lidé a zbranû

-jl-

SerÏant York
Alvin Cullum York (13. 12. 1887 – 2. 9. 1964) je jako „serÏant York“ dodnes jedním
z nejuznávanûj‰ích váleãn˘ch hrdinÛ; byl to vlastnû nejslavnûj‰í americk˘ bojovník
první svûtové války. Za svÛj pozoruhodn˘ ãin na francouzské frontû obdrÏel
fiadu nejvy‰‰ích vyznamenání. Byl pov˘‰en na serÏanta a po návratu dostal
od rotariánsk˘ch klubÛ z USA 160hektarovou farmu v rodném údolí Vlãí fieky.
Na svém hrdinství tak dokonce zbohatl, coÏ se urãitû nepovede kaÏdému.
Je ale pravda, Ïe se Yorkovi nabízelo mnoho dal‰ích darÛ a pfiíjmÛ, z nichÏ
v‰ak Ïádn˘ pro sebe nepfiijal. Naopak se s vervou vûnoval charitû.

orkovo aktivní zapojení do boje nebylo dlouhé, ale v jedné kritické
chvíli 8. fiíjna 1918 skuteãnû projevil tváfií v tváfi nepfiíteli málokdy vídanou
odvahu a rozhodnost. Pfiesto by asi jeho
jméno upadlo v zapomnûní, neb˘t toho,
Ïe Hollywood oÏivil jeho pfiíbûh roku 1941
ve váleãném filmu Sergeant York. Gary
Cooper získal za titulní roli Oskara a film
sehrál propagandistickou roli pfii utuÏování váleãného odhodlání spojencÛ na
obou stranách Atlantiku.
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MLÁDÍ S PU·KOU
A REVOLVEREM
Alvin York se narodil v roce 1887 na chudé farmû poblíÏ Pall Mall ve státû Tennessee jako tfietí dítû z jedenácti v „typické americké“ rodinû. Otec William York byl vesnick˘ kováfi a fiemeslo provozoval v nedaleké jeskyni. Hlavnû to ale byl vá‰niv˘ lovec, z ãehoÏ plynul pro rodinu hlavní zdroj
potravy. NáboÏensky zaloÏená matka Mary
Elizabeth rodila dûti a starala se o nû. V‰ichni Ïili v chatû o jediné místnosti a pro samou starost o obÏivu asi nemûli ãas vzpomínat na své slavnûj‰í pfiedky.
Jeden z jejich prapfiedkÛ Coonrod
Pile byl totiÏ první bûloch, kter˘ se usadil v tomto horském kraji, a zabral ho
cel˘ pro sebe. AlvinÛv dûdeãek York uÏ
ale bydlel vysoko v horách v jeskyni, coÏ
mu nebránilo, aby se dal naverbovat na
váleãnou v˘pravu US Army a v roce

SerÏant Alvin York
1847 byl v fiadách vítûzÛ bitvy o pevnost
Chapultepec v mexickém hlavním mûstû. Dûdeãek z matãiny strany William
Brooks pocházel z Detroitu a do Pall Mall
se dostal po obãanské válce, kterou pro‰el na stranû Unie jako pfiíslu‰ník jezdeckého pluku státu Michigan. V horách
nad Pall Mall se usadil jako zálesák a pfiíleÏitostn˘ dfievorubec. Tvrdilo se, Ïe
jednou v hádce zastfielil dfievafiského pfiedáka. Nikdo neví, co se doopravdy stalo, ale chrabfií spoluobãané Brookse

pfiivázali za mulu a protáhli ulicemi
okresního mûsta Jamestownu, aby ho
nakonec rozstfiíleli na kusy…
Kromû AngliãanÛ a SkotÛ mûl Alvin
York mezi sv˘mi pfiedky také indiány âoktó a âerokí. V dospûlosti ze svého okolí
vyãníval nejen tehdy málo vídanou v˘‰kou pfies ‰est stop (183 cm), mohutností (pfii odvodu 85 kilogramÛ), ale i záfiivou
k‰ticí rezav˘ch vlasÛ a knírem téÏe barvy. Se ‰kolou to bylo v Pall Mall v‰elijaké, fungovala jen dva nebo tfii mûsíce
v roce a ve spoleãné tfiídû sedûla stovka
ÏákÛ rÛzného vûku. Al York to dotáhl jen
do tfietí tfiídy, sotva se nauãil jakÏtakÏ ãíst
a psát (coÏ mu ale nebránilo, aby si prakticky cel˘ Ïivot psal deník, dokonce i na
boji‰ti, kde to bylo pfiísnû zakázáno).
Odmaliãka pomáhal otci v kovárnû
a zdûdil po nûm i loveckou vá‰eÀ. ¤íkalo se, Ïe se narodil s pu‰kou. UÏ jako kluk
stfiílel v‰echno: li‰ky, veverky, divoká
prasata, m˘valy, jeleny a kdyÏ se povedlo,
tak klidnû i medvûda. Zpravidla lovil
s „kentuckou“ perkusní pu‰kou a dosahoval s ní pozoruhodn˘ch v˘sledkÛ.
Tady musíme poopravit tradované názory na dobu zavádûní zadovek. Alvin
York neopustil „svÛj“ horsk˘ okres aÏ do
nástupu vojenské sluÏby v listopadu
1917 a do té doby pravdûpodobnû nevidûl dlouhou zadovku na jednotn˘ náboj – alespoÀ se o tom nikdy nezmínil.
„U nás v horách si vyrábûli své vlast-

Dlouhá kfiesadlová (pozdûji perkusní) kentucká nebo pennsylvánská pu‰ka se vyvinula zhruba ve tfiicát˘ch letech 18. století. V tehdej‰ím americkém pohraniãí
slouÏila jako vojenská i civilní (lovecká) zbraÀ, pozdûji se na venkovû pouÏívala k loveck˘m úãelÛm je‰tû v první ãtvrtinû 20. století. RáÏe dráÏkované
hlavnû byla 50 aÏ 60, ale ãastûji 36-45 setin palce. HlaveÀ délky od 35 palcÛ (889 mm) aÏ pfies 48“ (1220 mm) b˘vala upevnûna na jednoduché javorové paÏbû a celková délka zbranû zpravidla pfiesahovala 65 palcÛ (1650 mm). Praktická rychlost stfielby byla obvykle víc neÏ dvû rány za minutu, úãinn˘ dostfiel
80-100 yardÛ, ale zku‰en˘ stfielec dokázal zasahovat cíl i na vzdálenosti pfies 250 yardÛ. Kentucké pu‰ky – celé nebo z polotovarÛ – ve své dobû vyrábûlo
bezpoãet firem, pu‰kafiÛ a vesnick˘ch kováfiÛ, takÏe originály, pokud se zachovaly, se vyskytují v mnoha více nebo ménû odli‰n˘ch variantách. Na snímku
je ov‰em novodobá replika perkusní kentucké pu‰ky, jak ji nabízí firma Pedersoli.
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