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Vojenská akademie v Hranicích na Moravû
„na vlastní kÛÏi“
Následující pﬁíspûvek pﬁiná‰í nov˘ pohled na poãátky fungování Vojenské akademie v Hranicích na Moravû. Pohled jednoho z akademikÛ, Ivana
Herbena. Pﬁíspûvek vznikl na základû dosud nepublikovan˘ch archivních
dokumentÛ uloÏen˘ch ve Vojenském historickém archivu v Praze a z dopisÛ Ivana Herbena matce Bronislavû, uloÏen˘ch v Literárním archivu
Památníku národního písemnictví v Praze. Díky dopisÛm, které Ivan Herben adresoval matce Bronislavû Herbenové do Prahy nebo na letní byt do
Hosti‰ova, se nám dochovalo pomûrnû obsáhlé svûdectví o pomûrech panujících na akademii. Ivan Herben byl synem politika, novináﬁe a spisovatele Jana Herbena. Absolvoval vojenskou akademii a po krátké sluÏbû dÛstojníka z povolání jej jeho zájmy o veﬁejné dûní pﬁivedly k novinaﬁinû. Od
poãátku dvacát˘ch let aÏ do zániku âeskoslovenska byl redaktorem listÛ
Tribuna (1922–1928), âeské slovo (1928–1938) a nakonec ‰éfredaktorem
brnûnské redakce Lidov˘ch novin. V duchu rodinné tradice se pﬁiﬁadil k prohradní skupinû ãesk˘ch politikÛ a novináﬁÛ. Po okupaci se Ivan Herben
úãastnil odbojové ãinnosti, koncem roku 1939 byl zatãen a v letech
1940–1945 vûznûn v koncentraãním táboﬁe. Hned po druhé svûtové válce
vstoupil do politického Ïivota jako v˘znamn˘ pﬁedstavitel âeskoslovenské
strany národnû-socialistické. Stal se ãlenem jejího pﬁedsednictva a ‰éfredaktorem Svobodného slova, a tím i jednou z vÛdãích osobností odporu proti totalitárním snahám KSâ. Po únoru 1948 ode‰el do exilu v USA, kde
s Ferdinandem Peroutkou, Pavlem Tigridem a dal‰ími stál u zrodu rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v níÏ jako kulturnû politick˘ redaktor pÛsobil v letech 1950–1965. Ivan Herben zemﬁel v Pacific Grove v roce 1968.

„Vojna mÛÏe b˘t pﬁísná, i trochu krutá a nespravedlivá je
pﬁi své kázni, ale nemusí b˘t blbá, omezená, jako nám ji
dûlají zde.“ 1
Dne 1. ﬁíjna 1921 nastoupil do prvního roãníku vojenské akademie
v Hranicích na Moravû jedenadvacetilet˘ Ivan Herben, syn novináﬁe, spisovatele a politika Jana Herbena.2 Prostﬁednictvím mladého Ivana Herbena máme moÏnost nahlédnout za oponu slavného „hranického divadla“,
jakéhosi státu ve státû,3 jehoÏ pﬁedstavitelé se snaÏili na veﬁejnost vystu1
2

3

Literární archiv Památníku národního písemnictví Praha (dále jen LA PNP Praha), fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart.
ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové z 25. 4. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
Jan Herben (1857–1936), ãesk˘ novináﬁ, spisovatel a politik. Za války byl ãlenem Maffie. V roce 1918 pÛsobil v Národním v˘boru, pak v Revoluãním národním shromáÏdûní. V letech 1920–1925 byl senátorem za národní demokracii. Od roku 1925 byl ãlen
Národní strany práce (hradní strana, která mûla konkurovat národní demokracii), za kterou byl v roce 1927 zvolen do praÏského
ústﬁedního zastupitelstva a v roce 1928 byl zvolen do ãeského zemského zastupitelstva. Od roku 1930 byl národním socialistou.
Hranická akademie mûla ve svém areálu nejen ve‰keré uãebny, ale i loÏnice, byty dÛstojníkÛ, kuchyni, jídelnu, hﬁi‰tû, taneãní
sál, jízdárnu, ale i zahradnictví, kinosál nebo kostel se hﬁbitovem.
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povat jako pﬁedstavitelé elitního ãeskoslovenského vojenského ústavu. Na
vlastní Ïádost byl Ivan Herben pﬁiﬁazen k dûlostﬁelectvu. Dûlostﬁelectvo
bylo za první svûtové války pokládáno za jednu z nejdÛleÏitûj‰ích sloÏek
armády. V˘uka pro dûlostﬁelce probíhala na akademii poãátkem dvacát˘ch let 20. století s dûly, které byly zavedené do v˘zbroje c. k. rakousko-uherské armády koncem devatenáctého a zaãátkem dvacátého století. Podle Spoleãnosti národÛ disponovala v roce 1920 âeskoslovenská republika
tisíci pûti sty kusy dûl, jejichÏ kvalita byla aÏ na v˘jimky relativnû dobrá.
Dûla, která do âSR pﬁivezli na zaãátku dvacát˘ch let 20. století Francouzi, potom postupnû nahradila dûla vyrábûná v plzeÀsk˘ch ·kodov˘ch závodech.4 O prvních dojmech, které na nûho udûlala hranická akademie, psal
Ivan Herben matce v dopisu ze 4. ﬁíjna 1921: „Tak uÏ jsem v tom! Ale nemohu si naﬁíkat, krom pravideln˘ch vojensk˘ch nepoﬁádkÛ. Jedinû mám vztek,
Ïe jsem se musel dát dohola ostﬁíhat. To je nápad – v zimû!“ 5 Jak Ivan popisuje, byl pﬁijat vﬁele a s vûdomím nadﬁízen˘ch, Ïe je „tátÛv syn“.6 Co se stravy t˘ãe, popisuje ji Ivan takto: „Ráno bílá ‰pína, pardon, káva a chléb.
V poledne dobrá (kupodivu) polévka, maso s nûãím a mouãník. V‰echno zcela chutné. Odpoledne ãaj nebo bílá káva. Veãer maso se zeleninou, gulá‰
a tak dále. V‰echna ãest, je to dobré a dost!“ 7 Co se „vyfasovaného“ ‰atstva
t˘ãe, byl Ivan kritiãtûj‰í: „·aty: hrozné! Pracovní jsou rakouské rozbité kopﬁivové hadry a vycházkové jsou kopﬁivové zelené. Skandál. Pode‰ívat si
nedám zatím nic, ‰koda penûz. Pr˘ ãasem dostaneme lep‰í. Prádla jsem
dostal ãtyﬁi páry. Nosím dlouhé erární podvlékaãky, protoÏe ‰aty hroznû ‰típou.“ 8 Co se denního zamûstnání t˘ãe, zajímalo Ivana Herbena (stejnû jako
ostatní akademiky) asi nejvíce osobní volno a vycházky. V dopise ze 4. ﬁíjna 1921 sdûluje matce: „Ven do mûsta je‰tû nesmíme, asi aÏ za deset dní.
Pak máme volno pravidelnû ve stﬁedu od ‰esti do osmi (hodin veãer), v sobotu od jedné do deseti (hodin veãer) a v nedûli cel˘ den.“ 9 Rozpaãitû hodnotí
Ivan Herben také uãební systém vojenské akademie: „Myslím, Ïe z mého
francouzského ãtení nebude do Vánoc zhola nic. Teorii se totiÏ zaãneme uãit
aÏ po Novém roce. Teì nás honí na place od rána do veãera… aÏ se zaãne
vyuãovat, budu mít mnohem víc ãasu a nebudu také tolik unaven…“ 10 Své
kolegy hodnotil Ivan Herben s odstupem: „Je nás zde pﬁes tﬁi sta letos, úpln˘ zvûﬁinec. Ale uÏ chlapeãkové utíkají odtud, je jim to moc kru‰né, aãkoliv
jsme celkem nic nedûlali… Mimochodem: mají mû ve váÏnosti jako svobodníka a starého vojáka. Je‰tû si na mû nikdo ani huby neotevﬁel.“ 11 V dopise
odeslaném o t˘den pozdûji seznamuje Ivan matku s rozvrhem na akademii: „Budíãek v ‰est hodin, snídanû v pÛl sedmé a rovnou do pﬁedná‰ek. Od
devíti do tﬁi ãtvrtû na deset pauza, pﬁi níÏ se stelou postele, mete a dokonãuje toaleta. Ranní pﬁedná‰ky jsou zvlá‰tní pro nás dûlostﬁelce (deskriptiva, technologie chemická), kdeÏto od desíti do dvanácti jsou spoleãné pro
v‰echny zbranû. Dosud jsme mûli zdravovûdu (kapitán doktor ·melcer),
hipologii (jak˘si major zvûrolékaﬁ), ãe‰tinu-rétoriku a stavovskou v˘chovu.
Krom toho jsme mûli na matematiku kapitána Gebauera, je to pr˘ synovec
profesora Gebauera, a na chemickou technologii nadporuãíka Svobodu, kter˘ byl pr˘ docentem na technice… Od dvanácti do tﬁinácti tﬁiceti volno, pak
tûlocvik a v˘cvik tûlesn˘ do ‰estnácti hodin. Pak svaãina a odpoãinek do ‰estnácti ãtyﬁiceti pûti. Od ‰estnácti ãtyﬁiceti pûti studium v uãebnû vedle loÏnice, v devatenáct hodin veãeﬁe a do dvaceti hodin volno. Od dvaceti do dva-
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ceti jedna hodin nepovinné studium
a o pÛl desáté jde se spát.“ 12 Rozvrh, kter˘ popisuje, zároveÀ Ivan
kritizuje: „Udûlali z nás naprosté
ma‰iny. Na povel se jí, vstává, spí,
cviãí, studuje. To je celá na‰e práce.
Den jak den… Îe bychom byli zcela spokojeni s vedením akademie, to
se nedá ﬁíci, ale k na‰í chvále, reptá se velice málo.“ 13 Jak Ivan
poznamenal v dopisu ze 17. ﬁíjna
1921, nemají akademici Ïádn˘ch
knih a v‰e musí studovat z pﬁedná‰ek, které do ãe‰tiny pﬁekládají
tlumoãníci francouzsk˘ch profesorÛ.14 Zajímav˘ je poznatek o vyuãovací praxi v hranick˘ch uãebnách:
„Nemocnice je tichá a ãistá, u kaÏdé roty stÛnû alespoÀ deset muÏÛ,
zakázali jim nosit vesty (aby se otuÏovali) v uãebním sále, kde b˘vá po
ránu mráz.“ 15 V ﬁíjnu roku 1920
ovlivnila sm˘‰lení ‰iroké veﬁejnosti a tedy i akademikÛ my‰lenka
mobilizace v dÛsledku konfliktu
s Maìarskem. V úter˘ 25. ﬁíjna Pﬁed letní redakcí âasu v Hosti‰ovû – s matkou Broni1921 pﬁilétla najednou jako blesk slavou Herbenovou a se star‰ím bratrem Prokopem. Ivan Herdo hranické akademie zpráva ben jako chlapec – vlevo. 1899. Foto: Rodinn˘ archiv Anny
o mobilizaci. Do Maìarska se totiÏ Herbenové
vrátil b˘val˘ císaﬁ Karel a chtûl se
znovu ujmout vlády. Proti tomu se republika postavila a naﬁídila ãásteãnou mobilizaci roãníku 1895 a roãníkÛ mlad‰ích. V dopise z 25. ﬁíjna 1921
ubezpeãuje Ivan Herben matku, Ïe hranická akademie stojí mimo mobilizaci. Pﬁesto sdûluje, Ïe v okamÏiku, kdy dorazila zpráva o mobilizaci na
hranickou akademii, „provolávala se úplnû spontánnû ,Sláva!‘ panu prezi4

Více FIDLER, J. – SLUKA, V.: Encyklopedie branné moci
republiky ãeskoslovenské 1920–1938. Praha 2006.
5 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã.
II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové ze 4. 10. 1921, z Hranic na Moravû do Prahy.
6 O tom, Ïe byl IvanÛv otec postavou v mladé âeskoslovenské republice známou, svûdãí i Ivanova poznámka: „Velice
mû dojímalo a byl jsem hrd˘, kdyÏ se mû kaÏd˘ akademik,
jak sly‰el ,Herben‘, ptal, jsem-li synem autora Hosti‰ova
nebo Pokolení. Ani jsem nevûdûl, Ïe taÈka je tolik ãten právû u m˘ch souãasníkÛ.“
7 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã.
II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové ze 4. 10. 1921, z Hranic na Moravû do Prahy.
8 TamtéÏ.
9 TamtéÏ.
10 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã.
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II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové ze 4. 10. 1921, z Hranic na Moravû do Prahy.
LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã.
II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové z 6. 10. 1921, z Hranic na Moravû do Prahy.
LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã.
II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové z 11. 10. 1921, z Hranic na Moravû do Prahy.
·melcer (?), Gebaurer (?), Svoboda (?) – vyuãující na âeskoslovenské vojenské akademii.
TamtéÏ.
Podle dopisu Ivana Herbena zaãala akademie tisknout knihy
aÏ v prosinci 1921, zdarma mûly b˘t pouze pro nemajetné.
Viz LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart.
ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové z 6. 12. 1921, z Hranic na Moravû do Prahy.
TamtéÏ.
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Vojenská akademie v Hranicích na pohlednici. SOkA Pﬁerov

dentovi a ministru Bene‰ovi. A veãer nûkdo zaranÏoval velk˘ orchestr (troje housle, flétna, klarinet, kﬁídlovka, buben, to jest plenta od kamen, basa,
tj. smeták, jímÏ se vrÏe o podlahu, triangle, tj. pﬁíbor a skleniãky a nûkolik
virtuózÛ na hﬁeben) a v na‰í loÏnici se hrály na‰e hymny i spojenecké a pak
v‰echny bojové vojenské písniãky. Jinak se mnoho debatuje a obdivuje se
moc a díla na‰í republiky.“ 16 V dopisu z 29. ﬁíjna si Ivan Herben stûÏuje na
zimu. Nejen Ïe akademici nesmûjí nosit vesty, zakázané jsou vedením akademie podle slov Ivana Herbena také svetry. „Na‰e nálada je den ode dne
hor‰í. KaÏd˘ den pﬁijde nûjak˘ vtipn˘ rozkaz (a lá svetry), kaÏd˘ den je vût‰í zima a ménû uhlí.“ 17 V dÛsledku velk˘ch mrazÛ dokonce zamrzl v polovinû ledna roku 1922 vodovod v hlavní budovû.18 Na kruté mrazy a nezájem vedení akademie situaci ﬁe‰it si Ivan Herben stûÏuje na korespondenãním lístku z 11. února 1922: „Jsem tak znechucen, Ïe nemohu psát, byl
by to sam˘ náﬁek a lamentace. Mrzneme stra‰nû. KdyÏ dostaneme jednou
za tﬁi dny trochu uhlí a topíme do deseti hodin veãer, jsme (jako celá na‰e
baterie) zítra zavﬁeni. Nespím poﬁádnû uÏ nûkolik nocí zimou a bolestí. Mám
totiÏ omrzlé u‰i, které náramnû bolí v noci. Proklínám na svûtû v‰echno
a hlavnû zimu. Na nás zde se asi uÏ úplnû zapomnûlo. UÏ nám tﬁi dny netopí ani v pﬁedná‰kovém sále… Tﬁi nedûle se nemÛÏeme m˘t a nikdo se o to
nestará, Ïe jsme ‰pinaví jako zvíﬁata, ale kdyÏ najdou nûkomu prá‰ek pod
postelí, vyhroÏuje se zavﬁením.“ 19 S pﬁíchodem letního semestru se situace
na vojenské akademii v Hranicích podle Ivana Herbena nezlep‰ila. „Rozvrh je je‰tû hloupûj‰í, neÏ byl dﬁív. V ‰est hodin je snídanû – trochu bryndy
a kousek chleba a obûd aÏ ve dvanáct hodin. Svaãina v pÛl páté a v pÛl osmé
veãeﬁe.“ 20
Od svého nástupu do Hranic oãekávali akademici pﬁíjezd ministra národní obrany nebo generálního inspektora. Vzhledem k podmínkám, které na
akademii panovaly na zaãátku roku 1922, pﬁipadala akademikÛm inspekce vlivn˘ch politikÛ jako vítané ﬁe‰ení v‰ech problémÛ. O oãekávání vy‰‰ích politick˘ch ãinitelÛ Ivan pí‰e s neskr˘vanou ironií matce: „Nûkdo se
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postará o nás, kdyÏ né ministr a generální inspektor, toÏ pán BÛh. AÈ se ti
páni jednou rozhoupají a v ãervenci pﬁijedou vy‰etﬁovat, máme-li zamrzlé
um˘várny a topí-li se nám v uãebnách, budou mít jistû radost, jak budeme
veselí a jak se pﬁi defilé budeme potit! MÛj názor je, kdyby poblíÏ Hranic
vynalezl nûkdo nové umûlé hnojivo, Ïe bychom sem snad pana ministra
dostali – ale jedná-li se jen o Ïivot, o existenci a zdraví ãtyﬁ set akademikÛ,
kteﬁí mají b˘t obrodou celé armády – to je vedlej‰í… Já se jen divím, Ïe to
nikdo nechápe, co my budeme znamenat. Staãí, aby je‰tû jedni akademici
studovali po nás v takov˘ch pomûrech, a pak se mÛÏe celá armáda pohﬁbít
na dobu na‰eho Ïivota. Z nás k plukÛm na místo dÛstojníkÛ, kteﬁí pﬁinesou
nového ducha, nové vznûty, pﬁijdou hlupáci a tupci. KaÏd˘ bude tak otupen
za ty dva roky, Ïe ho ani nenapadne zaãínat s nûãím nov˘m, nûco zu‰lechÈovat, kdyÏ jeho nad‰ení a u‰lechtilé snahy byly za‰lapány pﬁi samém zaãátku od idiotsk˘ch FrancouzÛ a indolentních ãeskoslovensk˘ch úﬁadÛ. KaÏd˘ z nás si ponese do Ïivota dojem, Ïe jsme uboh˘ národ…! Machara jsem
miloval a váÏil si ho, ale vûﬁím dnes, Ïe by se na jeho místû dalo udûlat víc…
Modlím se, aby koneãnû se stala zde nûjaká náprava – nedá se to opravdu
uÏ snést, myslí-li ãlovûk.“ 21 Ivan Herben nekritizoval pouze generálního
inspektora a ministra obrany, ale apeloval také na otce, kter˘ mûl senátorÛm objasnit situaci na vojenské akademii: „Ná‰ taÈka vûﬁí kaÏd˘m slibÛm.
Kdyby uÏil svého práva a udûlal interpelaci v senátû, kdyby pánÛm poﬁádnû zatopil a udûlal trochu ostudy a skandálu, mûli by z nûho respekt. Ale
takhle mu naslibují: ,Ano, ano pane senátore, pﬁí‰tí t˘den tam zajedu, krucihiml, já s nima zatoãím!‘ A Machar je patrnû rád, kdyÏ ho táta nezdrÏuje u tarokÛ.“ 22 Ivanovo rozhoﬁãení se s následujícími mûsíci stupÀovalo,
vedení akademie se dozvûdûlo, Ïe Ivan o dûní na akademii pravidelnû informuje otce: „Ostatnû ti páni uÏ se stejnû asi domakali, Ïe informuji taÈku…
âekali na stráÏi, a jak mohli, toÏ mû skﬁípli… Celou vûc mi nadrobil pan
kapitán Valenta23 (ze Sibiﬁe), otcÛv ctitel a nad‰en˘ obdivovatel – jak uÏ to
b˘vá. Jeho hodiny nejsou vlastnû vÛbec vyuãováním, kaÏd˘ ﬁve, mluví, píská, huláká, ov‰em jen tehdy, kdyÏ pan kapitán ﬁekne nûjakou duchaplnost.
Asi pﬁed t˘dnem ﬁekl jednomu akademikovi: ,Já Vás dofackuju na místo!‘
16 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové
z 25. 10. 1921, z Hranic na Moravû do Prahy.
17 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové
z 29. 10. 1921, z Hranic na Moravû do Prahy.
18 „T˘den jsem se nemyl! V celé budovû zamrzl vodovod.“ pí‰e Ivan Herben matce v dopisu z 27. ledna roku 1922. Více: LA PNP,
Praha, fond: Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové z 27. 1.
1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
19 LA PNP, Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã. II., (I/S/230) – Korespondenãní lístek urãen˘ matce Bronislavû
Herbenové z 11. 2. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
20 Záznam Ivana Herbena mÛÏeme porovnávat podle letního V‰eobecného rozvrhu v sále pﬁedná‰kovém pro jedenáct˘ t˘den od
19. do 26. ãervna 1920: 5:00 budíãek, káva, lÛÏka odkrytá, okna otevﬁená, 5:30 nástup, studie, 6:45 odpoãinek, nástup, vojenská pﬁedná‰ka, 8:00 nástup, vojensk˘ v˘cvik (podle podrobného programu), 10:45 úprava loÏnic, ãi‰tûní a mytí, 11:30 obûd
v jídelnû, odpoãinek, 13:00 nástup sluÏby, 13:30 nástup – pﬁedná‰ky z geografie, topografie, praktické topografie), 15:00 pﬁedná‰ky z taktiky, dûlostﬁelectví, o jízdû, 16:10 odpoãinek, 17:00 nástup, studium francouzského jazyka, 17:30 studium, 19:00
veãeﬁe v jídelnû, odpoãinek, provûrka, 21:00–21:30 zhasnutí svûtel. Podle: Vojensk˘ historick˘ archiv Praha (dále jen VHA Praha), fond Vojenská akademie Hranice, inv. ã. 135 (V‰eobecn˘ rozvrh hodin pﬁedná‰ek a zamûstnání v sále pﬁedná‰kovém pro
11. t˘den od 19. do 26. ãervna 1920).
21 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové
z 6. 3. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
22 TamtéÏ.
23 TamtéÏ.
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Následoval dupot, ﬁev a hulákání, za nûhoÏ já jsem svému sousedovi ﬁekl:
,Fackovat se hned snad nemusí.‘ A pan kapitán mû nane‰tûstí sly‰el…
V pátek mûla celá vûc dohru. Nikdo nebyl volán ke ‰kolnímu hlá‰ení, jen
já… Forlot24 se na mû pustil náramnû zhurta… Ïe jsem syn senátora a Ïe
mám b˘t v‰em pﬁíkladem a Ïe kdybych se nepolep‰il, Ïe by to dopsal panu
otci (naãeÏ jsem ﬁekl, Ïe mu to napí‰u sám, protoÏe si nejsem vûdom viny,
a i kdybych byl, napsal bych to také) a Ïe doufá, Ïe se polep‰ím a proto mû
trestá ãtyﬁmi dny domácího vûzení.“ 25 O pedagogick˘ch zku‰enostech na
akademii vyuãujících dÛstojníkÛ mÛÏeme pochybovat. Vût‰inou ‰lo o dÛstojníky se zku‰enostmi z boji‰tû, nikoli se zku‰enostmi s v˘ukou v pﬁedná‰kov˘ch sálech. Není se ãemu divit, Ïe právû v pﬁedná‰kov˘ch sálech tito
odborníci (a nejen kvÛli jiÏ zmínûné jazykové bariéﬁe) neobstáli. Jak pí‰e
Ivan v dopisu z 11. bﬁezna 1922: „âtete [v novinách], Ïe Francie k nám
poslala své nejlep‰í odborníky. Ale já bych ty odborníky chtûl vidût! My
napﬁíklad máme podplukovníka Flescherouvera,26 jemuÏ je svûﬁen dûlostﬁeleck˘ v˘cvik. To je pán, kter˘ do dalekohledu u zamûﬁovaãe na dûle se
díval obrácenû. Do objektivu místo do okuláru. To mi napadlo jen jako malá
ilustrace.“ 27 Dále Ivan popisuje nezájem dÛstojníkÛ o dûní na akademii:
„Na akademii je ãtyﬁicet sedm nebo ãtyﬁicet devût dÛstojníkÛ, kteﬁí nemají
co dûlat. Pﬁespoãetní rotmistﬁi… napﬁíklad v nemocnici hned jeden. Má svÛj
pokoj a stará se jen o inventáﬁ dvou loÏnic pro nemocné, vydává loÏní prádlo, plá‰tû a baãkory. Jinak chlastá a dohlíÏí na ordonance.“ 28 Dal‰ím problémem byly podle Ivana Herbena samotné uãební osnovy, které nezohledÀovaly národnostní pﬁíslu‰nost akademikÛ: „Maturanti a absolventi
stﬁedních ‰kol mají dvakrát t˘dnû ãesk˘ jazyk a na vojenské pﬁedmûty tak
nezb˘vá dostatek ãasu. Nûmci se ãe‰tinû zde nenauãí, protoÏe nám pﬁedná‰í ruskou literaturu. Nebo ze zemûpisu se maturantÛm vykládá terciánská
látka i v‰eobecn˘ zemûpis. V˘voj zemûkoule a takové hlouposti. A pﬁitom
speciálnû vojensk˘ zemûpis a studium pﬁilehl˘ch zemí k na‰im hranicím
byly vûnovány tﬁi nebo ãtyﬁi hodiny. Nebo zdravovûda – vykládá se míÀ neÏ
v sextû na gymnáziu.“ 29 Koncem dubna 1922 zpravoval Ivan Herben matku o tom, Ïe ministr národní obrany uÏ potﬁetí odmítl nav‰tívit akademii:
„Já tomu prostû nevûﬁím, Ïe nûkdo to myslí váÏnû s inspekcí zde, Ïe sem
vÛbec chce jet. Odﬁekne-li tﬁikrát za sebou, to uÏ je moc… Na nás záleÏí dvacet, tﬁicet let v˘voje armády – a to je pﬁec jen snad dÛleÏitûj‰í. Ov‰em chtûjí-li z nás mít hlupáky, pak mají dobrou vychovávací metodu… My budeme hloupûj‰í neÏ c. k. dÛstojníci – ti snad znali alespoÀ svÛj obor – ale my
nebudeme znáti ani to.“ 30
Ministr národní obrany nav‰tívil hranickou akademii zaãátkem kvûtna
1922. V dopisu z 9. kvûtna 1922 pﬁiznává Ivan matce, Ïe si akademici od
náv‰tûvy ministra slibovali mnohem více: „Náv‰tûva pana ministra mûla
mnohem jin˘ v˘sledek, neÏ jsme oãekávali. Ubrali nám totiÏ zas na studiu,
takÏe máme u baterie tﬁi hodiny studia t˘dnû! A z toho je‰tû jednu hodinu
nám vezmou na vojenské pﬁedpisy!“ 31 O ministrovû inspekci na akademii
pí‰e Ivan: „Ministr se zde choval podivnû, divil se napﬁíklad ãím to, Ïe v zimû
bylo tﬁikrát tolik nemocn˘ch neÏ teì – a nemile se ho dotklo, kdyÏ mu doktor ﬁekl, Ïe v zimû sluÏebnû hlásil, jaké jsou toho pﬁíãiny, a vyjmenoval v‰echny nepoﬁádky.“ 32 V první polovinû ãervna 1922 skládal Ivan Herben písemky. Dne 14. ãervna 1922 pí‰e Ivan matce: „Dnes je poslední den písemek,
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S rodinou v roce 1919. Ivan Herben uprostﬁed. Foto: Rodinn˘ archiv Anny Herbenové

napsal jsem jich v osmi dnech sedmnáct, dnes odpoledne pí‰i osmnáctou.“
33
Po praktickém v˘cviku dûlostﬁelecké baterie v Hustopeãích nad Beãvou
(17.–26. 6. 1922) zaãali akademici prvního roãníku skládat zaãátkem ãervence zkou‰ky nutné pro postup do druhého roãníku. Ivan je hodnotil na
vy‰‰í úrovni, neÏ zkou‰ky pololetní: „Zkou‰ky mi jdou hladce. Ke cti vojenské akademie se musí ﬁíci, Ïe jsou to první zkou‰ky, pﬁi nichÏ se nedá ‰vindlovat a pﬁi nichÏ se zkou‰í velmi pﬁísnû… Nejpﬁísnûji se zkou‰í praktick˘
v˘cvik. U pûchoty jich dvaadvacet prasklo, u nás jen ãtyﬁi. Z toho se nedá
dûlat ani reparát, chudáci kluci. Je to ‰patná politika, brát sem blbce, cel˘
rok je Ïivit a pak je nechat prasknout. Jsou to vût‰inou lidi se ‰patn˘m pﬁedvzdûláním.“ 34 K tomuto dopisu pﬁikládá Ivan Herben lístek s v˘pisem zná24 Pierre Maria Forlot (1869–1928), v letech 1921–1923) velitel âeskoslovenské akademie v Hranicích na Moravû.
25 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart.
ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû
Herbenové z 6. 3. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
26 Nepodaﬁilo se dohledat konkrétní osobu.
27 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart.
ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû
Herbenové z 11. 3. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
28 TamtéÏ.
29 TamtéÏ.
30 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart.

31

32
33

34

ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû
Herbenové z 26. 4. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart.
ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû
Herbenové z 9. 5. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
TamtéÏ.
LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart.
ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû
Herbenové z 14. 6. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart.
ã. II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû
Herbenové z 29. 7. 1922, z Hranic na Moravû do Prahy.
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mek, kter˘ poﬁídil ze ‰kolního katalogu. Podle tohoto v˘pisu máme pﬁedstavu, jaké pﬁedmûty se na akademii vyuãovaly pro baterii dûlostﬁelectva:
praxe u dûla (dobﬁe), chování (dostateãnû), schopnost veleti (dobﬁe), stﬁelba pu‰kou (dobﬁe), jízda koÀmo (dostateãnû), ‰erm (dobﬁe), teorie v˘cviku
(dobﬁe), pû‰í v˘cvik praxe (dobﬁe), tûlocvik (dobﬁe), organizace (dostateãnû), taktika (velmi dobﬁe), dûjepis (velmi dobﬁe), zemûpis (velmi dobﬁe),
nauka o zbraních (velmi dobﬁe), nauka o právu (velmi dobﬁe), nauka o plynech (dobﬁe), administrativa (v˘bornû), topografie (dostateãnû), zákopnictví (velmi dobﬁe), zdravovûda (v˘bornû), hipologie (velmi dobﬁe), stavovaná v˘chova (velmi dobﬁe), ãe‰tina dobﬁe), nûmãina (dostateãnû),
francouz‰tina (v˘bornû), matematika (dobﬁe), deskriptiva (dobﬁe), technologie (v˘bornû). Podle hlavního katalogu prvního roãníku kurzu dûlostﬁelectva, do nûhoÏ bylo zapsáno sto dvacet jedna posluchaãÛ, byl Ivan, co se
t˘ãe prospûchu, ãtyﬁicát˘ devát˘. Záﬁí strávil Ivan Herben v rodiãovském
bytû v Praze. Rok pobytu na hranické akademii se podepsal na jeho zdraví. Lékaﬁ mu naordinoval arsenov˘ preparát na vﬁedy, dennû se musel Ivan
koupat v roztoku hypermanganu.35 Poslední dochovan˘ dopis Ivana Bronislavû Herbenové nese datum 1. ﬁíjna 1923 a zaãíná slovy: „Tak uÏ jsem
v tom!“ 36
Dopisy, které psal Ivan matce ve druhém roãníku âeskoslovenské vojenské akademie, se nám bohuÏel nedochovaly. O dal‰ím pobytu Ivana Herbena na âeskoslovenské vojenské akademii tak víme pouze z oficiálních
záznamÛ. V druhém roãníku tedy Herbenovi pﬁibyly k pﬁedná‰kám, které
pokraãovaly z prvního roãníku, je‰tû pﬁedná‰ky a praktická cviãení z kosmografie (dobr˘), nauky o terénu, jeho znázorÀování a vymûﬁování (dobr˘),
vojenské administrace (velmi dobr˘), balistiky (dostateãn˘), fyziky (dobr˘),
státovûdy, národního hospodáﬁství a nauky o právu (dobr˘). V pﬁedmûtech
pokraãovacích, tedy tûch, z nichÏ Herben dûlal zkou‰ky na konci prvního
roãníku, nedo‰lo bûhem druhého roãníku, co se t˘ãe prospûchu, k v˘razné-
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mu zhor‰ení ani k zlep‰ení. Ze záznamÛ vojenské akademie víme, Ïe Ivan
Herben akademii dokonãil, byl slavnostnû vyﬁazen 10. srpna 1923. Vyﬁazení akademikÛ bylo okázalou slavností nejen pro hranickou akademii, ale
pro celé mûsto. Dochovan˘ máme popis slavnostního vyﬁazení akademikÛ
15. srpna 1925. MÛÏeme usuzovat, Ïe podobnû probíhalo také slavnostní
vyﬁazení akademikÛ pﬁedchozích roãníkÛ, tedy i roãníku Ivana Herbena.
Od 10:00 zaãalo slavnostní vyﬁazení pﬁehlídkou novû jmenovan˘ch poruãíkÛ s praporem a hudbou na hﬁi‰ti akademie. Po pﬁeãtení vûstníku Ministerstva národní obrany o jmenování poruãíkÛ následoval proslov velitele
akademie. Po pﬁísaze poruãíkÛ byly hrány hymny. Následoval proslov nejstar‰ího vyﬁazeného akademika a zástupce ministerstva národní obrany.
Po promenádním koncertu v parku akademie byl na programu spoleãn˘
obûd. K vyﬁazení byly tisknuty velké plakáty a od roku 1925 také pozvánky na ples akademikÛ.37 V posudku Ivana Herbena pak ãteme: „Dosud neustálená povaha, velmi nadan˘, k instrukci zpÛsobil˘, dobr˘ vliv na podﬁízené, spoleãenské chování velmi dobré, dosti piln˘, ménû ctiÏádostiv˘, ve
sluÏbû potﬁebuje dohledu.“ 38 Akademii dokonãilo v Herbenovû roãníku sto
devatenáct akademikÛ – dûlostﬁelcÛ.39

Závûrem
Nûkteré z dopisÛ Ivana Herbena matce by s tématem neseznámenému
ãtenáﬁi mohly pﬁipadat jako citové v˘levy dospívajícího muÏe, kter˘ byl
poprvé na dlouhou dobu odlouãen od rodiny – starostlivé matky a na vysoce postaveného, ve spoleãnosti se pohybujícího otce. Zdání klame. I z oficiálních záznamÛ, tisku a historick˘ch prací víme, Ïe âeskoslovenská vojen35 LA PNP Praha, fond Herbenová Bronislava, 224/50, kart. ã.
II., (I/S/230) – Dopis Ivana Herbena matce Bronislavû Herbenové z 1. 10. 1923, z Hranic na Moravû do Prahy.
36 TamtéÏ.

37 Více MAJER, P.: Vojenská akademie Hranice – Vzpomínkov˘ almanach. Hranice 1996.
38 LA PNP Praha, fond Herben Ivan, 223/4, kart. ã. I.
39 Více MAJER, P.: Vojenská akademie Hranice – Vzpomínkov˘ almanach. Hranice 1996.
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T. G. Masaryk v Hosti‰ovû na náv‰tûvû u Jana Herbena (asi rok 1930). Zleva Bronislava Herbenová, Milan
Herben, Milena Herbenová, Alena Herbenová, Tomá‰ Herben, Eli‰ka Herbenová, Masaryk, Jiﬁí Herben a Ivan Herben.
Foto. Archiv Anny Herbenové

ská akademie mûla problémy organizaãního, disciplinárního i materiálního charakteru v podstatû uÏ pﬁi svém zaloÏení. A ne‰lo pouze o neustálé
odkládání zahájení, sniÏování pﬁijímacích poÏadavkÛ ãi chátrající mobiliáﬁ. Herben uÏ byl ve druhém roãníku, kdyÏ veﬁejností otﬁásla smrt jednoho z akademikÛ a rotmistra. Pﬁi stûhování zbrojního skladi‰tû 4. ﬁíjna 1922
explodoval v parku poblíÏ nemocnice ruãní granát, kter˘ na místû zabil
akademika Josefa Pokorného a tûÏce zranil rotmistra Ervína Tellschera
(ten po neúspû‰né amputaci levé dolní konãetiny sv˘m zranûním podlehl).
Krize na hranické akademii se vystupÀovala na jaﬁe 1923. Bûhem dubna
1923 sáhli po revolveru tﬁi akademikové. Na základû zpráv vy‰etﬁovací
komise zasedli 17. kvûtna 1923 ke spoleãné schÛzi branné v˘bory Poslanecké snûmovny a Senátu. Mezi ãleny byl také Jan Herben. Po pﬁednesení zprávy vy‰etﬁovací komise se podle dobov˘ch záznamÛ rozpoutala bouﬁlivá diskuse. Slovo si vzal Herben, kter˘ podotkl, Ïe: „KázeÀ musí b˘ti. To
rozumí se samo sebou. V daném pﬁípadû nejedná se v‰ak o udrÏení káznû,
n˘brÏ o t˘rání a ‰ikanování…V akademii je dnes naprost˘ rozvrat… Cel˘
vyuãovací systém akademie je naprosto pochyben˘.“ 40 Jako viníka situace
na hranické akademii oznaãil Herben Homolu, proto navrhl jeho suspendování, které bylo nakonec obûma brann˘mi v˘bory schváleno. ZároveÀ
bylo jasné, Ïe pﬁítomnost FrancouzÛ ve vysok˘ch funkcích hranické akademii neprospívá, ale spí‰e ubliÏuje. Dne 1. ãervna 1923 pﬁedal francouzsk˘ plukovník Forlot velení ãeskoslovenskému dÛstojníkovi, plukovníku
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(od 10. ledna 1925 generálem) Vratislavu Pechovi.41 Vojenská akademie si
pomalu, ale jistû zaãala získávat prestiÏ u ‰iroké veﬁejnosti.
âeskoslovenská vojenská akademie v Hranicích na Moravû byla v dobû
svého vzniku pﬁedstavována ãeskoslovenské veﬁejnosti jako speciální elitní ústav zﬁízen˘ za úãelem dosaÏení vy‰‰ího vzdûlání budoucích vysoce
postaven˘ch pﬁíslu‰níkÛ âeskoslovenské armády. JelikoÏ si pﬁedstavitelé
vznikajícího ãeskoslovenského státu plnû uvûdomovali slabiny b˘valé
rakousko-uherské armády, zaloÏené na drilu a na rodov˘ch pﬁedpokladech,
chtûli se tohoto systému, kter˘ se v letech 1914–1918 neosvûdãil, vyvarovat. Na základû dohodov˘ch smluv mûla vybudování nové ãeskoslovenské
armády pomoci francouzská mise. Veﬁejnost si cenila zvlá‰tû jejího nasazení v dobû „války o Slovensko“. Jednalo se francouzsky mluvící dÛstojníky s velk˘mi zku‰enostmi z váleãného pole a odborn˘mi znalostmi z vojensko-vûdních oborÛ. BohuÏel nemûli vÛbec Ïádné zku‰enosti s v˘ukou. Jako
dal‰í nepﬁekonatelná pﬁekáÏka se ukázal jazyk – Ïádn˘ z francouzsk˘ch
dÛstojníkÛ, pasovan˘ch do role pedagogÛ, neumûl ãesky. Málokter˘ z akademikÛ rozumûl francouz‰tinû. Tato bariéra mûla b˘t pﬁekonána pomocí
tlumoãníkÛ – ti umûli oba jazyky, bohuÏel v‰ak nerozumûli odborné vojenské terminologii. Nepﬁekonateln˘m problémem se ukázal také odli‰n˘ –
francouzsk˘ systém v˘uky. Podle rozvrhu, kter˘ je k dispozici v archivu
Vojenského historického archivu, víme, Ïe vyuãování nemûlo pevn˘ ﬁád,
pomûr pﬁedná‰ek a hodin urãen˘ch k v˘cviku se mûnily ne semestr od
semestru, ale takﬁka z mûsíce na mûsíc. ·patná koordinace mezi pﬁedstaviteli ãeskoslovenské politiky a ãleny francouzské mise zapﬁíãinila ponûkud hektick˘ proces samotného vznikání akademie. Na akademii uÏ probíhaly pﬁípravné kurzy, zatímco ‰kola nebyla oficiálnû otevﬁená. Tato hektiãnost se projevila v nedÛsledném a nepﬁehledném vydávání naﬁízení a rozkazÛ, t˘kajících se samotného provozu akademie. Interiéry ani exteriéry
nebyly v roce 1920 pﬁipraveny pro zﬁízení elitní vojenské ‰koly.
M˘m cílem nebylo ukázat stíny vojenské akademie v poãátcích jejího
fungování, ale spí‰e doplnit informace, které o hranické akademii víme
díky svûdectví jednoho z akademikÛ, mladého muÏe, kter˘ zaÏil „hranickou vojnu na vlastní kÛÏi“.

40 VHA Praha, fond Generální inspektorát, 17. 5. 1923, ã. j. 120/26.
41 Vratislav Pech (1874–1964), brigádní generál, od roku 1923 do roku 1926 velitel âeskoslovenské akademie v Hranicích na
Moravû.
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