit, že jej při povyšování přeskočili. Už 
záhy se však vrátil do boje a v roce 1780 byl konečně povýšen na 
brigádního generála. Krátce nato se stal jedním z nejdůležitějších 
generálů revoluce – jedním z těch, bez nichž by Američané svou 
nezávislost s největší pravděpodobností nikdy nezískali.

Morgan nebyl jediným velitelem střelců v této válce a nevedl 
jen jejich oddíly. Obě zmíněné věci však dělal velmi dobře. Uznání 
navíc patří tam, kde je zasloužené: jednotliví střelci sehráli malou, 
avšak významnou roli v potyčkách a bitvách sváděných po celém 
kontinentě. Jejich nájezdy prováděné stylem „udeř a zmiz“ – uplat-
ňované v rámci taktiky, kterou bychom dnes označili jako party-
zánskou – vyváděly Brity z rovnováhy během celé kampaně.

Pojďme se však zaměřit na Morgana a jeho mužstvo. Kromě 
našeho přítele Murphyho – který v době, kdy se Morgan vrátil do 
bojů dolů na jih, byl už zpátky doma na severu – měl s sebou také sku-
pinu dalších střelců. Jedním z Morganových vojáků byl dokonce chla-
pík, o němž jste možná už někdy slyšeli. Jmenoval se Sam Houston.
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Britský generál Burgoyne se u Saratogy vzdává Georgi 
Washingtonovi, říjen 1777. Daniel Morgan, z jehož střelců se stali 

hrdinové bitvy, je zobrazen uprostřed, oblečený v bílém.

Ale ne, ne ten Sam Houston – tohle byl jeho otec.7 Major Samuel 
Houston starší byl důstojníkem v Morganově střelecké brigádě.

Byl také mým pradědečkem v sedmé generaci z matčiny strany. 
Předkové mého otce sloužili ve válce za nezávislost i v občanské 
válce. V té první byli povstalci, v té druhé si však vybrali špatnou 
stranu.

Do zimy 1780/1781 shromáždil Dan Morgan jednotku složenou 
přinejmenším z 1 900 pravidelných vojáků Kontinentální armády 
a příslušníků policejních složek a milicí, kterou doplňoval také malý 
jízdní oddíl. Jeho muži pocházeli z Jižní Karolíny, Virginie, Mary-

7 Samuel „Sam“ Houston (1793–1863) byl americkým státníkem, politikem 
a vojákem. Zejména jeho zásluhou se stal Texas dalším státem Unie a největší 
tamní město dnes nese jeho jméno (pozn. překl.).
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landu, Georgie a Delaware. Dostali jednoduchý úkol: rozpoutat 
v obou Karolínách mezi Brity takové peklo, na jaké jen budou stačit.

Britský generálporučík Charles Cornwallis vpadl do zmíněných 
států v roce 1780 v rámci pokusu rozdrtit rebelii na Jihu s pomocí 
spřátelených amerických toryů (loajalistů) a indiánů. Zpočátku se 
mu dařilo – na hlavu porazil povstalecký sbor vedený Horatiem 
Gatesem a fakticky ovládl Jižní Karolínu. Když však svou kam-
paň rozšířil i do Severní Karolíny, povstalecké armádě se podařilo 
přeskupit a zpomalit jeho postup. Malé skupinky rebelů mezitím 
neustále narušovaly jeho zásobovací trasy. Válka za bojovými lini-
emi byla na Jihu divoká a krutá, stejně jako v některých oblastech 
na Severu. Američtí toryové a patrioti se navzájem masakrovali 
v nevelkých střetnutích muže proti muži. Na pořádku dne byla 
i strašlivá zvěrstva jako skalpování, rozsekání tomahavkem, živelné 
hromadné věšení, pobíjení zajatců – prostě všechno možné. Byla to 
neomezená válka, v níž se povolovalo využívat jakékoliv prostředky.

Jakkoliv špinavá a krvavá však tato válka byla, skutky jednoho 
z britských velitelů na jižním válčišti vynikaly nad ostatní jako nad-
míru ohavné a nepřiměřené. Podplukovník Banastre Tarleton vedl 
elitní britskou jízdní jednotku Zelených dragounů – malý, avšak 
vysoce efektivní jezdecký oddíl, který se pohyboval bleskovou rych-
lostí a zaséval hrůzu do srdcí jak amerických vojáků, tak civilistů.8 
Už v roce 1781 byl pravděpodobně tím nejvíce nenáviděným mužem 
v celé Americe: chladnokrevným zabijákem, jemuž povstalci pře-
zdívali „Řezník“. Zmíněný přídomek přitom nepřeháněl. V rámci 
svého nejznámějšího a nejkontroverznějšího skutku Tarleton naří-

8 Mužstvo „Britské legie“ (British Legion) – smíšené pěší a jízdní jednotky, 
jejímž polním důstojníkem podplukovník Tarleton byl – tvořili američtí loa-
jalisté. Tarletonovými (a Morganovými) činy se nechal inspirovat fi lm Patriot 
s Melem Gibsonem v hlavní roli (pozn. překl.).
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dil (nebo tomu jen nečinně přihlížel), aby jeho muži pobili Ameri-
čany, kteří se pokoušeli vzdát u Waxhaw Creek na hranicích obou 
Karolín. Zprávy o masakru se následně rozšířily po všech státech 
a je ironií osudu, že pomohly zvrátit vývoj tažení proti Britům, pro-
tože pobouřily celou řadu těch, kdo do té doby zůstávali neutrální.

Ať už však byly jeho morální zásady jakékoliv, byl Tarleton 
odvážný, neohrožený a také dost schopný. V jedné chvíli, během 
troufalého nájezdu hluboko za americkými liniemi, se mu jen o vlá-
sek nepodařilo zajmout Th omase Jeff ersona s celým virginským 
zákonodárným sborem.

To vše z něj dělalo perfektního Morganova protivníka. Lord Corn-
wallis, zaneprázdněný svým nešťastným pokusem o rozšíření jižní 
kampaně do Virginie, proto Tarletona nakonec požádal, aby našel 
a zničil Dana Morgana a jeho jednotku, operující v Jižní Karolíně.

Co se Morgana týče, dostal rozkaz obtěžovat Brity taktikou bles-
kových nájezdů a vyhýbat se riziku konfrontace na otevřeném bitev-
ním poli. Dan Morgan však věděl, že je mu Řezník na stopě, žízní 
po krvi a zanedlouho jej dostihne. A tak se 16. ledna 1781 rozhodl 
zastavit a čelit blížícímu se Tarletonovi, vzdálenému několik kilo-
metrů, v boji na poli (ohrazených pastvinách pro dobytek) blízko 
Burr’s Mill v Jižní Karolíně.9 Té noci Morgan vymyslel jeden z nej-
skvělejších bitevních plánů v amerických dějinách – mistrovský 
kousek kombinace jednotlivých složek, palby a přesunů, v němž 
sehrála hlavní hvězdnou roli americká dlouhá puška. Do historie 
měla tato akce vstoupit jako bitva u Cowpens.

Muži Dana Morgana byli pravděpodobně vyzbrojeni směsicí 
mušket a hraničářských pušek – osobních zbraní, které příslušníci 
milicí používali při své běžné práci jako lovci zvěře a výrobci kože-

9 Ohrady pro dobytek = cow pens (pozn. překl.).
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šin i jako farmáři. V noci také Morgan pronesl ke svým vojákům 
povzbuzující proslov. Jeden z jeho mužů si pak vybavil: „Bylo to při 
této příležitosti, v mnohem větší míře než kdykoliv předtím, kdy jsem 
dospěl k přesvědčení, že generál Morgan má kvalifi kaci, aby vedl 
milici. Procházel mezi dobrovolníky, pomáhal jim opravit jejich šavle, 
žertoval s nimi o jejich drahých, nabádal je, aby zůstávali v dobré 
náladě, a že den pak bude náš. A ještě dlouho poté, co jsem se uložil, 
chodil mezi vojáky, povzbuzoval je a říkal jim, že ráno [nad Tarleto-
nem] zapráská svým bičem. Na to že mohou vzít jed.“

Folklór maluje obrázek americké milice v růžových barvách 
– jako armády na zkrácenou pracovní dobu, složené z místních 
farmářů a jim podobných. Její bojové výkony však popravdě vzato 
zůstávaly během války za nezávislost, zdvořile řečeno, smíšené. Vět-
šina příslušníků americké milice byla sebranka, dobrovolní vojáci 
na částečný úvazek, kteří mohli při pohledu na tisíc mužů nepřítele 
útočících proti nim s mušketami, bodáky a jízdou kdykoliv propad-
nout panice a utéct. Jen málo z nich dosáhlo díky výcviku jakési 
úrovně profesionality. Mnozí pak v první řadě vůbec netoužili ocit-
nout se na bitevním poli a na výzvu ke vstupu do služby reagovali 
pouze v rámci smyslu pro povinnost, z hrdosti a v několika přípa-
dech i ze strachu. Doba, kterou strávili na polním tažení, se měla 
obvykle pohybovat v řádu měsíců, a i když zůstali déle, byli v mysli 
stále blízko svých domovů, farem a rodin.

Morgan jim řekl, že jejich působení v bitvě bude krátké a nebude 
se protahovat. Vše, co od nich potřeboval, bylo udržet formaci po 
dobu tří salv. Potom, po bitvě, měli být zproštěni služby. Ba co víc, 
měli je nazývat hrdiny.

„Jen držte hlavy vzhůru, chlapci,“ řekl jim. „Třikrát vypálit, 
a jste volní. A až se vrátíte domů, jak jen vám budou staří žehnat 
a děvčata vás líbat za vaše chrabré chování!“
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Nostalgické tisky fi rmy Currier & Ives zobrazují příslušníky 
americké milice, jak vyrážejí na svou cestu za revolucí.
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Jen třikrát vystřelit, a jste volní.

Morganovi muži si pochutnali na vydatném jídle – hovězím z čer-
stvě poraženého dobytka – postavili pušky do jehlanů a pokoušeli 
se ukrást si pro sebe trochu spánku. Těsně před úsvitem 17. ledna 
pak Řezník Tarleton padl se svými 300 jízdními a 950 pěšími vojáky 
do Morganovy pasti.

Morgan věděl o Tarletonově lehce podnítitelné nezvladatelné 
touze po bleskově rychlém bojovém úderu, a proto sestavil plán, 
který využil nejen přednosti a slabé stránky jeho vlastních mužů, 
ale také zvláštnosti v dynamice terénu u Cowpens. Vše záviselo na 
jediném propracovaném triku, na překvapivém úskoku, který si od 
Američanů žádal načasování v řádu zlomků vteřiny.

Za svítání se Tarleton vynořil z lesů, spatřil Američany a rychle 
seřadil své vojáky. Potom, přesně jak Morgan doufal, se vrhl vpřed 
jako pes po šťavnatém steaku, aniž by čekal na příchod všech svých 
mužů.

Britové byli promrzlí, vyčerpaní po dlouhém rychlém pochodu 
a už několik dní předtím pořádně nejedli ani nespali. Banastre Tar-
leton však viděl svou šanci dosáhnout slavného vítězství, které mělo 
znamenat likvidaci značné části americké jižní armády. Jeho muži 
bubnovali, hráli na píšťaly a navzájem se povzbuzovali, a mezitím 
se za tři minuty rozvinuli na délku tří fotbalových hřišť.

V Morganově písemné zprávě sestavené o několik dní později 
zaznělo: „[Britové se] na nás hnali, jako by měli v úmyslu nás spo-
řádat.“

Morgan rozestavěl své fi gurky na bitevním poli jako šachový 
mistr. Vojáky rozmístil ve třech hlavních uskupeních: první linie 
se skládala ze střelců-odstřelovačů, ve druhé se zformovali pří-
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slušníci milice vyzbrojení puškami a mušketami, za nimi stáli 
pravidelní vojáci vybavení mušketami. Vytvořili to, co by se dalo 
nazvat „hloubkovou obranou na vyvýšené pozici“ nebo také „defen-
zivní strategií s rozmístěním na odvráceném svahu“. Morgan měl 
v úmyslu vyprovokovat Tarletona k předčasnému vítěznému náporu 
do širokého svahu, kde měla následně sklapnout past.

Morgan situoval odstřelovače s dlouhými puškami na samotný 
hrot svého pomyslného kopí. Zhruba sto padesát ostrostřelců s ruč-
nicemi, pocházejících z Georgie a obou Karolín, se po způsobu par-
tyzánů rozptýlilo v bažinách a za stromy.

V souladu s Morganovým plánem zahájili palbu na postupující 
Brity jednotlivě a na krátkou vzdálenost, přičemž zvláštní pozornost 
věnovali důstojníkům. Potom, jakmile nepřítele zkrvavili a podráž-
dili, se odpoutali a utíkali nahoru do kopce směrem k americkým 
liniím, kde se znovu zformovali, aby spustili palbu na dlouhou vzdá-
lenost. Vzhledem k pomalosti, s jakou znovu nabíjeli pušky, a s ohle-
dem na to, že neměli bodáky, byli tito vojáci neobyčejně motivovaní 
vyhnout se blízkému kontaktu s britskými pravidelnými vojáky, kteří 
disponovali mušketami zakončenými bajonetem.

Druhá americká linie, teoreticky nejrizikovější uskupení nej-
více náchylné k rozpadu, se skládala přibližně z tisíce příslušníků 
milice ze Severní a Jižní Karolíny. Palbu spustili podle Morganova 
rozkazu a v řadách královských vojáků, kteří byli necelých čtyřicet 
metrů daleko, způsobili velké škody. Většina Američanů nedoká-
zala vypálit ty tři rány, ve které Morgan doufal, a někteří dokonce 
zvládli vystřelit pouze jednou, na tom však nezáleželo. Jako jeden 
muž se obrátili zády k útočícím Britům a běželi nahoru do kopce, 
přičemž simulovali panický ústup.

Jak bylo ostatně v plánu, pohled na americkou linii hroutící se po 
celé šíři povzbudil zbývající Tarletonovy vojáky, kteří vyrazili vpřed, 
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nahoru do kopce – zkrvavení, zesláblí a neuspořádaní –, aniž by si 
uvědomovali, že třetí a poslední linie se skládá z pěti set ostřílených 
vojáků pravidelných amerických jednotek. Byli to ti nejlepší muži 
generála Dana Morgana, příslušníci Kontinentální armády z Mary-
landu, Delaware a Virginie. Tito zkušení veteráni fungovali jako 
zástěna pro prchající členy milice, kteří proběhli jejich řadami a za 
ně jen proto, aby udělali čelem vzad a začali se formovat do nové, 
dosud nespatřené čtvrté linie, přičemž se připravovali čelit Britům. 
Mezitím se přichystal i americký jízdní oddíl lehkých dragounů pod 
velením plukovníka Williama Washingtona (vzdáleného bratrance 
George), držený v záloze, aby mohl ve správnou chvíli také udeřit.

Třetí linie Američanů spustila palbu v dobrém pořádku, což 
jednoho z příslušníků milice přimělo později prohlásit: „Když pra-
videlné jednotky vypálily, vypadalo to jako souvislý plamen táh-
noucí se zprava doleva. Ach! Bylo to překrásné.“

Američané se však znenadání ocitli na pokraji katastrofy. Pra-
videlní vojáci z Virginie totiž ve zmatku boje špatně porozuměli 
rozkazu svého amerického podplukovníka Johna Howarda, aby 
přizpůsobili linii tak, že bude stát čelem ke skotským horalům 
71. pluku valícím se kupředu, a pochopili jej jako příkaz k ústupu. 
Místo obratu a vytvoření nové linie v pravém úhlu ke své jednotce 
se tedy části jejich linie stáhly, čímž spustily dominový efekt, a vět-
šina amerických pravidelných vojáků začala ustupovat. Podplukov-
ník Howard tuto nastávající katastrofu později objasnil: „Jakmile 
jsem spatřil, že je moje pravé křídlo vystaveno nepříteli, pokusil 
jsem se změnit čelo Wallaceho roty. Mezitím nastaly jisté zmatky, 
přičemž nejprve začala ustupovat jedna z jejích částí a potom i celá 
rota. Důstojníci podél linie to uviděli, a jelikož předpokládali, že 
byly vydány rozkazy k ústupu, přikázali svým mužům se obrátit 
a začali odstupovat.“
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Britové z toho usoudili, že se blíží další zhroucení amerických 
linií, a znovu vyrazili vpřed – tentokrát v narušených a do značné 
míry rozvolněných skupinách.

To ovšem nebylo součástí plánu a Američanům hrozilo, že na 
bitevním poli upadnou do záhuby.

Morgan a dva z jeho důstojníků na bezprostřední krizi oka-
mžitě zareagovali a na místě vytvořili nový plán: zastavit ústup, 
otočit celou linii pěti set pravidelných vojáků z Virginie a na vzdá-
lenost patnácti metrů Brity zasypat palbou – s mušketami pálícími 
doslova od boku.

„Blíží se k nám jako dav!“ prohlásil velitel jízdy plukovník 
Washington, který cítil příležitost uštědřit Britům závěrečný úder. 
„Vypalte na ně,“ zavolal na podplukovníka Howarda z virginské 
milice, „a já na ně zaútočím!“

Howard zakřičel na své vojáky, aby zastavili a provedli čelem 
vzad. A přesně to také udělali. „Během chvíle jsme měli perfektní 
linii,“ vzpomínal Howard. „Nepřítel byl teď velmi blízko. Naši muži 
zahájili dosti ničivou palbu, kterou oni vůbec nečekali, a několik 
salv způsobilo v jejich řadách značný chaos. Zatímco byli takto 
zmatení, nařídil jsem útok na bodák, kterýžto rozkaz byl vykonán 
s velkou horlivostí.“ Jak později vysvětlil sám Dan Morgan: „Ustou-
pili jsme v dobrém pořádku zhruba padesát kroků, zformovali se, 
postoupili k nepřátelům a vypálili na ně šťastnou salvu, která je 
uvrhla ve zmatek.“

Ve stejné chvíli, kdy vystřelili příslušníci Kontinentální armády, 
se zpoza kopce vynořila americká jízda, až dosud držená v záloze. 
Prohnala se kolem Britů a udeřila do jejich řad. Současně se do boje 
opět zapojili i členové milicí, kteří se znovu zformovali pod krytím 
pravidelných oddílů, a střelbou z mušket a pušek napadli britské 
levé křídlo. Na vyčerpané britské vojáky – ohromené náhlým pří-
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valem kulí a s řadami důstojníků prořídlými po palbě z amerických 
dlouhých pušek na křídlech – už toho bylo příliš.

Teď byli na řadě Britové, aby propadli panice a uháněli opačným 
směrem. Pěchota Britské legie utekla. Horalé se snažili v marném 
pokusu o vlastní obranu vytvořit ohniska odporu, jejich velitel jim 
však rychle nařídil odhodit zbraně na špinavou zem. Tarleton se 
tryskem vřítil na pole a pokoušel se shromáždit své prchající vojáky, 
přičemž se krátce střetl v souboji na šavle s americkou jízdou. Brzy 
si ovšem uvědomil beznadějnost situace a sám uprchl – stěží se mu 
podařilo zachránit si holý život. Jakmile se dostal zpět do britských 
linií, doporučil svému veliteli, aby jej postavil před válečný soud.

Dan Morgan vmanipuloval nepřítele do snu každého pol-
ního velitele praktikujícího manévrovou válku: do oboustranného 
obchvatu, který poprvé završil Hannibal proti Římanům v bitvě 
u Kann před dvěma tisíci lety. Jak v 19. století napsal náčelník 
německého generálního štábu Alfred von Schlieffen, „kannský 
model“ byl v bitvě jistým receptem, jak dosáhnout vítězství: „Cílem 
hlavního útoku není čelo nepřítele. Proti čelu nepřítele by neměla 
být soustředěna koncentrace vojáků a záloh; je nezbytné rozdrtit 
jeho křídla… K dosažení rozhodujícího a ničivého vítězství je zapo-
třebí zaútočit jak proti čelu, tak proti jednomu či oběma křídlům.“ 
U Cowpens roznesl starý dobrý Dan Morgan Brity na jejich levém 
křídle, pravém křídle i v týlu. Bylo to naprosté vítězství.

Během dvacetiminutové bitvy ztratil Tarleton přibližně sto 
mužů, z nichž zhruba třetinu představovali důstojníci. Přes osm 
set jeho vojáků bylo zajato. Američanů padlo méně než padesát 
a navíc ukořistili Tarletonova děla, zásoby a výstroj – dokonce 
i jeho osobní otroky. Pro Brity to znamenalo nejhorší psychologic-
kou porážku od Saratogy. Předseda vrchního soudu John Marshall 
později napsal, že „jen zřídka byla nějaká bitva, jíž se nezúčastnil 
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větší počet vojáků, v důsledku tak důležitá jako ta u Cowpens“. 
Britský historik sir George Otto Trevelyan napsal, že bitva u Cow-
pens odstartovala „nepřerušený řetězec následků vedoucí až ke 
katastrofě u Yorktownu, jež nakonec odloučila Ameriku od Brit-
ské koruny“.

Tarleton sice uprchl, avšak ani on ani jeho velitel se už neměli 
v Americe těšit volnosti pohybu příliš dlouho. V říjnu 1781, odříz-
nutý od posil armádou George Washingtona a francouzským 
námořnictvem, se Cornwallis vzdal ve virginském Yorktownu. 
Benny „Řezník“ Tarleton unikl a vrátil se do Anglie, kde napsal 
knihu, zasedal v parlamentu a po odchodu do penze si užíval 
pohodlí svého statku. Danu Morganovi udělil nový americký Kon-
gres zvláštní medaili.

Původní bojová zástava z bitvy u Cowpens.

Rád si představuji svého předka, majora Houstona staršího, jak stojí 
vedle Dana Morgana, zatímco se červenokabátníci vzdávají. Podle 
dochovaných záznamů uspořádali Američané na počest poražených 
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britských důstojníků bohatou hostinu. Pokud byl major Houston 
alespoň trochu jako já, zasvětil ty popíječe čaje do steaků ze zvěřiny 
a do americké whisky. Tohle si totiž zasluhuje úctu.

Vzpomínáte si na Tima Murphyho, odstřelovače, který zabil 
generála Frasera u Saratogy ranou ze své dlouhé pušky?

Říkalo se o něm, že byl v davu amerických vojáků, kteří se stali 
svědky kapitulačního ceremoniálu u Yorktownu, kdy osm tisíc pří-
slušníků britských oddílů složilo zbraně a vojenská kapela hrála 
„Svět obrácený vzhůru nohama“.

Vsadím se, že mu na obličeji zářil pořádně široký úsměv.
V dětství jsem vyslechl spoustu nejrůznějších příběhů o Samu 

Houstonovi juniorovi. Některé z nich nebyly zas až tak dobré – 
mezi několika lidmi si totiž vysloužil pověst generála, který během 
texaské revoluce utekl z boje.10

Můj předek a zbabělec?
Sakra.
Pokud se však na zmíněný příběh podíváte podrobněji, zjistíte, 

že Sam – otec zakladatel Texasu – nebyl vůbec žádný zbabělec, ani 
zdaleka ne. Byl zatraceně prohnaným taktikem a mistrovským stra-
tégem. Útěk před nepřítelem – jak prokázal Dan Morgan v bitvě 
u Cowpens – se totiž někdy může stát dobrým způsobem, jak mu 
potom vrazit jednu přímo do zubů.

Samuel Houston starší zemřel, když bylo jeho synovi čtrnáct 
let. Podle mě je však dost dobře možné, že spolu otec a syn hovořili 
o tom, co se stalo u Cowpens. A to se snad – hypoteticky – mohlo 
stát inspirací k tomu, co se pro Sama Houstona na jaře roku 1836 
změnilo v nejskvělejší okamžik na bitevním poli.

10 „Texaskou revolucí“ (známou také jako „texaská válka za nezávislost“) se 
rozumí boj amerických osadníků za odtržení Texasu od Mexika a jeho při-
pojení k USA, vedený v letech 1835–1836 (pozn. překl.).
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V desetiletích následujících po válce za nezávislost pokračovali 
Američané dál v tlaku směrem na západ – a s sebou si na každý 
úsek této cesty brali také své dlouhé pušky. Zmíněné zbraně pro-
kázaly své kvality na Hranici, a dokonce sloužily ve válce roku 
1812, která sice pro USA nepředstavovala žádnou legraci, ale při-
nejmenším Británii ukázala, že se od ní Američané nenechají jen 
tak postrkovat, aniž by se bránili. Mezi říjnem 1835 a dubnem 1836 
sehrály dlouhé pušky spolu s hromadou dalších palných zbraní 
hlavní roli ve snaze texaských osadníků vymanit se z područí 
Mexika. Texaská revoluce se podobala velké výstavě zbraní, kde 
se předváděl rozmanitý sortiment pušek a pistolí, dostupných na 
tehdejším otevřeném trhu. Skýtala také poslední pohled na starší 
typy palných zbraní, které měly už zakrátko ustoupit novým tech-
nologiím. Ohledně pušek a pistolí používaných v těchto bitvách 
neexistuje žádný spolehlivý výčet, experti se však pouštějí do nej-
různějších poučených odhadů.

Když mexický diktátor a prezident generál Antonio López de 
Santa Anna přitáhl se svými vojáky na konci února 1836 k Alamu 
a zahájil třináctidenní obléhání, byli Mexičané vůči méně než 
dvěma stovkám vzbouřeneckých texaských dobrovolníků uvnitř 
pevnosti v převaze deset na jednoho. Zde i v pozdější bitvě u San 
Jacinta byly obě strany vyzbrojeny jednorannými mušketami pře-
dovkami s křesadlovým zámkem evropského vzoru, jako byla 
anglická Brown Bess a také některé francouzské modely, a navíc 
krátkými mušketami escopeta španělského stylu, doplněnými špa-
nělskými pistolas, které nesly klasický zámek typu miquelet.11

11 Původ tohoto názvu není jednoznačný. Podle jedné z teorií pochází od brit-
ských vojáků, sloužících pod Wellingtonovým velením v portugalské a špa-
nělské kampani (1808–1814), kteří jej používali k označení charakteristických 
mušket oddílů Miquelet – katalánské milice (pozn. překl.).
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Texasané měli nejen americké dlouhé pušky, ale i muškety s krát-
kým dostřelem zvané „trombony“ (musketony), karabiny (kratší 
verze muškety nebo ručnice, často upřednostňované jízdou), pušky 
ptáčnice a tu a tam i nějakou pistoli. Dokonce snad měli několik 
málo pušek osazených novým perkusním zámkem s mechanismem 
používajícím zápalku, který byl oproti křesadlovému zámku podstat-
ným vylepšením, protože nahradil problematickou pánvičku a kře-
sací kamínek robustní, voděodolnou měděnou kapslí, rozněcovanou 
úderem kohoutku. Přidejte pár nožů Bowie, tomahavků a několik 
ostří belduque (dlouhý bojový nůž podobný typu Bowie) a dostanete 
skupinu, která už umí nadělat opravdu slušnou škodu.

Během boje o Alamo zpozoroval kapitán Rafael Soldana 
z mexické armády na hradbách pevnosti jednoho z legendár-
ních amerických střelců z dlouhé pušky: „Vysoký muž s vlajícími 
vlasy“ měl na sobě „oblek z jelenice a čepici, které se svým střihem 
naprosto odlišovaly od těch, jež nosili jeho druzi. Tento muž vždy 
opřel svou dlouhou pušku a vypálil, a my všichni jsme se na učili 
držet se v přiměřené vzdálenosti, jakmile jej někdo spatřil, jak se 
chystá střílet. Minul totiž jen vzácně. Poté co vystřelil, se vždy 
postavil na nohy a s klidem svou pušku opět nabil, zdánlivě lhos-
tejný ke střelám, jež na něj vypálili naši muži. Měl silný, zvučný hlas 
a často nám spílal a tropil si z nás posměšky.“

Soldana se později dozvěděl, že tento muž byl známý jako 
„Kwockey“ – národní celebrita, hraničář a bývalý kongresman 
Davy Crockett.

Téměř po dvou týdnech obléhání prorazili Mexičané chatr-
nou obranu Alama a s výjimkou dvou jedinců zabili či zmasakro-
vali všechny texaské obránce pevnosti včetně Crocketta. O měsíc 
později, když generál Santa Anna nařídil na Květnou neděli 
dne 27. března kulí či bodákem chladnokrevně odpravit dalších 
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353 texaských zajatců blízko Goliadu, začali vyděšení texaští civi-
listé prchat na východ.

„Král divoké hranice“; Davy Crockett, narozený v Tennessee, 
zemřel s dlouhou puškou v ruce při obraně Alama v roce 1836.

Jejich panický exodus proslul jako „Boj na útěku“ (Runaway Scrape) 
a postu vrchního úprkáře se ujal texaský generál Sam Houston. Den 
za dnem vedl Sam své vojáky východním směrem, pryč od Santa 
Anny, a tak rychle, jak jen mohl, se přesouval k Louisianě. Texaští 
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politici byli zděšeni, stejně jako někteří ze Samových vlastních 
vojáků. Veřejně vyslovovali pochybnost, zda náhodou není zbabělec.

Houston však jen čekal na svou chvíli, až nastane příležitost, kdy 
se bude moct obrátit a udeřit. Čím hlouběji totiž Santa Anna pronikal 
do Texasu, tím unavenější byli jeho vojáci a tím větší opotřebení bylo 
znát na jejich výstroji. Odpoledne 21. dubna 1836 – utábořený neda-
leko soutoku řek San Jacinto a Buff alo Bayou – Santa Anna rozhodl, 
že je čas na siestu, zapomněl ovšem postavit hlídky. Zatímco jeho 
muži leželi a dřímali, připlížil se k nim potají pod ochranou zales-
něného kopce statný a ošuměle vyhlížející Sam Houston s více než 
osmi stovkami Texasanů a jejich spojenců, v jejichž čele se pohyboval 
kontingent uniformovaných kentuckých střelců. „Takže nestřílejte, 
pánové,“ upozorňoval je Houston, „dokud nedostanete rozkaz!“

Přišel čas odplaty, v texaském stylu.
Za výkřiků „Pamatujte na Alamo!“ a „Pamatujte na Goliad!“ 

přemohli Texasané Mexičany za pouhých osmnáct minut – dost 

„Král divoké hranice“; Davy Crockett, narozený v Tennessee, 
zemřel s dlouhou puškou v ruce při obraně Alama v roce 1836.
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času na to, aby Sam Houston ztratil dva koně (oba pod ním byli 
zastřeleni) a utrpěl ošklivé střelné poranění kotníku.

Texasané nebyli ani v nejmenším milosrdně naladěni a rozpoutali 
všeobecná jatka. Ušetřen nezůstal nikdo, dokonce ani ranění či vojáci, 
kteří se pokoušeli vzdát. „Berte zajatce tak, jak to dělají Mexikáni!“ 
zakřičel jeden z Texasanů a Mexičané byli poté, co se vzdali, po celých 
tuctech rozstříleni na kusy nebo dostiženi v řece a ubiti k smrti, třebaže 
se úpěnlivě hájili „Já ne Alamo!“ či „Já ne Goliad!“. Zděšený Sam Hous-
ton se masakr pokoušel zastavit a křičel: „V řad nastoupit! Nástup!“ 
Marně se snažil povolat své muže zpět, přimět je utvořit řadovou for-
maci a ukončit zabíjení. Než pokračující řezničina toho dne skončila, 
zemřelo celkem 630 Mexičanů – oproti devíti Texasanům.

Lidé v Texasu byli radostí bez sebe, protože jim došlo, že nezávis-
lost je jejich. Do jednoho z uprchlických táborů na řece Sabine vtrhl 
jízdní posel, mával kloboukem a křičel: „San Jacinto! San Jacinto! 
Mexičani dostali výprask a Santa Anna je zajatec!“ Svědkyní reakce 
místních obyvatel se stala dáma jménem Kate Scurry Terrellová, která 
napsala: „Scéna, jež následovala, se vymyká jakémukoliv popisu. Lidé 
se objímali, smáli i plakali a modlili, vše jedním dechem. A když pak 
nad širou, květinami pokrytou prérií vyšel měsíc, něžný jižní vítr 
přinesl vítaný spánek a unaveným srdcím klid a mír.“

Když Santa Anna padl do zajetí, požádal Sama Houstona, aby 
„byl k poraženým shovívavý“.

Houston zajatci stroze odvětil: „Na to jste měl, pane, pamatovat 
u Alama.“ Santa Anna byl nakonec deportován do Washingtonu; 
později se vrátil do Mexika a do války se znovu vydal ještě dvakrát 
– proti Francii a nakonec i proti Spojeným státům.

Epické vítězství a odplata z bitvy u San Jacinta se staly zna-
mením zrodu svobodného amerického Texasu a změnily osud tří 
republik: Mexika, Texasu a Spojených států – státního celku, jež 
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v té době existoval stěží padesát let. Mexiko bylo o tři týdny později 
donuceno podepsat smlouvu o stažení vojenských jednotek a míru, 
která nové Texaské republice dodala potřebnou legitimitu. Mexiko 
už Texas nikdy znovu neovládlo, a to ani navzdory opakujícím se 
nájezdům ve 40. letech 19. století. Spojené státy pak v roce 1845 při-
pojily Texaskou republiku ke svému území, a po válce s Mexikem 
roku 1848 došlo i na další část mexické půdy.

Pokud pojedete zhruba čtyřicet kilometrů na jihovýchod od 
centra dnešního Houstonu, narazíte na 170 metrů vysoký Sanja-
cintský památník, který je tím nejvyšším pamětním sloupem na 
světě. (V Texasu je přece všechno větší, ne?) Část nápisu říká: „Při 
zvážení jejích důsledků byla bitva u San Jacinta jedním z rozho-
dujících světových střetnutí. Svoboda, kterou zde Texas získal od 
Mexika, vedla k anexi a mexicko-americké válce, jejímž výsledkem 
bylo připojení států Texas, Nové Mexiko, Arizona, Nevada, Kali-
fornie, Utah a částí Colorada, Wyomingu, Kansasu a Oklahomy ke 
Spojeným státům. Územní svrchovanost tak změnila téměř jedna 
třetina současné rozlohy amerického státu: přibližně dva a půl mili-
onu čtverečních kilometrů.“

Pro Sama Houstona a jeho střelce to nebyl za jediný den vůbec 
špatný výkon.

Bitvy o Alamo a u San Jacinta představovaly určité milníky – 
byly vedeny na přelomu několika velkých ér ve smyslu technologie 
palných zbraní, kdy křesadlový zámek s konečnou platností ustou-
pil zámku perkusnímu, kdy jednoranné pušky a pistole nahradily 
revolvery a opakovačky a kdy předovky uvolnily místo zadovkám.

Do té doby, než odešla ze scény, asistovala americká dlouhá 
puška při zrození nového národa. Celé generace lidí, pušek a pis-
tolí teď měly povstat, aby Spojené státy zachránily před rozkolem 
a sebezničením a pozdvihly je k věčné slávě.
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Spencerova 
opakovačka

„CO JE TO ZA TY PEKELNÉ PUŠKY, KTERÉ VAŠI MU ŽI 
mají?“

—anonymní zajatec z řad Konfederace, 1863

ABRAHAM LINCOLN PŘEMÝŠLEL O PUŠKÁCH.
Bylo čisté, krásné ráno na jaře roku 1861 a nedávno zvo-

lený prezident se v mysli zaobíral dvěma věcmi: palnými 
zbraněmi a přežitím Spojených států amerických. Proto opustil 
shon Bílého domu s jeho dlouhými frontami petičníků a politiků 
a vyrazil ven, aby si zastřílel na terč. Přišel na zaplevelené pole plné 
odpadků, východně od Bílého domu, které sloužilo jako jeho osobní 
střelnice na testování zbraní, a zkoumavě si své zbraně prohlížel 
– pár ultramoderních dlouhých pušek, přičemž obě umožňovaly 
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vystřelit několik ran, aniž by musel udělat přestávku a znovu nabít. 
To bylo dozajista velmi slibné za jakýchkoliv okolností, ze všeho 
nejvíce však na bitevním poli. Takový příslib, pokud se měl napl-
nit, mohl rozhodnout o průběhu občanské války a pomoct zachrá-
nit Unii.

Vojenské zbraně se sice za oněch přibližně osmdesát let od doby 
zisku nezávislosti vyvíjely, avšak kdokoliv z těch, kdo pochodovali 
na Yorktown, by je pořád dokázal poznat. Hlavní zbraní americké 
unionistické armády (U.S. Army) i nedávno zformované Konfede-
race (C.S. Army) byly muškety s hladkým vývrtem, například vzor 
1842 vyráběný ve Springfi eldu (Springfi eld Model 1842). Na rozdíl 
od svých předchůdkyň z dob války za nezávislost však tyto muškety 
používaly perkusní zámky. U křesadlového zámku, pokud si vzpo-
mínáte, udeří kousek křesacího kamínku upevněného v kohoutu 
tak, že dojde z roznícení a zášlehu na pánvičce s jemným pánvičko-
vým prachem, který posléze zažehne prachovou náplň a vyšle kuli 
z hlavně ven. Každému, kdo někdy zkoušel uprostřed deště zapálit 
sirku, je nevýhoda zmíněného mechanismu zřejmá. Zvlhlý prach 
na pánvičce, mokrý prach v hlavni, opotřebovaný křesací kamínek 
– s takovým množstvím úkonů jsou komplikace téměř zaručeny.

Používání kapsle v perkusním zámku možná nebylo vyslo-
veně jednoduché a bezproblémové, daný proces to však značně 
zjednodušilo a puška se stala méně zranitelnou vůči špatnému 
počasí a nepředvídaným nahodilostem. Kohout udeřil na malou 
kapsli, což způsobilo explozi obsažené látky. (Jako iniciátor se 
používal fulminát rtuťnatý – třaskavá rtuť, před kterou vás jistě 
varoval učitel chemie.) Výbuch zažehl prachovou náplň a potom 
už to šlo ráz naráz.

Zvýšená spolehlivost a zjednodušení pěchotních pušek předsta-
vovaly důležité kroky ve vývoji palných zbraní, byla však zapotřebí 
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i další zlepšení. Tím nejzjevnějším se stala přesnost. Kule létající 
z mušket s hladkým vývrtem hlavně byly notoricky nevypočita-
telné, a aby měl voják alespoň nějakou šanci zasáhnout protivníka, 
musel se k němu dostat na dost krátkou vzdálenost, což na bitevním 
poli není příliš populární.

Řešením se staly pušky s drážkováním, přičemž nabíjení kulek 
do tohoto druhu hlavně značně ulehčil vynález kule typu Minié. 
Kuželovitý projektil, pojmenovaný po svém vynálezci francouz-
ském puškaři Claudu-Étiennovi Miniém, totiž v hlavni seděl 
s dostatečnou volností, aby jej bylo možné snadno vpravit do dráž-
kovaného ústí. Jeho dutá olověná základna se při výstřelu ze zbraně 
rozšířila, díky čemuž se těsně přimkl k hlavni. Tyto střely měly také 
jeden vedlejší účinek – nebo vedlejší hrůzu, podle toho, na které 
straně zbraně jste při výstřelu stáli. Projektil ráže 14,7 mm, který se 
tehdy běžně užíval, se totiž po nárazu zploštil a zdeformoval, trhal 
orgány, tříštil kosti, při průstřelu rval tkáň a zanechával po sobě 
zející rány. Při tehdejším stavu válečné chirurgie a lékařství byla 
tedy kule typu Minié skutečným andělem smrti.

Zatímco konfl ikt nabíral na obrátkách, staly se rychle z dráž-
kovaných mušket, jako byl typ Springfi eld 1861 či 1853 Enfi eld, 
sério vě vyráběné standardní zbraně pěchoty a v době, kdy si Lin-
coln onoho krásného rána vyšel ven, se jich Seveřané i Jižané snažili 
získat tolik, kolik jen mohli. Je tu však jedna věc, kterou zná každý 
voják: čím rychleji se vám podaří nabít, tím větší máte šanci pře-
žít, abyste mohli bojovat příště. Starý dobrý Abe strávil nějaký čas 
v milici během války s náčelníkem Sauků Černým jestřábem a já 
mám tušení, že měl tuhle lekci pořád na paměti i o třicet let poz-
ději, venku na trávníku u Bílého domu. Zbraně, které tam zkoušel, 
dokázaly totiž vypálit několik ran, než musel voják palbu přerušit 
a znovu nabít.
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První puška, kterou vzal Lincoln do ruky, byla údajně Henryho 
opakovačka. Jednalo se o zbraň s drážkovanou hlavní a pákovým 
mechanismem, schopnou v ohromujících intervalech spolehlivě 
vypálit šestnáct ran. Používala trubicový zásobník, probíhající pod 
hlavní až k závěru, přičemž otvorem na konci této trubice ji bylo 
také možné relativně rychle nabít.

Vojáci Unie pózují s mušketami Enfi eld.

Zbraň vyrobili v New Haven Arms Company; dílnu v New 
Havenu koupil o několik let dříve jistý Oliver Winchester. Na Yan-
keeho byl poměrně mazaný a fi rmu pořídil „za babku“ od dvou 
pánů, jejichž jména zněla Smith a Wesson, když v roce 1857 zabředli 
do fi nančních problémů. K nim se vrátíme později.

Oliver Winchester vydělal peníze šitím košil. Říká se také, že 
o zbraních toho moc nevěděl, zcela jistě měl však značné vědo-
mosti týkající se průmyslové výroby, což bylo v Americe poloviny 
19. století mnohem důležitější. Musel mít rovněž dobrý odhad na 
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talent, protože jistému Benjaminu Tylerovi Henrymu zakrátko svě-
řil vylepšení nejslibnějšího, byť vrtošivého a osobitého výrobku své 
továrny: opakovací pušky Volcanic.

Henry provedl v jejím designu velké množství nejrůznějších 
zlepšení, avšak to zdaleka nejdůležitější pravděpodobně spočí-
valo v typu používané munice. Opakovačka Volcanic totiž stří-
lela „raketovými“ kulemi (rocket ball), jež se podobaly kulím typu 
Minié, avšak jejich dutou základnu vyplněnou prachem uzavírala 
roznětná kapsle. Takto uzavřená kovová nábojnice pak dávala 
pušce kompaktní a hotový náboj. Malé rozměry střely však bohužel 
omezovaly velikost prachové náplně, a střela samotná proto neměla 
dostatečný ráz, aby mohla dělat svou krvavou, ale nezbytnou práci.

Henry uvedenou skutečnost změnil tak, že dal své opakovačce 
robustní nábojnici s okrajovým zápalem – do měděné nábojnice 
se za 14 g vážící střelu ráže 11,2 mm vešlo zhruba 1,6 g prachu. Síly 
teď měla na rozdávání.

Na střelnici nedaleko Bílého domu udělala Henryho puška na 
Lincolna značný dojem. Víceranná, rychle se nabíjející zbraň zna-
menala pro armádu Unie možnost změnit běh války. Nabít ji trvalo 
zhruba půl minuty. Voják z ní pak mohl dostat šestnáct výstřelů 
tak rychle, jak jen dovedl trhat pákou tam a zase zpět. Měla i nedo-
statky: mimo jiné bylo třeba už po několika výstřelech dát ruku 
pryč z cesty podavače a při rychlé a dlouhé palbě se hlaveň příšerně 
přehřívala. I tak šlo ovšem o úžasnou zbraň se značným poten-
ciálem.

Jakmile Lincoln vystřílel zásobník, dlouze a se spokojeným 
úsměvem se zadíval na dřevěnou fošnu, kterou provrtal dírami. 
Koncepce opakovačky byla vyhovující, její výkon dobrý. Lincolnův 
poradce William O. Stoddard mu potom podal druhou zbraň. Šlo 
o modifi kovanou mušketu Springfi eld s hladkým vývrtem, která 
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místo jediného náboje zatlačeného nabijákem dolů skrz ústí hlavně 
posouvala svých devět vysoce výkonných nábojů do závěru pro-
střednictvím připevněného nástavce. Po svém vynálezci Samuelu 
Marshovi dostala jméno Marshova puška.

Jakmile prezident poklekl, aby zamířil, ozvalo se za jejich zády 
ostré klení. „Zastavte to střílení!“ hulákal rozezlený muž v kapitán-
ské uniformě. V doprovodu čtyř odvedenců potom tento důstojník 
připochodoval ke dvěma amatérským civilním střelcům, kteří nejen 
rušili poklidné ráno ve Washingtonu, ale zároveň také porušovali 
prezidentské nařízení, jež zakazovalo střelbu v hlavním městě. Láte-
řící a hromující kapitán – jenž klel jako někteří příslušníci Navy 
SEAL, jež znám – potom natáhl ruku, jako by chtěl pušky zkonfi s-
kovat a samotné střelce zatknout. Vypadalo to, že Druhý dodatek 
bude poprvé zpochybněn právě v srdci samotného Washingtonu.12

Lincoln zamžoural dopředu přes hlaveň a stiskl spoušť. Pak se 
zvedl ze země a nesměle se usmíval.

„A teď přijde legrace!“ pomyslel si Stoddard, který se díval, 
jak jeho šéf vstává. Později situaci popsal následovně: „Lincol-
nova vysoká, vyzáblá postava se zvedá pořád nahoru, dál a dál, 
až se tyčí v celé své výšce, a jeho usmívající se obličej shlíží na ony 
vzteklé dobrovolníky. Jejich tváře, zvláště ta seržantova […], se 
dívají nahoru do té jeho a všem jim takřka najednou spadne čelist. 
Nezazní ani jediné slovo, jediný rozkaz, ve zlomku vteřiny však 
všichni udělají ‚čelem vzad‘. A teď už je to poklus, stále se zrych-
lující, a oni se ženou zpět ke stromořadí a za sebou zanechávají 
jen zmatený, potlačovaný dech a závan toho, že ‚vynadali samot-
nému starému Abeovi‘. Jeho vlastní smích – zvláštní, polohlasný – 

12 Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických chrání právo občanů USA 
držet a nosit zbraň (pozn. překl.).
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je dlouhý a srdečný, zazní však jen jediná poznámka: ‚Nu, mohli tu 
alespoň zůstat, aby se podívali na střelbu…‘“

Abe Lincoln byl nadšeným obdivovatelem zbraní a skutečnou 
třídou v oblasti techniky. Předchozí prezidenti – včetně George 
Washingtona, Th omase Jeff ersona a Andrewa Jacksona – se v pří-
padě zbraní řídili navýsost selským rozumem, stejně jako většina 
Američanů v době, kdy měla země především venkovský charakter.

Lincoln však posunul prezidentské angažmá na poli technolo-
gií využívaných při výrobě zbraní na zcela novou úroveň. Když si 
jednoho dne na své střelnici pohrával s další experimentální opako-
vací puškou, vystřelil několik ran a pak prohlásil: „Myslím, že bych 
mohl zařídit, aby tahle puška střílela lépe.“ Potom z kapsy své vesty 
vytáhl ručně vyřezávaný zaměřovač, nasadil ho na zbraň a vypá-
lil na stránku kancelářského papíru, přišpendlenou přibližně ve 
vzdálenosti osmdesáti metrů. Ze čtrnácti ran zasáhl papír zhruba 
tucetkrát.

Jindy se zas Lincoln objevil na cvičných střelbách 2. ostrostře-
leckého pluku, jedné z několika málo specializovaných elitních stře-
leckých jednotek Unie. Od jednoho z překvapených vojáků v rotě 
F si půjčil pušku a za halekání a nadšeného řevu mužstva nastřílel 
do terče tři zásahy. Jeden z očitých svědků prohlásil, že Lincoln 
„zacházel s puškou jako starý zkušený střelec, a to velmi úspěšným 
způsobem, k velkému potěšení značného množství kolem stojících 
vojáků a civilistů“.

„Chlapci,“ řekl prezident vojákům provolávajícím slávu, „tohle 
mi připomíná střílení za starých časů!“ Takhle vypadá vrchní veli-
tel, pod nímž by hrdě sloužil každý bojový veterán.

Lincoln také miloval stroje všeho druhu. Prostě si rád vyhr-
nul rukávy, řádně se umazal a rozebíral staré krámy na součástky. 
Důkladně procházel časopisy jako Scientific American a hledal 
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v nich ty nejnovější technologie. Byl vůbec prvním z nejvyšších čini-
telů, který nadšeně uvítal telegrafi cké spojení. Přijímal k osobnímu 
slyšení vynálezce zbraní a podnikatele usilující o jeho podporu, 
testoval výrobky, kontroloval plány a stroje a bojoval s byrokraty. 
Své podřízené nutil, aby se zabývali otázkami výzkumu a rozvoje, 
uplatňoval váhu své pozice i názorů jako ostřílený výkonný ředi-
tel a prostřednictvím unionistických vojenských kruhů řídil něco 
jako ekvivalent mnohamilionového investičního fondu v oblasti 
palných zbraní. Zkrátka byl investorem do rizikových podniků na 
poli výzbroje a vojenské výbavy.

Zdá se, že vůči Henryho opakovačce, se kterou si onoho jar-
ního rána zastřílel, pociťoval Lincoln jistý obdiv, což jej stavělo 
do jedné řady se značným počtem vojáků. Za války sáhli mnozí 
z nich hluboko do záplatovaných kapes svých vlněných kalhot, aby 
si „henryovku“ koupili sami pro sebe. Důstojníci pořádali nájezdy 
na rodinné úspory a v naději, že svým mužům zajistí výhodu v boji, 
vybavovali těmito zbraněmi celé jednotky. Sám Lincoln se však 
nakonec přiklonil ke konkurenčnímu modelu – Spencerově opa-
kovačce. Učinil tak i navzdory skutečnosti, že jeho vlastní experi-
ment s touto puškou byl tak trochu neúspěšný. Při testování dvou 
modelů dodaných námořnictvem se totiž na jedné zbrani projevil 
vadný podavač, zatímco druhá se zasekla poté, co se do komory 
dostaly dva náboje. Zprávy od ostatních, kteří o ní nadšeně básnili, 
však Lincolna zřejmě přesvědčily, že šlo jen o nešťastnou náhodu. 
Ceněnou smlouvu na dodávku deseti tisíc opakovaček armádě Unie 
tak nakonec o něco později v roce 1861 dostal právě výrobce „spen-
cerovek“ Sharps.

Opakovačka nesla jméno svého vynálezce Christophera Spen-
cera a stala se skutečným divem jak ve smyslu technicky vyspělého 
designu, tak (poměrné) jednoduchosti. Zacházíte-li dnes s touto 
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zbraní, nebo jen s její replikou, ucítíte pečlivou puškařskou práci, 
hned jak ji vezmete do ruky. Má také určitou váhu, a posunete-li 
dolů prodloužený lučík spouště, hladká akce kovových součástek, 
které do sebe všechny vynikajícím způsobem zapadají, vám připo-
mene kvalitní hodinky.

Spencerovka využívala náboje s okrajovým zápalem ráže 
13,2 mm. Do jejího zásobníku, jenž se zasouval dovnitř přes zadní 
část pažby, se jich vešlo sedm. Za využití průkopnického vertikál-
ního klouzavého blokového závěru a pákového mechanismu bylo 
možné všech sedm ran vystřelit rychle a přesně. Pokud jste zatáhli 
za lučík spouště směrem dolů, závěr se otevřel a vypálená nábojnice 
byla vyhozena ven. Zatlačením lučíku zpět do horní polohy pak 
na místo vklouzl nový náboj. Pro rychlé nabíjení v boji jste mohli 
mít po ruce připraveny náhradní zásobníky. Spencerovka sdílela 
některé části s jednorannou Sharpsovou puškou (další z klasických 
amerických zbraní), její výroba nebyla složitá a při polních testech 
i v boji se ukázala jako velmi spolehlivá.

Avšak jako celá řada prezidentů před ním i po něm také Lin-
coln záhy zjistil, že výkonná moc je pro dosažení určitých cílů často 
spíše jen teorií než možností. Třebaže jeho ministerstvo války ještě 
před koncem roku 1861 zadalo počáteční objednávky 25 tisíc Mar-
shových pušek a 10 tisíc sedmiranných Spencerových opakovaček, 
k vojákům Unie se nedostaly. Ba co víc, ani k nikomu jinému.

Kdybych psal tuhle knihu jako beletrii, mohl bych si vymyslet 
historku o odvážném útoku Konfederace na továrnu, jejž doprová-
zely akce speciálních jednotek ve stylu 60. let 19. století, působivé 
výbuchy a všeobecná vřava. Rebelové s tím však neměli vůbec nic 
společného.13

13 Výraz „Rebelové“, Rebs, se používal na Severu pro „vzbouřené“ jižany. Zosob-
něním obou bojujících táborů se stali Johnny Reb a Billy Yank (pozn. překl.).
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Ne, za sabotáž Lincolnových plánů na doručení moderních 
technologií do rukou jeho mužů byl zodpovědný Yankee, který 
nejen stál na straně Unie, ale zároveň byl také jedním z jejích nej-
vyšších důstojníků.

Velící ústředí vás pokaždé dostane.
Sedmašedesátiletý James Ripley byl navýsost mocným byrokra-

tickým monstrem – popudlivým, zpátečnickým generálem seveřan-
ské armády. Byl šéfem armádních dodávek, čarodějem sedlajícím 
úředního šimla a pánem prodlev, mlžení a zmatku. Popravdě 
řečeno, byl také mistrem v oboru logistiky zásobování a standar-
dizace dělostřelecké munice, když však došlo na pušky, stával se 
z něj naprostý tupec. Nesnášel zadovky (dokonce i výtečnou Sharp-
sovu pušku), které považoval za „módní cetky“, a opakovací pušky 
jako spencerovky z duše nenáviděl. Podle jeho pokroucené logiky 
by vojáci s vícerannými puškami jen plýtvali municí. Příliš nadšení 
neprojevoval ani nad jejich cenami: dobré muškety mohl od celé 
řady prodejců koupit po 18 dolarech za kus, Spencerova opakovačka 
však stála celých 40.

Ke konci roku 1861 a během větší části roku 1862 vedl generál 
Ripley vzpouru jediného muže, jež spočívala v odepření posluš-
nosti a prodlevách a byla namířena proti prezidentu Lincolnovi, 
velícímu generálovi Georgi McClellanovi a mnoha dalším důstojní-
kům a řadovým vojákům, kteří naléhavě žádali o dodávky zadovek 
a opakovaček. Ripley odmítal schválit nařízení k výrobě, vyhazoval 
vynálezce pušek ze své kanceláře a opakovaně zpomaloval prová-
dění Lincolnových rozkazů. Prezident s ním však nemohl vyrazit 
dveře, protože Ripley měl na Capitol Hill mocné přátele. Prodlevy 
a hrozba žaloby spojené s patentem nakonec potopily nejen Mar-
shovu pušku, ale také jeho společnost, a z něj samotného i z jeho 
zbraně udělaly dějinnou poznámku pod čarou. A to, co se mělo 
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stát do té doby největší zakázkou na výrobu zadovek, se nikdy ne -
uskutečnilo.

Ambrose Burnside vede jednotky Unie v bitvě u Bull Run, rok 1861. 
Vše zahaluje pokrývka kouře, typická pro bitvy občanské války 

vybojované mušketami, které využívaly černý střelný prach

Někteří historikové Ripleyho obviňují, že prodloužením války 
odsoudil tisíce amerických vojáků ke zbytečnému krveprolití 
a smrti. K jejich názoru se přikláním i já sám. Díky netalentova-
nému panu Ripleymu se totiž k jednotkám Unie nedostaly před 
koncem roku 1862 – celý rok a půl po prezidentových předcho-
zích testech – téměř žádné zadovky nebo opakovačky. V podstatě 
jediné opakovací pušky, které měli unionisté v rukou, pocházely 
z malé objednávky spencerovek zadané námořnictvem, jež byla 
mimo Ripleyův dosah; nebo se jednalo o zbraně, které si vojáci 
koupili sami.
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Připouštím, že byste se mohli postavit na stranu generála 
Ripleyho a říct, že nemohl vědět, jak dlouho válka potrvá nebo 
jaké typy zbraní se nakonec prosadí. Kromě starostí s tím, aby za 
všechno zaplatil (což je podle mé zkušenosti v případě vládního 
úředníka celkem ojedinělá a neobvyklá obava) se navíc pokoušel 
vyhnout těžkému oříšku, kde a jak sehnat nové zásobovací kanály, 
aby mohl vojákům operujícím ve značné vzdálenosti dodávat celou 
řadu nejrůznějších druhů munice.

Řekněme si to však na rovinu: ten člověk byl hrozbou pro 
národní bezpečnost.

Naštěstí pro Ameriku se ho Lincolnovi nakonec podařilo vyho-
dit. Zčásti mu s tím pomohla i antiripleyovská revolta, která pro-
pukla v roce 1862, kdy některé jednotky začaly požadovat, aby byly 
vyzbrojeny nejnovějšími zbraněmi, jmenovitě pak Sharpsovými 
puškami.

„Sharpsovka“ byla jednorannou zadovkou s drážkováním a per-
kusním zámkem, kterou vycvičený voják dokázal nabít a vypálit 
z ní až desetkrát za minutu – čili třikrát rychleji než v případě muš-
kety Springfi eld. Z této elegantní, 120 cm dlouhé pušky, mohl cvi-
čený střelec spolehlivě zasáhnout cíl na vzdálenost více než 600 m. 
Snadno se s ní zacházelo, byla spolehlivá a stala se oblíbenou zbraní 
civilistů i profesionálů mířících směrem k Hranici. Historik Ale-
xander Rose napsal: „Sharpsův mechanismus zajistil, že používat 
tuto pušku bylo tak snadné, že z ní mohl vystřelit kdokoliv a záro-
veň mít celkem dobrou šanci, že něco – nebo někoho – trefí.“

V armádě se stala ještě populárnější její verze v podobě kara-
biny s kratší hlavní – v čemž koneckonců spočívá hlavní rozdíl 
mezi „puškou“ a „karabinou“. Tato vysoce přesná a lehce přenosná 
zbraň byla oblíbená u jízdních jednotek jak na Severu, tak na Jihu. 
Měli bychom rovněž zmínit, že jedním z důvodů, proč měli vojáci 
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sharpsovku tolik rádi, se stala její spolehlivost. Byla dobře navr-
žená a kvalitně provedená – kvalita zpracování přestavovala také 
důvod její vyšší ceny. Dostanete totiž přesně to, za co zaplatíte. 
Ripley byl možná jiného názoru, hůře zpracované jižanské klony 
této pušky však daný fakt potvrdily. Nevedly si totiž ani zdaleka 
tak dobře.

Nejslavnější příslušník Berdanových ostrostřelců, „Kalifornský Joe“ 
(známý také jako Truman Head), se svou puškou Sharps vzor 1859.

A to také mají historikové na mysli, když píší, že válku nako-
nec vyhrály produkční schopnosti Severu. Dny ručně vyrábě-
ných pušek se staly minulostí. Armády byly nyní až příliš velké, 
než aby je zásobovala hrstka řemeslníků, pracujících do úmoru 
v místních dílnách. Pro výhru v bitvě začala být vedle velkých 
generálů téměř stejně důležitá i průmyslová základna s kvalifi -
kovanými dělníky.

Precizní zpracování sharpsovky znamenalo, že střelci mohli na 
bitevním poli sehrát dost důležitou roli. Ze stejného důvodu byly pak 
zřizovány zvláštní jednotky. Mezi ty nejefektivnější patřily 1. a 2. ost-
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rostřelecký pluk armády Spojených států plukovníka Hirama Ber-
dana, které si jako své zbraně zvolily právě Sharpsovy pušky. Tito 
specializovaní, velmi dobře vycvičení střelci, rojničáři či odstřelovači 
na velkou vzdálenost nosili zelené maskovací uniformy a díky snad-
nému nabíjecímu mechanismu sharpsovek pálili bezpečně z krytých 
pozic, jako například vleže na zemi nebo zpoza stromů. Pušky, jež si 
s sebou nosili, disponovaly prvními teleskopickými mířidly.

Pokud jste chtěli splnit podmínky pro vstup do elitní jednotky, 
museli jste dokázat ze vzdálenosti 200 m nasázet deset zásahů do 
kruhu širokého 25 cm. Ostrostřelci znamenali pro armádu Unie 
významnou bojovou výhodu a se značnou efektivitou se zapojili 
do celé řady velkých bitev občanské války včetně střetů u Mecha-
nicsville, Gaines’s Mill, do druhé bitvy u Bull Run, u Shepherds-
townu, Antietamu, Gettysburgu, Yorktownu, Vicksburgu, 
Chattanoogy, Atlanty, Spotsylvanie a Petersburgu.

Ať už ovšem dosahovala sharpsovka s ostatními zadovkami 
dané doby jakýchkoliv kvalit, tou opravdu nejdrsnější pěchotní 
zbraní občanské války zůstávala podle mého názoru Spencerova 
opakovačka, která se na začátku roku 1863 poprvé ve velkém stylu 
předvedla na jevišti bitevních polí. Její debut byl skutečně šokující.

V té době se už do běžných zásobovacích kanálů armády poda-
řilo dostat malé dodávky přinejmenším 7 500 spencerovek, a někteří 
velitelé dokonce poskytli i vlastní peníze, jen aby mohli své jed-
notky vyzbrojit těmito puškami. Jistý plukovník John T. Wilder 
z Indiany byl polními předváděcími testy spencerovek tak uchvá-
cen, že se s bankou dohodl na půjčce k nákupu více než tisícovky 
Spencerových opakovaček pro svou „Bleskovou brigádu“ (Lightning 
Brigade) jízdních střelců.

Velitelem plukovníka Wildera byl generálmajor William S. 
Rosencrans, jehož Cumberlandská armáda dostala za úkol rozdr-
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tit a vyhnat rebely ze středního Tennessee. Třebaže Rosencransovi 
nějakou dobu trvalo, než se vydal proti generálovi Konfederace 
Braxtonu Braggovi a jeho Tennesseeské armádě, jakmile se dal do 
pohybu, mělo to svůj styl. V posledních dnech jara roku 1863 zahájil 
Rosencrans sérii manévrů, jež se dodnes studují kvůli téměř bez-
chybnému provedení. Wilder a jeho muži, kteří byli teď vyzbrojeni 
spencerovkami (jejichž nákup on sám fi nancoval), se ocitli přímo 
uprostřed válečného dění.

Wilderova brigáda byla jednotkou vytvořenou speciálně pro 
danou příležitost – křížencem mezi jízdou a pěchotou v době, kdy 
tyto složky představovaly dva velmi odlišné „živočišné druhy“. 
I sám plukovník Wilder byl tak trochu jiným živočišným dru-
hem. Pocházel z Catskillských hor ve státě New York a velel sbírce 
pěších jednotek o celkovém počtu 1 500 vojáků, doplněných oddí-
lem dělostřelectva. Jeho prvním úkolem bylo vypátrat jízdní jed-
notku rebelů, která nadělala sekanou z Rosencransovy zásobovací 
trasy. O boji toho nepotřebujete vědět příliš, abyste uhádli, jak to 
dopadlo. Skoro každý kůň, kterého jsem kdy viděl, byl rychlejší než 
kdokoliv z lidí, s nimiž jsem se setkal. Wilder se proto ze své mise 
vrátil lehce frustrovaný.

Z neúspěchu se však zrodilo řešení a Wilder požádal o svolení 
vybavit svou pěchotu koňmi. Z mužů své brigády však neudělal pří-
slušníky jezdectva. Chtěl mít ozbrojenou sílu, která by se přesunula 
bleskovou rychlostí, sesedla a začala bojovat. A když řekl bojovat, 
myslel tím bojovat. Kromě opakovaček totiž své vojáky vyzbrojil 
také sekyrkami na dlouhém topůrku pro střetnutí muže proti muži. 
Jako důstojník si zkrátka plně uvědomoval smysl fráze „lítý boj“.

Plukovník Wilder rovněž doceňoval význam slova „útok“. A to 
přesně udělal 24. června 1863, když dostal za úkol obsadit Hooverův 
průsmyk, klíčový průchod, který Rosencrans potřeboval, aby mohl 
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provést obchvat nepřítele. Wilderovi muži se průsmykem prohnali 
jako zdivočelý mustang, jenž se právě vyřítil z ohrady. Nejprve roz-
prášili 1. kentucký jízdní pluk, načež postoupili daleko před hlavní 
síly pěchoty, v jejímž čele stáli.

Rebelové se pustili do zuřivého protiútoku a proti Seveřanům 
poslali dvě pěší brigády a dělostřelectvo. Třebaže stáli proti značné 
přesile, drželi Wilderovi muži své pozice. Palba vedená ze spence-
rovek – téměř 142 ran na každého muže – dosáhla takové síly, že si 
vojáci Konfederace mysleli, že čelí celému armádnímu sboru. Jejich 
linie se rozpadly a rebelové ustoupili.

„Hooverův průsmyk byl vůbec první bitvou, kdy byly Spen-
cerovy opakovací pušky nasazeny,“ napsal Wilder později, „a byly 
také podle mého mínění lepší než jakákoliv jiná dosavadní zbraň 
na jejich místě. Byly odolné, nedaly se jen tak lehce poškodit drs-
ným zacházením v rukou vojáků a pálily projektily schopné zne-
škodnit kohokoliv, kdo měl tu smůlu, že ho zasáhly.“ A k tomu také 
dodal: „Žádná linie mužů, která se dostane na padesát metrů k další 
linii vyzbrojené Spencerovými opakovacími puškami, nemůže 
ani ustoupit a přežít ani dosáhnout protější linie prostřednictvím 
útoku. V obou případech ji totiž se vší určitostí zničí strašlivá palba, 
jíž její řady zasypávají klidně stojící muži, kteří jsou takto ozbrojeni. 
Mí vojáci mají pocit, jako by bylo nemožné je porazit, a sebedůvěra 
vyvolaná těmito zbraněmi, jež se přičetla k jejich hrozivým, niči-
vým schopnostem, přinejmenším čtyřnásobně zvýšila efektivitu 
mých jednotek.“

Jeden z Wilderových vojáků o spencerovce napsal: „Nikdy [se] 
nerozbila. Střílela stejně přesně jako ta nejlepší puška na světě, a co 
se týče zacházení, byla to ta nejjednodušší puška z celého seznamu 
pořadových úkonů se zbraní, jakou jsem kdy viděl. Celá se dala 
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