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Co pfiinesla

americká obãanská válka
Válka mezi Spojen˘mi státy americk˘mi a „rebely“ z Konfederovan˘ch státÛ
americk˘ch, jeÏ probíhala v letech 1861–1865, je z hlediska historie vojenství
mimofiádnû dÛleÏitá. ·lo vlastnû o nejvût‰í ozbrojen˘ konflikt v dobû od napoleonské
éry do první svûtové války, a to jak po stránce poãtu zúãastnûn˘ch vojákÛ a rozsahu
vojensk˘ch operací, tak i co do technického pfiínosu.

ZADOVKY A OPAKOVAâKY
V˘zbroj americké armády v první polovinû 19. století svou úrovní odpovídala v˘zbroji armád evropsk˘ch státÛ. ·lo
tedy zejména o mu‰kety s hladkou hlavní a kfiesadlov˘m zámkem, které v‰ak
nebyly pfiíli‰ spolehlivé a dalo se jimi
úãinnû stfiílet jen proti velk˘m útvarÛm
pûchoty na vzdálenost maximálnû
200 metrÛ. Pfied zaãátkem obãanské války ale do‰lo k trojici zásadních zmûn
v konstrukci paln˘ch zbraní a munice. Ve
20. letech se zaãaly ‰ífiit perkusní zápalky, jeÏ podstatnû zv˘‰ily spolehlivost.
¤ada mu‰ket pak byla upravena pro
tento typ zámku.
Druhou, moÏná je‰tû v˘znamnûj‰í
zmûnu znamenalo roz‰ífiení dráÏkování
hlavnû a zároveÀ pouÏití ogiválních
stfiel, které vynalezl francouzsk˘ dÛstojník Claude Minié. Kromû v˘roby
nov˘ch zbraní se uÏívaly i star‰í zbranû,
jejichÏ hlavnû byly dodateãnû opatfieny
dráÏkováním; do obãanské války obû
strany vstupovaly s arzenálem, v nûmÏ
stále dominovaly perkusní mu‰kety
s hladk˘mi hlavnûmi, a teprve v prÛbûhu bojÛ se situace postupnû mûnila.
Ale snad nejdÛleÏitûj‰í posun znamenal pfiíchod pu‰ek nabíjen˘ch zezadu. Nûkteré zadovky umoÏÀovaly pfiesnou palbu na vzdálenost pfies 500 m. Vojáci uÏívající zadovky systému Sharps, tehdy
pfievratné zbranû, se naz˘vali Sharps
shooters, z ãehoÏ se posléze utvofiil dosud uÏívan˘ pojem sharpshooters, pfiekládan˘ jako ostrostfielci. Zadovky se daly
snadno nabíjet vleÏe a daleko rychleji neÏ

Opakovaãka Spencer
pfiedovky, coÏ poté je‰tû podpofiil pfiíchod
prvních opakovaãek na jednotné náboje, jako byla pu‰ka systému Spencer.
V paÏbû mûla trubicovou schránku na
sedm nábojÛ. Zadovky zpÛsobily naprostou revoluci v taktice pûchoty, jelikoÏ jejich soustfiedûná palba zv˘hodnila obránce a nesmírnû zv˘‰ila zranitelnost velk˘ch sevfien˘ch pûchotních útvarÛ, od nichÏ se pak muselo pfiejít k men‰ím a pohyblivûj‰ím rojnicím.

GATLING
Nástup dávkou stfiílejících zbraní, jejichÏ zniãující palba masakruje útoãící pû‰áky, si lidé zpravidla spojují s první svûtovou válkou. Její „jatka v zákopech“ uÏ
v‰ak ve skuteãnosti mûla pfiedobraz
v podobû posledních bitev americké obãanské války, kde také do‰lo k útokÛm
proti sloÏit˘m zákopov˘m liniím, které
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bránili vojáci s pfiedchÛdci kulometÛ. Vynálezcem tûchto zbraní byl Richard Gatling, kter˘ v‰ak nezaãínal „na zelené louce“, neboÈ se mohl inspirovat podobn˘mi zbranûmi belgického nebo francouzského pÛvodu. Ty byly známy pod
jménem mitrailleuse a mûly pevné bloky hlavní, k nimÏ se pfiikládaly svazky nábojÛ, takÏe po kaÏdé salvû bylo tfieba
zbraÀ znovu ruãnû nabít.
Gatling v‰ak v roce 1861 vyvinul mnohem pokroãilej‰í systém. Jeho zbraÀ
mûla otáãiv˘ svazek hlavní a nábojov˘ch
komor, kter˘ byl zásobován municí z jakéhosi „násypníku“ (posléze jej nahradil
fiadov˘ zásobník). Pro pohon celého mechanismu se uÏívalo otáãení klikou, coÏ
bylo samozfiejmû mnohem jednodu‰‰í
neÏ opakované ruãní nabíjení zbraní na
principu mitrailleusy. Kulomet Gatling se
tak stal první prakticky pouÏitelnou zbraní, která nabídla moÏnost opravdu nepfietrÏité rychlé palby. Americká armáda
oficiálnû zavedla Gatling do v˘zbroje aÏ
v roce 1866, ale uÏ bûhem obãanské války do‰lo k bojovému nasazení, protoÏe
pracovníkÛm firmy bylo dovoleno demonstrovat jejich úãinky v boji.
Gatlingy mûly zpravidla ráÏi 45, poãet
hlavní se pohyboval od ‰esti do deseti
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