
J. S. Machar a Vojenská akademie v Hranicích 
V roce 1926 vyšel ve Vídni výbor z literární tvorby básníka a spisovatele Josefa Svatopluka 

Machara pod názvem „J. S. Machar - člověk a dílo“. Předmluvu ke knize napsala S. Rouštecká. Uvádí v ní, 
ţe Machar je „mnohým drahý a mnohými nenáviděný... je dítětem bohaté labské roviny, ale dítětem 
chudým, jeţ ve zlých časech okusilo s rodiči i trpkého chleba zemědělských dělníků. Otec… nedal synovi 
bohatství, ale dar barvitého vyprávění a …důrazné ponaučení: „povídá se, ţe hlavou zeď neprorazíš. 
Pravda, často si rozbiješ hlavu, ale často prorazíš i zeď. Přijde na to, co je tvrdší. Měj tvrdou hlavu, zeď 
povolí. Nic si nedej líbit!‘ “1   

Letošní rok je rokem 135. výročí básníkova narození, narodil se v Kolíně 29. února 1864. 
Současně si připomínáme také pětileté Macharovo působení v Československé armádě. 18. srpna 1919 byl 
J. S. Machar jmenován generálním inspektorem armády. Funkci zastával do 26. října 1924, kdy dobrovolně 
vysoký úřad opustil. Hned na úvod by bylo moţno konstatovat, ţe hlavní příčinou rozchodu Machara se 
sluţbou v armádě byla jeho celoţivotní věrnost ponaučení, které mu odevzdal otec. Vyplývá to i 
z hodnocení Macharova přínosu mladé československé armádě, jak jej krátce po rezignaci podaly 
„Důstojnické listy“: „Bylo nutno najít muţe revoluce, který by mohl dát armádě jednotnost, bez níţ nemůţe 
ţádné vojsko existovat. Byl to sám Masaryk, který uznal Machara za jediného schopného… Machar nebyl 
generálním inspektorem v pravém slova smyslu. On byl více, mnohem více, byl to morální vůdce armády. 
Tomuto jeho poslání nebylo vţdy a všude dobře rozuměno. Mluvilo se o nevojenskosti a málokdo vycítil 
jeho pravé poslání v naší armádě. Byl muţem pevným, individualita, která nerada přijímala názory jiných. 
Všechny své skvělé vlastnosti přinesl do armády. Při reorganizaci velení pomáhal Machar - psycholog 
ministrovi a náčelníkovi hlavního štábu. Měl dobrý postřeh, znal prostředí a lidi, a proto mohl často pracovati 
s úspěchem. Jeho duch to byl, jenţ dal organizaci vojenským školám.“2   

Úvaha dále pokračuje tvrzením, ţe trvalou zásluhu si Machar zabezpečil tvůrčí účastí na konečném 
znění branného zákona a sluţebního řádu a aktivní činností při ustavení a „rozběhu“ Válečné školy v Praze 
a Vojenské akademie Hranice. Smyslem tohoto zamyšlení je poukázat na úlohu J. S. Machara při zrodu a 
počátcích výcviku a učebně-výchovného procesu Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Nemohu 
ovšem přehlédnout ambivalenci volby jednoho z nejzarputilejších odpůrců habsburské monarchie, ale také 
římsko-katolické církve do funkce „ideového vůdce armády“.  

V roce 1919, kdy Machar převzal funkci generálního inspektora československé armády, probíhal v 
armádě proces tak zvané unifikace. Podle francouzské předlohy byl sjednocován výcvik a výchovné 
zaměření velitelského sboru, který se po 28. říjnu 1918 formoval z různorodých a často zcela protichůdných 
sloţek dřívějších armádních struktur. Vedle aktivovaných důstojníků a rotmistrů bývalé c. a k. armády a 
sboru tak zvaných dobrovolců, pomáhajících republice po vyhlášení vybojovat strategicky únosné státní 
hranice, aţ k legionářům prodchnutým národním vlastenectvím, postupně se navracejícím z bojišť 1. 
světové války, a mladičkým nadšencům, kteří se pro nelehkou sluţbu vojenských profesionálů rozhodli 
z vlasteneckého idealismu.  

Machar Masarykovi prozradil touhu řídit výchovu v armádě uţ na podzim roku 1914, kdyţ se 
budoucí prezident rozhodl odejít do emigrace s cílem přispět k ustavení samostatného českého státu. 
Machar vyjádřil úmysl vést armádu alespoň pět let, aby v ní mohl zavést „zdravou výchovu“, aby v armádě 
byla zabezpečena „spravedlnost všem uvnitř, duchovní vůdcovství ve Slovanstvu navenek“.3  

V situaci, kdy se za hlavní výchovný cíl v armádě povaţovala nezbytnost armádu „odrakouštit“, byl 
Machar, proslulý protihabsburskou nesmiřitelností, v armádě nezastupitelný. Nelze ovšem podceňovat i 
negativní rysy Macharovy povahy, zvláště naprostou nepřipravenost pro politická jednání, vyţadující 
ústupky a kompromisy. Kdyţ politické rozvrstvení kompromisní postupy vynucovalo, stupňovalo se u 
Machara znechucení.  

Pocit deziluze z vývoje v samostatné ČSR, který u Machara po odchodu z armády vyústil v hluboké 
lidské i politické odcizení vůči dlouholetému příteli T. G. Masarykovi, našel literární vyjádření i v knize „Pět 
let v kasárnách“:  
„Největší rozčarování mi připravil náš drahý národ sám. Dnes člověk, zvyklý u něho a od něho všemu 
moţnému, uţ se nerozhořčuje. Tehdy však, po převratu, bylo jinak. Sedíš v kavárně, jedeš vlakem, 
tramvají, jdeš ulicí a vţdy totéţ: Takhle jsme si tu svobodu nepředstavovali. V Rakousku bylo líp.“4 

 Pomineme-li dobový ţargon, vyvolávají povzdechy Machara nad morálním marasmem v 
Masarykově ČSR přímé asociace na současné „tunelování“: „Vyţrat republiku! bylo smyslem svobody a 
volnosti pro ty, kteří pocítili po 28. říjnu 1918, ţe republika musí pro ně ‚něco udělat‘. Vyţrat republiku, 
zvedlo se nahoře a zvedlo také dole. Neboť, kdyţ inteligence takto, má chuďas zůstat pozadu?“5 

„Vrátil jsem se do Čech s pravicí nataţenou ke smíru a podanou k stisknutí kaţdé ruky, která ji 
uchopí… Snil jsem velký sen o novém, kulturním českém člověku. Procitl jsem, stáhl ruku zpět a vyhledal 
svůj starý bič“,6 uzavírá Machar úvahy nad svým několikaletým pokusem vybudovat mladou 
československou armádu podle svých představ a vtisknout tak výraznou pečeť i formě a zvláště mravním 
principům Československé republiky.  



Podle vlastního vyjádření se Machar s problematikou Vojenské akademie v Hranicích setkal 
vlastně jiţ v den, kdy byl uveden do vojenské funkce. Machar vypráví: „18. 8. (1919) jsem sloţil slib 
prezidentovi, představil se generálovi Pellé (tehdejší francouzský náčelník hlavního štábu československé 
armády) a zúčastnil se porady na Hradě o vojenské škole v Hranicích. Zasáhl jsem krátkým prohlášením, 
ţe škola musí být otevřena co nejdřív. Ať jsou tam zatím (před přijetím nového branného zákona) unifikační 
kurzy pro mladé důstojníky a rotmistry… po mém prohlášení se debatéři shodli, ţe se tedy škola otevře po 
novém roce.“7  

Historie Vojenské akademie v Hranicích je ovšem poněkud staršího data. Od roku 1878 do 1. 
listopadu 1918 existovaly v dnešních kasárnách gen. Zahálky Vyšší vojenská reálka (Militär-
Oberrealschule) a Jízdní kadetka (Cavallerie-Cadettenschule.) Dne 2. listopadu 1918 velitel vojenských škol 
a posádky plukovník Karl von Rottenberger rozkazem č. 256/1918 uznal pravomoc Revolučního národního 
výboru v Praze nad hranickou posádkou a zprostil vojenské osoby přísahy vůči habsburskému mocnářství. 
Po telefonické konzultaci s vojenským odborem praţského Národního výboru byl 5. listopadu 1918 do 
funkce velitele hranické posádky i hranických vojenských škol jmenován praporník Jindřich Bubla, učitel 
dějepisu na vyšší vojenské reálce od roku 1903. 6. listopadu 1918 oznámil praporník (major) Bubla v 
rozkazu č. 1 zřízení Československé vojenské reálky a převzetí velení nad ní. Současně byly v tomto 
rozkazu stanoveny podmínky odjezdu osob, které podle obecného sčítání osob v roce 1910 místem 
tehdejšího trvalého pobytu nepříslušely k zřizovanému československému státu. Bylo nařízeno, ţe 
chovanci, důstojníci i muţstvo příslušející do Haliče odjedou rychlíkem Vídeň-Krakov dne 6. listopadu 1918, 
ostatní pod velením plukovníka Rottenbergera dne 8. listopadu 1918 do Vídeňského Nového Města.8 

Nutno podotknout, ţe v úředních dokumentech se ještě uţívalo zeměpisné označení Halič, protoţe 
Polská republika byla vyhlášena aţ 11. Listopadu 1918.  

Vojenské osoby, které věkem podléhaly přísaze, vykonaly dne 14. Listopadu 1918 v areálu 
vojenských ústavů přísahu věrnosti československému státu.9 Jiţ před tím, 11. listopadu 1918, bylo na 
poradě učitelského sboru provedeno sloučení Vyšší vojenské reálky a Jízdní kadetky. Kromě českých 
příslušníků aţ do 18. ledna 1919 vojenská reálka školila také 23 Bulharů.  

Poválečné iluze, podle kterých uţ se v Evropě nemůţe válečné ohroţení opakovat, však přispěly k 
zrušení Vyšší vojenské reálky. 23. Listopadu 1918 vydal prohlášení prvý ministr národní obrany ČSR 
Václav Jaroslav Klofáč (1868 - 1942). Deklaroval odhodlání, vyjádřené jiţ T. G. Masarykem ve 
„Washingtonské deklaraci“: „Hodlám dát našemu vojsku ráz demokratický. Mým programem je milice.“10  

26. listopadu byla budova dřívější jízdní kadetky vyjmuta rozkazem Ministerstva národní obrany 
(dále jen MNO) z kompetence velitele reálky a byl v ní zřízen Vojenský ústav pro výrobu očkovacích látek 
pod velením asistenta vojenského lékaře hranické posádky MUDr. Amerlinga. 8. Ledna 1919 byl zrušen 
vojenský výcvik chovanců, 18. ledna 1919 byli odeslání domů bulharští studenti a 1. února 1919 obdrţel 
velitel reálky likvidační rozkaz školy, podle kterého dnem 8. února 1919 přešli chovanci vojenské reálky na 
civilní gymnázia v místě trvalého bydliště. Začal ne zcela korektní spor eráru a města o vyuţití uvolněných 
prostorů s bohatými sbírkami a kabinety rakousko-uherských vojenských škol. Původní poţadavek obecní 
rady, aby v objektu vojenské reálky byla zřízena Vysoká škola zemědělská byl odmítnut výnosem 
Ministerstva zemědělství č. 1685, ze dne 22. března 1919.11 MNO však „projevilo ochotu poskytnout pro 
reálné gymnázium v Hranicích tolik místností, kolik bude potřebovat. Vyhrazuje si však právo, ţe smí 
místnosti kdykoliv ţádat zpět.“12  

Nejistota dalšího osudu bývalých vojenských škol vedla k nepromyšlenému odsunu majetku. 
Reprezentační nábytek přijímacího salónu byl dne 18. února 1919 odeslán na MNO do Prahy, hospodářské 
nářadí převzal Vojenský ústav pro výrobu očkovacích látek, který po nákladných přestavbách budov zanikl 
stejně neuváţeně jako vznikl, tehdy velmi vzácný „kinomatografický“ přístroj obdrţel 8. března 1919 X. 
odbor MNO, na MNO putovalo také vybavení kanceláří, české knihy ústavní knihovny dostala knihovna 
zemského velitelství v Praze, psací stroj Mercedes putoval dokonce aţ na oblastní vojenské velitelství do 
Spišské Nové Vsi.  

Nábytek pro důstojníky byl odeslán do Milovic, příbory a talíři z jídelny dřívější kadetky byla 
vybavena stravovna MNO, hranické školy převzaly část výbavy kabinetů reálky, rozhodující část bohatých 
sbírek putovala do Brna na Masarykovu univerzitu a nově zřizovanou Vysokou školu zemědělskou. 
Nejtragičtější však byl osud jezdeckých koní, kteří zůstali v areálu hranických kasáren a měli být vyuţíváni 
pro výcvik v budovaném Vojenském jezdeckém ústavu. Z původních 100 jich 96 uhořelo při poţáru 
provizorních dřevěných stájí 12. srpna 1921.13  

V létě roku 1919, při vojenské konfrontaci s maďarskými bolševiky, se v plné nahotě prokázala 
naivita představ o nepotřebnosti pravidelné armády. 22. července 1919 přijel do Hranic ministr národní 
obrany Klofáč a v naprostém rozporu s dosavadním odhodláním představitelům města oznámil, ţe v 
budovách bývalých rakouských vojenských gymnázií bude zřízena Československá vojenská akademie. V 
dokumentech ze zasedání obecní rady se návštěva ministra Klofáče objevuje dvakrát. V zápisu z 22. srpna 
1919 se uvádí: „Dne 22. 7. 1919 zavítal do Hranic ministr národní obrany Václav Klofáč. Mimo budov 
vojenských ústavů prohlédl si i budovu městského reálného gymnázia, městské muzeum a lázně Teplice. 
Městské radě přislíbil pro město svou podporu… V budově vojenských ústavů má být dnem 1. 1. 1920 
zřízena dvouletá vojenská akademie.“14 Zápis z 19. září 1919 doplňuje: „Výnosem Ministerstva národní 



obrany č. 2365/II.b, ze dne 1. 9. 1919, bude zřízena v Hranicích Vysoká vojenská škola pro výchovu 
důstojníků v příštím roce. Od 3. 1. 1920 započne aplikační kurs pro praporčíky a mladé poručíky.“15  

Lze konstatovat, ţe básník Machar vstupoval do sluţeb mladé československé armády ve chvíli, 
kdy připravovaná škola existovala pouze v představách nejvyšších státních a vojenských představitelů. 
Jmenování uznávaného pedagoga do jedné z nejdůleţitějších armádních funkcí mělo usnadnit vytvoření 
koncepce školy, aby na jedné straně respektovala geopolitické zájmy úzké kooperace s armádou vítězné 
Francie a současně vychovávala československé vlastence. Hlavní překáţkou rychlého otevření školy byly 
neutěšené materiální podmínky, které nastaly následkem totální likvidace rakousko-uherských vojenských 
škol. Po roce bezhlavého a často hodně podezřelého „přemisťování“ vybavení bylo nutno začít budovat 
školu úplně od základů. „Generál Kieffer, velitel vojenské školy v Hranicích, byl tam na návštěvě. Pranic 
není připraveno, pranic se nedělá. Poslal jsem výstrahu dotyčnému oddělení MNO“,16 poznamenal si do 
deníku Machar několik dnů po nástupu do úřadu.  

Nesmírně obtíţného úkolu se dosavadní básník chopil s nezlomným odhodláním. Zásady přípravy 
velitelských kádrů měl ostatně podrobně promyšleny. Potvrzuje to jiţ jeho programové vystoupení při 
převzetí funkce. Kromě jiného řekl: „Chci vychovat z vojáka demokratického aristokrata... Důstojník ráno 
komandující bude odpoledne učitelem a vychovatelem svého muţstva. Postarám se o vydání příruček, 
obsahujících vedle článků dějepisných i články lidovýchovné a články všeobecně vzdělávací. Pro německé 
vojáky bude vzat zřetel k dějinám německým, pro Maďary maďarským a sice tak, aby jejich světlé všelidské 
a republikánsky státotvorné stránky se uplatnily. Jednotící republikánská myšlenka musí proniknouti 
vychovatelský systém našeho vojska… Důstojník musí být vojákovi učitelem a býti jím respektován a váţen 
asi podobně, jako v řádné rodině je váţen starší bratr svými sourozenci… Důstojník bude zodpovědný za 
ducha vojínova.“17  

V době nástupu do funkce patřil J. S. Machar k nejuţšímu kruhu spolupracovníků a přátel T. G. 
Masaryka a jejich názory na výstavbu armády a roli vojáků z povolání byly velmi blízké. Ihned po návratu do 
vlasti po čtyřleté emigraci proslovil T. G. Masaryk dva zásadní projevy, které vytyčovaly určující principy, 
podle nichţ by měla výstavba československé armády probíhat. Tvorbě důstojnického sboru věnoval 
prezident nejvíce pozornosti. V projevu ve vzdělávacím kurzu II. odboru MNO dne 16. Dubna 1919 uvedl: 
„Důstojník není pouze učitelem vědomostí - důstojník musí býti zároveň stálým vůdcem a pravým vzorem 
vojenské zdatnosti, vojenské muţnosti, zejména musí být vzorem v nebezpečí, ve válce. Ovšem i v míru, 
kdykoli jde o nějaký těţší úkol, kde je zapotřebí strategického důvtipu a rozhodování.“18  

J. S. Machar, spolu s důstojníky francouzské vojenské mise hlavního štábu Československé 
armády, se nejvýrazněji podílel na sestavování učebních osnov budoucí vojenské akademie. Jak ve svých 
pamětech často připouští, právě ve stanovení odpovídajícího poměru všeobecně vzdělávacích předmětů a 
vojenských dovedností se nejčastěji dostával s profesionálními vojáky do sporů. Aniţ bych chtěl spor 
zjednodušovat, lze problém shrnout do soudu, ţe Machar více neţ vojáci, kteří zaţili zkušenost 1. Světové 
války v poli, zdůrazňoval nezbytnost mravní a vlastenecké výchovy mladých důstojníků vyzdviţením 
kladných prvků husitství, sokolské zdatnosti a legionářského demokratismu a republikánství.  

Podle mého názoru zásadní slabinou postojů J. S. Machara byl tradiční „romantizující“ pohled na 
českou národní minulost a neobjektivní a nadnesené posuzování „české povahy“. Sám to otevřeně 
několikrát i přiznal. „Náš národ byl centrem všeho, prvým národem ve světě. Král Vratislav, Přemysl Otakar 
II., Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV., Hus, Ţiţka. Prokop Holý a Jiří z Poděbrad. Stáli tu a dosahovali 
hlavami aţ k nebi. Miloval jsem je a byl jsem hrd, ţe jsem Čechem. A Němce jsem nenáviděl…“ hodnotí 
Machar své dětské vidění světa a vzápětí připouští, ţe „mně názor ten zůstal“.19 Stejně jednostranný 
Machar vţdy byl v posuzování historické úlohy katolické církve. Příslušníci katolického kléru dobře 
pamatovali Macharovo proticírkevní taţení Moravou v roce 1909. Například 9. června 1909 přednášel 
Machar na pozvání místního Čtenářského spolku v domě záloţny v Přerově na téma „O antice a 
křesťanství“. Na přednášku přijeli posluchači z Ostravy, Frenštátu, Vsetína, Kroměříţe a samozřejmě i z 
Hranic. Machar prezentoval přesvědčení, ţe křesťanství„ přišlo, zabilo individualitu člověka a zničilo antické 
římské impérium, aby zřídilo nové impérium zotročení duší“.20 V Přerově se Machar dostal do ostré slovní 
potyčky s místním katechetou Hlobilem: „Jak mu bylo, kdyţ Machar ve srovnání s tím, co nám zbylo z 
antického světa, vypočítával, co obsahují římské kostely: mléko panny Marie, nachytané ve flašce, kousek 
předkoţky Pána Jeţíše, prst svatého Tomáše, příčku ţebříku, který viděl Jakob ve snách.“21 Tyto ironické 
poznámky mu ani po letech nebyly prominuty a komplikovaly jeho vysoké postavení. Od příchodu na 
Ministerstvo národní obrany cítil J. S. Machar spíše neţ porozumění a naději jen chabě skrývané 
nepřátelství a nepřízeň.  

S Macharem ve funkci generálního inspektora Československé armády jsou přímo spojeny tři prvé 
etapy vývoje Vojenské akademie v Hranicích:  
1. Otevření Vojenské akademie a takzvaný aplikační kurs pro mladé důstojníky a rotmistry s cílem sjednotit 
výcvik malých jednotek československé armády. 
2. Zahájení normálního dvouletého školního cyklu akademie. 
3. Nástup československého velení ve vojenské akademii. 
 

I kdyţ se původně předpokládalo, ţe aplikační kurz ve vojenské akademii 
započne 1. ledna 1920, váţné materiální nedostatky otevření zdrţely. 



Teprve 26. března 1920 přicestoval z Prahy do Hranic štáb francouzských důstojníků, tvořících 
předpokládané velení školy. Téhoţ dne byl francouzsky vydán také prvý rozkaz velitele akademie. Od 7. 
dubna 1920 vycházel rozkaz francouzsky i česky. Velitelem vojenské akademie byl jmenován francouzský 
generál Louis Kieffer, zástupcem velitele major francouzských legií Dr. Ing. Jan Kloud. Major Kloud 
vykonával nejen funkci zástupce velitele školy, ale také jeho pobočníka, tlumočníka a překladatele. K jeho 
kaţdodenním povinnostem patřilo rovněţ překládání rozkazu velitele akademie do češtiny. Spolu s 
generálem Kiefferem přicestovalo do Hranic pět francouzských důstojníků. Major Falguiére se stal 
náčelníkem štábu školy a profesorem odborné vojenské výchovy, major Vignes profesorem taktiky a 
válečných dějin, major Rousseau profesorem nauky o zbraních, dělostřeleckých věd a vedoucím výcviku 
akademiků, kapitán Tamissiér a nadporučík Chappe veleli rotám akademiků. Váţným problémem školy se 
od prvé chvíle ukázala být jazyková bariéra mezi profesory a akademiky. Kaţdý z francouzských profesorů 
měl českého asistenta, který překládal přednášky a přednášel je posluchačům. Tím se ovšem styk 
profesorů s akademiky stával ryze formálním.  

Slavnostní zahájení aplikačního kurzu bylo provedeno v neděli 11. Dubna 1920. Nejvyšší vojenské 
velení zastupoval velitel hlavního štábu Československé armády, francouzský generál Maurice Pellé (1863-
1924). Vlastní výuka započala 12. dubna 1920. Do kurzu nastoupilo přes 300 zájemců, 14. října 1920 ho 
dokončilo 183 poručíků pěšího vojska, 73 dělostřelců a 23 poručíků jízdy. Vedle zmíněného velení 
akademie ve škole působilo 28 československých důstojníků. Výběr těchto instruktorů byl do značné míry 
prováděn osobně J. S. Macharem. Stojí za pozornost, ţe jedním z nich byl i kapitán francouzských legií 
Heliodor Píka (1897-1949), jehoţ ţivotní drama zůstane trvalou obţalobou komunistického systému. V 
hranické akademii nejprve působil v roli instruktora, potom učil nauku o pouţívání plynů a od roku 1922 
vyuţil velitel akademie jeho jazykových předností a ustanovil ho pobočníkem.  

J. S. Machar po prvé vojenskou akademii navštívil 20. května 1920. Před večeří téhoţ dne 
promluvil v jídelně k „chovancům“. „Vylíčil úchvatnými a pochvalnými slovy svůj celkový dobrý dojem, jenţ 
získal“, tvrdí školní kronika.22 21. května dopoledne vyslechl potom na cvičišti přání a prosby chovanců a 
projevil před svým odjezdem znovu veliteli akademie své uspokojení, coţ bylo sděleno denním rozkazem č. 
38, ze dne 21. Května 1920. Machar současně oznámil veliteli akademie, ţe prezident republiky má v 
úmyslu navštívit počátkem července akademii a odevzdat škole prapor. Machar nechal na prezidentovu 
ţádost prapor udělat v praţské umělecko-průmyslové škole. Prezident se však po několika odkladech do 
Hranic vypravil teprve 23. června 1924. Prapor z jeho pověření akademii předal 28. srpna 1920 tehdejší 
ministr národní obrany Ivan Markovič (1888-1944).  

Ministr Markovič současně veliteli akademie doručil zřizovací rozkaz MNO odd. škol č. j. 109173 
NO/II.S., kterým se upřesňovala organizace školy pro školní rok 1920/1921.  

V rozkazu bylo kromě jiného uvedeno, ţe vojenská akademie je v otázkách výuky, personalistiky a 
výcviku přímo podřízena MNO, v záleţitostech hospodářské správy a správy budov podléhá Zemskému 
vojenskému velitelství v Brně. Délka školní výuky je dvouletá. Školní rok trvá od 1. Října do 15. srpna 
následujícího roku. Předpokládalo se, ţe zájemci o studium budou mít ukončené středoškolské studium, 
vzhledem k poválečným podmínkám se však připouštěla řada výjimek. Hranická vojenská akademie 
vyřazovala poručíky všech druhů vojsk, kteří se potom dále školili v ročních specializovaných kurzech. Tyto 
kurzy jiţ neprobíhaly v Hranicích.  

Do 1. ročníku akademie bylo přijato 281 uchazečů. Aby plánovaný počet byl dodrţen, musely být 
ještě i dodatečně sníţeny přijímací podmínky. Machar byl touto situací znechucen a v písemné zprávě 
ministrovi národní obrany lakonicky konstatoval, ţe „intelektuální elita národa neurčuje své děti pro 
vojenské řemeslo“.23 Podle postavení rodičů bylo rozvrstvení uchazečů následovné: 46 z rolnických rodin, 
41 z rodin státních úředníků, 38 z řemeslnických rodin, 26 z rodin učitelů atd., ale pouze 1 z rodiny 
senátora, 2 stavitele, 1 soukromého podnikatele.24 Další váţný problém, který se ostatně nepodařilo s 
úspěchem vyřešit po celou dobu existence vojenské akademie v předválečném období, bylo zcela 
nevyhovující národnostní sloţení akademiků. Ačkoliv se akademie nazývala „československou“, ve 
skutečnosti byla vlastně převáţně českou školou. Při prvém vyřazení poručíků v roce 1922 bylo jmenováno 
116 Čechů, 6 Němců, 2 Slováci a 1 Rus. V roce 1930 77 Čechů, 1 Slovák a 2 Němci.25 V nezahájeném 
školním roce 1938/1939 se přihlásilo 1851 českých a 126 slovenských zájemců. Z nich bylo přijato 932 
Čechů a 125 Slováků. I kdyţ tedy početní stavy slovenských akademiků v období bezprostředního ohroţení 
společného státu nacisty rostly, nikdy neodpovídaly proporcionálně národnostnímu sloţení ČSR. Lze se 
domnívat, ţe jednou z hlavních příčin malého zájmu slovenských uchazečů o vojenské vzdělání bylo 
„protivatikánské“ a celkově protikatolické zaměření občanské výchovy této školy, které by bylo moţno 
doloţit náplní humanitních předmětů – zdůraznění osobností, které byly katolickému kléru nepřijatelné jako 
mistr Jan Hus, Jan Ţiţka, Prokop Holý, Jan Jiskra z Brandýsa, Jan Amos Komenský atd. Je nepochybné, 
ţe právě za obsah těchto předmětů nesl osobní zodpovědnost J. S. Machar, avšak přímou souvislost s 
malým zájmem Slováků nemám nikterak exaktně zjištěnu.  

Oficiální zahájení pravidelné dvouleté výuky akademie se opět zpozdilo proti plánu. Konalo se 
teprve 5. prosince 1920. Machar se zahájení nezúčastnil. Ministerstvo národní obrany zastupoval generál 
ruských legií Stanislav Čeček (1886-1930), Machar školu navštívil spolu s náčelníkem hlavního štábu, 
francouzským generálem E. D. A. Mittelhauserem (1873 aţ 1949) dne 9. února 1921. Sledovali vyučování 
jízdy na jízdárnách a výuku taktiky. Podle ústavní kroniky vyslovili oba se stavem školy „všeobecnou 



spokojenost“. Archiv generálního inspektora však dokazuje, ţe v této době jiţ narůstaly spory mezi 
náčelníkem hlavního štábu a Macharem o převzetí školy od francouzského velení do českých rukou.  

Tento spor se rozhořel zvláště v roce 1922. Ačkoliv šlo o výměnu francouzského velitele Čechem, 
hlavní příčinou byl vlastně český zástupce velitele, podplukovník Bedřich Homola. Jeden z nejstatečnějších 
a nejzaslouţilejších ruských legionářů podplukovník Bedřich Homola (1887-1943) ukončil v roce 1922 
Vysokou školu válečnou a dnem 20. září 1922 byl ustanoven zástupcem tehdejšího francouzského velitele 
akademie, plukovníka Pierre Maria Farlota. Farlot býval vozatajským důstojníkem a nikdy před tím 
nepůsobil ani ve vojenské ani civilní škole. O vnitřní ţivot akademie projevoval malý zájem a v podstatě 
neopouštěl svou kancelář. Úplně mu unikaly hlavní nedostatky, zejména nadměrná fyzická i psychická 
přetíţenost akademiků a zoufalé materiální podmínky. V kruté zimě 1921/1922 se pro nedostatek uhlí na 
učebnách a studovnách netopilo, zamrzla voda v koupelnách a na záchodech. Strava byla mizerná a 
několik týdnů se akademici myli pouze ve sněhu. Po příchodu podplukovníka Homoly se materiální 
podmínky postupně začaly zlepšovat, ale cholerický Homola, který všude viděl jen chaos a nepořádek, 
podléhal při nepřetrţitých kontrolách neovladatelnému hněvu, dopouštěl se hrubých netaktností vůči 
důstojníkům a stal se nenáviděným tyranem. Ústavní vězení bylo přeplněno akademiky a jejich trestní lístek 
nesl jediný podpis – podplukovník Homola. Musely přijít tragédie. 5. dubna 1923 se zastřelil akademik 
Růţička, následujícího dne se ze strachu před trestem postřelil další akademik a 24. dubna se ve stráţi 
zastřelil akademik Jaroslav Přikryl, jehoţ bratr byl podplukovníkem a stejně jako Homola zaslouţilým 
legionářem. Situace v hranické akademii se stala záleţitostí denního tisku. Prezident Masaryk pověřil 
vyšetřením kauzy J. S. Machara. Jeho úkol byl nesmírně delikátní. Podle předpisů nesl hlavní odpovědnost 
francouzský velitel. Jeho otevřená kritika by pro Československou republiku, politicky, hospodářsky i 
vojensky úzce svázanou s Francií, měla nepředvídatelné důsledky. A tak nesmlouvavý Machar musel 
sloţitě lavírovat. Bedřich Homola byl přeloţen na štábní funkci do Kroměříţe a francouzský personál byl s 
poctami odvolán a nahrazen českým. Machar o okolnostech změny ve velení školy píše taktně, ale 
jednoznačně: „Hranická akademie byla v rukou francouzských. Velitelem byl plukovník, jenţ neznal slovo 
česky. Řada profesorů byli Francouzi, jejichţ přednášky tlumočili čeští důstojníci. Tedy aparát nákladný a 
nepedagogický. Věděl jsem, ţe nastane velký boj s generálem Mittelhauserem, ale ţe musí být vybojován. 
A boj nastal a byl úporný a tuhý a dlouho trval, ale kdyţ jsem přijel na zkoušky v roce 1923, byl jsem uvítán 
velitelem, jejţ jsem vyhledal a s pomocí Udrţala25 prosadil, plukovníkem Vratislavem Pechem. Dějiny 
hranické akademie povědí jednou, co pro ni plukovník Pech znamenal.“26  

Na Macharově straně stály argumenty. Machar nejen pečlivě zváţil námitky rozvaděných stran ve 
sporu o vnitřní situaci v akademii, ale byl osobně jako předseda zkušební komise přítomen i u závěrečných 
zkoušek akademiků v letech 1922 a 1923. O znalostech a dovednostech přezkušovaných v roce 1922 si 
poznamenal: „První důstojníci z naší školy… Pozoroval jsem na nich, jak poničila světová válka naše 
střední školy. A hoši nebyli vinni. Byli absolventi středních škol z celé monarchie, ale valného rozdílu mezi 
nimi nebylo. Vědomosti, vystupování, způsob řeči - vše bylo ubohé, zanedbané, nevyvinuté.“27  

Za pouhý rok se obraz akademiků změnil, jako švihnutím čarovného proutku. Zcela 
neoddiskutovatelně to byla zásluha převratné změny v poměrech ve vojenské akademii, změny, kterou 
způsobila personální výměna vedení. Plukovník Pech se v duchu Macharova „proroctví“ stal muţem, jenţ 
odstartoval úspěšnou a nečekaně rychlou přeměnu akademie v rezervoár dobře vycvičených a morálně 
připravených velitelů Československé armády. Tyto přednosti osvědčili v domácím odboji i v zahraničních 
jednotkách v boji proti fašismu, kdy jich 258 poloţilo ideálům svobody a demokracie v oběť i svůj ţivot. Přes 
tehdejší všeobecnou snahu vyzvedávat do nejodpovědnějších armádních míst legionáře odváţil se Machar 
prosadit starého rakousko-uherského důstojníka. Vratislav Pech se narodil 27. ledna 1874 v Hrubém 
Rohozci, okres Turnov, a po absolvování německé niţší reálky v Liberci se v 16 letech rozhodl pro 
vojenskou kariéru. V letech 1890-1984 studoval s výtečným prospěchem pěchotní kadetní školu v Praze a 
po roční úspěšné sluţbě v Kremsu byl jmenován poručíkem. Do první světové války vystřídal mnoho 
posádek v Rakousku, Slovinsku, Bosně, ale také v Brně. Za pozornost stojí téměř desetileté působení 
Pecha v konfliktním prostředí v Bosně a Hercegovině a také to, ţe se i v lopotné a nebezpečné sluţbě 
neustále vzdělával. Roku 1905 ukončil s výtečným prospěchem sborovou školu ve Vídni. 1. září 1906 byl 
nadporučík Pech přeloţen do kadetní školy pěchoty v Innsbrucku, kde jako pedagog působil aţ do začátku 
1. světové války. Vyučoval zeměpis, dějepis spolu s vojenskou organizací. V roce 1904 vydal německy 
Organizační tabulky rakousko-uherské armády, které do roku 1918 vyšly ve 12 vydáních a jsou dosud 
nepřekonaným pramenem studia rakouské branné moci pro vojenské historiky. V 1. světové válce byl 
nasazen na srbskou frontu, ale jiţ v září 1914 byl těţce raněn a po částečné rehabilitaci se uţ na frontu 
nevrátil. Aţ do konce války působil jako učitel v praţské kadetní škole. 29. října 1918 se přihlásil do činné 
sluţby v Československé armádě a v organizačním oddělení MNO zúročil své celoţivotní zkušenosti a 
vzdělání. V kritickém období, kdy vznikající republika měla vlastní jednotky, legie, na bojištích války, 
vytvářel strukturu jednotek, které vynutily uznání suverenity Československé republiky v sudetských 
oblastech, na Těšínsku, Slovensku i Podkarpatské Rusi. Tato jeho činnost byla oceněna jako zcela 
srovnatelná s vojenskými úspěchy legionářů. Pech v Hranicích působil od 1. června 1923 do 2. listopadu 
1926 a Macharovo rozhodnutí se ukázalo být naprosto správné.  

Dne 29. února 1924 oslavil stálý stav Vojenské akademie Hranice v divadelním sále školy 60. 
narozeniny generálního inspektora. V té době uţ Machar připravoval návštěvu vrchního velitele a 



prezidenta republiky T. G. Masaryka v Hranicích. 23. června 1924 Masaryk akademii navštívil a jeho 
ocenění bylo také poděkováním básníkovi, který se na pět let stal vojákem. 
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