Bitva u Železného 2021: Další báječné setkání fanoušků války Jihu a Severu

Na jižní Moravě se odehrála neveřejná a rozsahem spíše komorní, avšak navzdory tomu velmi podařená bojová akce modrých a šedých uniforem.

Pandemie (snad) doznívá a opatření se uvolňují, ale plánování veřejných akcí je stále poněkud riskantní, protože všechno se pořád nepředvídatelně mění v závislosti na počtech nakažených, náladě politiků a jistě i blízkosti voleb. Reenactingové setkání, jež se tradičně koná na začátku června u Železného, se tedy z organizačních důvodů přesunulo až na konec měsíce (konkrétně na 26. června) a oficiálně mělo (stejně jako loni) neveřejný charakter, byť samozřejmě diváky nikdo nevyháněl. Dorazila zhruba padesátka účastníků, mezi nimiž měly šedé či jinak barevné uniformy Konfederace výraznou převahu nad Unií.

Nový systém drilu Konfederace
Sobotní ráno je krásné, ovšem předpovědi hovoří o přeháňkách, možná i bouřkách. Vzhledem k tomu, co se stalo na Hodonínsku a Břeclavsku, bereme varování vážně a připracujeme se na scénář s deštěm. Tentokrát chceme v táboře strávit delší dobu, a proto již dopoledne vyrážíme na pochod k Železnému pod kopec Hradisko, kde válečníci Severu i Jihu kempují. Přicházíme ale do téměř prázdného tábora, jelikož oba velitelé podrobují své muže tvrdému drilu. Poručík Radovan „Hliník“ Mezera velí Seveřanům, mezi kterými se kromě 9. pluku newyorské milice nachází i skupina mužů z 9. pluku illinoiské kavalerie s typickými karabinami Sharps, byť bez koní, a tudíž prakticky jde spíš o polovinu pěšího družstva. V čele vojsk Jihu samozřejmě stojí plukovník Zdeněk Palárec, známý i pod válečným jménem Sigismund von Katz, který má pod svým velením příslušníky 1. texaského pěšího pluku a pár Louisianských Tygrů. Právě výcvik Jižanů nabízí zajímavou podívanou, jelikož plukovník zavádí jiný typ drilu, resp. zacházení se zbraní. Mezi reenactory se nejvíc praktikuje dril vzoru Hardee, v menší míře Casey, ale Jižané teď přecházejí na systém, který vytvořil plukovník William Gilham přímo pro dobrovolníky a milice Konfederace. Skutečná armáda CSA totiž užívala Hardeeho dril až od roku 1862, takže u starších jednotek (včetně „Texasanů“) fungoval ten Gilhamův. Na pohled je rozlišíte snadno podle vzhledu pozice „shoulder arms“ (na rámě zbraň). Podle Hardeeho totiž voják drží pušku prsty pravé ruky za chránítko spouště, kdežto v Gilhamově systému má pažbu zbraně opřenou o dlaň levé ruky, což je pro něj zaručeně pohodlnější.

Rozhovory, další cvičení a jahody
Plukovník ukončuje výcvik, srdečně nás zdraví a poté se společně přesunujeme do tábora, kde se vyptáváme na podrobnosti dnešního programu. Jako obvykle vyzvídám, zda se tu vyskytují i nějaké zajímavé a nezvyklé zbraně, a tudíž si následně fotografuji mj. perkusní pistoli Patriot či unionistický revolver Remington ráže .44. U velitelského stanu se samozřejmě pořád vedou zajímavé debaty. Mluvíme o zmíněných systémech drilu, takže záhy docházíme až k americké válce o nezávislost, kdy neposlušné kolonisty cvičil jistý Friedrich Wilhelm von Steuben, jenž se zasloužil o tvrdý „prušácký“ dril US Army. Na scénu následně přichází alternativní historie a my konstruujeme rozmanité scénáře z války o nezávislost, druhé světové války i řady jiných konfliktů a vyměňujeme si tipy na knihy a filmy. Rozebíráme také velké (a)nebo kontroverzní osobnosti, mj. Žižku, Valdštejna nebo Churchilla. Dostáváme se i k současnosti a diskutujeme o politice a (ne)důstojnosti úřadu prezidenta. Znějí různé názory, byť rozmluva nepřestává být přátelská a příjemná. Předpovědi počasí se plní a přichází slabý déšť, který však naštěstí nemá dlouhého trvání. Nebe se barví zpět do modré, a proto plukovník vydává povel k dalšímu kolu výcviku. Totéž se děje i u Yankees. Šedé a modré uniformy se tak opět řadí a vyrážejí do lesů, polí, luk a strání, aby jejich nositelé předvedli, utužili a vylepšili své dovednosti. Pochopitelně se k nim připojuji, beru fotoaparát a vydávám se to dokumentovat, zatímco žena bere sáček na ovoce a vydává se sbírat lesní jahody, kterých zde roste vskutku požehnaně. Gilhamův systém drilu se sice stává terčem špičkování Seveřanů, ovšem podřízení plukovníka Palárce dokazují, že si jej dovedli pozoruhodně rychle a dobře osvojit.

Útok Jižanů na tábor Seveřanů
Mezitím je už také stanoven přesný harmonogram zbytku dne s tím, že samotná bitva má začít (v závislosti na počasí a jiných podmínkách) někdy po čtvrté hodině odpolední. Letos ale není účelem provést co nejpřesnější rekonstrukci nějaké konkrétní historické události. Tentokrát se jedná spíše o improvizaci, ačkoli určitou inspiraci představuje bitva u Shilohu v roce 1862, jež posloužila jako vzor veřejné ukázky už před dvěma lety. Hovory u velitelského stanu běží dál, avšak krátce po čtvrté vydává plukovník Palárec rozkaz k nástupu. Jižané se řadí a vydávají se na pochod, zatímco Seveřané zůstávají v táboře a věnují se každodenním činnostem, byť vědí, že střetnutí již zřejmě není daleko. Táborovou idylku střeží několik strážných, kteří za několik minut spouštějí palbu ze svých předovek a halekají, že nepřítel se blíží. Modří v táboře se tedy rychle ustrojují, berou zbraně a vyrážejí, ovšem stále častěji práskají také rány z postupujících řad konfederačních vojsk. Seveřanům je nutno férově přiznat, že tábor brání statečně, ale čísla pracují proti nim, jelikož Jižané se těší prakticky dvojnásobné převaze. Za chvíli se sice ozývá nezaměnitelné „Charge!“ a modré uniformy vyrážejí do protiútoku, ovšem jejich šance nejsou velké. První fáze bitvy vrcholí bojem zblízka, který končí porážkou Unie. Jižanům se dokonce daří získat prapor 9. pluku kavalerie a také zajatce, ačkoliv prosté vojáky Konfederace nejvíce těší skutečnost, že mohou padlé protivníky obrat o boty a jiné potřeby. Jak známo, zásobovací situace Jižanů nikdy nebyla ideální, takže možnost obohatit se a zlepšit svůj vojenský život na úkor nepřítele se nepochybně vždycky velmi vítala.

Válečná lest plukovníka Palárce
Obě strany potom přeskupují své (skromné) síly a vedou se krátké diskuse o tom, jak má bitva pokračovat dál. Situaci Jižanů totiž poněkud komplikuje fakt, že také Seveřané získali zajatce, a navíc se ozývají velice správná podotknutí, že před případným protiútokem Yankees je třeba chránit strategicky významné zásoby pitiva. Vzhledem k počasí se totiž musí přísně dodržovat pitný režim, což zabezpečují zásobníky s vodou a pivem. Armáda Konfederace tedy důmyslně zaujímá obranné pozice právě nedaleko těchto zásobníků, ale to již přichází parlamentář Unie. Ten se v dalších minutách opravdu hodně naběhá, jelikož oba velitelé se pokoušejí dohodnout výměnu zajatců. Domluva je dosažena, ovšem Seveřané nevědí, že Jižané hodlají tuto výměnu využít pro válečnou lest, jejímž účelem je zlikvidovat vrchního velitele Seveřanů. „Texasan se nevzdává,“ glosuje plukovník Palárec situaci, kdy obětuje jednoho ze svých mužů (toho, který se v první fázi stal zajatcem modrých), díky tomu však získává obrovskou výhodu, neboť jeho muži následně mohou zaútočit na osamoceného poručíka Mezeru. Střet proto končí vítězstvím sil Konfederace, kdežto Unie pozbývá zkušeného velitele. Znalci si patrně všimli, že se scénář velice odchýlil od historické reality, protože bitva u Shilohu skončila naopak porážkou Jižanů. Na tom však samozřejmě až tak nezáleží, jelikož na této akci se máme hlavně dobře bavit, což se nesporně hodně daří. Vracíme se do tábora, kde oba velitelé nechávají nastoupit své muže a vydávají jim další rozkazy. Znovu usedáme u stanu, ochutnáváme výborný guláš od kolegů ze Slovenska a vedeme další debaty, dokud nás čas nepřinutí k odchodu. Díky všem za nádherný reenactingový den a na shledanou na příští bitvě!
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