
Rekonstrukce jedné z epizod Shermanova tažení na Atlantu roku 1864.

Můžete se těšit na zákopové boje v lesnatém terénu, bivakování v pozicích a maximální
autenticitu.

Česká asociace americké občanské války vás zve na rekonstrukci

bitvy u NewHope Church
4.-7. září 2014



Konfederační opevnění u NewHope Church Předsunuté „rifle pits“ zbudované jižany u NewHope Church

Můžete se těšit na zvláštnosti jako
• budování polních opevnění
• boj v členitém zalesněném terénu
• bivakování v  pozicích
• bojová činnost nepřetržitě od pátku do sobotního
odpoledne

Zbraně, střelivo a dodržování
bezpečnosti
• je možné používat pouze zbraně kategorie D
s  patřičnou tormentací

• minimální zásoba střeliva na řadového vojáka je 200
kusů

• při nabíjení pušek se nesmí používat nabijáky
• při osobním kontaktu mezi bojujícími se nesmí
používat nasazené bajonety

• u děl je možné používat pouze náboje se střelným
prachem zabaleným jen do alobalu a bez ucpávky

Bitva u New Hope Church
Nášsbor sem dorazil ve středu. Předsunutý pluk z  2. divize narazil na nepřítele a měl s  ním prudkou

srážku. Odpoledne byl celý náš sbor připraven, zformovali jsme se a vyrazili kupředu do útoku. Po značnou
vzdálenost jsme nepřítele vytrvale vytlačovali, ale nakonec jsme přišli k  silně obsazenému návrší a nebylo
snadné vypudit jej. Útočili jsme poměrněprudce a svedli ostrý boj, který trval do setmění, kdy jsme drželi
všechnu dobytou půdu. Byli jsme první v  druhé linii, ale brzy jsme se dostali dopředu, kde jsme asi hodinu
udržovali silnou palbu až do příchodu noci [. . . ]. Taková tvrdá zkouška samozřejměnemůže proběhnout beze
ztrát; přišel jsem o pět zabitých, jednoho důstojníka a dvaatřicet mužů raněných, a jednoho pohřešovaného
seržanta, který byl po setmění vyslán na průzkum, aby obhlédl nepřátelské pozice; zřejměšel ve tměpříliš
daleko a byl zajat.

Dovolte mi zopakovat, že jsme blízko Dallasu svedli ve středu odpoledne prudký boj; od té doby naše
armáda zaujímala pozice a budovala předprsněpodél celé linie. Nepřítel se s  námi potýká také zpoza
opevnění, a tak tu stojíme. Neustále se pozorujeme, probíhají neustálé přestřelky, jež se občas změní v  třeskutý
boj; nezdá se, že by jakákoliv strana hodlala na druhou zaútočit. Jak to dopadne, netuším.

Z  dopisů Fredericka C. Winklera, majora 26. wisconsinského pěšího pluku, z 27. a 30. května 1864



Budeme požadovat řádnou výstroj
• neautentické prvky výstroje (indiánské, trapperské, cowboyské apod.) jsou zakázány
• snažte se prosím vyhnout používání atypických uniforem (zuávové apod.) , které narušují celkový vzhled
jednotek

• seveřanská pěchota by měla mít standardní výstroj v  podobě světle modrých kalhot, tmavě modrého sackcoatu
či frockcoatu, černého řemení, čočkovité polní lahve a černého haversacku; jako pokrývku hlavy typickou pro
západní bojiště doporučujeme namísto furažky civilní klobouk nebo hardee hat bez ozdob

• vzhledem k  dobrému zásobování jižanů na počátku tažení doporučujeme konfederovaným používat řádné
nerozedrané uniformy

Program akce
• čtvrtek: příjezd účastníků, stavba stanových táborů, jižané mohou
začít budovat opevněné pozice, večerní zábava v kantýně

• pátek: příjezd dalších účastníků, stavba stanových táborů, výcvik a
opevňování jižanských pozic, odpoledne uzavření kantýny, dress
parade a odchod jednotek v plné polní do výchozích pozic pro bitvu,
po skončení hlavního boje budování opevnění na obou stranách,
udržování nočních hlídek, spaní v  pozicích (není povinné)

• sobota: bojová činnost může probíhat od svítání, střídání jednotek
v  bojových pozicích a v  zázemí (pro výcvik a stravování) , konec
hlavního boje v  brzkých odpoledních hodinách, společný dress
parade, otevření kantýny

• neděle: rozebrání opevnění, odjezd účastníků

Další vybavení
• kromě standardních stanů si vezměte pogumovaná
ponča/deky a stanové dílce

• počet vojenských praporů v poli bude omezen, jejich
používání je nutno předem zkonzultovat s
organizátory

• vítáme vojenské hudebníky s  bubny, píšťalami a
trubkami, dudy budou jako neautentický vojenský
hudební nástroj zakázány

• vzhledem k  budování opevnění z  kmenů
doporučujeme v  rámci jednotek přivézt pily, sekery a
palice s  dřevěnými násadami, vhodné jsou i kožené
rukavice (např. zkrácené svářečské)

Chceme prožít autentické zážitky
• zákaz používání plastů, nedobových cigaret apod.
• používání mobilních telefonů pouze v ústraní
• dodržování vojenské etikety, zdravení důstojníků
apod.

• doporučujeme nastudovat si dobové písně, vybavit se
kartami, kostkami, biblemi či kopiemi dobových
novin

• malé jednotky mohou organizátoři spojit do větších

Vojín Jonathan Coker z  3.
tennesseeského pěšího pluku

Budování zkušebního úseku polního opevnění na jaře 2014



Organizační zaj ištění
• obec Valdíkov (u Třebíče) , Česká Republika, GPS souřadnice: N 49°14'38.4" E 15°59'34.5"
• pro účastníky je zajištěna voda, latríny, palivové dříví, sláma na spaní a taverna (mimo průběh bojů)
• příjezd možný od čtvrtka 4. září
• Kempy budou uzavřeny pro auta od Pá 16:00 do Ne 09:00

Seveřanská kumpanie brání  opevněnou pozici Konfederační pěchota bojuje v  zalesněném terénu

Účastnický poplatek
• vojáci platící předem (zároveň s podáním přihlášky) :
400 Kč / 17 €

• vojáci platící na místě: 500 Kč / 21 €
• dámy a pánové v  dobovém civilním oblečení:
100 Kč / 4 €

• děti do 15 let zdarma
• platby předem prosím posílejte na účet pokud možno
hromadně za celé jednotky

• číslo účtu (pro platby v  ČR): 205077052/0300

Přihlášky účastníků
• si můžete stáhnout na
http://www.cacwa.cz/bitva2014/

• posílejte na e-mailovou adresu cacwa@cacwa.cz
• přihlášky včetně platby je nutné odeslat nejpozději do
konce července

• organizaci akce nám velmi usnadní, pokud nám do
konce června nahlásíte alespoň orientační počty




