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Abstrakt: Tato práce ukazuje dílo Emanuela Moravce a porovnává jeho názory na
armádu a budoucí válečné konflikty s tehdejšími předními vojenskými mysliteli, jako byl
Liddell Hart, Fuller či Guderian. Zároveň se tato práce snaží zodpovědět otázku, zda Emanuel
Moravec vytvořil svoji vlastní svébytnou vojenskou teorii či nikoliv, a zda jej můžeme řadit
mezi vojenské teoretiky.
Klíčová slova: válka, vojenská teorie, Emanuel Moravec
Abstract: This work attempts to bring Emanuel Moravec's work and compare his views
on the army and future war conflicts with former military thinkers such as Liddell Hart, Fuller
and Guderian. At the same time, this work attempts to answer the question whether or not
Emanuel Moravec created his own particular military theory and thus whether we can rank it
among military theoreticians.
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Úvod
Ve své bakalářské práci se zabývám dílem Emanuela Moravce. Dílo Emanuela
Moravce chci porovnat s dalšími známými autory té doby, jako jsou Liddell Hart, Fuller či
Guderian. Samotná práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována
životopisu Emanuela Moravce, druhá se zabývá jeho pohledem na armádu a její soužití se
společností a politikou, třetí kapitola porovnává Moravcovo myšlení s dalšími autory
a čtvrtá kapitola se zabývá otázkou modernity myšlení meziválečné éry.
Ve své práci si kladu několik otázek: Můžeme opravdu Moravce řadit mezi tyto
velikány vojenského teoretického myšlení meziválečné éry? Změnilo se vojenské myšlení
meziválečného období od myšlení během první světové války? Je opravdu v něčem zcela
nové nebo jen navazuje na předchozí éru s tím, že do praxe aplikuje novinky, které dala
světu moderní věda a technika?
Pro svou práci využívám klasickou historickou metodu. Analyzuji díla Emanuela
Moravce a následně je srovnávám s pracemi výše uvedených autorů. Domnívám se, že tato
metoda mi umožní zodpovědět výše uvedené otázky.
Pramenná základna je velmi bohatá. Emanuel Moravec byl velmi čilým pisatelem knih
a článků. Všechny jeho knihy jsou dostupné v knihovně Vojenského historického archivu.
Periodika, do kterých Moravec pravidelně přispíval, jsou tam taktéž nebo je lze nalézt ve
zdigitalizované podobě v Moravské zemské knihovně. Knihy ostatních autorů jsou
nejsnadněji sehnatelné v online podobě; knihovny v České republice nemají k dispozici ani
neslavnější díla Fullerova či Guderianova.
Sekundární odborná literatura je též velmi kvalitní, ovšem poněkud méně dostupná.
Díla Jiřího Pernese1 a Josefa Vytlačila2 jsou, podle mého názoru, velmi kvalitní a poskytují
velmi přesný náhled na osobnost a dílo Emanuela Moravce. Pokud jde o vojenské teorie
v meziválečné éře, je toto období poměrně dobře prozkoumáno, a tím pádem je zde
dostatek kvalitní odborné literatury. Díla Azara Gata3 či Edwarda Earleho velmi dobře
mapují vývoj a změny, které se udály ve vojenském myšlení dané doby.

1

PERNES, Jiří, Až na dno zrady: Emanuel Moravec. Praha: Themis, 1997.
VYTLAČIL, Josef, Emanuel Moravec (1893–1945): od narození po vyhlášení protektorátu: pokus o
biografický portrét. Praha, 1993. Vedoucí práce Robert Kvaček.
3
GAT, Azar, A history of military thought: from the Enlightenment to the Cold War. New York: Oxford
University Press, 2001.
2
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1. Životopis4
Emanuel Moravec se narodil 17. dubna 1893 v Praze, jako prvorozený syn Jana Petra
Moravce a Malvíny Moravcové, rozené Sapinové. Jeho otec měl zaměstnání se slušným
výdělkem, takže mohl Emanuela poslat na studie a jeho mladší bratr Václav převzal po otci
rodinný podnik. Díky dobrému prospěchu z obecné a měšťanské školy, přešel Emanuel
v roce 1908 na Vyšší průmyslovou školu v Praze. V době protihabsburských nálad, kterými
byla v předválečných letech ovlivněna celá česká společnost, demonstrativně dal najevo
svoje češství vystoupením z katolické církve, a to 26. ledna 1911. Po složení maturitní
zkoušky, 9. července 1912, získal zaměstnání jako technický úředník u firmy „R. Mašek
a spol.“ a od dubna 1913 pracoval u firmy „Architekt L. Blažej a ing. V. Michal“. Během
balkánské války s velkým zájmem sledoval postup vojsk balkánských států proti Turecku.
Po sarajevském atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a následném
vzplanutí první světové války, byl Moravec 31. července 1914 odveden k zeměbraneckému
pěšímu pluku č. 8, jako jednoroční dobrovolník. Krátce poté byl odveden do školy
jednoročních dobrovolníků v Salcburku. Zde prodělal výcvik na velitele kulometného
družstva,5 který ukončil 21. prosince 1914 v hodnosti svobodníka. Na kadeta-aspiranta byl
povýšen 14. ledna 1915 a se svou jednotkou byl odvelen na frontu na Slovensko, poblíž
města Medzilaborce. Zde padnul 20. března 1915 do ruského zajetí, a tak se začala psát
další kapitola jeho života.
I v zajateckém táboře v Samarkandu se Moravec zajímal o válečné dění. Dne 1. září
1915 si podal žádost o vstup do České družiny. V důsledku protahování vyřízení žádosti na
straně ruských úřadů nedostal dlouho žádnou odpověď. S dalšími Čechy se proto přidal
k 1. Srbské dobrovolnické divizi, se kterou byl nasazen na rumunské frontě proti
Bulharsku. Zde se potkal s pozdějšími velikány československé generality, jako byli
Radola Gajda či Vojtěch Luža. Emanuel Moravec se stal poručíkem a velitelem kulometné
čety. Během těchto bojů byl těžce raněn6 a krátce na to byl odeslán do týlové nemocnice.
Ze svých zranění se zotavoval téměř rok a po rekonvalescenci se 7. března 1917 přidal
k Československým legiím. Byl zařazen k pěšímu pluku číslo 6, nyní jako velitel
kulometného oddílu. V rámci pluku měl Moravec pověst přísného velitele, který své
4

Tato kapitola čerpá zvláště z těchto dvou prací: PERNES, Jiří, Až na dno zrady: Emanuel Moravec. Praha:
Themis, 1997; a VYTLAČIL, Josef, Emanuel Moravec (1893–1945): od narození po vyhlášení protektorátu:
pokus o biografický portrét. Praha, 1993. Vedoucí práce Robert Kvaček.
5
Zájem o kulomety a jejich použití Moravcovi zůstal a mezi jeho první práce patřil popis užití kulometů
a práce s nimi.
6
Diagnóza zněla: „Ochrnutí nervů v důsledku výbuchu dělostřeleckého granátu“. Tato diagnóza byla později
známa jako „shell shock“.
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kulometčíky perfektně vycvičil. V rámci pokračujícího výcviku legionářů se naskytla
možnost zúčastnit se kurzů francouzské vojenské mise v Rumunsku. Moravec této
příležitosti využil a 6. prosince 1917 odjel do města Jassy. Poté, co absolvoval kulometný
kurz, se Moravec zúčastnil kurzu pro důstojníky generálního štábu ve městě Brlad. Po
bolševické revoluci se Rusko začalo rozpadat. Bylo rozhodnuto evakuovat československé
legie z Ruska do Francie, a tak začala strastiplná cesta legií po Transsibiřské magistrále.
V boji proti bolševikům na magistrále se Moravec opět zranil. Během obrany vesnice
Bogadinskaja, 18. července 1918, spadnul z koně a zlomil si klíční kost.
Od dubna roku 1918 se začal Emanuel Moravec poprvé věnovat vojenské tematice
a zároveň vznikaly jeho první články, statě a studie. Inspiraci pro své první články nacházel
ve svých zkušenostech z francouzských vojenských misí v Rumunsku. Vyšly poprvé
tiskem v legionářském časopise Československý voják dne 24. června 1918. Postupně
v tomto časopise Moravec publikoval další články, které překvapují svou tematickou
pestrostí – od vojenské taktiky až po strategii.
Dne 14. listopadu byl Moravec převelen k francouzské radiostanici a obdržel povýšení
do hodnosti kapitána. Svojí publikační aktivitou, která již tehdy byla značná a postupem let
se dále zvětšovala, obrátil na sebe Moravec pozornost samotného Milana Rastislava
Štefánika. Na jeho rozkaz byl převelen 31. ledna 1919 do Politicko-informačního oddělení
Ministerstva vojenství ČSR na Sibiři.
V roce 1920 byla Emanuelu Moravcovi diagnostikována neurastenie.7 V důsledku této
situace byl prohlášen neschopným vojenské služby.
Dne 16. ledna 1920 se oženil se svou první ženou Helenou Georgijevnou Bekovou –
matkou jeho prvního syna Igora.8
Spolu s dalšími legionáři odplul Moravec z Vladivostoku zpět do vlasti dne 13. dubna
1920. Na lodi se opět věnoval publikační činnosti a psal do lodního časopisu Návrat, kam
pravidelně přispíval svými články. O čtvrt roku později – 9. srpna 1920 – se legionáři
vylodili v Terstu, odkud odjížděli vlakem do Prahy.
Po příjezdu a propuštění z legií, nastoupil Emanuel Moravec od 1. září 1920 jako
zpravodajský důstojník v hodnosti kapitána do Užhorodu, k Zemskému vojenskému
velitelství pro Podkarpatskou Rus. Pro své zásluhy během restauračních snah Karla I.
Habsburského v Maďarsku byl Moravec povýšen do hodnosti štábního kapitána

7

Dnes je tato diagnóza známá jako chronický únavový syndrom.
Panují dohady, kde se Moravec s Helenou seznámil, Jiří Pernes se domnívá, že to bylo již v ruském
zajateckém táboře v Oděse.
8
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a 30. dubna 1922 skončil svou službu v Užhorodu. Odstěhoval se do Prahy, kde se stal
posluchačem Vysoké školy válečné.
V květnu 1922 vyšla první Moravcova kniha – Články vojenské9 – což byly sebrané
články z periodik, kam přispíval. Zároveň připravil k vydání překlad knihy „Císařská
katastrofální politika“ od Heinricha Kaunera. Velmi radostný a úspěšný byl pro Moravce
rok 1923. Nejenže se mu narodil druhý syn Jiří, 27. ledna 1923, ale byl také povýšen do
hodnosti majora a zároveň ukončil svá studia na Vysoké škole válečné. Nadřízenými ve
škole byl hodnocen jako velmi pracovitý a pilný student. V témže roce byl jmenován
přednostou II. oddělení Zemského vojenského velitelství v Praze. Zde byl přidělen do
zpravodajského oddělení, kde mohl zúročit své bohaté zkušenosti získané službou na
Podkarpatské Rusi. V tomto roce obdržel jugoslávské vyznamenání za účast v bojích
u první srbské dobrovolnické divize.
V letech 1924–1926 Moravcova služební hodnocení, jakožto přednosty druhého
oddělení, hýří superlativy. Je označován jako „velmi sečtělý, hloubavý, iniciativní v práci
a díky osobním známostem má značný přehled ve vnitřní politice“.10 Ve stejné době se
začal projevovat jeho stále sílící zájem o vojenskou teorii. S velikou pílí se věnuje této
tematice, o čemž svědčí velké množství jím sepsaných prací. Účastní se konferencí
pořádaných Svazem československého důstojnictva a v roce 1926 se stal členem
Vojenského ústavu vědeckého. Díky své nevšední píli, množstvím článků a odborných
studií, které publikuje ve vědeckých časopisech, je v řadách odborné veřejnosti znám jako
člověk velmi znalý dané problematiky. Při své publikační činnosti se Moravec věnoval
i překladům odborných studií, knih a článků. V roce 1926 přeložil a připravil k vydání
knihu „Fantom“ od Gerharta Hauptmana a o rok později knihu „Vzhled“ od Nikolaje
Nikitina.
I přes Moravcovu neustávájící publikační činnost, za kterou byl velmi dobře placen,
a důstojnický plat, se on a jeho rodina nacházeli v permanentní peněžní tísni. Po vojenské
prověrce v II. oddělení, byly zjištěny finanční machinace, kterých se Moravec dopouštěl
pro své vlastní obohacení. Jeho nadřízení jej ihned po dokončení prověrky poslali do
technického kurzu pro důstojníky generálního štábu. Ukončil jej 18. června 1927 s velmi
dobrým prospěchem. Celá záležitost byla prakticky ututlána, jediný trest bylo přeložení
k 24. pěšímu pluku do Znojma.
V roce 1928 navázal spolupráci s novinářem Ferdinandem Peroutkou. Začal psát do
časopisu Přítomnost a současně byl povýšen do hodnosti podplukovníka. V roce 1929 byl
9

MORAVEC, E., Články vojenské: [Sibiř, 1918–1919]. Praha: Svaz čs. důstojnictva, 1922.
PERNES, Jiří, Až na dno zrady: Emanuel Moravec. Praha: Themis, 1997, str. 83.
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Moravec přeložen k 20. pěšímu pluku v Michalovcích, jako velitel 1. polního praporu.
O dva roky později, od 13. ledna 1931, byl jmenován profesorem Vysoké školy válečné
v Praze. Toto jmenování lze chápat jako uznání velmi dobrých výkonů během velení na
Slovensku, kde opět Moravcovo služební hodnocení bylo plné superlativů. Po abslovování
plukovnických zkoušek byl navíc uznán schopným pro výkon služby v generálním štábu
jako plukovník. Samotného povýšení se Moravec dočkal až ke svým čtyřicátým
narozeninám, tedy 1. července 1933.
Rok 1932 byl pro Moravce velice bouřlivý. V lednu se rozvedl se svou první ženou
Helenou Bekovou a již v dubnu se znovu oženil s mladičkou Pavlou Szondyovou.
V červnu se Moravcova rodina rozrostla o dalšího syna, Pavla Emanuela. V tomto roce
začal Moravec spolupracovat s prestižním listem, Lidovými novinami, a spolupráce trvala
až do jeho smrti.
Od roku 1933 byl věhlas Moravcovy osobnosti stále na vzestupu. Po soukromé
audienci u prezidenta Masaryka, začal pobírat od Vojenské kanceláře prezidenta republiky
gáži.11 Navíc na žádost prezidenta napsal dvoudílnou knihu „Vojáci a doba“ a „Obrana
státu“.12 Tato kniha vyvolala velmi rozporuplné reakce. Moravec byl, z části i právem,
obviňován ze sympatií k italskému fašistickému hnutí. Přestože vystupoval jako
přesvědčený demokrat, v některých jeho pracech se objevují kritiky tehdejšího pluralitního
systému demokracie a sám se začínal přiklánět k autoritativním formám vlády. Obě tyto
knihy byly velmi kritizovány v denním tisku.
Pozdvižení, jež vyvolala jeho kniha, bylo pouze krátkodobého charakteru. Moravcovo
renomé stále rostlo. Byl zván na různé přednášky konané i pro veřejnost a pokaždé dokázal
vzbudit patřičný ohlas a zájem ze strany posluchačů. Nejčastěji přednášel o střední Evropě
a její bezpečnosti. Roku 1934 byl požádán Vojenským ústavem vědeckým, aby s doktorem
Hausnerem napsal učebnici, která by přiblížila vývoj válečného umění.
I přes velkou vytíženost psaním článků a knih Moravec nezanedbával výuku na
Vysoké škole válečné. Služební hodnocení z let 1932–1934 jsou plná chvály na jeho
pedagogickou práci. Jeho nadřízený, brigádní generál Vojtěch Luža, jej v hodnocení za
školní rok 1934–1935 pokládal za velmi způsobilého pro vedení celého Památníku
Osvobození, což byl výraz uznání a ocenění Moravcovy neúnavné práce.
Emanuelu Moravcovi se pedagogická praxe zřejmě velmi zalíbila, protože v roce 1935
požádal ministerstvo národní obrany, aby mohl vyučovat i na Českém vysokém učení
11

VYTLAČIL, Josef, Emanuel Moravec (1893–1945): od narození po vyhlášení protektorátu: pokus
o biografický portrét. Praha, 1993. Vedoucí práce Robert Kvaček.
12
MORAVEC, E., Obrana státu: II. samostatná část díla „Vojáci a doba“, Praha: Svaz československého
důstojnictva, 1935.
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technickém. Armádní generál Ludvík Krejčí přání vyhověl a Moravec 14. března téhož
roku dostal povolení přednášet od letního semestru 1934–1935. Moravec přednášel Výklad
o vojenství a jeho vývoj a jeho přednášky byly hojně navštěvovány. Univerzita si jeho
pedagogického umu považovala natolik, že mu byl 25. ledna 1936 udělen titul honorárního
docenta. Ještě v roce 1935 byl oficiálně informován, že by mohl nahradit, v té době již
nemocného, generála Medka na místě ředitele Památníku Osvobození. Aby mohl tuto
funkci vykonávat, byl odeslán na měsíční stáž do Vojenského válečného archivu
francouzské armády v Paříži. Po jejím absolvování, 7. října 1935, sepsal obsáhlý dopis
ministerstvu národní obrany o fungování francouzského Vojenského muzea či Národního
archivu.
Ještě během pobytu ve Francii jej zastihlo vypuknutí války mezi Itálií a Etiopií. Po
svém návratu domů Moravec pravidelně informoval veřejnost na stránkách Lidových
novin o dění a průběhu bojů v Habeši. V této době také vydal krátkou brožuru „Válečné
možnosti ve střední Evropě a tažení v Habeši“.13 V knize opět vyjádřil určité sympatie
k italskému fašismu a jeho totalitním praktikám. Mimo jiné kritizoval i tehdejší formu
československé zahraniční politiky. Na druhou stranu předpověděl, že oslabením Itálie
dojde k anšlusu Rakouska, a tím k obklíčení Československa.
I přes určité pozdvižení, vyvolané jeho poslední knihou, začal Moravec psát další,
tentokrát na přímou objednávku ministerstva zahraničních věcí. Kniha „Vojenský význam
Československa ve střední Evropě“14 vyšla v roce 1936, a to nejen v češtině, ale
i v angličtině a francouzštině. Kniha jednoznačně splnila politické zadání. Diskutovalo se
o ní v denním tisku prakticky po celé Evropě. Kniha Moravce vynesla na vrchol. Od této
chvíle byl brán jako jednoznačný odborník v otázkách branné politiky a vojenské historie,
a to nejen v Československu, ale i za hranicemi.
V druhé polovině 30. let se Moravcova pozornost dělila výhradně mezi psaní knih
a článků pro různé noviny a přednášení na Vysoké škole válečné. Dne 14. září 1937 zemřel
prezident Masaryk a Moravcovi se dostalo velké pocty tím, že byl ustanoven vedením
smutečního průvodu po Praze.15 Ještě během roku 1937 se však Moravcův služební postup
zastavil. Na základě hodnocení generála Cyrila Langera byl vyškrtnut ze seznamu
navrhovaných účastníků generálského kurzu. Špatné hodnocení pravděpodobně vycházelo
z poněkud napjatých vztahů mezi Moravcem a generálem Sergejem Vojcechovským.
13
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Během stupňujícího se nepřátelství mezi ČSR a Třetí říší Moravec velmi často a velmi
ostře odsuzoval agresi Třetí říše. Stále pevně věřil, stejně jako mnoho jiných, že v případě
konfliktu s Německem, Československu přijde na pomoc Francie a Anglie. Postupem doby
se začal zajímat i o sovětskou armádu a její možnosti zapojení se do konfliktu
s Německem.
V březnu roku 1938 proběhl anšlus Rakouska, čímž se strategická situace
Československa radikálně zhoršila. Na tuto situaci Moravec reagoval na stránkách
Lidových novin, kde opětovně rozvinul svou starší myšlenku o zvětšení vlivu Itálie na
chod věcí ve střední Evropě, čímž by se značně zmenšil vliv Německa v celém regionu.
V důsledku událostí během roku 1938 se začal Moravec hlouběji zamýšlet nad
bezpečností Československa, konkrétně nad koncepcí zahraniční politiky, zosobňované
prezidentem Edvardem Benešem. Přestože to nikde výslovně nenapsal, došel k závěrům,
které dosavadní koncepci zahraniční politiky zpochybňovaly. Opětovně se vracel
k myšlence sblížení s Itálií, což mu bylo v předchozích letech veřejností vyčítáno. Kromě
sblížení s Itálií se Moravec zajímal i o Polsko. Domníval se, že nastal čas na urovnání
vztahů s Polskem, které byly velmi špatné již od počátků republiky. Moravcův závěr zněl,
že pro oba státy bude výhodné uzavřít spojenecké dohody, jelikož v případě porážky
Československa bude Polsko rozbito podobně jako Prusko za napoleonských válek.16
Moravcovy exkurze do zahraniční politiky byly reflektovány i v nejvyšších místech
československé politiky, a to nikoliv pozitivně. Na základě dopisu Vojenské kanceláře
prezidenta republiky byl Moravec nucen stáhnout svou žádost o místo ředitele Památníku
Osvobození, a to i přesto, že dosavadní velitel generál Rudolf Medek byl těžce nemocen
a nebyl schopen svou funkci zastávat.
V této době se opět zhoršily Moravcovy rodinné poměry. Byl svou ženou obviněn
z nevěry a zároveň byla podána žádost o rozvod. Moravec opravdu přiznal poměr s teprve
šestnáctiletou Jolanou Emmerovou, která pracovala v jeho domácnosti jako služebná.
Od částečné mobilizace, tedy od 28. května 1938, začal vycházet čtrnáctideník
„Branná politika“17 a Emanuel Moravec byl pověřen řízením tohoto časopisu. Do časopisu
přispíval pod svým známým pseudonymem Stanislav Yester. Společně s dalšími autory
komentoval průběh bojů ve Španělsku či Číně, stejně tak jako výstavbu jednotlivých
evropských armád a v neposlední řadě i stále se vyhrocující vztahy mezi Československem
a Německem. Opět se zde vracel k myšlence na spojenectví s Itálií a Polskem.
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Odůvodňoval to potřebou zastavit německý plán na „Mitteleuropu“, ke kterému, podle
jeho názoru, muselo nutně dojít ihned poté, co by bylo Československo poraženo
a obsazeno.
V průběhu 30. let můžeme pozorovat postupný, ale stálý, posun Moravcových
politických názorů směrem doprava. Na konci tohoto období tak zde máme člověka se
zcela jiným politickým přesvědčením. Zatímco na začátku své kariéry byl Moravec
charakterizován jako levičák, na konci třicátých let se netajil svým obdivem k vládě pevné
ruky. Tento obrat v jeho smýšlení lze vidět zvláště v jeho článcích, kde velmi obdivuje
fašistickou Itálii a bolševické Rusko, zvláště jejich rychle rostoucí ozbrojené složky,
přičemž tento obdiv mnohdy přechází až v nekritickou glorifikaci a úplné opomenutí
zvěrstev, jež oba režimy páchaly.
V době Mnichovské krize byl jmenován náčelníkem válečné etapy Neruda ve Znojmě.
Dne 28. září 1938 si vynutil audienci u prezidenta Beneše, kdy se ho snažil přesvědčit, aby
se ČSR bránila. Audience však úspěšná nebyla, takže po tomto neúspěchu se zapojil do
odporu proti přijetí Mnichovské dohody, organizované generálem Lvem Prchalou.18
Nejprve se jednalo o čistě armádní záležitost, později se do ní zapojili i někteří členové
Výboru na obranu republiky, jako Hubert Ripka či Petr Zenkl. Po dalším neúspěšném
pokusu přesvědčit prezidenta Beneše, aby se Československo bránilo a odmítlo přijetí
mnichovského diktátu, se Moravec vrátil zpět ke své jednotce na Moravu. Po svém návratu
na Moravu napsal článek „Účtování a co dále“.19 Článek vyšel pod pseudonymem
Stanislav Yester a Moravec zde velice ostře a nevybíravě kritizuje celých dvacet let
Československé samostatnosti, zvláště zahraniční politiku republiky, jejímž symbolem se
stal prezident Edvard Beneš. Článek vzbudil velký ohlas a rozporuplné kritiky čtenářů. Na
Moravě zůstal Moravec až do 11. října téhož roku, kdy dostal dovolenou. Krátce předtím,
4. října, byl oficiálně rozveden se svojí druhou manželkou Pavlou Szondyovou.
V následujícím poměrně krátkém období, známém jako Druhá republika, se Moravec
držel převážně v ústraní.20 Po mnichovském diktátu se definitivně názorově rozešel
s prezidentem Benešem. I nadále byl brán jako jeden z Benešových mužů a stoupenec
hradní politiky. Navíc byl mezi pravicovými kruhy vnímán jako levicově zaměřený, a to
i přesto, že jeho myšlenky publikované v časopisech a novinách, měly do levicového
smýšlení hodně daleko.
18
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Nejprve musel Moravec odejít z československé armády. Další ranou pro něj bylo
vyloučení z Vysoké školy válečné. V říjnu byl přeložen do Památníku národního
osvobození a od hlavního štábu dostal zákaz publikování. Tento zákaz neuposlechnul, a tak
byl 17. listopadu odeslán na dovolenou, což fakticky znamenalo konec jeho kariéry
v československé armádě. Zákaz publikování a k tomu přidružené penzionování jistě
nepomohlo Moravcovým financím. Začal uvažovat o emigraci, a to do některé ze zemí
Latinské Ameriky. Než se však k odchodu odhodlal, byly zbytky Československa 15.
března 1939 obsazeny.
Moravcova situace byla tíživá. Neměl dostatek finančních prostředků a velmi se bál,
že jej Němci zlikvidují, jakožto jednoho z jejich nejznámějších odpůrců a kritiků
v Československu. Opak byl pravdou. Němci se rozhodli, že Moravce získají na svou
stranu. Po Mnichovu se Moravec nacházel v hluboké morální krizi, bez prostředků,
opuštěn a pronásledován svými osobními nepřáteli. Okupační správa Moravcovi dovolila
vydat knihu, na které již pracoval během období Druhé republiky, „V úloze mouřenína“.21
V této knize opětovně kritizoval orientaci Československa na Francii a Anglii a znovu se
snažil obhájit svou koncepci, tedy spojenectví s Itálií a Polskem.
Po obsazení zbytku Československa vojsky Třetí říše, byl Moravec pozván na okružní
poznávací cestu po Německu. Na Moravce tato cesta hluboce zapůsobila. Již delší dobu
svým smýšlením inklinoval k režimům, které vládly pevnou rukou, a tato cesta jej
pravděpodobně definitivně přesvědčila o správnosti jeho názoru. Po návratu do Prahy,
22. srpna 1939, se definitivně přidal na stranu německých okupantů.
Od 26. srpna roku 1939 začal Moravec pravidelně vystupovat v rozhlase a postupem
času se stávala jeho rozhlasová vystoupení stále častější. Zformoval kolem sebe skupinu
novinářů, kteří otevřeně kolaborovali s nacistickým režimem.
Nyní již otevřeně kolaborující Moravec se čím dál častěji dostával do sporů
s tehdejšími politickými špičkami Protektorátu, prezidentem Emilem Háchou či generálem
Aloisem Eliášem, a Národním souručenstvím, které se stalo jakýmsi posledním útočištěm
národního odporu. Poměrně rychle se dokázal sblížit s K. H. Frankem. Začal pravidelně
útočit na československý zahraniční odboj a nezřídka se u něj začala objevovat
antisemitská rétorika.
Po nástupu Reinharda Heydricha na místo zastupujícího říšského protektora nastaly
obyvatelstvu protektorátu těžké časy. Byl zatčen generál Alois Eliáš, což Moravec přivítal.
K. H. Frank domluvil Moravcovi schůzku s Heydrichem, na níž Moravec definitivně spojil
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svůj osud s nacistickým okupačním režimem, výměnou za prominutí jeho předválečných
protiněmecky laděných článků, knih a výroků. Moravec si uvědomil, že s podporou
Heydricha a okupačních úřadů si může dovolit smělejší útoky proti protektorátní vládě,
která v tuto chvíli zastávala politiku pasivního odporu proti okupantům. Již 4. října 1941
měl Moravec rozhlasový projev, v němž se bezvýhradně postavil za brutální politiku
vedenou Heydrichem proti českému národu.
Do spolupráce s okupačnímy orgány zapojil Moravec i celou svoji rodinu. Jeho
nejstarší syn Igor pracoval v roce 1939 jako zemědělský praktikant na německém statku
v Ludwigshafenu a později, v červenci 1941, nastoupil do nakladatelství Deutscher Verlag
v Berlíně. Mladší syn Jiří, který projevoval určité malířské vlohy, byl dán na malířská
školení. Nejmladší syn Pavel byl po otcově rozhodnutí, a s pomocí okupačních orgánů,
zapsán jako člen hitlerjugend.
Dne 19. ledna 1942 byla jmenována nová protektorátní vláda, ve které se na
Heydrichův příkaz objevil i Emanuel Moravec. Ten stanul v čele ministerstva školství
a zároveň vedl Úřad lidové osvěty. Proti jmenování Moravce jako ministra školství se
postavili někteří členové vlády, a dokonce i sám prezident Hácha. Velmi správně tušili, že
Moravec má fungovat jako jakýsi trojský kůň uvnitř vládního kabinetu. Ostatně česká
společnost toto jmenování vnímala velmi podobně. Oprávněně se obávala, že Moravec,
v čele ministerstva školství, povede k úplnému zániku české školství. Tyto domněnky se
potvrdily. Moravec podpořil Heydrichův návrh, aby se otevření českých vysokých škol
dále odsunulo.
Jmenováním ministrem se Emanuelu Moravcovi splnil jeho ctižádostivý sen, konečně
přestal být soukromníkem a stal se někým. Ihned po svém jmenování začal stupňovat svůj
proněmecký aktivismus, a to se stejnou vervou a pílí, s jakou za první republiky psal své
články a knihy. Krátce po svém jmenování ministrem uspořádal 26. ledna 1942 konferenci
pro protektorátní tisk, na které novináře nabádal k plné spolupráci s nacistickým
okupačním režimem. Podobný aktivistický projev pronesl Moravec na kongresu Unie
nacionálních žurnalistických svazů v Benátkách, jež se konala od 10. do 12. dubna 1942.22
Spolu s Heydrichem Moravec upnul své síly na další ambiciózní plán, a to na
převýchovu české mládeže. K tomuto účelu měla sloužit nová instituce, vznikající na
území protektorátu od podzimu roku 1941 – Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách
a na Moravě. Předsedou Kuratoria se překvapivě nestal právě Moravec a samo Kuratorium
zahájilo svou činnost 13. března 1943.
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Po úspěšném atentátu na Heydricha dokazoval Moravec svou věrnost nacistickému
režimu stále vehementněji. Pro prezidenta Háchu připravil projev, který odsoudil atentát.
Krátce poté sepsal text vyhlášky, jež slibovala odměnu za dopadení atentátníků. A aby toho
nebylo málo, 31. května vystoupil s rozhlasovým projevem sám, a jako obvykle byl plný
proněmeckého aktivismu. Krátce po Heydrichově smrti zahájil Moravec jakési turné po
Moravě a Čechách. Byla to směs přednášek a manifestací loajality Říši. Toto turné
skončilo 3. července 1942 v Praze takzvaným „slibem národa“. V listopadu téhož roku se
potřetí oženil. Nastávající manželkou se stala šestnáctiletá služebná jeho bývalé ženy
Jolana Emmerová.
Poté co prezident Beneš v roce 1943 podepsal v Moskvě se SSSR smlouvu o vzájemné
pomoci v boji proti nacistickému Německu, byla v Protektorátu 23. ledna 1944 založena
organizace nazvaná Česká liga proti bolševismu. Moravec se do dění v této organizaci
aktivně zapojil, protože doufal, že se mu tím podaří zlákat ke kolaboraci tu část
společnosti, která sice odmítala spolupracovat s okupačním režimem, ale zároveň se
obávala důsledků, jež mohly vyplynout z této smlouvy.
Po celou dobu, kdy byl Moravec členem protektorátní vlády, pravidelně psal do
Lidových novin. Zároveň nepolevoval ve své snaze zapojit do kolaborace i českou
inteligenci. Obnovil vydávání, za první republiky velice oblíbeného, časopisu Přítomnost,
do kterého ještě před okupací velmi často přispíval. Pro spolupráci na vydávání
Přítomnosti chtěl zlákat i Ferdinanda Peroutku, což se mu ale nepodařilo.23
I přes to, že nacistické Německo v letech 1944 a 1945 na všech frontách ustupovalo,
Moravec nepolevoval ve svých projevech proněmeckého aktivismu. Stále psal do
Lidových novin, pořádal přednášky a měl projevy v rozhlase. Toto všechno stále
vykonával s pílí jemu vlastní, a to i přes to, že si jako odborník na vojenské otázky
a bývalý voják musel uvědomit, že válka je pro Německo již dávno prohraná.
Ani Moravcově rodině se nevyhnuly rány války. Jeho nejmladší syn Pavel, který byl
z otcova přičinění členem hitlerjugend, byl zabit na soustředění v Salcburku. O svých dvou
starších synech, Igorovi, který bojoval v řadách SS a Jiřím, který byl v řadách wehrmachtu
jako kreslíř, neměl Moravec dlohou dobu žádné zprávy.
V den začátku Pražského povstání, 5. května 1945, chtěla okupační správa uklidnit
situaci tím, že nechá v rozhlase promluvit právě Moravce. Jelikož rozhlas na Vinohradech
byl obsazen povstalci, měl být Moravec převezen do Mělníka. Při cestě Chotkovou ulicí
došel autu benzín a během doplňování paliva se Emanuel Moravec zastřelil.
Tak zemřel „nejnenáviděnější muž“ protektorátu.
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2. Armáda, politika, společnost
Po vzniku Československa se otázka armády dostala do popředí prakticky ihned.
Nejprve bylo nutné bránit novou republiku proti Maďarské republice rad, a poté proti
Polsku v sedmidenní válce o Těšínsko. Armáda československého státu se tak musela
budovat za poměrně ztížených podmínek.24 Jak obtížné budování zcela nové armády bylo,
velmi

pregnantně

vystihuje

Moravcův

povzdech

v jeho

knize

Úkoly

naší

obrany:25„Nestačilo však vyhlásit samostatnost. Osamostatněné území bylo třeba obsadit,
ovládnout, uspořádat. Tam, kde se prostě zvětšoval starý stát, jako to bylo u Italie,
Jugoslavie a Rumunska, nebyla to nijak složitá věc. Armády těchto království se prostě
daly na pochod a území, které se k nim dobrovolně připojilo, obsadily. Jinak bylo u státu,
který se po třech stech letech obnovil a který žádné armády neměl.“26 Pomocnou ruku,
v počátcích československé branné moci, podala Francie a Itálie. Na konečném formování
československé armády se však podílela pouze Francie. Na základě smlouvy z 20. ledna
1919 byla ustanovena Francouzská vojenská mise v ČSR,27 která měla pomoci vybudovat
československou armádu.28
V rámci Francouzského aliančního bloku byla armáda ČSR budována podle
francouzského vzoru a pod vlivem Francouzské vojenské mise. Názory na to, jak by měla
vypadat armáda nově vzniklého státu včetně toho, k jaké vojenské koncepci by se měla
přiklonit, se po celou dobu trvání samostatnosti ČSR různily. Ve 30. letech 20. století se
nad ideální koncepcí armády zamýšlel i Emanuel Moravec.

2.1. Armáda a její vývoj
Armáda, stejně jako každá jiná organizace, si během své existence prošla určitým
vývojem. Během tohoto vývoje prodělala armáda několik stadií. V prvopočátcích to byla
armáda miliční a žoldnéřská. Armády žoldnéřské byly, dle Moravcova soudu, zvláště
vhodné pro soukromé válčení za účelem územního zisku. Války vedené žoldnéři byly
povětšinou krátké. Najímání vojska na delší operace bylo zaprvé velmi nákladné, zadruhé
24
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vždy hrozilo riziko, že nepřítel vyčerpané námezdní vojsko přeplatí a armáda tak přijde
vniveč. Armád žoldnéřských bylo také používáno tam, kde to umožnovala hospodářská
moc, tedy kde byla země dostatečně bohatá. Ruku v ruce s hospodářskou mocí, a tedy též
bohatstvím, šla i pohodlnost. Lépe řečeno neochota plnit brannou povinnost či „vojančit“.
Postupem času se ukázalo jako nutnost mít stálou armádu. V době před první světovou
válkou se občanské armády evropských států sestávaly z malé části profesionálů, které
doplňovaly miliony vycvičených záložníků. V tomto duchu byly formovány i armády
evropských států v meziválečném období.29 Tato rámcová armáda, doplňovaná branci, se
může na první pohled jevit jako impozantní síla. Moravec však poukazoval na určitá
nebezpečí plynoucí z masovosti těchto armád.
Prvním nebezpečím velkých armád je nacionalismus. Moravec zde dává za příklad
Rakousko-Uhersko a dává jej do protikladu s Francií.30 Oba státy měly před první světovou
válkou všeobecnou brannou povinnost. V Rakousku nacionální třenice způsobily sníženou
bojeschopnost a nejednotnost armády, což podle Moravce vedlo v konečném důsledku až
ke snížení válečného potenciálu Rakouska-Uherska o jednu třetinu.31 Naproti tomu Francie
se svou silnou a uvědomělou občanskou společností to dokázala a ukázala se jako mnohem
silnější v odolávání válečným útrapám. Jedním z prvních předpokladů k vybudování
kvalitní občanské armády je tedy její kvalita morální a občanská, která nebude rozrušována
třídními či nacionálními rozbroji.
Dalším důležitým faktorem je správný poměr mezi mužsvem a materiálem. Každý stát
si musí nejprve spočítat, jak velkou armádu je schopen vydržovat a kolik kvalitních zbraní
je pro ni schopen vyrobit. Tím se otevírá otázka kvality proti kvantitě. Moravec zastával
názor, že je mnohem důležitější mít dostatek kvalitních a moderních zbraní než mužstva,
které, když nebude kvalitně vyzbrojeno, se stává pouze onou „potravou pro děla“.32
Proti masovým armádám staví Emanuel Moravec armádu žoldnéřskou. Tedy malou
armádu, složenou z profesionálů, dokonale vyzbrojenou a pouze v případě velké nouze
doplňovanou milicemi či branci. Za vzor vzal Moravec armádu německou.33 Tuto
žoldnéřskou, vysoce mobilní armádu lze použít dvěma způsoby. Zaprvé, pokud je stát
29
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napaden, je možné tuto armádu použít ke krytí hranic, a tím umožnit mobilizaci masové
armády. Mnohem výhodnější je ale druhá možnost. Tedy použít tuto armádu k útoku, kdy
nebude potřeba zdlouhavě mobilizovat. Stačí tuto polní armádu živit a zásobovat vším
potřebným.34 Tato armáda bude značně technicky náročná. Její nevýhody si Moravec
uvědomuje. Mobilní armáda rozhodně není pro malé státy, protože je pro ně příliš drahá
a neefektivní. Její velkou slabinu Moravec vidí v tom, že příští válka sice bude válkou
mobilních armád, avšak zároveň také válkou velkých koalicí. Tato armáda je vhodná pro
chirurgicky přesné údery, ale nemůže se pustit do hloubky protivníkova území. Na to už je
potřeba mobilizovaných mas.

2.2. Politik, politika a armáda
V moderním státě, který jako jediný drží ve svých rukou monopol na násilí, se nutně
musí střetávat politika s armádou. V demokratických státech je toto střetávání spíše
minimální z jednoho prostého důvodu: Politik sleduje činnost a chování armády, aby se
nevymkla kontrole. Naopak ve státech nedemokratických, autoritářských, se armáda
s politikou střetává stále. Mnohdy je politika určována právě armádou, avšak ke škodě
celého státu. Moravec vyjadřuje vztah armády a politiky následovně: „Jednotlivec se brání
proti neštěstí pojištěním. Pojistnou prémií státu je náklad na armádu.“35
Primárním cílem každého státu je zajistit mír a klid svým občanům. K zajištění tohoto
míru a klidu slouží mimo jiné i armáda, a to z jednoho prostého důvodu: Stačí jeden
agresivní stát na celém světě a spustí se řetězová lavina zbrojení a konfliktů. Podle
Emanuela Moravce je armáda ve správně fungujícím a demokratickém státě pouze
„nástrojem“ státní vůle.36 Tedy může být využita jak k věcem dobrým, ochraně před
agresory, tak i špatným, sama se stane agresorem proti jiným národům. Je tedy na
politicích, a tím pádem i na národu daného státu, jakou roli armádě určí, zda agresivní či
pasivní/obrannou.
Pokud se nacházíme v mírumilovném demokratickém státě, jehož armáda zastává roli
čistě obrannou, je jakýmsi předvojem armády zahraniční politika. Podíváme-li se na
předchozí velké válečné konflikty, musíme konstatovat, že jim z většiny případů
předcházelo selhání zahraniční politiky, ať již koalicí či jednotlivých států. Válku můžeme
34
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označit za proces politický, a tím i společenský, jelikož společnost z části na politice
participuje.37 Abychom zabránili případnému vojenskému střetu, je nejdříve nutné kvalitně
připravit svoji zahraniční politiku. K tomu je zapotřebí státníků, kteří mají dobré znalosti
moderního vojenství, obrany státu a realistického uvažování.
Jak jsem již výše napsal, Moravec vychází z premisy, že zahraniční politika by měla
vycházet z reálné situace daného státu. Jako příklad dává nejčastěji nějaký malý,
vnitrozemský stát.38 U těchto malých států by měla být vždy na prvním místě zahraniční
politika. Bezpečná existence malých států je podle Moravce zaručena hlavně spojenectvím
buď s dalšími menšími státy, nebo s velmocí. Aby však bylo možné takovéto spojenectví
uzavřít, je důležité nabídnout případnému spojenci či spojencům branné síly, které jsou
v případném válečném konfliktu schopny dostatečně podpořit svou zdatností armády
spojenců.39
Na základě strategické situace daného státu se rozhoduje, jak velké armády bude třeba.
Je nutné brát zřetel i na finanční a hospodářskou stránku státu, tedy co všechno si může
daný stát dovolit a co naopak ne. Moderní politik nesmí oslabit bojeschopnost své armády
tím, že nebude včas zajištěna dodávka nejmodernějších zbraní, munice, ale také výcviku
a velení. Velmi důležité tedy je, aby si moderní politik uvědomil, jak dlouho je schopen stát
svoji armádu zásobovat všemi potřebami k boji.
V otázkách zajištění armády materiálem je podle Moravce velmi důležité najít
rovnováhu. V první řadě politickou, tedy obhájit zbrojení nejen před vlastními občany, ale
i před sousedními státy. S rovnováhou politickou se váže i rovnováha v samotném
zbrojení. Přílišné zbrojení neprospívá dobrým sousedským vztahům, naopak může vyvolat
nejistotu a strach v mezinárodních vztazích. Další negativum je velká zátěž pro národní
hospodářství. Armáda se nesmí stát jakousi černou dírou pro státní peníze. Pokud se
armáda stává pro stát přítěží finanční a hospodářskou, viděl Emanuel Moravec zásadní
pochybení na straně politiků. Právě oni se měli postarat o to, aby potřebám státu
odpovídalo materiální zajištění armády. Ona síla, kterou Moravec viděl v armádě, musí být
bezprostředně usměrňována vůlí politiků, tedy diplomacií a zahraniční politikou.40
Neméně podstatná je též politika vnitřní. Zde Moravec kritizoval poměr politiků
k jejich stranám a veřejnosti. Jakožto ideál předkládal politika, který se, pokud možno, co
37
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nejvíce oprostil od svých stranických zájmů. V otázkách vojenských toto platí dvojnásob.
Politikům nejdříve musí jít o zájmy státní a teprve poté o zájmy jejich strany a zájmy jich
samotných.41
V rámci vnitřní politiky by se měly zdůrazňovat otázky obrany státu právě ze strany
politické reprezentace. Neznamená to začít militarizovat celou společnost, jak to
předvádělo nacistické Německo ve třicátých letech, ale učinit z obrany státu další položku,
jako je otázka sociální či školská. Jako memento poukazuje Moravec na Německo během
první světové války. V Německu byly otázky obrany státu svěřeny do rukou generálů
a politici i jejich voliči na ně zcela rezignovali a nerozuměli jim. To vedlo
k nedostatečnému obeznámení širší veřejnosti s brannými problémy země, a tím
i k nedostatečné kritice práce německé generality.42
Dalšímu nebezpečí, kterému může stát čelit, je ideová nejednotnost jeho občanů.
Pokud selže diplomacie a dojde na nejhorší, tedy válku, je velmi důležité, aby byli občané
státu, pokud možno, co nejvíce ideově jednotní. To však neznamená, že by měla vláda
potlačit svobodu slova. Moravec chtěl omezit ty názory, které „morálně oslabují
bojeschopnost státu“.43 Aby se předešlo takovému rozvratu, je především nutná důkladná
občanská a branná výchova každého jednotlivce. Moravec postupoval až tak daleko, že
pokud se mezinárodně-politická situace zhorší, je důležité začít s pevnou morální
výchovou již v rodinách a školách. Tato ideová pevnost se musí projevovat i v politickém
životě daného státu. Zvláště pokud se jedná o stát malý, a tudíž i početně či fyzicky slabší,
musí svou početní slabost kompenzovat silou mravní, tedy stabilní důslednou politikou.44
Moravcův pohled na politiku je do značné míry idealistický. Politiku bere pouze jako
nástroj zachování státní suverenity, tedy jakousi první linii obrany státu. Jeho představa
ideální politiky a ideálního politika sice vychází z demokratických principů, ale i přesto
můžeme vidět určité autoritativní rysy. Kupříkladu pokud by došlo k válce, Moravec
v tomto případě neváhá a má za to, že je nanejvýš nutné potlačit část občanských práv ve
prospěch obrany země. Zároveň v jeho díle můžeme vidět velmi zřetelnou kritiku
politických poměrů v Československu. Často kritizuje, i když nepřímo, stranickou
roztříštěnost v ČSR, která měla obstát tváří v tvář rostoucí hrozbě nacistického Německa.
41
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Právě zde bych viděl příčinu Moravcovy touhy po jakési nedefinované straně, která bude
vést národ do boje. Stejně tak bylo Moravcem považováno za nebezpečné rozdělení
společnosti na frakce stranické či konfesijní.45 Moravec velmi horoval za to, aby v čase
jako byla třicátá léta, kdy hrozba nacismu se čím dál tím více jevila jako reálná, byla
společnost, právě díky politickému nátlaku, ideově sjednocena bez ohledu na její přání.46
Moravec toto shora vynucené sjednocení obhajoval důkazy z Velké války a říkal, že díky
tomuto politickému tlaku bude sjednocená společnost lépe odolávat hrůzám války.
Obecně můžeme říci, že Moravec měl ideální představu politiků a politiky jakožto lidí,
kteří jsou naprosto oddáni službě svému státu a národu. Zároveň velmi zdůrazňoval
spolupráci politiků a armády, z čehož má vyplynout perfektní připravenost státu na krizová
období. Jako dva velmi si odporující příklady nejčastěji používal ČSR a tehdy již
nacistické Německo.

2.3. Společnost a její příprava na válku
V předchozích dvou kapitolách bylo pojednáno o dvou institucích státu. Obě tyto
instituce však vychází z daleko širšího základu – tímto základem je společnost. Společnost
tvoří každý stát, firma atd. V podstatě celé lidstvo by se dalo zahrnout do jedné
společnosti. Každá společnost má určité klady a zápory, přání a potřeby. V době míru se
společnost chová zcela jinak než v době ohrožení.47 Aby společnost přežila hrůzy války, je
potřeba ji určitým způsobem formovat již v době míru.
Válka jako taková je vytvářena lidmi, a tedy je i lidmi ovlivnitelná. Velmi podobně je
na tom i společnost. Emanuel Moravec se ve svých pracích snažil ukázat, jak je možné
společnost na válku připravit, a to takovým způsobem, aby ze všech hrůz války vyšla co
nejméně pošramocena a poškozena.48 A jelikož společnost tvoří lidé, ukazuje, jak by se měl
chovat i každý jednotlivec.
Mezi prvními, kdo by měli společnost vést a pomáhat jí v těžkých dobách, je podle
Moravce inteligence: „Náš inteligent, každý bez výjimky, dojde-li k válce, bude musit ze
všech sil přispět k obraně státu.“49 Proto je velmi důležité, aby inteligence byla vzdělaná
45
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v tom, co Moravec nazýval „branná výchova“. Tedy nauka o obraně státu, válce a dalších
věcech. Neznamená to, že by se měla celá společnost militarizovat. Naopak jde o to, aby
alespoň zhruba tušila, co ji může potkat a snažila se tomu předejít. Pokud jí nezbude jiná
možnost, aby měla schopnosti, znalosti a povědomí o tom, jak se efektivně bránit
případnému agresorovi.50
Vzdělávání společnosti v otázkách vojenských klade Moravec velmi vysoko.
V kontextu doby, ve které psal, tedy třicátá léta 20. století, velmi kritizoval pacifismus
a nezájem o otázky branné politiky ve společnosti. Neznamená to však, že by chtěl
společnost za každou cenu militarizovat. Proti nezdravé militarizaci se má postavit
objektivní poznání, tedy vojenská osvěta. V rámci této objektivní vojenské osvěty by se
inteligenci, a tím i celé společnosti, mělo ukázat na války předešlé. Na útrapy, které
způsobily, a na jejich cenu, kterou bylo nutno za tyto konflikty zaplatit.51
Proč tak velký důraz na tuto osvětu? Moravec to odůvodňoval tím, že studiem válek se
„ztrácí vášeň pro válečná dobrodružství“.52 Tedy že člověk znalý historie se velmi těžko
nechá zlákat militarismem a válečnou propagandou. Jako příklad úspěšné branné výchovy
ukazuje Moravec na Německo.53 Zde se i přes omezení daná mírem z Versailles podařilo
společnosti vštípit alespoň základní povědomí o válce a přípravě státu na ni.
Jak by tedy tato branná nauka měla v ideálním případě vypadat? Moravec se domnívá,
že s brannou výchovou by se mělo začínat již na gymnáziích a pokračovat by měla až do
ukončení vysokoškolského vzdělání.54 Speciální kategorií jsou pro Moravce politikové,
kteří by měli být seznámeni s brannou výchovou v první řadě. V zásadě je možné brannou
výchovu rozdělit do několika oblastí. Za a) strategická situace státu, tedy jaké jsou vztahy
se sousedy, kdo je největší hrozbou pro mír v daném státě a podobně. Za b) porovnání
armád sousedních států či soupeřících aliancí, kterých je daný stát členem. A konečně za c)
jak asi bude vypadat příští válečný konflikt a jaký bude mít dopad na společnost v daném
státě.
Tím, že se na školách bude vyučovat branná výchova, sleduje Moravec dva cíle.
V první řadě je to informovanost široké vrstvy obyvatel o válečných potřebách státu, tedy
o tom, jaké množství materiálu je potřeba k provozování třeba i jediné pěší divize.
Zároveň, v případě válečného konfliktu, je zde připraven kádr pracovníků, kteří mohou
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pomoci s řízením válečné výroby a života státu. Druhý cíl je víceméně odvozen od
prvního. Díky poznání války ze všech jejích úhlů Moravec doufá, že se povede zabránit
militarizaci společnosti, a tím i co nejvíce oddálit další potenciální konflikt.55
Za neméně podstatnou roli této výchovy považuje Moravec i jisté morální zocelení.
V praxi třicátých let 20. století to především znamenalo odmítnutí politiky appeasementu
a ustavičného brojení proti armádě a válce. Znamená to ochotu pracovat pro dobro
společnosti, ve které se daný jedinec nachází. V rámci této ochoty se považuje za
samozřejmé, že v případě ohrožení státu jedinec ochotně nastoupí službu tam, kde mu bude
určeno, buď v armádě, ve výrobě, či jinde.56 Bez morálně pevného občana je totiž
jakýkoliv materiál, který by byl použit na obranu státu, jen hromadou šrotu.
V rámci Moravcových úvah o přípravě společnosti na budoucí konflikty, hraje velmi
důležitou roli žena. Ženě přisuzuje Moravec nezastupitelnou úlohu ve výchově budoucích
generací, které budou odvážně bránit národ a stát, v němž se narodily.
Proto, aby společnost měla dobré mravní základy, a dokázala se také úspěšně bránit
případným agresorů, považuje Moravec za základní stavební jednotku rodinu. Rodina
zajišťuje život společnosti a státu. Zajišťuje také nové brance pro armádu, a tím se podílí
na obraně státu. Pokud chceme mít kvalitní armádu pro obranu státu, potřebujeme nejen
dostatek materiálu, ale především kvalitní brance. A právě tyto brance armádě dodává
rodina.57
Role ženy, při formování morálních hodnot občana státu, je, podle Moravce,
nezastupitelná.58 Právě žena, a potažmo tedy i rodina, má vychovávat potomky k úctě
k vlasti a k ochotě bránit její svobodu. Neznamená to, že by ženy měly milovat válku, to
vůbec ne. Stejně tak je špatné, aby ženy vychovávaly své potomstvo k odporu proti branné
službě, a tak i ke zbabělosti. Ostatně Moravec říká, že „ženy nesmějí nám vychovávat
strašpytle a kasárny hrdlořezy“.59
Proč je ale pro Moravce tak důležitá právě žena? Domnívá se, že přístí válka bude,
oproti minulým konfliktům, naprosto odlišná v tom, že již nebude rozlišovat frontu a týl.
Ke smazání tohoto rozdílu má posloužit letecké bombardování týlu. Z toho vyvozuje, že
pokud bude zlomena morálka civilního obyvatelstva v zázemí, uspíší to i rozklad morálky
mezi vojáky na frontě a ukončení konfliktu.
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Aby obyvatelstvo v zázemí vydrželo bombardování, je podle Moravce zapotřebí, aby
se naučilo bránit proti tomuto nebezpečí. Zvláštní důraz klade na to, aby ženy dokázaly
ošetřovat zraněné a zároveň měly pevné nervy a nepropadaly panice. V neposlední řadě je
zde zdůrazněn talent žen pro organizaci. Moravec poukazuje na skutečnost, že ženy
v budoucím válečném konfliktu budou nést hlavní zodpovědnost za organizaci týlu.
Současně budou muset v průmyslu nahradit muže, kteří narukují.
I přes to, že bude v příští válce potřeba žen v týlu čím dál tím větší, je nutné, aby si
národ stále uchovával přirozenou míru natality. Moravec poukazuje na to, že každá válka si
vynucuje nejen velké počty obětí, ale zároveň se velmi snižuje porodnost.60 Proto je podle
něj nutné mít na zřeteli populační politiku, zvláště pokud se jedná o zemi s menším počtem
obyvatel, která je obklopená velkými sousedy. Jako příklad uvádí Německo a Itálii, kde se
ve 30. letech velmi dbalo na populační politiku, a dává je v tomto ohledu za vzor pro
Československo. Důležité podle Moravce je, aby ženám nebylo bráněno mít děti.
Moravec se domnívá, že je zbytečné, aby se žena vyrovnala muži tím, že bude
odvedena stejně jako on. Poukazuje na zjevné fyzické rozdíly mezi muži a ženami. Naproti
tomu kladně vyzdvihuje péči žen jako ošetřovatelek či sester. V Moravcových úvahách
zaznívá velká kritika určitých částí ženské emancipace.61 Snaží se vyzdvihnout úlohu ženy
v zachování národa. Argumentuje tím, že pokud ženy nastoupí vedle mužů do zákopů,
bojová hodnota armády se zvýší nepatrně. Zato v týlu nastane chaos nedostatkem
náhradních pracovních sil, a co je nejdůležitější, národ začne vymírat.
Nejde jen o to, že by ženy fungovaly v dobách války jako náhradní pracovní síla.
Moravec poukazuje na další problém, a to psychologického charakteru. Poukazuje na větší
odolnost mužů čelit velkému psychickému tlaku, jakému je vystaven bojující voják.
Naproti tomu ženy charakterizuje jako daleko citově jemnější, tím pádem schopnější
pomoci vojákům, kteří se zúčastnili války, v návratu k normálnímu mírovému životu.
Moravec se přímo děsí toho, že by se ženy účastnily válek přímo na frontové linii.
Poukazuje na to, že příští generace vzešlá z těchto žen by byla naprosto morálně otupělá ke
všem hrůzám války.62
Vedle toho, že se přirozená natalita sníží, je ohrožena i výchova budoucích občanů,
protože jejich matky na ně nebudou mít čas. Právě důraz na mravní výchovu budoucích
občanů má pomoci státu v případě jeho napadení agresorem. Mravně pevný občan,
Moravec jej nazývá „pevný chlap s tvrdým vojenským srdcem“,63 se nebude bát narukovat,
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bránit stát proti agresi a v neposlední řadě za svobodu státu položit život. Mravní výchovu
a vedení ke statečnosti budoucích občanů mají mít na starosti právě ženy.
Mohlo by se zdát, že Moravec v ženách vidí jen jakýsi stroj na plození dětí. Není tomu
tak, naopak. Ženám přisuzuje péči o zachování národní identity a mravní síly. Muži sice
budou povoláni bránit stát v případě ohrožení, ale na ženách záleží to, aby dokázaly
vychovat občany, kterým nebude zatěžko bránit svůj stát před případnými agresory.
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3. Meziválečná vojenská teorie
Po ukončení první světové války se svět vzpamatovával ze všech hrůz, které do té
doby způsobil tento zatím největší a nejrozsáhlejší konflikt. Jednou z reakcí bylo pořádání
konferencí o odzbrojení na půdě Společnosti národů. Během několika málo let snahy
o odzbrojení vzaly za své a místo nich se objevila potřeba zabezpečit stát proti případným
agresorům.
V této době se velice dynamicky rozvíjela i vojenská teorie. Až do první světové války
se armády připravovaly na „minulou válku“. Obrovský technologický pokrok před první
světovou válkou a během ní nebyl vůbec reflektován v rámci vojenského myšlení té doby.
Po první světové válce, oproti předešlým letům, se vojenské myšlení rozvinulo v nebývalé
šíři.
Jedním z nejdůležitějších impulzů pro vojenské teoretiky meziválečného období bylo
opětovně nedopustit hrůzy zákopové války. Jedním z prostředků, jak zabránit opakování
zákopové války, měl být tank.64 Tank se po jistou dobu stal jakousi modlou, která měla
vyřešit všechny problémy tehdejšího válčení. Posléze bylo zjištěno, že tank je bez podpory
pěchoty a dělostřelectva jen pouhá hromada šrotu. Postupně se docházelo k názoru, jak je
nutné zrychlit pohyb armády, a tím i jejího manévrování. K zrychlení přesunu armád mělo
dojít za pomoci mechanizace. Vrcholným snem řady tehdejších teoretiků bylo, aby armáda
budoucnosti byla plně mechanizovaná.65 Takže dělostřelectvo, pěchota a konečně i útočná
vozba se budou přepravovat na pásových či kolových transportérech.66
Mezi většinou vojenských teoretiků, zabývajících se pozemní armádou, se však
objevili výjimečně i tací, jako například v Itálii Giulio Douhet, kteří se soustředili na další
novou zbraň – a tou bylo letectvo. Postupem času nacházejí nové způsoby, jak novou zbraň
využít co nejdokonaleji.67
Emanuel Moravec reflektoval tyto posuny ve vojenském myšlení. Jeho práce se
většinou soustřeďovaly na Československo, popřípadě na prostor střední Evropy. Hlavní
snahou bylo přednést koncept ideální obrany a armády pro Československo. Jako hlavního
nepřítele vnímal Německo a jeho expanzivní politiku vůči svým sousedům. I přes to, že se
Moravec primárně soustředil na situaci Československa a jeho možnosti, zapojil do svých
úvah i nejmodernější příspěvky světového vojenského myšlení.
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Málokteré období v historii nám může ukázat tak velký myšlenkový zvrat, jako těch
několik let, bezprostředně následujících po skončení první světové války. Slibně se
rozvíjející nové koncepty válčení, které se začaly objevovat během snah o prolomení
zákopových linií ve Velké válce, byly postupně omezovány nebo nuceny začlenit se do
standardních rámců armád. Státy musely značně omezit svoje výdaje na zbrojení, které za
léta války narostly do abnormálních rozměrů. Omezení přísunu peněz na minimální úroveň
se negativně projevilo nejen ve výzkumu, ale i ve vojenské teorii, protože následovalo
propouštění z armády a její následná redukce na minimum.
Společně s těmito omezeními nastal velmi výrazný myšlenkový posun směrem do
leva, a to u většiny evropské populace. S takovýmto myšlenkovým posunem se pojila
i velká míra pacifismu a idealismu. Většina obyvatel se na vojáky a armádu dívala v lepším
případě s opovržením. Armáda, podle jejich mínění, byla již jen jakýsi relikt minulosti,
případně velmi drahá hračka, které v budoucnu rozhodně nebude potřeba. Nový věk měl
být zcela oproštěn od válečných konfliktů a na zemi měl zavládnout mír.
Této idealistické představě podlehly i politické reprezentace jednotlivých zemí. Na
půdě Společnosti národů – i mimo ni – proběhlo několik konferencí o odzbrojení, díky
kterým se mělo předejít budoucím konfliktům. Po zkušenostech z první světové války
měly být armády pod ještě větší civilní kontrolou. To proto, aby se nemohla opakovat
situace jako v Německu během Velké války. I přes tyto nesnáze se objevovaly stále nové
teorie a nové myšlenky ve vojenské strategii.
Jedním z významných vojenských teoretiků té doby byl J. F. C. Fuller. Protože první
světová válka skončila v roce 1918, jeho ambiciózní plán pro vedení operací v roce 1919
se již neuskutečnil.68 Fuller velmi správně odhadl význam nové zbraně – tanku. Na rozdíl
od mnoha dalších teoretiků se pro Fullera tank nestal modlou, která vyřeší vše. Přichází
s revoluční myšlenkou na spolupráci tanků a letectva při plnění úkolů na bojišti.69 Zároveň
pracuje s novým aspektem boje, a to s psychologií. Novými technologiemi, které byly
tehdy k dispozici, se otevíraly možnosti ovlivnit psychologii jednotlivých vojáků, jak
vlastních, tak protivníků. K těmto psychologickým aspektům boje se přidala další možnost
– ovlivnit psychiku lidí v zázemí díky letectvu a jím prováděnému systematickému
bombardování měst, průmyslu a dalších strategických objektů.
Fuller se ve svých úvahách o budoucích konfliktech postupně dostává do stále větších
abstrakcí a dopouští se některých chybných predikcí. V první řadě velmi podcenil úlohu
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dělostřelectva v příštích konfliktech. Podle Fullerových úvah dělostřelectvo postupně zmizí
a jeho úlohu si mezi sebe rozdělí tanky a letadla.70 Ve svých úvahách šel až tak daleko, že
uvažoval nad operačním nasazením mechanizovaných armád, podobně jako nad nasazením
flotil na mořích. Jeho plány počítaly s průlomy do velké hloubky a zároveň s manévry
v řádech stovek kilometrů, což v té době bylo nejen naprosto technicky a technologicky
nemožné, ale i během následujících let logisticky neuskutečnitelné.
Pohyb se stal jednou z Fullerových základních myšlenek. Pohyb měl být tou určující
věcí, která měla změnit bojiště. A právě pohybu se mělo podřídit vše ostatní. Za touto,
skoro zoufalou, snahou, je možné vidět zkušenosti z první světové války. Je to snaha
o navrácení manévru, a tím pádem i pohybu, na bojiště. Právě manévry velkých
motorizovaných jednotek měly zabránit statickému a pozičnímu válčení, známému z první
světové války.71
Tato idea však měla jednu podstatnou slabinu. Fuller uvažuje v naprosto nereálných
podmínkách a vůbec nezohledňuje i prosté fyzikální zákony. Počty vojáků i techniky vůbec
neodpovídají ekonomickým možnostem daných států. Velikost mechanizovaných útvarů
navíc znemožňuje manévrování na takovém stupni, a tak rychle, jak si to představoval
i sám Fuller.72
Poněkud odlišný pohled na překonání stínů první světové války měl italský vojenský
teoretik Giulio Douhet. Jeho koncepce se od Fullerových vizí poměrně výrazně liší
v pohledu na obyvatelstvo. Zatímco Fuller se primárně soustředil na rozhodnutí konfliktu
na bojišti, Douhet se zaměřuje na civilní obyvatelstvo a zázemí za frontou.
Douhet se v roce 1918 stal vedoucím italského centrálního úřadu pro letectví a po
zbytek svého života se věnoval vývoji co nejdokonalejšího využití nové zbraně. Uvědomil
si, že ačkoliv bylo letectví v tehdejší době ještě v plenkách, jeho potenciál tkvěl v obtížné
bránitelnosti.73 Protiletecká obrana byla v té době, na rozdíl od obrany proti tankům
a mechanizované pěchotě, velmi málo účinná. Této slabiny si byl Douhet velmi dobře
vědom, a proto pracoval s teorií, že letadla ve vzduchu jsou čímsi nedotknutelným
a nezranitelným.
Zároveň se Douhet zaobíral myšlenkou, že se letadla dostanou velmi rychle na ta
místa, kam se pozemní armáda musí velmi těžce probojovávat. Letectvo navíc mohlo
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udeřit na protivníka v jeho neuralgickém bodu, tedy na továrny produkující výzbroj, na
spojovací uzly či na velitelská stanoviště. Douhet šel však ve svých teoriích ještě dál. Byl
prvním, kdo formuloval jako jeden z možných cílů v porážce protivníka, zlomení
morálního odhodlání jeho civilního obyvatelstva v zázemí.74
Totální devastace zázemí a morálky civilního obyvatelstva se měla stát rozhodným
faktorem ve vývoji příštích válek. Tento model poměrně značně rezonoval i v našem
prostředí. Moravec se, pravděpodobně ovlivněn právě Douhetem, domníval, že na příští
vojenský konflikt bude mít velký vliv právě letectvo.75 Oba dva si taktéž uvědomovali, jak
bude důležité zlomit odhodlání obyvatelstva pro pokračování války. Rozdíly v jejich
nahlížení na civilní obyvatelstvo jsou však přece jen patrné. Douhet přemýšlí více
ofenzivně. Je přesvědčen, že obyvatelstvo bude sloužit jako snadný a lehký cíl. Naproti
tomu Moravec se ve svých úvahách zaobírá spíše přípravou obyvatelstva na tuto možnost
vedení budoucí války.76
Můžeme zde tedy vidět dva pohledy, které jsou sice v určitých ohledech od sebe
odlišné, ale zároveň mají jedno společné – civilní obyvatelstvo se stává poprvé jedním
z primárních cílů, a tím i prostředkem, skrze který je možno přivést válku do vítězného
konce.
Jak Douheta, tak Moravce dohnal jejich zápal pro letectvo až k poněkud obskurním
teoriím. Douhet klade letectvo nade vše. Domnívá se, že mohutné letecké armády
o tisícovkách strojů dokážou protivníkovi způsobit katastrofální ztráty jak v zázemí, tak i
bez větších ztrát kompletně zničit jeho pozemní armádu.77
Moravec se, s určitým časovým odstupem, vyjádřil poněkud jinak. Souhlasí
s Douhetovým principem strategického bombardování, ale zároveň nezavrhuje pozemní
síly. Je si vědom, že primárním nepřítelem Československa je Německo a jen leteckými
silami je nemožné ČSR ubránit. Proto se Moravec na příští válku dívá, ovlivněn
Douhetem, nejprve jako na souboj leteckých armád Francie a Německa. 78 Zde vidí
podstatnou část úspěchu v této válce. Podle něj vítěz vzdušného souboje zabrání
poraženému mobilizovat.
Moravec nepřeceňuje tolik sílu letectva a nesouhlasí s Douhetem v tom, že právě ve
vzduchu se rozhodne budoucí válka. Jeho sílu vidí ve strategickém bombardování, tím
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i v zastrašení civilního obyvatelstva a v krytí mobilizace. Zároveň se, na rozdíl od
Douheta, zabývá tím, jak potenciální ztráty, způsobené nepřátelským letectvem, snížit na
minimum. V první řadě mu jde o zabezpečení průmyslu, a to tak, aby byl co možná nejdále
od aktivního rádiusu nepřátelského letectva. Moravec totiž nevěří, že další válka bude díky
nové technice krátká, a proto je podle něj důležité zachovat průmysl co nejdéle
nepoškozený.79 Naproti tomu Douhet je přesvědčen, že právě masivní letecké
bombardování povede k rychlému konci budoucího konfliktu.80
Oba dva se však shodují v tom, že je potřeba připravit obyvatelstvo na to, aby přežilo
takovouto válku pokud možno s co nejmenšími ztrátami. Velmi zajímavé je i to, že oba
teoretici se shodují na zdůraznění morálního aspektu této přípravy. Jak Moravec, tak
Douhet si stěžují na pacifismus a humanismus, v kterých vidí hlavního nepřítele odolnosti
společnosti v případě budoucí války.81
Moravec se liší od Douheta tím, že za hlavní viníky tohoto mravního úpadku označuje
intelektuály. Jednu z možností, jak společnost připravit na budoucí konflikt a zocelit ji, vidí
ve výchově a formaci žen, přičemž právě v ženách vidí naději na mravní obrodu
společnosti.82
Nejen na ženy, ale i na celou společnost Moravec nahlíží pohledem značně
ovlivněným italským fašismem. Vládu pevné ruky a obecně autoritářské režimy
v jakékoliv podobě dávaly Moravcovi zvláštní jistotu toho, že národ, a tímto národem je
myšleno Československo, bude díky pevné vládě připraven na jakoukoliv válku. Paradoxní
je, že Moravec velmi často dává za vzor německou armádu a řád, který byl po roce 1933
nastolen Hitlerem. Přičemž jedním dechem dodává, že právě Německo bude
nejpravděpodobnější vojenský protivník Československa.83
Fuller takovým nadšením pro letectvo, jako Douhet a Moravec, nehýří. Naopak. Důraz
klade na pozemní síly, coby rozhodující prostředek na poražení nepřítele a letectvu
přisuzuje roli taktické podpory, která je sice velmi důležitá pro vedení bojových operací,
ale nikoliv rozhodující.
Stejně jako Douhet se i Fuller zamýšlí nad psychologickými aspekty boje. Fullerovo
pojetí války a teorií s válkou spjatých, je ale na rozdíl od Douheta či Moravce, mnohem
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více vědecké. Zaměřuje se především na psychologii jednotlivých vojáků.84 Zvláště pak
vyzdvihuje genialitu jednotlivých důstojníků a velitelů. Vliv geniality vojevůdců na průběh
vojenských operací dokazuje na příkladech z historie, a jako jednu z podmínek výhry ve
válce považuje genialitu ve velení armády.85
I přes to, nebo snad právě proto, že se Fuller zabýval psychologií boje, a její co
největší zvědečtění, začal se zaplétat i do různých okultních praktik, které se snažil vyložit
jako pozitivně působící aspekt. Kromě tohoto, poněkud obskurního zájmu o okultismus, se
Fuller začal velmi nápadně přibližovat svými výroky fašismu a obecně autoritativním
režimům.86 Do určité míry se jeho postupný přechod k fašismu podobá Moravcovi. I Fuller
se během svých experimentů s okultismem a jeho praktikami začal zabývat otázkami
společnosti a její přeměnou na bezchybný stroj pracující pro válku. Ve svých teoriích
nezacházel do takové hloubky jako Moravec, ale i přesto jsou některé teorie v několika
oblastech mnohem radikálnější. Jeho představa branné výchovy pro chlapce a dívky by
měla začít již od 4 let věku.87 Moravec v tomto ohledu nezachází do takových extrémů.
Soustředí se spíše na politiky a elity daného národa.88 Oba společně se však vyslovují pro
to, že je bezpodmínečně nutné, aby společnost byla na válku připravována a postupně
nucena k jednotnému patriotistickému smýšlení. Jak Moravec, tak Fuller a Douhet tuto
unifikaci společnosti zdůvodňují tím, že v budoucích konfliktech se právě takto sjednocená
společnost pod vládou pevné ruky dočká vítězství.
Paradoxní je, že z těchto tří myslitelů měl objektivní důvod pro zanevření na tehdejší
společnost pouze Fuller. Moravec byl na počátku 30. let již známým teoretikem
v Československu a podporu dostával jak z nejvyšších míst, tak i od prezidenta Masaryka.
Douhet byl v té době v čele italského úřadu pro letectví a zároveň jeho teoriím dopřával
sluch i samotný Mussolini.89 Naproti tomu Fuller byl za svá, mnohdy ostrá, prohlášení
o nekompetentnosti nejvyšších velitelů britské armády postupně přeřazován na stále méně
důležitá místa, až byl nakonec z armády propuštěn úplně.
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Nemyslím si, že toto by byl hlavní důvod pro jejich příklon k autoritativnímu způsobu
vlády. Jak Fuller, tak Moravec se totiž mohli na vlastní oči přesvědčit, že demokracie nemá
armádu jako svou hlavní prioritu. Fuller zvlášť dobře viděl jak obtížné, a v jeho případě
dokonce nemožné, je snažit se prosadit jakoukoliv revoluční myšlenku. Fuller byl v této
době navíc obviňován z naprostého odcizení se realitě. Jeho myšlenky o velkých
mechanizovaných silách byly brány jako fantazie. Moravec z vlastní zkušenosti věděl, jak
velmi bídný byl život, nejen obyčejného vojáka, ale dokonce i důstojníka z povolání
v tehdejším Československu. Přestože o těchto problémech neustále psal a přednášel, nijak
se to neprojevovalo v reálném zlepšení situace v armádě jako instituci. Teprve hrozba
nacistického Německa donutila vlády v Anglii, v Československu a ve Francii výrazně
přehodnotit jejich dosavadní způsob financování armády.
Je pravděpodobné, že právě z jejich zklamání demokracií pramení ničím
neopodstatněný a, zvláště u Moravce, naprosto nekritický obdiv k italskému stylu fašismu
se všemi jeho projevy. Obzvlášťě paradoxní je tato situace u Moravce. Na jedné straně je
naprosto nekritický a velmi vstřícný k italskému fašismu, ale na straně druhé neustále
varuje před německým nebezbečím.

3.1. Technika, technologie a její vliv na teorii
Jedno oblíbené rčení, které se pojí s vojenstvím, je, že „armády se vždy připravují na
minulou válku“. Až do první světové války toto rčení platilo více méně beze zbytku. Velká
válka právě ukázala, jak moc technika a moderní technologie předběhly tehdejší myšlení
ve vojenství.
Přestože 20. léta armádám evropských států příliš nepřála, vojenští teoretikové si
význam technologického pokroku a jeho využití v příštím válečném konfliktu uvědomovali
a zapojovali jej do svých myšlenek a vizí. Ve 30. letech pak můžeme vidět zvláště
v Německu, že se s inovacemi a jejich aplikacemi ve vojenství, počítá naprosto
samozřejmě.90
Jako první si významu technických inovací pro vojenství všiml Fuller. Pracuje
s myšlenkou, aby nové zbraně co možná nejméně narušovaly chod průmyslu jak v době
míru, tak v době války.91 Je velmi překvapivé, že za první zbraň, která odpovídá těmto jeho
představám, považuje Fuller plyn.92 Plyn je, oproti lodím, letadlům či tankům, poměrně
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levný. Lze jej vyrábět ve velkém množství, a přitom se dá i snadno utajit. Je zajímavé
slyšet od zarytého propagátora mechanizace a tanků, že právě plyn může způsobit na
bojišti větší šok než tanky či dělostřelecká palba.
Velmi podobný názor jako Fuller zastával i Moravec. Plyn bere jako zbraň, která se
určitě bude používat v příštím konfliktu. Spolu s letectvem a propagandou bude plyn podle
Moravce hrát jednu z rozhodujících rolí v budoucí válce.93
Fuller vidí v technických inovacích možnost, jak se znovu vrátit k tzv. „rozhodující
bitvě“. Díky moderním bojovým prostředkům by se totiž na bojiště opětovně vrátila
mobilita, a tím i manévr. Navíc díky nové technice se rozhodnutí na bojišti uspíší, bitvy
budou sice náročnější na prostředky, ale o to kratší. Fuller doufá v to, že po návratu
„rozhodujících bitev“ bude utrpení civilního obyvatelstva v zázemí zmenšeno na
minimum.94
Nové bojové prostředky však donutily vojenské teoretiky začít se zajímat o jednu, pro
ně zcela novou, věc – a tou byl průmysl. Munice, děla, letadla či lodě se musely někde
vyrobit. Během první světové války zázemí a fronta byly dva naprosto odlišné světy. I přes
první nesmělé pokusy Němců o strategické bombardování Anglie pomocí vzducholodí se
lidé mimo dosah dělostřelectva mohli cítit bezpečně.
Douhetova teorie o strategickém bombardování a velký technologický pokrok
v letectví a automobilismu dával tušit, že nadále již zázemí v takovém bezpečí nebude.
Více méně to odporovalo i Fullerově myšlence na urychlení konfliktu a ušetření
obyvatelstva v zázemí. Nově se zde objevila starost o to, jak nejúčinněji uchránit svůj týl
a civilisty v něm.95
Kromě plynů a letectva se hlavní pozornost soustředila na mechanizované vojsko
a mechanizaci celých armád. Vyvstala však otázka, zda mít jen malou elitní profesionální
armádu, vybavenou tím nejlepším a nejmodernějším, nebo mít několik elitních divizí,
kolem kterých se bude formovat zbytek armády. Anebo zda mít plně motorizovanou
a mechanizovanou celou armádu včetně zmobilizovaných záložníků?
Ideálem byla třetí možnost, tedy mít všechno motorizováno. Tento ideál však byl
v době míru naprosto neproveditelnou záležitostí, jelikož ekonomická síla států nebyla
schopna vydržovat a produkovat tak drahou výzbroj a výstroj v takových počtech.
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Fuller se domníval, že právě cena těchto prostředků povede k tomu, že armády budou
redukované jen na malé profesionální jednotky. Zároveň se domníval, že v příštím
konfliktu budou mít rozhodující vliv perfektně vycvičené malé armády s těmi nejlepšími
a nejkvalitnějšími zbraněmi.96 Hned za nejlepšími zbraněmi stojí, podle Fullera, co možná
nejlepší a nejkvalitnější kádr důstojníků, přičemž důraz klade na velmi pečlivý výběr
každého jednotlivce.
Fullerův model malé profesionální armády byl vhodný pro Británii nebo Německo,
které k tomuto modelu bylo donuceno Versaillským mírem. Naproti tomu Francie a její
spojenci, mezi něž patřilo i Československo, vnímali tuto situaci poněkud jinak.
Francie stále vzpomínala na dobu francouzské revoluce a odtud vzešlého konceptu
národa ve zbrani. Z první světové války si pak Francouzi odnesli trauma z nedostatku
palebné síly, konkrétně těžkých děl.97 To vedlo k situaci, že skoro veškeré inovace
v armádě musely brát ohled na to, aby primárně zvyšovaly palebnou sílu. Ve výsledku to
znamenalo kladení důrazu na zvýšení počtu prostředků palebné podpory, přičemž mezi tyto
prostředky byly zařazeny i mechanizované síly a letectvo.
K podobnému účelu byla postavena i tzv. Maginotova linie. Případný útočník, ať už
z Německa nebo později z Itálie, měl narazit na neprostupnou hráz oceli, betonu
a obrovské palebné síly. Díky této linii a koncepci soustředěné primárně na palebnou sílu
se mělo docílit ušetření francouzských vojáků, a hlavně nedopustit masakry francouzské
pěchoty, jako za první světové války. Poté, co bude nepřítel udolán palbou a marným
dobýváním opevněných linií, měla zaútočit francouzská pěchota.
Díky tomuto zaměření se Francouzi dobrovolně vzdávali možnosti útočit. Bez
potřebné motorizace byla však francouzská armáda velkým molochem. V případě konfliktu
spotřeboval téměř veškeré své motorizované prostředky na dopravu obrovského množství
střeliva. Další důsledek byl, že francouzská armáda byla velmi těžkopádná a jen velmi
obtížně manévrovala. S nastupujícím obdobím motorizovaných a mechanizovaných
jednotek se těžkopádnost jevila jako velmi nebezpečná.98
Jedním z těch, kdo velmi dobře věděl, v jak nelichotivé situaci se francouzská armáda
nacházela, byl, tehdy major, Charles de Gaulle.
A právě de Gaulle si velmi dobře uvědomoval v jak obtížné situaci se nacházela celá
Francie. Technologickým pokrokem se prakticky veškerý její průmysl, situovaný na severu
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a severovýchodě Francie, ocitl v doletové vzdálenosti bombardérů. V důsledku doktríny,
která měla značně defenzivní charakter, se nepředpokládalo, že by se doletová vzdálenost
zvětšila případným výpadem na protivníkovo území.
V prvé řadě de Gaulle zpochybňuje onu tolik přeceňovanou sílu pevností a stálých
opevněných linií.99 Podobně jako Fuller i de Gaulle se zaměřuje na psychologickou stránku
vojáků sloužících v pevnostech. V příští válce, v které se předpokládá plno manévrů,
budou pevnosti velmi záhy po započetí bojů odsouzeny k obklíčení, což do značné míry
podlomí morálku vojáků v nich sloužících. Statické opevněné linie budou v manévrové
válce velmi brzy proraženy, a tím bude zbytek linie odsouzen k nečinnosti.
Nové technologie přinášely kromě zvětšení učinků nových zbraní i zvýšené nároky na
jejich obsluhu. Rapidní nárůst důležitosti odborných znalostí pro práci se zbraňovými
systémy ilustruje de Gaulle na námořnictvu a letectvu. Tyto dvě složky armády se z výše
uvedených důvodů staly plně profesionální. V důsledku složitosti soudobých zbraňových
systémů, ať už tanků či děl, doporučuje de Gaulle vytvoření plně profesionální armády.
V jeho teoriích pak do popředí vystupují tanky a jejich osádky. Jelikož mechanizovaným
prostředkům bude patřit budoucí bojiště, je nutné, aby jejich posádky a veškerý personál,
který se o ně stará, byly vybírány a vycvičeny s co možná největší pečlivostí.100
Díky mechanizaci a motorizaci se má na bojiště vrátit manévr. Avšak pro manévrový
souboj je podle de Gaulla nutné, aby byla armáda složená z profesionálů, protože
polovycvičené masy odvedenců nebudou na bojišti schopny takto složité úkony provádět.
De Gaulle, podobně jako Fuller, se domníval, že příští válka bude – díky značnému
množství strojů – krátká. Válečné stroje budou jednak velice drahé, ale také budou schopné
způsobit enormní škody civilnímu obyvatelstvu. Z tohoto důvodu de Gaulle předpokládá,
že díky profesionální armádě bude možné na takovéto útoky bleskurychle reagovat,
nepřítele odrazit a přenést boj na území nepřítele. Zabrání se tím jak zničení zázemí, tak
i přílišným ztrátám vojenským.101
Obrovské ztráty francouzské armády během první světové války se staly alarmující
skutečností pro budoucnost. De Gaulle tyto ztráty přisuzoval na vrub nezkušenosti
a indoktrinaci mas odvedenců útočným duchem. Proto masy nekvalitně vycvičených
odvedenců již nebudou v budoucích konfliktech potřeba, a tím se počty padlých
a zraněných zmenší na nejmenší možnou míru.102
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Na rozdíl od ostatních teoretiků byla de Gaullova představa ideální armády velmi
konkrétní. Mělo ji tvořit šest divizí, které by byly kompletně motorizovány. Každá měla
mít těžkou a lehkou tankovou divizi a k ní prapor lehkých průzkumných tanků. Pěchota
měla být vybavena protitankovými zbraněmi a v souladu s francouzskou doktrínou
a velkou palebnou sílou, měla mít jak těžké, tak lehké kulomety spolu s nástroji na rychlé
překonávání překážek. Důraz klade na zajištění zásobování, jež má mít svoji vlastní
protileteckou ochranu.103
Z politických důvodů však bylo těmto, velice konkrétním, představám zamezeno se
uskutečnit. Francouzská levice se obávala, že by profesionální armáda mohla vyvolat puč.
Pravice se velmi oprávněně obávala, že pořízení takovéto armády by mohlo definitivně
zlomit již tak špatné francouzské finance.104 V této době již byla rozestavěna tzv.
Maginotova linie, dodávající francouzskému veřejnému mínění větší jistotu bezpečí.
I přes všechny obtíže byly nakonec ve Francii vytvořeny mechanizované síly. Moravec
si tohoto francouzského kroku k profesionální armádě všiml a dává jej do popředí.
Francouzkou snahu o vytvoření profesionální armády však interpretuje v kontextu
strategické situace Československa. Ukazuje, jak by bylo možné tento trend, nastolený
tehdejšími spojenci, praktikovat i v československé armádě.
Zatímco Francouzi soustřeďují své snahy na vybudování mechanizované útočné síly,
Moravec vidí budování mechanizovaných sil v Československu poněkud jinak. Podle jeho
názoru je nutné, aby ČSR měla dostatečně velké mechanizované a plně profesionální síly,
které budou schopny co nejefektivněji krýt probíhající mobilizaci hlavních sil.105
Moravec sice nesouhlasil s de Gaullovým názorem, týkajícím se pevností, ale co se
týkalo motorizace armády, jejich názory se shodovaly. V motorizaci viděl Moravec, stejně
jako Fuller nebo de Gaulle, návrat manévru na bojiště. Překvapivě však v pořizování
motomechanických jednotek neviděl problém v otázce peněz, nýbrž v otázce
průmyslových kapacit, konkrétně těžkého průmyslu.106
Dalším faktorem, určujícím kvalitu budoucích mechanických jednotek je, poněkud
překvapivě, kvalitní automobilový průmysl. Ten má v civilním sektoru větší konkurenci,
a tím pádem se jeho kvalita bude zlepšovat, což napomůže při vylepšování
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motorizovaných armádních jednotek.107 Na rozdíl od de Gaulla se Moravec soustředil
poněkud více na dělostřelectvo a jeho potenciální možnosti. V tomto ohledu byl zčásti
ovlivněn francouzskou doktrínou a zčásti nutností Československa, jakožto malého státu –
kompenzovat nedostatek bojeschopných mužů zvýšenou palebnou silou.108
Zatímco de Gaulle upřednostňoval model profesionální armády, Moravec zastává spíše
klasický model. Tedy profesionální armáda a k ní vycvičené zálohy ze všech
bojeschopných mužů. Svůj postoj obhajuje hlavně tím, že úhlavním nepřítelem
Československa bude Německo a proti německé armádě nebude možné se bránit pouze
malou profesionální armádou.109
I v Německu, přestože bylo svázáno mnoha omezeními vyplývajícími z Versaillského
míru, byla nová technika a technologie reflektována a přijímána se značným zájmem.
Němečtí generálové a vojenští teoretikové přijímali novinky v oblasti vojenských
technologií a vojenské techniky daleko otevřeněji než jejich kolegové ve Francii či Anglii.
Možná právě proto, že bylo německým vojákům kladeno tolik překážek, se snažili o co
nejpečlivější prozkoumání každé novinky, která se k nim dostala.
Německá armáda byla omezená řadou restrikcí, mimo jiné její početní stav nesměl
přesáhnout sto tisíc mužů. S těmito počty začal ve 20. letech kalkulovat náčelník
Reichswehru, generál Hans von Seeckt. V první řadě chtěl armádu uchránit všech
politických tahanic a bojů. Von Seecktovi se postupem času podařilo přetvořit armádu na
naprosto apolitickou složku státu, přičemž si ale zachovala značný vliv na určování branné
politiky a otázky obrany státu. Jelikož byla německá armáda omezována hlavně počtem,
von Seeckt začal teoretizovat, jak tuto nevýhodu přetvořit ve výhodu.
Aby německá armáda mohla být i v tak omezeném stavu efektivním nástrojem obrany
státu, měla být reformována a založena na v Německu zcela novém principu. Měla se stát
profesionální armádou, do které budou vstupovat dobrovolníci a sloužit v ní jako
profesionálové. Tato myšlenka byla v Německu zcela nová, protože se doposud německá
armáda spoléhala především na masy velmi dobře vycvičených záložníků.
K tomu, aby tato malá profesionální armáda, ne nepodobná té, kterou si představoval
de Gaulle, byla efektivní, potřebovala být, podle von Seeckta, vybavena těmi nejlepšími
a nejkvalitnějšími zbraněmi, které byly tehdy dostupné. Navíc měla být plně motorizována
a mechanizována, čímž jí byla zajištěna nejvyšší možná pohyblivost. V porovnání se
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západními armádami, byl kladen značný důraz na kvalitu, a především na neustálou
technickou a technologickou inovaci.
Von Seecktovy myšlenky byly kladně reflektovány i Moravcem a Von Seeckta proto
považoval za hlavního strůjce obnovy německé branné moci.110 V teoriích von Seeckta,
a ještě více v teoriích Gerorga Soldana, čerpal Moravec podněty pro své snahy o vylepšení
branného systému a branné výchovy v Československu.111
Podobně jako von Seeckt se také Soldan soustředil spíše na menší armády
profesionálů. Milionové armády odsuzuje, jelikož v budoucím konfliktu se jednoduše
vyplatí investovat materiál do profesionálních armád. Díky dostatečnému množství
materiálu potřebného k válce budou schopny porazit jakkoliv početného nepřítele.112
Zkušenost z první světové války vede Soldana k přesvědčení, že národy již nebudou
ochotny obětovat tak velké počty padlých. A právě člověka má v budoucím konfliktu
nahradit materiál.113 Soldan byl velmi kritický k takzvanému bojovému nadšení. Tomuto
nadšení dává za vinu převážnou část obrovských ztrát z první světové války, kdy se
vojevůdci mylně domnívali, že nadšení a člověk jako takový, dokážou zvítězit nad
převahou materiálu.114
Moravec Soldanovy myšlenky hojně využívá jako argumentu, kterým chce podpořit
modernizaci všech složek československé armády. Po vzoru Soldana a von Seeckta se
Moravec zasazuje o rozvoj motorizace, zvláště pak motorizovaných a mechanizovaných
složek v armádě.
Se Soldanem Moravec souhlasí i v další věci a tou je psychologická příprava
důstojníků. Při pohledu na první světovou válku klade Moravec důraz na vztahy mezi
důstojníky a mužstvem. Za propadem morálky frontových vojáků vidí jednak přílišné
rozdíly mezi životem prostých vojáků a důstojníků a jednak neschopnost důstojníků vcítit
se do problémů obyčejných vojáků.115
Von Seecktovy, de Gaullovy či Soldanovy koncepce malých, vysoce efektivních,
profesionálních armád, nebyly jen doménou velkých států. Jedním z takových příkladů je
Rakousko. Rakouská armáda byla po Versailleském míru okleštěna stejně jako německá.
Její celkový počet nesměl přesáhnout 30 000 mužů, nesměla mít tanky a mohla mít jen
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velmi omezený počet těžkých zbraní. Její výhodou ale bylo, na rozdíl od nástupnických
států Rakouska-Uherska, že její důstojnický sbor měl značné zkušenosti s vedením války
a s tzv. „velkou strategií“. Rakousko se snažilo vyrovnat s podmínkami míru a vytvořit,
alespoň na papíře, efektivní bojovou složku, která by byla schopna ubránit rakouskou
neutralitu. Z podnětů generálů Eimannsbergera a Jansy vznikl koncept plně motorizované
rakouské armády. Součástí této armády měla být rychlá divize, kde kromě tanků mělo být
i motorizované dělostřelectvo a pěchota. Zároveň neměly být součástí motorizace jen
hlavní bojové jednotky, ale i veškeré zásobování a trén. Rakouská generalita se rovněž
zajímala i o nové technické inovace a jako první na světě zavedla samopal či nová
protitanková děla. Kvůli špatné ekonomické situaci Rakouska nebylo možné převést do
reality řadu těchto plánů. To ilustruje, v jak velké míře byla v Evropě rozšířena myšlenka
profesionálních armád.116
Velmi výraznou výjimkou mezi vojenskými teoretiky meziválečné éry byl německý
generál Erich Ludendorff. Jeho pojetí budoucí války bylo zcela odlišné od jeho současníků.
To, jak Ludendorff pojal budoucí konflikt, se odráží již v názvu jeho knihy „Der totale
Krieg“, ve které se snažil popsat charakter budoucí války.117
Od všech ostatních se Ludendorff liší tím, že technické a technologické inovace sice
akceptuje, avšak nepřikládá jim rozhodující význam. Ano, tento pokrok je důležitý, ale
pouze proto, že umožní destrukci na větší dálku a mnohem většího rozsahu, než tomu bylo
doposud.
Idea totální války, tak jak ji nastiňuje Ludendorff, se vymyká právě důrazem na totální
rozměr konfliktu. Na bojištích se nebudou střetávat malé armády profesionálů, ale přímo
celé národy, které se jako celek – všichni do jednoho – zapojí do válečného úsilí. S tím se
váže i rozšíření konfliktu. Válku již nebude možno lokalizovat na malé území, ale zasáhne
všechna území válčících států.118
Ve chvíli, kdy se na válce a válečném úsilí budou podílet široké masy obyvatelstva,
bude nutné udržovat jejich morálku na dostatečné výši. Naopak vznikne snaha, podlomit
morálku protivníka. Ludendorff zde poukazuje na důležitost propagandy a jejího využití
jak na domácí půdě, tak proti protivníkovi.119
Příprava na totální válku musí být naplánována a uvedena do chodu ještě před
vypuknutím válečného konfliktu, aby byl dostatek válečného materiálu a společnost si
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stačila zvyknout na pozměněnou realitu. Zároveň je důležité v tomto období před
vypuknutím konfliktu, přejít z klasické ekonomiky na válečnou, a to včetně převedení
výroby z mírové na válečnou.120 Proto, aby celý stát a národ, tedy i průmysl a armáda,
mohly být efektivně řízeny, je podle Ludendorffa důležité, aby v případě totální války bylo
vše řízeno jedinou autoritou, vrchním velitelem. Díky této jediné autoritě budou
odstraněny veškeré zmatky a rozepře, jak politické, tak i otázky velení, které si stát v době
války nemůže dovolit. Veškerá moc tak bude koncentrována do rukou jednoho člověka.121
Dalším aspektem, který Ludendorf ve svém díle vyzdvihuje, je psychologická válka.
Není to jen další součást propagandy. Tato psychologická válka má stmelit národ do
jednoho celku, jenž bude poslušně a ochotně následovat vůdce tam, kam on řekne. Za vzor
takovéto oddanosti jedné autoritě dává Ludendorff Japonsko. Právě Japonsko je podle něj
příkladem náboženské a filozofické jednoty, která se pak projevuje v síle japonského
lidu.122
Moravec tyto Ludendorffovy myšlenky odsuzuje jako fantaskní a neproveditelné. Dle
jeho mínění Ludendorff málo reflektuje právě technický a technologický vývoj, který jasně
naznačuje úplně opačný vývoj budoucích konfliktů, než jak si je představuje Ludendorff.123
Moravec jej označuje za člověka, který zaspal dobu a nadále upírá své zraky na doby
minulé slávy, kdy sám řídil prakticky celý národ v první světové válce.
Ludendorffův názor na jednotné velení, prezentované jednou autoritou v čele státu,
překvapivě Moravec kritizuje. Přitom některé Moravcovy články a knihy velmi nekriticky
oslavují úspěchy, v té době již fašistické, Itálie a jejího vůdce Benita Mussoliniho.124
Kromě Ludendorffových autoritativních tendencí Moravec kritizuje i jeho zášť vůči
náboženstvím, konkrétně vůči katolíkům, a etnickým skupinám, zvláště pak Židům
a Slovanům.125 Ludendorffa viní z toho, že během příprav na válečný konflikt, jak jej on
popisuje, by byly perzekvovány i výše zmíněné skupiny obyvatelstva.
Celkově Moravec hodnotí Ludendorffa velmi špatně. Na základě jeho knih jej
obviňuje z přílišného konzervatismu a neschopnosti adaptovat se na novou dobu.
Nesnášenlivost, kterou Ludendorff projevuje vůči menšinám, nepomůže jeho snaze
sjednotit národ a stát na bázi loajality vůči jedné vedoucí autoritě.
120

PARET, Peter, CRAIG, Gordon Alexander a GILBERT, Felix, ed. Makers of modern strategy: from
Machiavelli to the nuclear age. Princeton: Princeton University Press, 1986, str. 315.
121
LUDENDORFF, Erich, Der totale Krieg. Munchen: Ludendorffs verlag G. m. b. H., 1935, kap. 7.
122
LUDENDORFF, Erich, Der totale Krieg. Munchen: Ludendorffs verlag G. m. b. H., 1935, str. 17.
123
MORAVEC, Emanuel, Jak dochází k veliké válce: zrání prvé a co bude s druhou?. Stanislav Yester
[pseud.]. Praha: MNO – Kancelář československých legií, 1937, kap. F.
124
MORAVEC, Emanuel, Válka a vojáci: otázky – názory – osoby a události. Díl II. Praha: Svaz čs.
rotmistrů, 1930, str. 228–253.
125
LUDENDORFF, Erich, Světová válka hrozí. Praha: B. Kočí, 1931.

41

Vrcholem všech výše popsaných snah, jednak o navrácení manévru na bojiště, ale i co
možná nejlepšího využití nové techniky, je kniha německého generála Heinze Guderiana
„Achtung – Panzer!“.126 Guderian ve svém díle vychází ze zkušeností, získaných během
první světové války nejen jím samotným, ale i od tehdejších protivníků z Francie či
Británie.
Velmi dobře si uvědomoval, jakým způsobem tehdejší pokrok změnil rovnováhu sil na
bojišti a co bude v příští válce tím nejdůležitějším. Kromě toho velice pečlivě studoval své
předchůdce, ať už se jednalo o Liddella Harta, Fullera či de Gaulla. Od každého z nich si
vybírá to, co se podle něj dá aplikovat na německou armádu.127
Guderian se ve své knize zaměřuje hlavně na tanky včetně všemožných technických
specifikací a jejich možného užití v budoucnu. Nejprve porovnává mechanizované síly
hlavních potenciálních protivníků, tedy Francie a Velké Británie. Následně se snaží
koncipovat ideální sestavu mechanizovaných sil, a to jak tanků, tak i dělostřelectva
a pěchoty.128
Spolu s de Gaullem, připisuje Guderian letectvu podpůrnou úlohu, což ale neznamená,
že by podceňoval jeho vliv na vedení bojových operací. Podle něj má letectvo usnadňovat
cestu mechanizovaným silám. Zároveň si uvědomuje, že samotné mechanizované tanky, ať
už jakkoliv dokonalé, musí velmi dobře spolupracovat s ostatními složkami armády.129 Ve
svých odhadech je Guderian velice střízlivý a racionální. Nepouští se do žádných
přemrštěných odhadů, i když ani on neopomenul předvést, jak by si představoval ideální
stav. Odlišnou koncepci od ostatních teoretiků ukázal Guderian i ve formulaci, jak by
vypadal příští konflikt. Ne jako konflikt malých profesionálních armád. Naopak. Páteří
armády budou profesionální mechanizované síly, na něž – v případě konfliktu – budou
navazovat mobilizovaní branci, kteří budou tvořit většinu armády.
Podstatné podle Guderiana je, aby v počátcích konfliktu došlo k překvapení nepřítele.
Není nutné vést masové útoky, jak to prosazoval Fuller. Stačí, aby rychlé mechanizované
síly nacházely slabé body v obraně nepřítele a pronikaly do co největší hloubky. Jejich týl
bude jistit pomalu se pohybující pěchota, složená z mobilizovaných mas.130

126

GUDERIAN, Heinz, Achtung – Panzer!: the development of armoured forces, their tactics and
operational potential. New York: Distributed in the USA by Sterling Pub. Co., 1995.
127
GAT, Azar, A history of military thought: from the Enlightenment to the Cold War. New York: Oxford
University Press, 2001, část 2, kap. 4.
128
GUDERIAN, Heinz, Achtung– Panzer!: the development of armoured forces, their tactics and
operational potential. New York: Distributed in the USA by Sterling Pub. Co., 1995, str. 141–152.
129
GUDERIAN, Heinz, Achtung – Panzer!: the development of armoured forces, their tactics and
operational potential. New York: Distributed in the USA by Sterling Pub. Co., 1995, str. 166–176.
130
GUDERIAN, Heinz, Achtung – Panzer!: the development of armoured forces, their tactics and
operational potential. New York: Distributed in the USA by Sterling Pub. Co., 1995, str. 177–187.

42

4. Nový směr nebo kontinuita?
Všechny výše popsané teorie a názory mají jedno společné – neopakovat hrůzy
statického válčení, tak dobře známého z první světové války. Vyznačují se jistou mírou
nových myšlenek a inovací, kterými se odlišují od předchozích let. I přes všechnu snahu
být originální a odpoutat se od myšlení z doby před první světovou válkou, se tato snaha
nepodařila tak úplně.
Všichni autoři, které jsem zmínil v předchozích kapitolách, měli nějaké zkušenosti
z první světové války. Tyto zkušenosti byly povětšinou bojového charakteru, a právě ty do
značné míry ovlivnily i jejich uvažování do budoucna. Všichni se shodli, že opakování
situace z první světové války již prostě nebude možné.
I přes to, že přicházely na svět nové a nové teorie, jejich základ se stále opíral
o zkušenosti z první světové války. Změnila se technika, která nyní umožňovala ničení
v ještě větším rozsahu a díky technologickému pokroku bylo možné vyrábět stále více
obrněné, více vyzbrojené a rychlejší stroje.
Tyto nové stroje, jako byl například tank či letadlo, byly známy již z Velké války.
V meziválečné éře byly pouze technicky vylepšeny. Zpočátku se zdálo, že použití nových
strojů na bojištích v budoucích válkách bude do značné míry stejné, jako ve válce poslední.
Fuller do svých teorií promítá své zkušenosti z bojů na západní frontě, kdy tanky hrály
rozhodující úlohu při prolamování zákopových linií. Z tohoto úspěchu Fuller vyvozuje, že
masové nasazení obrněné techniky bude hrát v příští válce opět stejnou roli jako v té
předchozí.131
Velmi podobně je na tom další anglický teoretik Liddell Hart. Pečlivě studoval, co
stálo za úspěchy německé armády na západní frontě na jaře 1918. Taktiku útočných oddílů
a jejich infiltrační taktiku použil pak na mechanizované síly. Ty se měly vyhýbat silně
opevněným místům obrany a snažit se najít a prolomit nejslabší úsek fronty. A to vždy na
několika místech, aby následně z týlu zničily silně opevněná místa.132
Nemyslím si, že by byl mýtus o „Blitzkriegu“ pravdivý. Jak Fullera, tak Liddella
Harta a jejich teorie pečlivě studoval Guderian. Od každého z nich si vybral to nejlepší –
od Fullera masové nasazení mechanizovaných sil a od Liddell Harta jejich použití na
bojišti. Ovšem i Guderian je v něčem originální. To, jak perfektně kombinoval všechny
druhy zbraní a jak skloubil nutnost mít profesionální, ale i mobilizovanou armádu branců,
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je zajisté zásluha jen a pouze jeho brilantní mysli.133 Není to však nic natolik nového
a překvapivého, jak to popisuje Liddell Hart.134
Stejně tak snaha o zrušení masových armád a snaha nahradit je malými armádami
profesionálů. V případě Německa či Rakouska je to však nutnost, neboť podmínky
Versailleského míru jim nedovolily držet velkou armádu a cvičit brance. K tomu se ale
přidává i složitost strojů, které produkuje moderní technika a technologie. V podstatě nový
trend, kdy zbraňové systémy jsou stále složitější a náročnější na obsluhu, nedává armádám
jinou možnost než k těmto specializovaným zbraním přidělovat profesionály. Ti by měli
dokonale zvládnout obsluhu a údržbu systémů.
Meziválečná éra je zajímavá také tím, že se vytvořila pouze jedna teoretická škola
a tou byl tzv. „douhetismus“. Všichni výše uvedení teoretikové se nějakým způsobem
zabývali

mechanizací

armád.

Mechanizace

dominovala

tehdejšímu

vojenskému

teoretickému uvažování. Mechanizací armády se zabývali snad ve všech zemích Evropy
a Severní Ameriky. Ať již v zemích vítězných mocností první světové války – Francii či
Anglii, tak i u poražených – jako bylo Německo, a konečně i v malých státech, jakými bylo
Československo či Rakousko. Většina vojenských teoretiků se k mechanizaci nějakým
způsobem vyjádřila, ale i přes to zde nevznikl nějaký jednotný proud, který by se dal
souhrnně pojmenovat nebo zastřešit jednou nejvýraznější osobou. Giulio Douhet a jeho
teorie se vymyká tím, že se věnuje letectvu a létání obecně. To, že se kolem Douheta
utvořil kruh podobně smýšlejících osob, je dáno jeho naprostou odlišností od tehdejšího
diskurzu, který se většinově zabýval pozemními armádami. Dalším důvodem byla velká
podpora, kterou měl Douhet od tehdejšího vedení fašistické Itálie a jejího příliš velkého
zaujetí pro letectví a vším, co s ním souviselo.135
Za naprostou výjimku považuji Ludendorffa a jeho koncept totální války. Nezajímá se
až tak o techniku či taktiku nebo strategii. Věnuje se společnosti jako takové. Velmi dobře
si všímá toho, jak lze pomocí ideologie a propagandy zmanipulovat průmyslovou
společnost 20. století, která se ještě plně nevzpamatovala z hrůz první války a nedokáže
čelit následkům velké hospodářské krize.
Na Ludendorffovi lze velice názorně ukázat myšlenkový zvrat, patrný a viditelný
napříč celou společností. Tento posun směrem k autoritářským režimům a vládě silné ruky
můžeme pozorovat napříč celou Evropou. Ostatně posun doprava vykazuje i Fuller či
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Moravec. Tento myšlenkový zvrat lze charakterizovat jako zvýšení důležitosti mas na úkor
člověka jakožto individua a upínání se na ideologie, které mají přinést co nejrychlejší
pozitivní výsledek. S tím souvisí ztráta víry v demokracii, její instituce a tehdejší elity.
Emanuel Moravec se kontextu doby, v níž žil, nijak nevymykal. I u něj můžeme vidět
postupný posun jeho hodnot. Postupem času začíná Moravec ztrácet víru v demokratické
uspořádání a volá po vládě pevné ruky. A to i přes to, že byl oddaným ctitelem prezidenta
Masaryka.
Moravcův posun směrem k autoritářským režimům je patrný zvláště v jeho obdivování
fašistické Itálie, ve volání po národním sjednocení a v přípravě na „spravedlivou“ válku.136
Jaký byl důvod tohoto Moravcova myšlenkového a hodnotového posunu si netroufám
odhadovat. Jednou z příčin může být neutěšený stav československé armády, trvající
prakticky až do roku 1934. Ve svých článcích a knihách Moravec neustále zdůrazňoval roli
armády jakožto bezpečnostního činitele, který může republiku ochránit před vnějším
nebezpečím.137 I když byl velmi populární, jeho články a knihy měly minimální vliv na
fungování armády či na zvýšení jejího rozpočtu. Přestože varoval před nebezpečím ze
strany Německa, jeho varování se míjela účinkem. Zde bych hledal příčiny jeho posunu
k autoritativním režimům, v nichž měla armáda vysokou prestiž a byla patřičně oceňována
jak ze strany civilního obyvatelstva, tak ze strany politického vedení dané země.
I v kontextu tehdejšího vojenského teoretického myšlení Moravec ničím zvláštním
nevynikal. Také on vychází ve svých pracích ze zkušeností, získaných v první světové
válce. Zároveň se seznamoval s pracemi všech význačných autorů té doby včetně Fullera,
Liddella Harta či Douheta. I Moravec pochopil, že budoucnost válčení leží
v mechanizovaných silách. Velmi se zasazoval o zavedení moderních trendů do výzbroje
československé armády, známých ze západních armád. Mimo jiné se zabýval otázkami
brannosti, výcviku branců, ale i přípravou společnosti na příští válku.138 Jeho odhady, jak
bude vypadat budoucí konflikt, se později ukázaly jako více méně správné, a to i přes jeho
zveličování úlohy letectva, které pravděpodobně pramení z jeho fascinace Itálií.139
Emanuel Moravec ve svých knihách a článcích velmi přesně popisuje situaci ve světě,
komentuje nejnovější trendy ve vojenství, brannosti či chování společnosti vůči armádě.
Všechny výše popsané koncepce se snaží aplikovat na československou armádu. Podle
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Moravce by měla československá armáda splňovat všechny standardy, které platily pro
armády západních mocností, protože jedině tak se stane Československo platným
spojencem.
I když byl Emanuel Moravec bezpečně obeznámen se všemi tehdejšími vojenskými
teoriemi, z četby jeho děl nelze vypozorovat jakýkoliv pokus o vytvoření jeho samostatné
teorie. Přestože nevytvořil žádnou teorii či myšlenkový směr, byl Emanuel Moravec
pravděpodobně nejznámějším vojenským teoretikem a komentátorem meziválečného
Československa.
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Závěr
Ve své práci jsem se věnoval fenoménu Emanuela Moravce, který je v naší společnosti
znám především jako „zrádce národa“. Méně známá je však jeho meziválečná kariéra
jakožto důstojníka československé armády a odborníka na brannou politiku.
Na základě literatury a textů soudobých vojenských teoretiků jsem představil, jak byl
Moravec ovlivněn jejich teoriemi a jak na základě těchto teorií koncipoval své vlastní
představy o branné politice a armádě obecně.
Zároveň jsem ve své práci ukázal, že ačkoliv mělo meziválečné období značnou
dynamiku, nepřineslo v oblasti vojenské teorie nic revolučně nového. Naopak. Vojenští
teoretikové meziválečné éry čerpali podněty ze svých zkušeností získaných během první
světové války a dále je upravovali podle technických a technologických možností doby,
v níž žili.
Ve své práci

jsem

došel

k závěru, že Emanuel

Moravec,

přestože byl

v Československu velice populárním komentátorem veškerého dění, které se týkalo
armády, nevytvořil žádnou svébytnou vojenskou teorii. Proto jej nemůžeme řadit mezi
vojenské teoretiky, jakými byli například J. F. C. Fuller či Heinz Guderian.
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