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ANGLIČTÍ MUŠKETÝŘI
1588–1688
ÚVOD

Pokud jde o výzbroj, výcvik a život anglického pěšáka, byla tato doba svědkem přerodu středověkého světa ve svět moderní. Úloha
a význam vojáka vyzbrojeného palnou zbraní

V Evropě zaznamenaly palné zbraně s doutnákovým mechanismem rozmach koncem 15. a začátkem 16. století
Anglická pěchota je
však v té době ještě
používat nezačala,
místo toho se dále
spoléhala na své
tradiční zbraně, luk
a sudlice nazývaná
Angličany Brown
Bill (ratiště s širokým
kovovým
listem, někdy opatřeným hroty nebo
zahnutým). Když Oliver Cromwell, lord Protektor, 1658. Otištěno se svolením Dolphins Coins and
chtěl Jindřich VIII. Medals, Leighton Buzzard.
doplnit anglickou
pěchotu během svých tažení do Skotska a Francie, najal si žoldnéřské střelce ze zahraničí.
Žoldnéři ale byli drazí, a tak se šetrnější královna
Alžběta rozhodla zavést moderní zbraně v širším měřítku a na počátku své vlády užívala smíšené oddíly lučištníků arkebuzírů. Skutečnost,
že se Angličané opět ocitli v hlavním proudu
evropského válečného konfliktu, ať už jako
spojenci, či jako žoldnéři bojující na straně
Holanďanů v jejich vzpouře proti španělské
nadvládě, měla velký dopad na vybavení anglických vojáků. Zvláště Angličané bojující proti
španělské armádě ve Flandrech, nejvýznamnější
profesionální armádě 16. století, byli vybaveni
moderními zbraněmi – arkebuzami, mušketami
a píkami – v souladu se zvyklostmi převažujícími v Evropě. Po většinu období zachyceného
v této knize byla anglická vojenská teorie odrazem (kontinentálních) evropských zkušeností.
Četná vojenská tažení během anglické občanské války však dala vzniknout Armádě nového
typu (New Model Army), která byla ve své době Pěchotní formace z konce 16. století. Povšimněte si,
považována za jednu z nejvýznamnějších a měla jak je střed tvořený pikenýry obstoupen střelci, a také
střelců – harcovníků v čele sestavy.
z vojenského hlediska řadu výrazných specifik.
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se měnily společně s tím, jak se zlepšovala konstrukce zbraní a taktika užívání arkebuz a mušket – pěšák-střelec, jenž byl zpočátku pouhou
podporou pěšáka-pikenýra, se postupně stal jemu
rovným, až jej, po rozšíření bajonetu, zcela nahradil. Výcvik mušketýra byl stále více unifikován,
neboť tehdejší taktika kladla rostoucí požadavky
na pěchotu, a tedy i na její jednotný výcvik. Jeho
způsob života se změnil – zároveň s tím, jak
armády rostly a získávaly trvalý charakter, nebyli
již vojáci ubytováváni mezi civilisty, ale ve zvlášť
postavených kasárnách.
Ačkoliv se způsob vedení řádných bitev,
náhodných střetů, obléhání i života v leženích
v průběhu tohoto období měnil, pro našeho mušketýra to mnoho neznamenalo. I nadále musel
střílet a bojovat po boku svých druhů, hloubit
okopy, vrhat se do průlomů při obléhání a žít
životem vojáka v poli.
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MĚNÍCÍ SE ROLE PĚCHOTY

lokální konflikt, a místní obyvatelstvo tak přivyklo boji a zabíjení. Většina tak dál pokračovala
v užívání svých tradičních zbraní poté, co byli
zverbováni, aby sloužili v národních armádách,
nebo jako žoldnéři.
Ze 14. století pochází několik příkladů účinného nasazení pěchoty za situace, kdy se mohla
opřít o připravené pozice a opevnění nebo překážky jako příkopy či jámy utlumily nápor
protivníkovy jízdy. Skotští kopiníci a Vlámové
vyzbrojení píkami a šídly goededag, bojující
v sevřených řadách, čelili svým jízdním protivníkům někdy více, někdy méně úspěšně. Angličtí
lučištníci nasazovaní společně s pěšími těžkooděnci představovali zvlášť nebezpečnou kombinaci. Angličané spojili sílu sešikované pěchoty,
kterou reprezentovali Skotové a Vlámové, s rychlostí a mohutností palebné síly, s níž se jejich nepřítel nebyl schopen měřit. Luky bylo možné snadno
doplňovat a záznamy dokládají, že Angličané
z Evropy dováželi velká množství lučišť. Evropští
velitelé mohli vytvářet a také vytvářeli jednotky

V období 1588–1688, které popisujeme v této knize,
dosud neexistovalo specifické vojenské umění
a teorie zabývající se nasazením mušketýra. Obojí
vzniklo zčásti přirozeným vývojem – zkoušením
a vylepšováním existujících postupů – zčásti
bylo výsledkem nových či revolučních myšlenek.
Cílem této kapitoly je alespoň v hrubých rysech
nastínit počátky a vývoj nasazení pěšáka na
bojiště. Ti nejúspěšnější z velitelů, kteří jej vedli
do bitvy či obléhání, se snažili co nejlépe využít
kombinace různých druhů vojsk: „Pěchoty, jízdy
a dělostřelectva“. Další svazek na toto téma, The
Ironsides, bude věnován jízdě tohoto období a počátkům jejího bojového výcviku. Dobrý jezdec byl
v tomto období na bojišti velmi efektivní.
Role pěšáka se začala měnit od 14. století,
kdy prokázal svou užitečnost v řadě bitev. Raně
středověká vojska vždy měla kromě obyčejných
pěšáků, jichž byla většina, také jednotky profesionální pěchoty – většinou šlo o střelce vyzbrojené
kuší. Můžeme mít sklon podceňovat efektivitu
těchto raně středověkých pěšáků, od 14. století
však můžeme zřetelně sledovat účinek konkrétních typů pěchoty. Pěšáci, kteří byli v té době
výrazně efektivní, většinou pocházeli z oblastí,
kde probíhaly pohraniční střety, nebo vleklý

Společné nasazení zbraní. Nizozemské jezdectvo a
pěchota útočí na španělské tercie v bitvě u Turnhoutu
v roce 1598. Povšimněte si anglických mušketýrů sira
Francise Vereho v levé horní části rytiny.

