Válka generála Votruby:
Kniha jednoho zapomenutého vizionáře

V antikvariátech lze vzácně narazit na útlou knížečku, kterou napsal Jan Votruba, jeden z dnes již téměř zapomenutých, avšak ve své době velmi populárních velitelů čs. armády. V knize vylíčil svou vizi perspektivní motorizované armády a jejího bojového nasazení, o němž lze bez nadsázky hovořit jako „bleskové válce“.

Když se hovoří o největších myslitelích a vojevůdcích, kteří rozpracovali koncepci moderního manévrového boje za využití obrněných vozidel, nejčastěji se uvádí jména jako J. F. C. Fuller, Heinz Guderian, Charles de Gaulle nebo George Patton. Patrně jen ti největší znalci a fandové však dnes vědí, že podobný vizionář působil svého času také v československé armádě. Byl to generál Jan Votruba, jenž své (tehdy velmi originální a futuristické) nápady vylíčil v publikaci s názvem „Jsme připraveni? Armáda blízké budoucnosti“.

Ze služebních spisů Jana Votruby
Jan Votruba se narodil 5. června 1865 v Křivoklátě. Navštěvoval reálné gymnázium v Liberci, záhy se rozhodl pro kariéru profesionálního vojáka, a proto následovala kadetní škola pěchoty v Hradci Králové, střelecká škola v Brucku a následně kurs pro štábní důstojníky ve Vídni. To již měl Votruba hodnost setníka a v roce 1911 byl povýšen na majora. Do první světové války nastupoval v listopadu 1914 jako podplukovník. Zpočátku velel zeměbraneckému pluku č. 37, ovšem jelikož se projevoval jako velmi schopný štábní důstojník, v červenci 1916 byl pověřen velením 4. horské brigády na italské frontě. Už v srpnu téhož roku ale utrpěl zranění, po němž byl upoután na lůžko, takže do aktivní služby se mohl vrátit až v listopadu 1917 a byl pověřen tzv. etapním (tedy týlovým) velením okresu Portogenaro. V té době měl hodnost plukovníka a počátkem roku 1918 převzal velení důstojnické školy pro italské bojiště. V listopadu 1918 byl převeden do rodící se armády nového československého státu, kde nejdříve velel tzv. Hanácké brigádě v Kroměříži, pak 4. pěší brigádě a potom 3. pěší divizi v Košicích. Kvůli zkušenostem z horských kampaní v Itálii se roku 1920 stal velitelem 2. horské brigády ve Spišské Nové Vsi a v lednu 1921 byl povýšen na generála V. hodnostní třídy. Od roku 1923 velel 4. divizi, která sídlila v Hradci Králové, a v únoru 1925 se stal generálem IV. hodnostní třídy (dnes na úrovni generálporučíka), ale k 1. dubnu 1925 odešel do penze. Obdržel Československý válečný kříž. Ve výslužbě však stále psal a překládal texty o vojenství a věnoval se popularizaci čs. armády, mj. mezi skauty, s nimiž ostatně těsně spolupracoval již jako velitel. Zemřel 25. března 1935 a je pochován v rodinné hrobce na Olšanských hřbitovech.

Debaty o poučení z „Velké války“
Je ale nutné poznamenat, že Votruba byl sice dosti populární mezi veřejností, ovšem navzdory svým zkušenostem a schopnostem se netěšil příliš velké oblibě v samotné čs. armádě. V ní byl řazen do skupiny „Rakušáků“, tzn. důstojníků, kteří zachovali věrnost monarchii a neodešli do legií, zatímco generálové s legionářskou minulostí jednoznačně dominovali. Jan Votruba však neměl ambice na působení v generálním štábu a nacházel největší uspokojení ve štábní práci a ve vojenské teorii. V té se tehdy odehrávaly bouřlivé debaty o poučení z „Velké války“, neboť zkušenosti velitelů z různých front se dramaticky odlišovaly. Někteří sázeli na sílu obrany, jak je naučily úporné zákopové bitvy západní fronty, avšak ti, kdo znali boje na východě a v Itálii, věřili daleko více v pohyblivost. Votruba pochopitelně spadal do druhé skupiny, a proto hlásal důraz na manévrový boj. Zařadil se též do zpočátku malé, ovšem význam postupně získávající komunity zastánců motorizace, která se poté stala vlastně hlavním tématem, jemuž se Votruba jako vojenský teoretik věnoval. Dobře si uvědomoval, že Československo jako relativně malý, potenciálně z několika směrů ohrožený stát potřebuje něco, čím dokáže zadržet či odrazit útok silnějších protivníků. Jako klíčová odpověď na tuto otázku se posléze začalo stavět pohraniční opevnění, díky zkušenostem „sibiřských“ legionářů se však v čs. armádě vždy kladl důraz i na manévrový boj a motorizaci, ačkoliv rozhodně ne v měříku, o jaké se zasazoval Votruba. Jeho vize „moto-armády“ totiž představovala velice odvážný projekt úplné přestavby celé armády a její přechod na bojová vozidla nové koncepce. A právě o tom pojednává jeho publikace „Jsme připraveni? Armáda blízké budoucnosti“ z roku 1926.

Tanky a rychlejší „moto-vozidla“
Kniha, kterou vydalo „Zemědělské knihkupectví A. Neubert“, má tři základní části. Jelikož se jedná o dílo určené pro širší veřejnost, penzionovaný generál v první části vysvětluje základní termíny z organizace, taktiky a výzbroje, shrnuje zkušenosti z první světové války a věnuje se možnostem výcviku. Nikoho nenechává na pochybách, že sází na manévr, protože taktika, jež se v knize popisuje jako cesta k vítězství nad silnějším protivníkem, se zcela shoduje s tím, co tehdy hlásali výše zmínění zastánci manévrového boje. Votruba tedy říká, že je potřeba nalézt slabé místo v linii nepřítele, na toto místo soustředit síly, prolomit obranu a následně provádět obchvaty, jež povedou k obklíčení a zničení překvapeného protivníka. To lze ale pochopitelně udělat jen tehdy, pokud armáda disponuje převahou v pohyblivosti a soustředěné palebné síle, jakou tehdy dostupná technika nenabízela. Z dnešního pohledu může být asi překvapivé, že se Votruba stavěl skepticky k tankům, ovšem nesmíme zapomínat, jak tehdy tanky vypadaly. Šlo vesměs o typy z první světové války (naše armáda tehdy měla jenom sedm tanků Renault FT), popř. jejich opatrný rozvoj, a tudíž vozidla velmi pomalá a neohrabaná. Pro rychlé manévrové operace se skutečně moc nehodila, avšak Votruba prosazoval obrněné bojové „moto-vozidlo“, které stavěl do kontrastu s tehdejšími tanky, a tudíž lze v podstatě říci, že jeho „moto-vozidlo“ je jen jiným pojmem pro novou generaci tanků, jež se objevily v 30. letech hlavně v Německu a SSSR. Za zmínku stojí také fakt, že Votruba prosazoval takřka „modulární koncepci“, neboť tvrdil, že tutéž konstrukci podvozku mají mít všechny druhy vozidel, např. kulometná, dělová, průzkumná, spojovací, zdravotní, mostní nebo zásobovací.

Sázka na kombinovaný podvozek
Druhá část publikace se tedy detailně věnuje organizaci perspektivní „moto-armády“. Votruba v ní začíná u popisu družstva a dále postupuje přes četu, rotu, prapor a pluk až k divizi. Hlavní důraz na všech úrovních se ale klade na pohyblivost, tzn. využití motorových vozidel, která se budou vyznačovat vysokou rychlostí na silnici i v terénu. Právě proto Votruba uvěřil koncepci kombinovaného podvozku, jež tehdy silně získávala na popularitě. „Moto-vozidlo“ tudíž mělo mít možnost jezdit jak na kolech, tak na housenkových pásech. Některé státy provedly pokusy s takovými vozidly; lze zmínit např. československé „Kolohousenky“ nebo produkty rakouské firmy Saurer, jež měly zároveň kola a pásy a dovedly podle potřeby střídat oba režimy. Ve 30. letech se objevily sovětské tanky série BT (založené na americké konstrukci Christie), u nichž existovala možnost shodit pásy a jezdit jen na kolech, ale využívala se jen vzácně. Nakonec se tak prosadily tanky s čistě pásovými podvozky nových konstrukcí, které nabízely pohyblivost, jakou si Votruba sliboval od „kombinovaných“ vozidel. Vysoce pozitivně lze naopak hodnotit jeho úvahy o výzbroji, protože zdůrazňoval, že vozidlo a zbraň tvoří jeden systém, a ačkoli by mělo být možné i sejmout zbraň a pálit ze země, rozhodující je možnost střílet přímo z vozidla (třeba i za jízdy). Vozidla měla nést hlavně „hrubé kulomety“ (tento pojem Votruba užíval pro malorážové automatické kanony) kalibru asi 20 až 22 mm a automatická děla ráže cca 50 mm, popř. minomety a velká polní děla; osádka bojového vozidla by měla čtyři až šest osob. Velmi progresivní byl Votruba v otázce rychlosti, protože požadoval cca 25 km/h v terénu a 40 km/h na silnici, což odpovídalo tankům z druhé světové války.

Vize nového válečného konfliktu
Třetí část knihy představuje jakousi fiktivní štábní studii budoucího konfliktu, v němž by byla „moto-armáda“ nasazena. Ačkoli generál zdůrazňuje, že předkládá studii vojenskou, a nikoliv politickou, jeho scénář demonstruje několik prvků z tehdejší mezinárodní situace a zahraniční a bezpečnostní politiky. Řada čs. generálů se totiž dívala na Polsko jako na možného spojence (resp. nesdílela odpor „hradních“ politiků vůči němu), a proto má Polsko ve Votrubově knížce pozici spojence ČSR. Je napadeno současně Německem a Sovětským svazem, což zase odráží tehdejší faktické spojenectví obou velmocí (tzv. Rapallskou smlouvu). Scénář ukazuje i strach z restaurování habsburské monarchie v Maďarsku (a)nebo Rakousku, což byl ostatně základní důvod pro zformování tzv. Malé dohody. Scénář proto začíná útokem Německa a královského Maďarska proti ČSR, jenže vedle toho hrozí útok Rakouska (kde se také obnovuje monarchie) a přichází prosba o pomoc od Poláků. „Tradiční“ část armády mobilizuje, ovšem útočníci jsou příliš rychlí a obsazují značnou část území. Vedení země se tak rozhodne vyslat do boje dosud experimentální „moto-armádu“. Ta okamžitě přechází do válečného režimu a zastaví německý postup na severu Čech, načež dokonce zahajuje ofenzivu na Berlín. V bitvě u Kamenice vítězí čs. „moto-vozidla“ nad německými tanky, zatímco další čs. jednotky dosahují úspěchu na jihu Čech a osvobozují Plzeň, další čs. divize vyhání krále z Rakouska. Scénář končí ve chvíli, kdy generální štáb diskutuje o možném nasazení „moto-armády“ na jiných bojištích. Nyní už se dá jen spekulovat, jak by mohla vypadat čs. armáda třeba koncem 30. let a jaké by byly její šance na podzim 1938, kdyby se uskutečnily plány Jana Votruby.
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Neúspěšné „Plazidlo“
Už během své vojenské služby se Jan Votruba neomezoval pouze na velitelskou a štábní práci a rozhodl se svoje nadšení pro motorizaci vtělit do praktické iniciativy. Podílel se na projektu, jehož druhým účastníkem byl strojní zámečník Vojmír Věchet, jenž původně působil ve firmě Laurin & Klement a později měl vlastní podnik na výrobu automobilů. Výsledkem projektu se stalo první pásové vozidlo československého původu. Armáda jej oficiálně převzala do služby v lednu 1925 pod názvem „Speciální vozidlo gen. Votruba-Věchet“; později se mu říkalo také „Plazivé vozidlo“ nebo zkráceně „Plazidlo“. Nyní se občas uvádí, že šlo o odkaz na jeho spíše nevalné schopnosti v terénu, ovšem pojem „plaz“ se tehdy příležitostně používal pro jakékoliv vozidlo s pásovým podvozkem. Pásový stroj, který byl podle Votrubova a Věchetova projektu postaven strojírnami v Chlumci nad Cidlinou, měl hmotnost 675 kg. Měřil 2,5 m na délku, 1,1 m na šířku a 1 m na výšku. O pohon se staral Věchetův dvouválcový benzinový agregát, který dodával výkon cca 8,8 kW. Na pásovém podvozku byl umístěný rám, který sloužil jako lavice pro převoz až šesti mužů. „Plazidlo“ však při armádních zkouškách zcela zklamalo a projevilo se jako nevhodné pro praktickou službu, a tak bylo roku 1929 zařazeno do seznamu materiálu, který se už nedá využít, byť sešrotováno bylo až v roce 1935. Celá záležitost měla ale i soudní dohru, neboť penzionovaný generál Votruba se soudil o náklady na stavbu „Plazidla“. Posléze svou žalobu stáhl a armáda mu v lednu 1927 vyplatila sumu 45 000 Kčs, ačkoli generál uvedl, že celkové náklady stavby činily 54 800 korun a 37 haléřů.
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