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Anotace
Disertační práce se zaměřuje na obecné souvislosti agresivní akce pěti armád
Organizace varšavské smlouvy vůči Československu v srpnu 1968. Na rozdíl od
historiografií obecně protěžovaných ideologických rozporů se snaží nalézt vysvětlení
celé akce v základních aspektech prosazování velmocenských zájmů Sovětského
svazu, a to hlavně na vojensko-strategickém poli. Problémem při zpracování je však
nedostatek primárních informačních zdrojů, jež dodnes podléhají nejpřísnějšímu
utajení. K dispozici naproti tomu jsou informace, zahrnující teoretické rozbory
doktrinálních otázek v odborném tisku. Hlavně však lze využít informací o praktické
realizaci organizačních a koncepčních směrnic, které z doktrinálních a strategických
koncepcí vycházely. Vzhledem k úzké provázanosti ozbrojených sil Organizace
varšavské smlouvy lze také základní obrysy sovětských strategických koncepcí
vypozorovat z jejich aplikace v československých podmínkách. Vzhledem ke zjevné
kontinuitě sovětské zahraniční a vojenské politiky od třicátých do osmdesátých let
lze definovat geopolitické aspekty aktivního sovětského působení na mezinárodní
scéně. Sovětské politické i vojenské vedení, bez ohledu na ideologické odmítání
termínů „geopolitika“ či „životní zájmy“, se jimi v zásadě řídilo. Práce tak ukazuje
na významnou provázanost sovětských velmocenských ambicí zvláště s evopským,
středomořským a blízkovýchodním prostorem.

Anotation
This dissertation examines the context of the aggressive incursion into
Czechoslovakia by five armies of the Warsaw Pact in August 1968. In contrast to
histographically favoured ideological conflicts, it tries to find an explanation for the
whole operation by exploring basic aspects of the Soviet Union’s power interests,
especially on the military-strategic field. The problem in compiling this paper was a
lack of primary information sources, which are still subject to the highest secrecy. In
3

contrast, available information includes theoretical analyses of doctrinal issues in
professional publications. However, I primarily used information on the practical
implementation of organisational and conceptual directives, which were based on
doctrinal and strategic concepts. In view of the close ties between Warsaw Pact
armed forces, the basic outlines of Soviet strategic concepts can also be observed in
their application under Czechoslovak conditions. Given the evident continuity of
Soviet foreign and military policy from the thirties through to the eighties,
geopolitical aspects of the Soviet Union’s activities on the international scene can be
defined. Irrespective of the ideological rejection of the terms “geopolitical” or “vital
interests”, Soviet political and military leadership was in principal governed by these
concepts. This paper thus shows the links in Soviet power ambitions, especially in
Europe, the Mediterranean and Near East.
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„Nejbezpečnější je ta ruská hranice,
kde na obou stranách stojí ruský voják!“
císař Mikuláš I., 1831

8

ÚVOD

V dubnu 1968 zemřel v Praze Pjotr Nikolajevič Savickij, označovaný světovou
vědeckou obcí za jediného ruského geopolitika 20. století. I když sovětská ideologie
nepovažovala politologii za vědu, Pjotr Nikolajevič zemřel právě v tom roce a na tom
místě, kde političtí a vojenští vůdcové Svazu sovětských socialistických republik
realizovali rozsáhlou vojenskou operaci, která odhaluje geopolitické základy jejich
doktrinálních a strategických koncepcí.

Úvod do problematiky, stanovení cíle práce
Agresivní akce pěti spojeneckých zemí Organizace varšavské smlouvy proti
Československu patří mezi naprosto anomální prvky jak v dějinách mezinárodních
vztahů, tak v dějinách vojenství. Násilná akce, během které v rámci jedné vojenské
aliance většina jejích členů v době hlubokého míru soustředí své ozbrojené síly,
zaútočí s nimi na území jiného člena aliance a následně je okupuje, spadá spíše do
oboru psychiatrie. Snahy aliančních hegemonů prosadit vlastní představy v rámci
dané aliance jsou v evropských dějinách známy od starověku. Vojenská okupace
území považovaného za spojenecké je známa také, v největší míře za druhé světové
války. Tehdy branná moc Velkoněmecké říše okupovala v roce 1943 většinu území
Italského království a v roce 1944 tyto akcie zopakovala u Maďarského království
a Slovenské republiky. V daných případech se však vlády okupovaných států (nebo
aspoň významná část jejich politické a vojenské reprezentace) snažily – navíc
v průběhu válečného konfliktu – o jednoznačné vymanění z aliančních závazků
a vojenská okupace jim v tom měla zabránit.1 V roce 1956 alianční hegemon rozhodl
o vojenské okupaci Maďarské republiky, ale také zde se maďarská vláda pokusila
předtím minimálně o rozvolnění svých přijatých spojeneckých závazků. V roce 1968
nic z toho v žádném případě nehrozilo ani na politické, ani na vojenské úrovni.
V Československé socialistické republice byla politická hegemonie komunistické
strany stále garantována ústavou, kontrola komunistické strany nad všemi oblastmi
1

K této problematice nejnověji DiNardo, Richard L.: Nerovní spojenci. Německo a jeho evropští
spojenci od koalice ke zhroucení. Brno, Jota 2006.
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života zůstala zachována, a to včetně politické kontroly veškerých ozbrojených sil.
Opatrná kritika minulých „chyb“ byla naprosto nesystémová a rozhodně nepřesáhla
úroveň kritiky, kterou sovětské politické vedení provedlo po roce 1956. Také míra
rehabilitací obětí předchozích let nebyla tak rozsáhlá, jako v Sovětském svazu ve
druhé polovině padesátých a na počátku šedesátých let. Ač se v posledním dvacetiletí
z několika československých komunistických představitelů té doby snaží publicistika
vytvářet přesvědčené liberály a demokraty,2 dotyční politici nijak nevybočovali
z mantinelů, stanovených přísnými zásadami marxismu-leninismu.
Z hlediska politické účelnosti byla okupace Československé socialistické republiky
vojsky pěti států Organizace varšavské smlouvy naprosto kontraproduktivní, neboť
nepřinesla žádnou významnější politickou změnu na poli evropských mezinárodních
vztahů. Jediným pozorovatelným výsledkem na tomto poli bylo vystoupení Albánské
lidové demokratické republiky z Organizace varšavské smlouvy, což však bylo jen
definitivním potvrzením dříve nastoupeného trendu tiranského politického vedení.
Z hlediska globálního vývoje došlo k již nevratnému rozštěpení komunistického
bloku, tzv. světové komunistické soustavy, a navíc čínská zahraniční politika přešla
na zcela konfrontační protisovětský styl, korunovaný v krátkodobém horizontu
pohraničními vojenskými konflikty s řadou obětí na obou stranách a uzavřením
účelového spojenectví se Spojenými státy americkými. Z hlediska komunistické
propagandy, jež s předchozím úzce souvisí, znamenala okupace Československa
naprosté fiasko, které ve střednědobém horizontu fakticky zlikvidovalo postavení
většiny západoevropských komunistických stran v jejich zemích. Z hlediska
společného ekonomického prostoru socialistických zemí znamenala agrese obrovské
finanční a materiálové výdaje a škody, a to jak na straně oběti, tak na straně agresorů.
Sovětský svaz navíc, i když tato skutečnost byla dvě desetiletí propagandisticky
zastírána, přišel v Československu o morální kredit a aureolu osvoboditele z roku
1945. Ve většině aspektů, tvořících z hlediska „učení marxismu-leninismu“ jak
společenskou základnu, tak společenskou nadstavbu jednotlivých socialistických
států, znamenala agrese pěti států v srpnu 1968 negativum. Vzhledem ke skutečnosti,
že na politickém poli přinesla okupace v prvé řadě postupnou výměnu jedné skupiny
2

Nejmarkantněji tuto snahu předvádí v předmluvě své poslední monografie, opakovaně prezentující
dané názory na téma roku 1968, Antonín Benčík (viz Benčík, Antonín: V chapadlech kremelské
chobotnice. Praha, Mladá fronta 2007), který zároveň zatracuje všechny, kdo by si snad dovolili
nesdílet jeho názor. Jeho popis událostí a jejich příčin lze označit za legendu v původním slova
smyslu, stejně jako jeho životopisnou stiüdii o Alexandru Dubčekovi (viz Benčík, Antonín: Utajovaná
pravda o Alexandru Dubčekovi. Praha, Ostrov 2001).
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komunistických představitelů za jinou skupinu komunistických představitelů, byla
výše uvedená negativa velice neúměrnou cenou. Protože však nelze tehdejší státní
a politické představitele socialistických zemí považovat za naprosté diletanty, musely
existovat důvody, pro které byla přímá vojenská agrese proti vlastnímu spojenci,
spojená s určitým rizikem vypuknutí bojových akcí, takovým pozitivem, že
v kalkulaci politických a vojenských špiček jednoznačného hegemona této koalice
dokázala převážit všechna výše uvedená negativa.
Přesto však lze nalézt oblast, v níž se vpád okupačních vojsk a jejich pozdější
částečné setrvání na československém území stalo nesporným pozitivem. Jedná se
o oblast vojenskostrategickou.3 Vytvoření sovětské Střední skupiny vojsk přineslo
několik zásadních změn v poměru sil mezi Organizací severoatlantické smlouvy
a Organizací Varšavské smlouvy ve středoevropském prostoru. Původně se
v prostoru Československé socialistické republiky nacházelo deset prvosledových
a šest mobilizovaných divizí pozemního vojska, přičemž další posily mohly dorazit
ze západní Ukrajiny teprve po několika dnech. Po umístění Střední skupiny vojsk na
československém území se zde nacházelo 15 prvosledových a šest mobilizovaných
divizí, čímž se počet bojeschopných svazků zvýšil o celých 50 %. Odpovídajícím
způsobem také narostl počet zbraňových systémů – tanků, obrněných transportérů,
bojových vozidel pěchoty, dělostřeleckých systémů, bojových letounů, vrtulníků aj.
V souvislosti se smlouvou o nešíření jaderných zbraní, která byla podepsána krátce
před srpnovou okupací, se však přítomností sovětských vojsk zcela zásadně
proměňovalo geopolitické postavení Československa. Pokud by na československém
území nebyly umístěny žádné sovětské jednotky, stalo by se z Československa podle
zásad uzavřené smlouvy bezjaderné území – stejně jako z Bulharska a Rumunska.
Umístěním sovětské Střední skupiny vojsk se z Československa stalo území
s dislokovanými sovětskými jadernými zbraněmi – stejně jako z Maďarska, Polska
a východního Německa. Střední skupina vojsk o pěti divizích pozemního vojska
a jedné divizi letecké totiž měla k dispozici minimálně 75 raketových a leteckých
nosičů jaderných zbraní, což bylo ve srovnání se Skupinou sovětských vojsk
3

Poprvé nabídnuto jako hypotéza autorem práce, viz Fidler, Jiří: Okupace Československa 21. srpna
1968 – Bratrská agrese. Praha, Havran 2003. Recenze práce byly v hodnocení této možnosti spíše
neutrální, celková koncepce byla přijata pozitivněji vojáky (viz Fučík, Josef: Stín jaderné války nad
Evropou. Praha, Mladá fronta 2010; Štěpánek, Karel – Minařík, Pavel: Československá lidová armáda
na Rýnu. Praha, Naše vojsko 2007), než historiky (Plánování nemyslitelného. Československé válečné
plány 1950–1990. Red. P. Luňák. Praha, Dokořán 2008; Povolný, Daniel: Vojenské řešení Pražského
jara 1968. Sv. 1. Praha, PIC MO 2009)
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v Německu sice mizivé, ale přesto těchto nosičů měli Sověti v Československu více,
než v Maďarsku a Polsku.
Vzhledem k výše uvedenému jsem se rozhodl práci koncipovat jako hledání onoho
koncepčního a doktrinálního základu, jenž ve druhé polovině šedesátých let natolik
ovlivňoval sovětské politické a hlavně vojenské vedení, že se rozhodlo provést tak
bezprecedentní krok – okupaci území spojeneckého státu. K možnosti nalezení jisté
souvislosti sovětských vojenskostrategických koncepcí s geopolitikou jsem se dostal
poprvé již v roce 1989. Během stáže na Volgogradské státní univerzitě jsem získal
možnost vstupu do rozsáhlých knihovních fondů Muzea stalingradské bitvy, v němž
byly nově zpřístupněny odborné publikace, vydávané v meziválečném období
sovětskými vojenskými vzdělávacími institucemi. Zde jsem objevil komentovaný
překlad studie Democratic Ideals and Reality od Halforda J. Mackindera,4 tedy jedné
z prací, které marx-leninská teorie považovala za nevědecké paskvily nehodné
zřetele.5 K Mackinderově geopolitické koncepci a jejímu možnému vlivu na sovětské
mocenské aktivity jsem se opětovně dostal až o desetiletí později, při zpracovávání
článků ohledně rozvoje sovětských ozbrojených sil v období srpna 1939 až června
1941.6 Vzhledem ke značnému množství publikovaných autentických materiálů dané
doby jsem měl možnost komparace, jež mne přivedla ke sledování možných vztahů
také pro poválečné období.
V předkládané práci se proto snažím osvětlit dominantní prvky sovětské koncepce
strategické vojenské expanze a jejich možné souvislosti s Mackinderovou teorií
Heartlandu. Přitom však nelze využít standardní metody komparace, neboť jeden ze
srovnávaných prvků, sovětské strategické koncepce a z nich vycházející operační
plány, není po roce 1941 fakticky znám. Ale vzhledem ke skutečnosti, že strategické
koncepce a operační plány se dají aspoň v základních rysech rozpoznat ve vojenské
4

Jevrazijskij kontiněnt Makinděra. Moskva, Vojennaja akaděmija im. Frunze 1929. Publikace mne
zaujala hlavně z důvodu, že sovětský redakční komentář se věnoval také hodnocení bojových akcí
československých legií v prostoru Povolží, Sibiře a Dálného východu.
5
Krátce před mým tehdejším odjezdem do Sovětského svazu vyšla rozsáhlá kritická studie, věnovaná
mj. úpadkovosti geopolitiky, viz Krejčí, Oskar: USA a mocenská rovnováha. Praha, Svoboda 1989.
Její autor tehdy evidentně zastával zcela odlišné odborné názory ohledně významu geopolitiky jako
vědeckého oboru, než v současnosti, viz Krejčí, Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru,
horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky. Praha, Ekopress 2000; Krejčí,
Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru, pohled z Prahy a Bratislavy. Praha, PP 2010.
6
Fidler, Jiří: Červen 1941 – Barbarossa kontra Groza. Vojenské rozhledy 37, 1996, č. 3, s. 117-123;
Fidler, Jiří: Sovětská armáda před agresí proti Polsku 1939. Historie a vojenství 44, 1995, č. 1, s. 3-12;
Fidler, Jiří: Sovětské ozbrojené síly v červnu 1941. Historie a vojenství 45, 1996, č. 4, s. 77-104;
Fidler, Jiří: Vyšší velitelství Rudé armády při sovětských vojenských akcích v letech 1938-1940.
Historie a vojenství 46, 1997, č. 4, s. 96-120.
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každodenosti – operační dislokaci, trendech modernizace a vyzbrojování, způsobu
provádění štábních her na mapách a vojenských cvičení v terénu – existuje výrazná
šance jejich srovnání s uvedenou geopolitickou koncepcí. Přitom eliminaci časového
posunu (od přelomu třicátých a čtyřicátých let k šedesátým letům) umožňuje značná
závislost sovětské vojenské teorie šedesátých let na „osvědčené“ teorii a praxi Rudé
armády za druhé světové války.7
Struktura práce
Práce je kromě úvodu a závěru rozdělena na čtyři kapitoly, přičemž první tří jsou
věnovány analýze dostupných dat a specifikování závěrů v dílčích oblastech,
potřebných pro provedení komparace, zatímco čtvrtá kapitola má právě srovnávací
charakter. První kapitola je zaměřena na rozbor sovětského vojenského teoretického
myšlení a jeho vývoje v padesátých a šedesátých letech. V tomto vývoji je možné
zachytit celkem čtyři fáze – fázi adorace Stalinových názorů (do 1953), fázi aspoň
částečného vymaňování (1953 až 1958/59), fázi „raketojadernou“ (1958/59 až 1964)
a fázi retroaktivní (od 1964). Pro naši práci má největší význam právě ona čtvrtá fáze
– postupný návrat ke zkušenostem z druhé světové války, více či méně ovlivněný
„raketojadernými“ zásadami. Druhá kapitola se zabývá koncipováním základních
obrysů sovětských strategických koncepcí v polovině šedesátých let, a to na základě
dohledatelných prvků reálné praxe – stanovení organizačních struktur a dislokace
vojsk, personálního vývoje, modernizačních a vyzbrojovacích trendů. Třetí kapitola
rozebírá odraz sovětských operačních zásad v československém vojenství, a to jak na
úrovni teoretické, tak na úrovni praktické reralizace. Tato kapitola je důležitá hlavně
z toho důvodu, že praktická realizace sovětských zásad je rozebírána na základě
archivní dokumentace. Čtvrtá kapitola má potom vlastní komparační charakter a řeší
se v ní možnost geopolitického ovlivňování sovětského vojenského myšlení.
Informační zdroje
Základní problém, se kterým se při zpracovávání sovětských vojenských dějin
setkáváme, je jednak zásadní nedostatek archivních pramenů, které byly a jsou stále
odtajňovány a zveřejňovány vysoce selektivně, jednak značná strnulost zkoumání
7

Komplexní rozbor dané problematiky viz Glantz, David M.: The Military Strategy of the Soviet
Union: A History Soviet (Russian) Military Theory and Practice. London, Routledge 1992; Glantz,
David M.: Soviet Military Operational Art. In Pursuit of Deep Battle, Soviet (Russian) Military
Theory and Practice. London, Routledge 1991.
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a neochota příliš modifikovat či zcela měnit zažité stereotypy výkladu, které přitom
většinou v minulosti vznikly pod ideologickou kuratelou.
Problematika druhé světové války a poválečného vojenského vývoje je přitom přímo
přesycena buď selektivním, nebo ne zcela úplným odtajňováním archivních zdrojů,
a to u všech států vítězné koalice, západní demokracie nevyjímaje.8 U archivních
materiálů sovětské provenience jsou tyto problémy o několik řádů rozsáhlejší, neboť
možnost výzkumu archivních fondů je stále velmi omezena a jejich selektivní výběr
zakrývá obrovské množství událostí. I když tato skutečnost je již téměř dvě desetiletí
vcelku bezpečně známa, zdá se, že náprava rozhodně není v dohledu. I když se
některým aspektům v první polovině devadesátých let velmi opatrně věnoval ruský
historik generál Machmut Achmětovič Garejev9 a o něco později detailně americký
vojenský historik plukovník David M. Glantz,10 situace se dodnes nijak zvlášť
nelepší. Přitom zvláště Glantzovy závěry jsou potvrzovány současnými ruskými
odbornými pracemi na daná historická témata.
Obdobná situace je v selekci a odtajňování vojenských materiálů poválečného
období. Zpracování koncepčních záležitostí vojenské doktríny, strategického myšlení
8

V tomto případě lze vzpomenout na odhalení archivních dokumentů o systému Ultra, které bylo ve
Velké Británii provedeno 30 let po skončení války, a vedlo tak k výrazné proměně historického
popisu britských vojenských operací. K tomu viz Winterbotham, Frederick William: The Ultra Secret.
London, Weidenfeld-Nicolson 1974 (česky viz Winterbotham, F. W.: Přísně tajné. Praha, Mladá
fronta 1981, přičemž však kniha musela být nejprve vydána v Moskvě). Podobný význam, ač zatím
nepříliš akceptovaný, má odtajnění archivních materiálů o Hessově misi po 50 letech od skončení
války, viz Allen, Martin: The Hitler-Hess Deception. British Intelligence´s Best-kept Secret of the
Second World War. London, Harper Collins 2003 (česky viz Allen, Martin: Podraz na Hitlera
a Hesse. Nejlépe střežené tajemství britské zpravodajské služby z druhé světové války. Brno, Jota
2003).
9
Garejev, Machmut Achmětovič: Pričiny i uroki něudačnych nastupatělnych opěrací Zapadnogo
fronta zimoj 1943/44 goda. Vojennaja mysl 1994, no. 2, s. 50-58; Garejev, Machmut Achmětovič:
O něudačnych nastupatělnych opěracijach sovětských vojsk v Vělikoj Otěčestvěnnoj vojně. Po
něopublikovannym dokuměntam GKO. Novaja i novějšaja istorija 1994, no. 1, s. 3-29.
10
Glantz, David M.: The Soviet-German War – Myths and Realities. Clemson, STI CU 2001; Glantz,
David M.: Forgotten Battles of the Soviet-German War 1941-1945. Vol. 1 (The Summer-Fall
Campaign, 22 June – 4 December 1941). Carlisle, Self-published 2000; Glantz, David M.: Forgotten
Battles of the Soviet-German War 1941-1945. Vol. 2 (The Winter Campaign, 5 December 1941 – 27
April 1942). Carlisle, Self-published 2000; Glantz, David M.: Forgotten Battles of the Soviet-German
War 1941-1945. Vol. 3 (The Summer Campaign, 12 May – 18 November 1942). Carlisle, Selfpublished 2000; Glantz, David M.: Forgotten Battles of the Soviet-German War 1941-1945. Vol. 4
(The Winter Campaign, 17 November 1942 – 21 Mart 1943). Carlisle, Self-published 2000; Glantz,
David M.: Forgotten Battles of the Soviet-German War 1941-1945. Vol. 5 (The Summer-Fall
Campaign, 1 July – 31 December 1943). Carlisle, Self-published 2000; Glantz, David M.: Forgotten
Battles of the Soviet-German War 1941-1945. Vol. 6 (The Winter Campaign, 24 December 1943 –
April 1944). Carlisle, Self-published 2003; Glantz, David M.: Forgotten Battles of the Soviet-German
War 1941-1945. Overviev. Carlisle, Self-published 2005. Vzhledem k tomu, že z pěti Glantzových
prací, jež byly u nás vydány, jsem dvě přeložil a u zbývajících dvou prováděl odbornou redakci
překladu, měl jsem možnost seznámit se téměř s celým autorovým dílem, a to včetně nevydaných
a „samizdatových“ prací.
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a operačního plánování je omezeno jen na teoretické studie, uveřejňované v daném
období v přísně tajných tiskovinách (odtajněna z nich byla jen část). Operační plány
nemáme až na drobné výjimky (operace Vichr 1956, operace Anadyr 1962, operace
Dunaj 1968) k dispozici žádné. Na druhou stranu však máme k dispozici obrovské
množství kvalitních studií, zaměřených na dobovou vojenskou techniku, a to včetně
časových dat výroby a zařazování do výzbroje, počtů vyrobených kusů a začleňování
do vojenských jednotek. Máme k dispozici množství podrobných biografických hesel
většiny významných vojenských osobností vlastenecké války, a to včetně informací
o jejich poválečné službě, jež zasahovala hluboko do šedesátých let. Máme také
k dispozici velmi podrobné studie o vývoji vojenských organizačních struktur všech
druhů sovětských ozbrojených sil, jež však jsou časově nevyvážené a – bohužel –
právě pro období šedesátých a sedmdesátých let jich je k dispozici nejméně.11
Díky období otevřenosti archivů v devadesátých letech máme k dispozici obrovské
množství informací politické, diplomatické a vojenské povahy z přelomu třicátých
a čtyřicátých let. Tyto publikované dokumenty neukazují sovětské politické vedení
v nijak příznivém světle, z čehož lze dovodit, že selekce dokumentů byla minimální.
Díky tomu máme např. k dispozici zápisy jednání předsedy Rady lidových komisařů
SSSR a zároveň lidového komisaře zahraničních věcí Vjačeslava Michajloviče
Molotova s nejvyššími představiteli Velkoněmecké říše v listopadu 1940 v Berlíně.
Dokumenty z těchto jednání – zápisky Molotovova osobního tajemníka Pavlova –
byly vydány již před více, než deseti lety. K dispozici jsou také některé telegramy,
jež si v průběhu sovětsko-německých jednání posílali Molotov se Stalinem. Co je
však nejdůležitější, aspoň částečně byl zveřejněn přehled témat, která měl Molotov
během berlínských jednání s německou stranou projednat, doplněný o oficiální
stanovisko Moskvy, případně o varianty dalšího postupu.12 Zveřejněné dokumenty
mají svůj význam i pro tuto práci, neboť tehdejší sovětské teritoriální požadavky
měly výrazný geopolitický akcent.
11

Vzhledem k obrovskému množství těchto publikací jsou podrobně zmiňovány až ve druhé kapitole.
Zde je třeba zmínit přehlednou historickou práci o sovětských ozbrojených silách celého období
studené války, viz Feskov, Vitalij Ivanovič – Kalašnikov, Konstantin Anatoljevič – Golikov, Valerij
Ivanovič: Sovětskaja Armija v gody cholodnoj vojny (1946-1991 gg.). Tomsk, Izdatělstvo TGU 2004.
Mnoho informací organizační povahy je pak k dispozici na desítkách odborných webových stránek.
12
1941 god. Dokuměnty. T. 1. Red. V. Naumov. Moskva, MF Děmokratija 1998. Jednání mezi
Molotovem a Hitlerem viz dokument č. 171 (s. 361-366) a č. 179 (s. 375-383), jednání mezi
Molotovem a von Ribbentropem viz dokument č. 172 (s. 356-361) a č. 182 (s. 385-392), jednání mezi
Molotovem a Göringem viz dokument č. 176 (s. 370-373), Stalinovy telegramy viz dokumenty č. 170
(s. 356), č. 174 (s. 367), č. 177 (s. 374) a č. 178 (s. 374-375), Molotovovy telegramy viz č. 173 (s.
366-367), č. 175 (s. 367-369), č. 180 (s. 384) a č. 184 (s. 393-394).
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V naprosto odlišné situaci jsme ovšem u československých reálií. V tomto případě
máme k dispozici téměř všechny archivní dokumenty,13 ale z nich vycházejících
odborných prací je mizivé množství. Pravděpodobně nejvíce informací je k dispozici
o vojenské technice a jejím využití. Biografická hesla velitelů Československé lidové
armády nejsou pro období po roce 1950 k dispozici téměř žádná, seznamy vyšších
velitelů je možné nalézt pouze na internetu v rámci soukromých webových stránek.14
Jedinému pokusu o publikování výběru operačních dokumentů15 se dostalo
oprávněné kritiky ohledně velmi nízké odborné (vojenské) úrovně sestavovatele.16
Pokus o syntézu poválečných vojenských dějin nese všechny znaky propagační
obrazové publikace, kde pro množství černobílých a barevných fotografií není ani
příliš mnoho místa na odborný rozbor problematiky.17
Právě nedostatek domácí produkce na dané téma vede nakladatelství k vydávání
zahraničních publikací, které jsou ovšem velmi proměnlivé kvality. Jako naprosto
odstrašující příklad lze uvést disertaci bývalé americké státní tajemnice Condolezzy
Riceové,18 v níž autorčiny odborné chyby a neznalosti gradují velmi specifickým
překladem, jenž nemá s odbornou terminologií pranic společného. Na zcela opačné
straně spektra pak nalezneme např. knihy Briana Croziera19 a Davida Hollovaye.20
Bohužel také oni se však při jejich psaní potýkali s nedostatkem zdrojů sovětské

13

V průběhu devadesátých let byly odtajněny téměř všechny dokumenty Ministerstva národní obrany
a všech vojenských útvarů až do konce roku 1992, přičemž výjimkou byly některé materiály týkající
se komunikačních sítí a záložních velitelských stanovišť a krytů, jež jsou mobilizačně využívány do
současnosti. Omezení studia je tak dáno jednak neúplným odborným zpracováním archiválií, jednak
nízkou kapacitou studoven Vojenského ústředního archivu.
14
Viz http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/personalie/index.htm.
15
Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990. Red. P. Luňák. Praha,
Dokořán 2008.
16
Velmi příkře, ale téměř bez relevantních argumentů kritizoval publikaci generál Miroslav Vacek
(viz Vacek, Miroslav: Teď když máme, co mnozí chtěli. Říčany, Orego 2008), ale teprve známý
publicista v oboru národních vojenských dějin, plukovník Josef Fučík, provedl rozsáhlý rozbor
konkrétních odborných prohřešků publikace (viz Fučík, Josef: Stín jaderné války nad Evropou. Praha,
Mladá fronta 2010, s. 152-166).
17
Viz Historie československé armády 6. Československá armáda v prvním poválečném desetiletí
(květen 1945 – květen 1955). Praha, AVIS 2006; Historie československé armády 7. Československá
lidová armáda v koaličních vztazích Varšavské smlouvy (květen 1955 – srpen 1968). Praha, AVIS
2008. Podobně viz Povolný, Daniel: Vojenské řešení Pražského jara 1968. Sv. 1-2. Praha, PIC MO
2009-2010. Přitom mnohem lépe dopadly publikace věnované jednotlivým druhům vojsk, viz Burian,
Michal – Rýc, Jiří: Historie spojovacího vojska. Praha, AVIS 2007; Bílek, Jiří: Ve vzduchu, na zemi
i ve vodě. Historie a současnost výsadkového vojska a vzdušných průzkumných jednotek
československé armády a armády České republiky. Praha, PIC 2010.
18
Rice, Condolezza: Nejisté spojenectví. Sovětský svaz a československá armáda 1948–1983. Praha,
XYZ 2005.
19
Crozier, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Praha, BB art 2004.
20
Holloway, David: Stalin a bomba. Sovětský svaz a jaderná energie 1939 – 1956. Praha, Academia
2008.
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a ruské provenience a ukazuje se, že jejich nahrazení odbornými studiemi z fondů
zahraničních rozvědek může často vést k nečekanému zkreslení reálné situace.
Pravděpodobně nejlépe provedl rozbor heuristických problémů v této oblasti Karel
Durman již na konci devadesátých let:
„pokud se týká celkového obrazu, můžeme stále nabídnout jen kontury. Naše znalosti
jsou velmi nerovnoměrné i v teritoriálním smyslu … Někdy je situace taková, že nové
prameny nejen vrhají na dosavadní výklady jiné světlo, ale znovu kladou otázky,
které se již zdály vcelku zodpovězeny. A někde asi po dlouhá léta zůstaneme stát
uprostřed cesty. Není například příliš pravděpodobné, že budou zpřístupněny
záznamy jednání sovětské Rady obrany … A bez těchto vojenských pramenů budou
naše soudy o procesu rozhodování v Kremlu nutně neúplné, tedy třeba i výklad
osudové československé krize 1968.“21
I když jde o velmi příkrý soud, nezbavuje nás povinnosti hledat a možná i nalézat.

21

Durman, Karel: Útěk do praporů. Praha, Karolinum 1998, s. 10.
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KAPITOLA PRVNÍ
TEORETICKÉ ZÁKLADY SOVĚTSKÉHO VOJENSTVÍ
Komunistická ideologie kladla obrovský důraz na zpracování teoretických základů
praktické činosti ve všech oblastech lidské činosti a vojenství v tom rozhodně nebylo
výjimkou. Teoretické zpracování bylo považováno za znak vědeckosti, ale jen v tom
případě, pokud bylo založeno na tzv. třídním přístupu a správné aplikaci klasiků
marxismu-leninismu. Nikoli drobný problém byl ovšem ve skutečnosti, že v průběhu
doby došlo několikrát ke změně v chápání onoho požadovaného třídního přístupu,
a také počet klasiků marxismu-leninismu a jejich oprávněných vykladačů se poněkud
proměňoval v toku času. Stejně ale překvapí, že základní teoretické dílo „věnované
systematickému výkladu hlavních tezí marxisticko-leninského učení o válce
a armádě“ se objevuje až ve druhé polovině sedmdesátých let.22
Zdá se, že teoretické problémy marxismu-leninismu v oblasti ozbrojeného zápasu si
sovětští straniční teoretickové ve stejnokrojích dokázali ujasnit až ve druhé polovině
šedesátých let, pravděpodobně teprve po konečném odeznění tzv. období kultu
osobnosti a období voluntarismu. Jejich představy pak byly přetvořeny do ucelených
textů až v polovině let sedmdesátých, přičemž jednotlivé aspekty vznikající teorie
byly časopisecky publikovány.23 Vzhledem ke skutečnosti, že jejich dávno zesnulý
ideový guru se – na rozdíl od mnoha jiných oblastí lidské činosti - k vojenské teorii a
s ní souvisejícím záležitostem niják zvlkášť nevyjadřoval, byla jejich práce mnohem
obtížnější. Autorům proto asi dalo dost práce, než byli schopni zpracovat rozsáhlý
a souvislý texty se zaštítěním několika Leninovými citáty.24 Knihu nakonec vytvořil
kolektiv sedmi generálmajorů a deseti plukovníků, všichni doktoři či kandidáti
filozofických věd, přičemž celkovou redakci všech pasáží prováděli tři generálové.
22

Vojna i armija. Red. A. S. Milovidov. Moskva, Vojenizdat 1977. České vydání bylo připraveno
v rekordním čase necelých šesti měsíců, viz Válka a armáda. Red. A. S. Milovidov. Praha, Naše
vojsko 1977.
23
Jednalo se o časopisy Vojennaja mysl, Vojenno-istoričeskij žurnal a další.
24
Zatímco odkazy na publikace Vladimira I. Lenina se týkají spíše politických rozborů, odkazy na
Karla Marxe a Friedricha Engelse se týkají ekonomických a vojenských aspektů. Odkazy na
Engelsovy teoretické práce ohledně dějin vojenství jsou však velmi řídké, stejně jako odkazy na
předchozí dílčí práce sovětských vojenských teoretiků. Z nich je několikrát zmíněn pouze Michail
V. Frunze a Michail N. Tuchačevskij. Naproti tomu je v knize velké množství odkazů na zahraniční
literaturu, zde však jde pouze o ilustraci kritických výpadů vůči buržoazním a imperialistickým – tedy
zcela nevědeckým – vojenským teoriím.
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Rozhodně však není možné tvrdit, že by sovětská vojenská teorie před koncem
šedesátých let neexistovala, i když téměř naprostá absence odkazů v dané knize by
tomu mohla nasvědčovat. Problémem byla samozřejmě ta skutečnost, že teoretické
práce dřívějších období prostě trpěly v oněch změnách chápání principů, klasiků
a vykladačů. Dané téma zatím nebylo souhrně zpracováno a lze se s ním seznámit
pouze studiem jednotlivých vojenskoteoretických prací, které byly v poválečném
období knižně nebo časopisecky publikovány. Z hlediska chronologického lze dané
období rozdělit na čtyři časové úseky, přičemž jako mezníky je možné stanovit
zásadní změny v politickém a vojenském vedení státu – Stalinovu smrt v březnu
1953, odvolání maršála Žukova z funkce ministra obrany v říjnu 1957 a odvolání
Nikity Chruščova ze všech funkcí v říjnu 1964.
1.1. Období 1945 – 1953
Základním problémem sovětské armády v tomto období se stala nekritická
glorifikace výsledků druhé světové války, která zcela podvázala rozvoj sovětského
vojenského myšlení. Rozhodující úlohu v tom hrál sám generalissimus Sovětského
svazu Josif Vissarionovič Stalin, označovaný za největšího vojenského teoretika
všech dob. V projevu tehdejšího sovětského ministra ozbrojených sil, maršála
Sovětského svazu Nikolaje Alexandroviče Bulganina, k 30. výročí existence Rudé
armády v únoru 1948 byla provedena nová klasifikace sovětské vojenské vědy.25 Tu
maršál Bulganin rozdělil na dva stupně, přičemž nižším stupněm bylo vojenské
umění (strategie, operační umění, taktika), vyšším stupněm pak názory samotného
Stalina, jeho teoretické výroky k vojenské problematice.
„Vojenská věda, vytvořená soudruhem Stalinem, zahrnuje nejen otázky taktiky,
operačního umění a strategie, tj. otázky vlastního vojenského umění, ale též i otázky
ekonomických a morálních možností jak vlastní země, tak i země nepřítele.
Geniálnost soudruha Stalina jako vojenského theoretika spočívá především v tom, že
zevšeobecňuje zkušenost válek, že po prvé v historii vytvořil vojenskou vědu, která
překročila rámec vojenského umění a tím vyvrátila tradice staré „klasické“ vojenské
vědy, zahrnující jen otázky taktiky a strategie… Soudruh Stalin též všestraně
vypracoval otázky vojenského umění jako součást vojenské vědy. Vytvořil theorii
operačního umění, soudobé taktiky a strategie … Vojenské umění, vytvořené
25
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soudruhem Stalinem, vyznačuje se též řešením i takového důležitého problému
součinosti všech druhů vojsk v boji a operaci na základě masového použití
dělostřelectva, tanků a letectva. Soudruh Stalin nově postavil a rozřešil všechny
základní otázky soudové útočné a obrané operace.“26
Adorace Stalinových zásluh v období druhé světové války měla charakter zvláštního
přístupu nomenklatury k vůdci a v budoucnu se několikrát opakovala. Ovšem to, že
Stalinovy vojenské představy a zkušenosti z druhé světové války měly rozhodující
význam i pro budoucnost, byla pro rozvoj sovětské vojenské teorie zničující Důkaz
lze nalézt v dalším příspěvku jinak neznámého generála Isajeva, jenž se v závěru
věnuje i perspektivám:
„Soudruh Stalin, veliký theoretik a praktik soudobého vojenského umění, obohatil
sovětské vojenské myšlení, vojenskou vědu, učením o úloze trvale působících faktorů,
rozhodujících o výsledku války … po prvé v dějinách válečného umění nezvratně
dokázal, že o osudu války nerozhodují náhodné, dočasné okolnosti, jako je
překvapení, nýbrž trvale působící faktory: pevnost zápolí, morální duch armády,
množství a kvalita divisí, výzbroj armády, organisátorské schopnosti velitelského
sboru … Anglo-američtí váleční paliči připravují novou světovou válku s cílem
dobytí světovlády. Avšak jejich strategie je chybná, stejně jako byla strategie
německo-fašistických dobyvatelů. Dávno již uplynula doba, kdy vojevůdci
buržoasních armád mohli v oblasti strategie říci nové, pokrokové slovo. Nemohou je
říci proto, že jejich válečné cíle odporují společenskému vývoji. Vedoucí angloameričtí vojenští činitelé a generální štáby se pokoušejí přizpůsobit si zkrachovanou
německo-fašistickou dobrodružnou strategii. Sní o „bleskové válce“ pomocí atomové
bomby. Avšak tatao nejnovější atomová varianta „bleskové války“ zůstává stejně
dobrodružnou jako dříve, a má ještě menší vyhlídky na úspěch než strategie
hitlerovských dobyvatelů.“27
Navíc Josif V. Stalin se ve svých veřejných prohlášeních stavěl velice rezervovaně
k problematice atomových zbraní, což – bez ohledu na jeho opravdové názory, které
však dodnes zůstávají předmětem sporů28 – výrazně ovlivňovalo všechny sovětské
autory v oblasti vojenské teorie. Nejznámější Stalinovo prohlášení ohledně
26
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atomových zbraní pochází ze září 1946 a dostalo se mu celosvětové pozornosti,
neboť k němu došlo během rozhovoru s americkým novinářem:
„Nepovažuji atomovou bombu za tak děsivou zbraň, za jakou ji považují někteří
politici. Atomové bomby slouží k zastrašení slabých, ale nejsou schopny rozhodnout
o osudu války, protože na to prostě nestačí.“29
V případě, že pro sovětského vůdce byly jaderné zbraně pouhým strašákem pro
slabé, pouhým zesílením možností dělostřelectva a bombardovacího letectva,
znamenalo toto stanovisko ustrnutí sovětské vojenské teorie na úrovni zkušeností
druhé světové války. Stalinovy názory o trvale působících činitelích rozhodujících
o výsledku války (tzv. hlavních faktorech vítězství) se staly tak základem sovětské
vojenské teorie v poválečném desetiletí, přičemž byly zcela nekriticky přebírány také
v ostatních zemích.
1.2. Období 1953 – 1957
K výraznému odklonu od předchozích „zákonitostí“ došlo v sovětské vojenské teorii
již půl roku po Stalinově smrti. Jako první proti Stalinovým trvale působícím
faktorům války vystoupil šéfredaktor teoretického časopisu Vojennaja mysl, generál
Nikolaj Alexandrovič Talenskij. Jeho článek,30 týkající se zákonů vojenské vědy, byl
o to překvapivější, že právě on sám o čtyři roky dříve Stalina velebil za objevení
těchto zákonitostí.31 Přesto se díky němu rozvinula mezi sovětskými vojenskými
teoretiky bohatá diskuse, jež během necelých dvou let dosáhla pozitivního výsledku
– bylo konstatováno, že vojenská věda se nemá zajímat o politický charakter státu,
ale v prvé řadě o válečný konflikt jako takový.32
Nový impuls sovětské vojenské teorii dal ministr obrany maršál Georgij K. Žukov.
Ten na podzim 1954 osobně řídil vojenské cvičení s reálným výbuchem jaderné
bomby a živě se zajímal o všechny získané informace. Největší pozornost u něho
vzbudily údaje o ničivém účinku jaderné zbraně na tanky a obrněné transportéry, jež
však nepřevyšoval vzdálenost několika kilometrů od epicentra výbuchu. Maršál
Žukov v tom viděl šanci na úspěch silných uskupení pozemního vojska i v případě
29
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jejich napadení malorážovými jadernými zbraněmi. Aniž by, jako Stalin, snižoval
úlohu jaderných zbraní na „poněkud silnější dělostřelectvo“, domníval se, že lze
stanovit taktické a operační postupy k dosažení cílů pozemními jednotkami bez
ohledu na údery jaderných zbraní.33 V prosinci 1956 maršál Žukov na shromáždění
velitelů vojenských okruhů sám sebe představil jako zastánce těžkých tanků, které
díky silnému pancíři z valné části eliminují účinky jaderných zbraní.34 V rámci
reorganizace pozemního vojska, která byla zahájena na jaře 1957, osobně rozhodl o
vytvoření osmi těžkých tankových divizí, které se měly stát jádrem úderných
uskupení, vedoucích bojové akce i za užití jaderných zbraní oběma stranami.
Skupina vojenských teoretiků kolem maršála Žukova však nebyla jediná, takže již
v létě 1955 se objevil alternativní názor ohledně nasazení jaderných zbraní, jenž se
pomalu začal usazovat v hlavách sovětských politických představitelů. Jeho autorem
byl generál Sergej Nikolajevič Krasilnikov, působící na Akademii generálního štábu
(tedy v instituci, jíž se maršál Žukov vždy zdaleka vyhýbal). Ve svém obsáhlém
článku, týkajícím se nasazení jaderných zbraní, představil mnohem pravděpodobnější
alternativu budoucí války:
„Systematické a mohutné údery strategického letectva by zasahovaly nejdůležitější
zařízení vojenského průmyslu a důležité komunikační uzly. Navíc by neustálé útoky
ponorek, hladinových plavidel a námořního letectva proti námořním komunikacím
rozvrátily protivníkovo hospodářství a oslabily by jeho vůli k dalšímu boji … údery
proti nepřátelským leteckýcm základnám a zařízením na výrobu jaderných zbraní by
spolu s vlastní protivzdušnou obranou představovaly nejspolehlivější záruku bezpečí
pro vlastní týl a dávaly by svobodu v rozhodování ohledně vedení operací pozemního
vojska a válečného námořnictva.“35
Krasilnikovova vize vyvolala zájem jak u nejvyšších politických představitelů, tak u
některých maršálů a generálů. Hlavní slovo mezi nimi měl maršál Sovětského svazu
Sergej S. Birjuzov, působící tehdy ve funkci hlavního velitele protivzdušné obrany.
Tomu se velice zamlouvalo, že by výrazně stoupl význam jím řízeného druhu
ozbrojených sil, ale maršál Žukov jeho požadavkům odmítal vyhovět. O to více ale
na ně slyšel Nikita S. Chruščov, jenž měl pro Birjuzova slabost od bojových akcí
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v prostoru Stalingradu počátkem roku 1943.36 Nepřekvapí proto, že maršál Birjuzov
se, aspoň jak vypývá se stenografických záznamů stranických jednání, velmi aktivně
podílel na Žukovově pádu v říjnu 1957. Lze předpokládat, že právě od něho měl své
informace Nikita S. Chruščov, když nejslavnějšímu sovětskému vojevůdci druhé
světové války vytýkal:
„Soudruh Žukov špatně chápe význam nové techniku … Máme k dispozici
mezikontinentální raketu i evropskou raketu, kterou můžeme zasáhnout celou
Evropu, aniž bychom vytáhly paty z našeho území … Musíme naprosto změnit naše
priority. A kde jsou Vaše návrhy, soudruhu Žukove? Četli jsme Vaše návrhy, ale je
v nich něco nového? Nikoli. Vy totiž nechápete novou situaci, nevidíte to, co my již
máme k dispozici, držíte kobylu za ocas, nikoli za uzdu!“37
1.3. Období 1957 – 1964
Žukovův pád byl oficiálně zdůvodňován jeho zanedbáváním stranicko-politické
práce v armádě, ze stenografických záznamů jednání stranických špiček však také
vyplývá, že se řešily i otázky vojensko-strategické povahy. Navíc se zdá, že také
sovětští vyšší velitelé pozemního vojska pochopili, odkud vítr vane. Pokud můžeme
věřit jinak zcela nevěrohodným pamětem generála Majorova, razantně se měl o
Žukovově odvolání vyjádřit velitel Sibiřského vojenského okruhu generál Pjotr
Kirillovič Koševoj:
„V roce 1957 jednoznačně vystoupil na stranické konferenci svého vojenského
okruhu proti rozhodnutí N. S. Chruščova a pléna Ústředního výboru KSSS ohledně
odvolání G. K. Žukova ze všech funkcí. Velmi směle prohlásil: ´Přežili jsme válku,
přežijeme i toto!´ V té době se takové názory neodpouštěly…“38
Koševého chmurné představy se začaly brzy naplňovat. Jako perspektivní druhy
ozbrojených sil bylo označeno vojsko protivzdušné obrany a od konce roku 1959
také nově vytvořené raketové vojsko strategického určení. Mnohem větší pozornost
byla věnována válečnému námořnictvu, zvláště pak rozvoji ponorkového loďstva.
Ruku v ruce s těmito změnami postupoval ve funkcích také maršál Birjuzov. Po
úspěšném sestřelení amerického průzkumného letounu U-2 v květnu 1960 a po
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tragické smrti hlavního maršála dělostřelectva Mitrofana I. Nědělina39 (po krátkém
působení maršála Moskalenka v této funkci) převzal v dubnu 1962 funkci hlavního
velitele raketového vojska strategického určení a v březnu 1963 se stal náčelníkem
Generálního štábu ozbrojených sil. S jeho jménem je tak spojen nejen obrovský
rozmach sovětské protivzdušné obrany a raketového vojska, ale také výrazná
proměna sovětské vojenské teorie na přelomu padesátých a šedesátých let.
Řízení prací nad rozpracováním vojenské teorie tzv. raketojaderného období byl
pověřen jeden z Birjuzovových předchůdců ve funkci náčelníka Generálního štábu
ozbrojených sil, maršál Sovětského svazu Vasilij D. Sokolovskij. Ten se sice své
funkce vzdal již v dubnu 1960, ale hlavním důvodem tohoto kroku byla s velkou
pravděpodobností právě vytíženost při koncipování teoretických zásad údajně nové
epochy. V roce 1961 se jeho kniha objevila na knižních pultech40 a přes vvysoký
náklad byla rychle rozebrána, takže o rok později muselo následovat další vydání.
Kniha byla vydána nejen ve všech zemích sovětského bloku, ale dočkala se také
překladu do angličtiny, francouzštiny a španělštiny.
Sokolovského kniha samozřejmě v ideologické rovině nepřekročila svůj stín a je
vybavena standardním množstvím invektiv vůči imperialismu, nevědeckosti cizích
vojenských teorií, jedinečnosti sovětského vítězství ve druhé světové válce apod.
Zároveň však také do obecného povědomí zasadila termín „raketojaderná“ jako
označení předpokládané budoucí války, strategických koncepcí obou protivníků,
a také předpokládané likvidace valné části lidstva.
„Raketové jaderné údery strategickými prostředky budou mít rozhodující, prvořadý
význam pro výsledek soudobé války. Hromadné jaderné údery na strategické jaderné
prostředky nepřítele, na jeho hospodářství a systém státní správy při současném
rozdrcení ozbrojených sil na válčištích umožní dosáhnout politických cílů války
v daleko kratší době, než tomu bylo v minulých válkách. S tímto druhem strategické
činosti jsme nuceni v případě války počítat, poněvadž imperialistický blok připravuje
válku, v níž chce zničit všechna města, průmyslové oblasti a objekty, dopravní uzly
a vyhladit všechno obyvatelstvo na celém území socialistických zemí jadernými
údery. Hlavním cílem bude zničení hospodářství a prostředků ozbrojeného zápasu,
narušení systému státní správy, demoralizace obyvatelstva, podlomení jeho vůle
39
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a schopnosti k odporu.“41
Maršál Sokolovskij tak vojensky zaštítil představu Nikity S. Chruščova, který již
během výše uvedeného zasedání stranických špiček v říjnu 1957 s obrovskou
vehemencí tvrdil:
„Mezikontinentální balistická raketa – to je absolutní zbraň. Balistická raketa přesně
zasahuje západní kvadranty. Tato raketa dokáže splnit základní úkol zničení
nepřátelských základen v libovolném bodu. Pokud pošleme vodíkové bomby na
palubách bombardérů Tu-16, kolik z nich dosáhne cíle? Těžkjo říci, ale domnívám
se, že jich mnoho nebude. Pokud tytéž bomby vyšleme na raketách, můžeme si být
jisti, že bomby dosáhnou svých cílů. Nelze je zadržet, neexistují síly, které by to
dokázaly.“42
Pod jednoznačný vliv „raketojaderného“ prvku se v Sokolovského knize dostaly
všechny druhy ozbrojených sil:
„Válečná činost na pozemních válčištích bude mít i v příští válce velký rozsah,
přestože se bude používat jaderných zbraní s velkým doletem. Konečné porážky
nepřítele, obsazení jeho území, nastolení patřičného pořádku a mírového upravení
všech otázek po válce může být dosaženo jen čiností pozemního vojska … Hlavním
prostředkem ozbrojeného zápasu na pozemních válčištích v budoucí válce se stanou
jaderné zbraně, dopravované na cíl raketami, převážně operačně taktickými,
i frontovým letectvem (bombardovacími letouny, bombardovacími stíhacími
i stíhacími letouny) … V ozbrojeném zápase na válčištích je nutno zničit především
jaderné zbraně nepřítele. Bez zničení nebo umlčení jaderných prostředků nelze už
dnes vůbec pomýšlet na úspěšné vedení jakékoli válečné činosti na válčištích – ať
útočné nebo obrané. Tím ovšem neodpadá úkol rozdrtiti nepřátelské divize – tankové,
výsadkové i motorizované.“43
Na rozdíl od původních Žukovových představ z poloviny padesátých let bylo nyní
pozemní vojsko odsouzeno k okupaci nepřátelského území, již dříve zdevastovaného
raketojadernými údery, ke zničení zbytků nepřátelských sil a k nastolení okupačního
režimu. Nic, co by vyšší velitele pozemního vojska, úporně nacvičující manévrový
boj tankových a motostřeleckých jednotek za palebné podpory dělostřelectva a
bojového letectva, mohlo aspoň trochu uspokojit. Místo střetu, kombinace palby
41
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a pohybu měli přijít do zpustošeného kraje a uklízet…
Chruščov a Sokolovskij však nevzali v úvahu jednu dosti podstatnou věc. Protože
„raketojaderné“ zbraňové systémy měly k dispozici obě strany (a jak se ukázalo
během karibské krize, Spojené státy americké v nich měly značnou převahu), takže
se z válečného nástroje díky znalosti jeho devastačních účinků stal nástroj
odstrašující. Pokud by mezi oběma velmocemi byla v těchto nástrojích dosažena
parita, vznikla by rovnováha strachu a bylo možné pochybovat o tom, zda by ony
strategické jaderné systémy byly vůbec použity. Tato úvaha ovšem vracela do hry
standardní mechanismy operací pozemních vojsk a jejich podpory. Zdá se, že generál
Koševoj měl pravdu, protože vyšší velitelé sovětského pozemního vojska přežili.
1.4. Období po roce 1964
Sokolovského kniha zůstala viditelným základem sovětské vojenské teorie po celá
šedesátá léta.44 Pod jejím krytím se však ještě v první polovině šedesátých let
objevují náznaky nový teoretických koncepcí, které se vracejí k Žukovovým
představám, ale modernizují je na podmínky šedesátých let. Skutečnost, že původní
představa „raketojaderné“ války je poněkud zcestnáse stala zjevnou v okamžiku, kdy
maršál Sovětského svazu Vasilij I. Čujkov dotáhl Sokolovského představy do
samého závěru:
„Pokud se imperialistům podaří zahájit světovou válku, tak protivníci, kteří disponují
mohutnými prostředky jaderného napadení – mezikontinentálními řízenými střelami,
letouny nosiči jaderných zbraní, atomovými raketonosnými ponorkami a raketovými
hladinovými loděmi – se budou vzájemně snažit si co nejrychleji zničit svůj vojenský
a ekonomický potenciál. Veškerá tato obrovská ničivá moc se obrátí proti politickým
centrům a vojensko-ekonomickým oblastem obou soupeřů na celé zeměkouli, dále
pak na velké komunikační uzly, strategické jaderné zbraně a jejich zásoby, na zálohy
všech druhů vojsk. Válka se stane rozhodnou a zničující. Bude válkou globální,
přičemž bojové akce se rozvinou na zemi, ve vzduchu, na vodě i pod vodou.“45
Pro politické vedení země však byla tato alternativa naprosto nepřijatelná. Již v roce
1964 proto začalo hledání východiska z patové situace, jež sice vyhovovala N. S.
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Chruščovovi, ale která byla nepřijatelná pro nové politické vedení a hlavně pro
vojenské představitele, kteří nové vedení po realizovaném převratu podpořili.
Jako první cesta z „jaderného patu“ se objevila možnost, že Sovětský svaz by
provedl raketojaderný úder jako první, čímž by se mu s momentem překvapení
mohlo podařit výrazně oslabit nepřátelský strategický potenciál. O této snaze, jež
byla v naprostém rozporu se všemi politickými a propagandistickými deklaracemi
sovětských představitelů, máme pouze drobné zmínky:
„V oficiálních dokumentech se uvádělo, že nejpravděpodobnějším scénářem
všeobecné jaderné války bude nenadálý nepřátelský jaderný úder, který bude
Sovětským svazem odvrácen. Ovšem reálná teorie i praktické strategické plány měly
jako hlavní variantu předstihující raketojaderný úder, který vůči agresorům
provedou veškeré sovětské ozbrojené síly.“46
Faktem je, že o předstihujícím jaderném úderu píše ve své knize také plukovník
Karel Štěpánek, jenž v šedesátých letech působil na operačním sále Generálního
štábu ČSLA a zde přepracovával mapy a přílohy operačních dokumentů, které do
Prahy přicházely z Moskvy.47
Po předstihujícím jaderném úderu měla válka pokračovat podle standardních
operačních vzorců – protivzdušná obrana měla v maximální míře eliminovat
nepřátelský odvetný úder, a poté měly do útoku přejít úderná uskupení pozemního
vojska za podpory vojenského letectva, válečného námořnictva a výsadkových
jednotek.48
Ve stejné době však byla rozpracová ještě druhá cesta, která se v konečné fázi
podobala oné cestě první, ale předpokládala, že k předstihujícímu a odvetnému úderu
strategickými jadernými zbraněmi nemusí vůbec dojít. Tato teorie vycházela
z rozboru americké strategické koncepce pružné reakce, jež byla schválena jako
oficiální vojenská doktrína Spojených států amerických již v lednu 1962 a spojenci
v Organizaci severoatlantické smlouvy ji přijali v lednu 1968.49 Tato koncepce ještě
více vyhovovala vyšším velitelům pozemního vojska, protože je zbavovala všech
problémů, které jejich operačním plánům způsobovaly jaderné zbraně. V každém
případě však pod krytím Sokolovského „raketojaderné“ strategie v šedesátých letech
46
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v Sovětské armádě vznikaly operační plány, ve kterých hlavní úlohu hrálo sovětské
pozemní vojsko. Jednalo se o obrovský posun v teoretických koncepcích, jenž zatím
nebyl v literatuře výrazněji zachycen, hlavně z toho důvodu, že po celé sedmdesátá
léta Sověti lavírovali mezi oběma výše uvedenými cestami z „raketového patu“.
Československé archivní prameny však toto váhání vcelku věrně zachycují, neboť
např. operační plán z prosince 1977 předpokládá dvě alternativy válečného konfliktu
– s užítím a bez užití jaderných zbraní.50
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KAPITOLA DRUHÁ
SOVĚTSKÁ ARMÁDA V ŠEDESÁTÝCH LETECH
Vliv vítězství v druhé světové válce se samozřejmě maximální měrou projevil ve
vývoji poválečných ozbrojených sil Svazu sovětských socialistických republik.
Sovětská armáda vycházela při své výstavbě a modernizaci z „osvědčených“ zásad
druhé světové války, čímž opětovně potvrzovala známé heslo, že všichni generálové
se vždy usilovně připravují na minulou válku. V sovětských podmínkách šlo
o doktrinální zásady, jež byly sice označeny jako snaha o vytvoření tzv. vyváženého
modelu ozbrojených sil, ale fakticky šlo – až na krátké období přelomu padesátých
a šedesátých let – o jasnou preferenci pozemního vojska jako hlavní síly ozbrojených
sil. Vzhledem ke skutečnosti, že archivní dokumenty organizační povahy máme
k dispozici jen v malé míře a operační povahy vůbec žádné, je třeba vystačit
s rozborem informací, ukazujících konkrétní vývoj organizačních struktur
jednotlivých druhů ozbrojených sil, jejich vzájemnou provázanost a vývoj jejich
bojové síly. Bez ohledu na různá ideologická či politická vyhlášení a diplomatické
aktivity, ve vojenské oblasti mohly veškeré strategické i doktrinální zámysly
vycházet pouze z konkrétních možností ozbrojených sil, jež je právě v konkrétním
vývoji organizace možné stanovit. Také informace o ekonomických aspektech
sovětského vojenství, zvláště o případné korelaci zbrojních výdajů a prohlášení na
mezinárodní scéně, můžeme mnohem lépe posoudit z konkrétní znalosti organizace
vojska a vývoje vyzbrojování, než ze všeobecných odhadů a představ o finančních
nákladech, pro které rovněž stále ještě nejsou k dispozici přesnější archivní
dokumenty.

2.1. VÝVOJ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Zásadní stavební prvky organizační struktury řízení sovětské armády byly
vyprofilovány v prvním poválečném desetiletí a s malými obměnami zůstaly fakticky
zachovány až do počátku devadesátých let. Snaha o vnějškovou standardizaci řízení
státu se projevila na počátku roku 1946 přejmenováním původních lidových
29

komisariátů na ministerstva. Pod novým označením resortu obrany však zůstal
zachován původní sovětský způsob řízení. Ten znamenal, že ministerstvo nebylo
úřadem státní správy, které by zabezpečovalo politické a hospodářské řízení
ozbrojených sil, ale že šlo v prvé řadě o pro mírové období zamaskované vrchní
velitelství ozbrojených sil, omezované v sovětských podmínkách (a také nikoli vždy)
pouze nejvyššími stranickými orgány. Ministerstvo obrany Svazu sovětských
socialistických republik bylo ústřední institucí, určenou ke komplexnímu řízení
ozbrojených sil ve vojenské, politické, ekonomické i kontrolní oblasti, přičemž hrálo
významnou roli – prostřednictvím neodmítnutelných požadavků na zbrojní výrobu
a stavební kapacity – při ovlivňování ekonomického vývoje státu. Struktura
ministerstva vycházela ze zásad stanovených již v meziválečném období, a byla
doplněna pozitivními zkušenostmi z války. Na jejím vrcholu stál ministr, bez
výjimky voják z povolání v jedné z nejvyšších vojenských hodností. Vojenskými
osobami byli také všichni jeho podřízení – případný příchod osoby z jiného resortu
byl téměř bez výjimky následován udělením vojenské hodnosti, včetně těch
nejvyšších.51 Sovětskou specifikou byly mnohočetné funkce prvních náměstků
a náměstků ministra. Nelogické zmnožení funkce prvního náměstka ministra na
počátku šedesátých let vycházelo ze snahy vytvořit také na tomto stupni určitou
vnitřní hierarchii, takže ministr měl až tři své první náměstky – jeden byl faktickým
zástupcem ministra pro případ nenadálé události, druhý k tomu vykonával funkci
náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil a třetí funkci velitele Spojených
ozbrojených sil členských států Organizace varšavské smlouvy – a tito tři „první“
náměstci měli výsadní postavení mezi někdy i téměř desítkou náměstků ministra.
Dalšími řídícími stupni byly hlavní správy, tvořené různým počtem správ, oddělení
a skupin. Specifické postavení měl Generální štáb ozbrojených sil, řešící zvláště
záležitosti operačního plánování, Hlavní politická správa sovětské armády
a sovětského námořniuctva, prosazující stranickou linii v ozbrojených silách,
a Generální inspëkce ozbrojených sil, jejímiž členy se od konce padesátých let stávali
všichni maršálové a vyšší generálové, kteří opustili své velitelské a řídící funkce.
Kromě kontroly výcviku tak tato instituce působila jako svého druhu nejluxusnější
51
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zaopatřovací klub důchodců na světě. Význam Hlavní politické správy vzrostl na
podzim 1957, po politickém odvolání maršála Sovětského svazu Georgije
Konstantinoviče Žukova z funkce ministra a jeho následné skandalizaci.52 I když
velká část důstojníků, generálové a velitelé od praporu výše bez výjimky, byla členy
komunistické strany, velitelskou a náčelnickou práci na všech úrovních od roty výše
doplňoval zástupce pro věci politické, podléhající vlastní řídící struktuře paralelní
s vojenskou organizací, kterou Hlavní politická správa zastřešovala. Náčelník této
správy navíc, kromě přímé podřízenosti ministrovi, podléhal zvláštnímu tajemníkovi
Ústředního výboru Komunistické strany sovětského svazu pro bezpečnostní
záležitosti (někdy přímo prvnímu či generálnímu tajemníkovi), čímž měl nejvyšší
stranický aparát v ozbrojených silách vlastní oficiální kontrolní síť.53
Zkušenosti z druhé světové války přiměly sovětské velení k vytvoření velitelských
a řídících struktur jednotlivých druhů ozbrojených sil a jejich logistického
zabezpečení. Hlavní velitelství pozemního vojska, hlavní velitelství vojenského
letectva a hlavní velitelství válečného námořnictva vznikla již na jaře 1946, přičemž
v následujících desetiletích procházela určitým vývojem a nakonec se stabilizovala
až na podzim 1967. V květnu 1954 vzniklo Hlavní velitelství vojsk protivzdušné
obrany státu54 a v prosinci 1959 Hlavní velitelství raketových vojsk strategického
určení.55 Nezávisle na těchto pěti hlavních velitelstvích působilo od počátku
padesátých let Velitelství výsadkového vojska a od června 1958 také Velitelství
hlavního týlu. Všechna hlavní velitelství měla k dispozici hlavní štáb
a tvořil je také různý počet hlavních správ, správ, oddělení a skupin. Výraznou
výjimkou bylo pozemní vojsko, které mělo v rámci svého hlavního velitelství také
jednotlivý velitelství druhů vojsk (raketového vojska a dělostřelectva, tankového
vojska, ženijního vojska, vojskové protivzdušné obrany apod.), jež např. zůstala
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zachována i v letech 1964 až 1967, kdy bylo Hlavní velitelství pozemního vojska na
základě osobního rozhodnutí Nikity Sergejeviče Chruščova zrušeno.56
I když byla sovětská velitelská struktura kvůli utajení striktně rozdělena na mírovou
a válečnou, až do konce osmdesátých let byla mírová struktura stavěna takovým
způsobem, aby přechod na válečnou organizaci byl co nejjednodušší. Přitom všechny
válečné velitelské struktury kopírovaly strukturu Rudé armády za druhé světové
války – velitelství strategických směrů, velitelství frontů – a způsob přechodu
z mírové struktury na válečnou zůstal také zachován z předválečného období.
Všechna tato válečná velitelství byla totiž skryta ve standardních velitelstvích
vojenských okruhů na sovětském území a velitelstvích skupin vojsk mimo sovětské
území. Právě plná závislost na zkušenostech druhé světové války nám umožňuje
vcelku přesně a s mimořádnou podrobností rekonstruovat organizační struktury
sovětských mírových i válečných velitelství na strategickém a zčásti také a vyšším
operačním stupni.57
Nejvyššími velitelskými stupni mimo ústřední řídící orgány byla hlavní velitelství
strategických směrů – ta však byla velitelstvími válečnými a v mírovém období se
oficiálně objevují až v září 1984.58 Ale jejich existenci, byť ve skryté podobě,
prozrazují různé paměti sovětské poválečné generality, a to též pro období událostí
z léta 1968, kdy o aktivaci jednoho z těchto hlavních velitelství píše generál
Majorov.59 Od poloviny šedesátých let se o těchto velitelských stupních zmiňují také
publikace „pravděpodobných protivníků“.60 Ty do určité míry vycházejí ze
zpravodajských poznatků, takže můžeme jejich tvrzení brát minimálně na úrovni
pravděpodobná, zvláště když je máme pro určité klíčové okamžiky potvrzena
56
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svazu Nikolaje Vasiljeviče Ogarkova, viz Vělikaja Otěčestvěnaja vojna 1941-1945. Enciklopědija.
Moskva, Vojenizdat 1985, s. 503.
59
Majorov, Alexanděr: Vtorženije. Čechoslovakija 1968 g. Moskva, Prava čelověka 1998, s. 214-228.
60
Např. The Military Balance 1966-1967. London, IISS 1966. Podrobnější rozbor problému viz The
Theatre Balance between NATO and the Warsaw Pact. In: The Military Balance 1972-1973. London,
IISS 1972, pg. 86-94.
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uvedenými paměťmi. Lze tedy důvodně předpokládat, že nejpozději ve druhé
polovině šedesátých let existovala tři válečná hlavní velitelství strategických směrů,
skrytá v mírovém období na velitelské úrovni vojenských okruhů. Ve Wünsdorfu, na
hlavním velitelství Skupiny sovětských vojsk v Německu, mělo být připraveno
k rozvinutí Hlavní velitelství vojsk západního stretegického směru, v Kyjevě, na
velitelství Kyjevského vojenského okruhu, Hlavní velitelství vojsk jihozápadního
strategického směru, a v Chabarovsku, na velitelství Dálněvýchodního vojenského
okruhu, Hlavní velitelství vojsk dálněvýchodního strategického směru. Nelze
vyloučit, že v posledním případě existuje návaznost na bývalé Hlavní velitelství
vojsk Dálného východu, které existovalo až do června 1953. Pravděpodobnost tohoto
mírového skrytí hlavního velitelství a jeho mobilizačního rozvinutí posiluje
i skutečnost, že v čele těchto velitelství stály i v šedesátých letech osoby s nejvyšší
generálskou hodností. Na rozdíl od let padesátých se totiž počet maršálů a armádních
generálů výrazně snížil, takže většinou působili jen v ústředních vojenských
institucích. Přesto se však ve velení ve Wünsdorfu v průběhu šedesátých let
vystřídali tři maršálové Sovětského svazu (Matvěj Fjodorovič Zacharov, Ivan
Srtěpanovič Koněv a Pjotr Kirillovič Koševoj) a dva armádní generálové (Ivan
Ignaťjevič Jakubovskij a Kulikov), zatímco v Kyjevě to byli jeden maršál
Sovětského svazu (Vasilij Ivanovič Čujkov), tři armádní generálové (Pjotr Kirillovič
Koševoj, Ivan Ignaťjevič Jakubovskij, Viktor Georgijevič Kulikov) a jeden
generálplukovník (Grigorij Ivanovič Salmanov), a v Chabarovsku tři armádní
generálové (Valentin Antonovič Pěňkovskij, Jakov Grigorjevič Krejzer, Vladimir
Fjodorovič Tolubko) a dva generálplukovníci (Ivan Grigorjevič Pavlovskij, Oleg
Alexandrovič Losik).61 Vzhledem ke skutečnosti, že zatím nemáme k dispozici
přesné informace, můžeme existenci těchto tří hlavních velitelství vojsk
strategických směrů považovat pouze za velmi pravděpodobnou.
Rozhraní mezi oběma předpokládanými evropskými strategickými směry
v šedesátých letech kvůli zatímní absenci operačních dokumentů neznáme přesně, ze
známých informací tohoto druhu však můžeme důvodně předpokládat, že bylo
vymezeno severním hřebenem alpského horského masivu. V každém případě by toto
61

Podrobnosti o velitelském sboru těchto velitelství viz Na bojevom postu. Kniga o voinach Gruppy
sovětskich vojsk v Germanii. Moskva, Vojenizdat 1975; Kijevskij Krasnoznaměnyj. Istorija
Krasnoznaměnogo Kijevskogo vojennogo okruga. Moskva, Vojenizdat 1974; Krasnoznaměnyj
Dalněvostočnyj. Istorija Krasnoznaměnogo Dalněvostočnogo vojennogo okruga. Moskva, Vojenizdat
1971.
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rozhraní bylo závislé na míře respektování neutrality Rakouské republiky.
Předpokládané velitelství na západním strategickém směru by tedy zahrnovalo
Skupinu sovětských vojsk v Německu, Severní skupinu vojsk, Běloruský vojenský
okruh, Karpatský vojenský okruh, Pobaltský vojenský okruh a Baltské loďstvo,
doplněné o spojenecká vojska – Československou lidovou armády, Lidové vojsko
polské a Národní lidovou armádu NDR. Předpokládané velitelství na jihozápadním
strategickém směru by pak zahrnovalo Jižní skupinu vojsk, Kyjevský vojenský
okruh, Oděský vojenský okruh a Černomořské loďstvo, doplněnou o další
spojenecké síly – Bulharskou lidovou armádu, Maďarskou lidovou armádu
a Rumunskou lidovou armádu. Pokud by tato velitelství již v šedesátých letech
existovala, vysvětlovalo by to skutečnost, proč hlavní velitelství Spojených
ozbrojených sil členských států Organizace varšavské smlouvy, jak bude ukázáno
dále, fakticky nemělo téměř celé první dvacetiletí své existence pevnou organizační
strukturu a rozvinutý operační štáb pro řízení koaličních jednotek v případě
válečných akcí.
Naprostou jistotu ale máme u dalšího velitelského stupně, kterým byla na sovětském
území velitelství vojenských okruhů a mimo sovětské území velitelství vojenských
skupin. Představují poslední úroveň, která ve své organizační struktuře zahrnuje více
druhů ozbrojených sil, v našem případě pozemní vojsko a vojenské letectvo. Zde
máme v odborné literatuře již od sedmdesátých let minulého století k dispozici
přesná data jejich vzniku
a transformace či zániku, sídlo velitelství, a dokonce také úplný přehled jejich
velitelů (včetně doby jejich působení ve funkci).62 Od konce šedesátých let navíc
jednotlivým vojenským okruhům vyšly v knižní formě jejich oficiální dějiny. I když
v těchto publikacích převládají ideologické a politické prvky, objevují se tam i
jednotliviny organizačního a operačního charakter, např. odkazy na podřízené svazky
(ve formě označení divize čestnými názvy, jež ale jsme již schopni rozšifrovat).63 Od
62

Sovětskaja vojennaja encyklopědija. T. 1-8. Red. A. A. Grečko – N. V. Ogarkov. Moskva,
Vojenizdat 1976-1980, viz jednotlivá hesla vojenských okruhů a skupin vojsk.
63
Oficiální dějiny vojenských okruhů viz Krasnoznaměnyj Bělorusskij vojenskij okrug. Očerk istorii.
Moskva, Vojenizdat 1973; Krasnoznaměnyj Dalněvostočnyj. Istorija Krasnoznaměnogo
Dalněvostočnogo vojennogo okruga. Moskva, Vojenizdat 1971; Krasnoznaměnyj Prikarpatskij. Očerk
istorii vojenogo okruga. Moskva, Vojenizdat 1976; Kijevskij Krasnoznaměnyj. Istorija
Krasnoznaměnogo Kijevskogo vojennogo okruga. Moskva, Vojenizdat 1974; Istorija orděna Lenina
Leningradskogo vojenogo okruga. Moskva, Vojenizdat 1974; Orděna Lenina Moskovskij vojennyj
okrug. Moskva, Vojenizdat 1977; Oděsskij Krasnoznaměnyj. Moskva, Vojenizdat 1976;
Krasnoznaměnyj Privolžskij. Istoričeskij očerk. Moskva, Vojenizdat 1975; Krasnoznaměnyj
Sevěrokavkazskij. Moskva, Vojenizdat 1978; V plaměni i slavě. Očerki istorii Sibirskogo vojenogo
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poloviny devadesátých let navíc máme k dispozici odborné práce na dané téma, jež
jsou však zaměřeny hlavně na osmdesáté roky, přičemž zvláště druhou polovinou
šedesátých let se zabývají jen zběžně.64 K dispozici je ale také obrovské množství
dílčích informací na ruských odborných internetových stránkách, na nichž soukromí
badatelé představují výsledky svých archivních výzkumů.65
V letech 1960 až 1968 byl počet těchto velitelství stabilní, celkem existovalo 15
velitelství vojenských okruhů (Běloruský, Dálnovýchodní, Karpatský, Kyjevský,
Leningradský, Moskevský, Oděský, Pobaltský, Povolžský, Severokavkazský,
Sibiřský, Turkestánský, Uralský, Zabajkalský, Zakavkazský) a tři skupiny vojsk –
Jižní skupina vojsk na území Maďarské lidové republiky, Severní skupina vojsk na
území Polské lidové republiky, Skupina sovětských vojsk v Německu na území
Německé demokratické republiky. Až na podzim 1968 vznikla Střední skupina vojsk
na území Československé socialistické republiky a o rok později se také z části
území Turkestánského vojenského okruhu vyčlenil Středoasijský vojenský okruh,
čímž sovětské velení reagovalo na prudké zhoršení vztahů s Čínskou lidovou
republikou.
Další velitelské stupně na operační úrovni, tedy velitelství armád a případně sborů,
mají již natolik specifický charakter, že je třeba oddělit jejich rozbor podle
jednotlivých druhů ozbrojených sil. Rozbor vývoje nižších operačních svazků
divizního typu, i když je možné jej v současné době bez větších problémů provést
u československých, polských, sovětských a východoněmeckých ozbrojených sil, je
již pro potřeby tohoto zpracování zcela podružný.

okruga. Moskva, Vojenizdat 1970; Krasnoznaměnyj Turkestanskij. Moskva, Vojenizdat 1976; Istorija
Uralskogo vojenogo okruga. Moskva, Vojenizdat 1970; Orděna Lenina Zabajkalskij vojennyj okrug.
Moskva, Vojenizdat 1976; Krasnoznaměnyj Zakavkazskij vojennyj okrug. Moskva, Vojenizdat 1969.
V současnosti patří mezi nejlépe zpracovaná velitelství bývalá Skupina sovětských vojsk v Německu,
viz Basistov, Jurij – Ježova, Galina: Pod znakom krasnoj zvězdy. Gruppa sovětskich vojsk v Germanii
1945-1994. Moskva, Jauza 2005; Dmitrijev, Sergej: Sovětskije vojska v Germanii 1945-1994.
Moskva, Molodaja gvardija 1994;Kowalczuk, Ilko – Wolle, Stefan: Roter Stern über Deutschland.
Sowjetische Truppen in der DDR. Berlin, Christofph Links Verlag 2001. K dispozici jsou také
internetové stránky s velkým množstvím dílčích informací organizačního i operačního významu, viz
http://www.gsvg.ru, http://vnr-su-army.narod.ru a další.
64
Např. Feskov, Vitalij Ivanovič – Kalašnikov, Konstantin Anatoljevič – Golikov, Valerij Ivanovič:
Sovětskaja Armija v gody cholodnoj vojny (1946-1991 gg.). Tomsk, Izdatělstvo TGU 2004. Také
různé ruské internetové stránky, které se zabývají organizační strukturou vojsk jednotlivých
vojenských okruhů, se většinou týkají až osmdesátých let, viz např.
http://svaku.ru/forum/showthread.php?t=749, věnovaná Kyjevskému vojenskému okruhu.
65
Největší nmnožství informací na dané téma podávají http://www.soldat.ru, a to jak zveřejňováním
oficiálních dokumentů, tak výměnou informací v rozsáhlém diskusním fóru. Bohužel, to bylo
v loňském roce uzavřeno pro zahraniční zájemce.
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2.1.1. Pozemní vojsko
Nová organizační struktura pozemního vojska, spjatá již s předpokládaným využitím
jaderných zbraní na válčišti,66 byla zavedena na jaře 1957 a ve svých hlavních rysech
zůstalka zachována až do konce osmdesátých let. V rámci jednotlivých vojenských
okruhů od té doby existovaly další dva velitelské stupně na operační úrovni, vyšší
(vševojsková armáda, tanková armáda, armádní sbor) a nižší (motostřelecká divize,
tanková divize). Počty armádních velitelství v jednotlivých vojenských okruzích
(a skupinách vojsk) se různil podle jejich plánovaných úkolů a předpokládaných
operačních rozvinutí. V polovině šedesátých let měly sovětské pozemní síly šest
tankových armád a 17 vševojskových armád, jež byly rozděleny následovně:
Běloruský vojenský okruh (Minsk)
5. gardová tanková armáda (Bobrujsk)
7. tanková armáda (Borisov)
28. armáda (Grodno);
Dálnovýchodní vojenský okruh (Chabarovsk)
5. armáda (Ussurijsk)
15. armáda (Chabarovsk)
16. armáda (Južno-Sachalinsk);
Karpatský vojenský okruh (Lvov)
8. tanková armáda (Žitomir)
13. armáda (Rovno)
38. armáda (Ivano-Frankovsk);
Kyjevský vojenský okruh (Kyjev)
6. gardová tanková armáda (Dněpropětrovsk);
Leningradský vojenský okruh (Leningrad)
6. armáda (Pětrozavodsk);
Oděský vojenský okruh (Oděsa)
14. gardová armáda (Tiraspol);
Pobaltský vojenský okruh (Riga)
11. gardová armáda (Kaliningrad);
66

V září 1954 bylo v prostoru Tockoje provedeno vojenské cvičení, během něhož byla shozena
atomová bomba ráže 40 kt (trojnásobek hirošimské), přičemž nedošlo ani k evakuaci obyvatelstva
z okolí vojenského prostoru. Získaná kvanta naměřených dat, např. ohledně úrovně radiace
v závislosti na vzdálenosti od epicentra, byla využita ke stanovení standardů protiradiační ochrany, tak
k plánování jaderných výbuchů ve prospěch útočných akcí. Podrobnosti viz Jaděrnyje ispytanija
SSSR. Moskva, IZDAT 1997, s. 253-301.
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Turkestánský vojenský okruh (Taškent)
18. armáda (Alma-Ata);
Zabajkalský vojenský okruh (Čita)
29. armáda (Ulan-Ude)
39. armáda (Ulanbátar);
Zakavkazský vojenský okruh (Tbilisi)
4. armáda (Baku)
9. armáda (Kutaisi)
7. gardová armáda (Jerevan);
Skupina sovětských okupačních vojsk v Německu (Wünsdorf)
1. gardová tanková armáda (Dresden)
2. gardová tanková armáda (Fürstenberg)
3. armáda (Magdeburg)
8. gardová armáda (Halle)
18. gardová armáda (Schwerin)
20. gardová armáda (Eberswalde).67
Mnohem méně informací je k dispozici o velitelstvích armádních sborů, jejichž počet
v polovině šedesátých let se pohyboval mezi jednou a dvěma desítkami. Autor práce
má pro období šedesátých let přesné informace pouze o existenci 1. armádního sboru
Turkestánského vojenského okruhu v Ašchabadu, 13. gardového armádního sboru
Moskevského vojenského okruhu v Gorkém, 25. armádního sboru Dálnovýchodního
vojenského okruhu v Pětropavlovsku-Kamčatském, 26. armádního sboru
Leningradského vojenského okruhu v Archangelsku, 30. armádního sboru
Leningradského vojenského okruhu ve Vyborgu, 32. armádního sboru Oděského
vojenského okruhu v Simferopolu a 86. armádního sboru Zabajkalského vojenského
okruhu v Borzji. Obecně však lze uvést, že armádní a sborová velitelství byla v rámci
jednotlivých vojenských okruhů vytvářena zcela na základě zámyslů operačního
plánování, takže dokud nezískáme věrohodnější informace na tomto poli, nebudeme
67

Celkový přehled sovětských armádních velitelství pro polovinu šedesátých let zatím v literatuře
jako celek publikován nebyl. Tento přehled vychází z několikaletého zpracovávání střípků informací
z různých zbdojů, zvláště pak internetových. V přehledu jsou uvedeny pouze ta armádní velitelství,
u nichž má autor k dispozici aspoň tři na sově nezávislé znaky existence – číslo a typ armády,
nadřízené velitelství a dislokace. U některých armád jsou samozřejmě k dispozici také další údaje,
včetně jejich velitelů. V takovém případě je existence velitelství nezpochybnitelná. Skutečnost, že
v roce 1968 končilo číslování sovětských armádních velitelství číslicí 39, potvrzuje ve svých
pamětech také tehdejší velitel 38. armády generál Majorov. Viz Majorov, Alexanděr: Vtorženije.
Čechoslovakija 1968 g. Moskva, Prava čelověka 1998, s. 14-15.
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přesně schopni stanovit důvody vzniku těchto velitelství. V každém případě je
pravděpodobné, že armádní sbory rozvinuté v rámci pohraničních vojenských okruhů
mohly být nasazeny na samostatných operačních směrech, kde rozvinutí armádního
velitelství nebylo ekonomické (tzv. vedlejší operační směry). Naznačovalo by tomu
např. vytvoření a působení 26. armádního sboru v Murmansku (mohl nejen krýt
hlavní základnu Severního loďstva, ale také případně vést bojové akce proti Norsku)
a obdobné působení 32. armádního sboru na Krymu (krytí hlavní základny
Černomořského loďstva a případné posílení výsadku námořní pěchoty na tureckém
pobřeží). Opětovně máme nejvíce informací o armádních velitelstvích v rámci
Skupiny sovětských vojsk v Německu, kde jich také bylo rozvinuto nejvíce.68
Mnohem větší množství informací máme o divizním velitelském stupni. Přechod na
jednotypové motostřelecké a tankové divize byl proveden v březnu 1957 a dokončen
v průběhu roku. Počet divizí se na přelomu padesátých a šedesátých let měnil, ke
stabilizaci jejich počtu došlo koncem roku 1964 a během ledna 1965 došlo k jejich
celkovému přečíslování. Divize obdržely čísla svých předchůdců z doby druhé
světové války, aby tak byla posílena jejich bojová tradice. Kvůli tomu se však
původní systém změnil v naprostý chaos, neboť divize užívaly čísla od 1 po 295
u motostřeleckých a od 1 po 193 u tankových divizí.69 Celkem mělo v lednu 1965
sovětské pozemní vojsko 123 motostřeleckých a 40 tankových divizí, ale v průběhu
let 1965 až 1968 bylo navíc postaveno sedm motostřeleckých a dvě tankové divize,
takže celkový počet divizí v létě 1968 dosáhl čísla 172.
Struktura divizí pozemního vojska byla nastavena na model 3 + 1, takže
motostřelecká divize měla ve stavu tři motostřelecké a jeden tankový pluk, zatímco
tanková divize měla tři tankové a jeden motostřelecký pluk. Další jednotky byly
v obou divizích obdobné – dělostřelecký pluk, protiletadlový (raketový) pluk,
průzkumný prapor, spojovací prapor, ženijní prapor apod. Od konce padesátých let
68

Nejlépe je problematika zpracována v Kowalczuk, Ilko – Wolle, Stefan: Roter Stern über
Deutschland. Sowjetische Truppen in der DDR. Berlin, Christofph Links Verlag 2001, kde je velmi
podrobně popsána celá organizační struktura a dokonce i její vývoj od čtyřicátých do devadesátých
let. Z dalších publikací lze z valné části rekonstruovat také velitelských sbor těchto šesti armád až do
přelomu šedesátých a sedmdesátých let.
69
Podrobný přehled divizí, včetně čísla, typu, vnitřní struktury, vzniku a zániku viz Feskov, Vitalij
Ivanovič – Kalašnikov, Konstantin Anatoljevič – Golikov, Valerij Ivanovič: Sovětskaja Armija v
gody cholodnoj vojny (1946-1991 gg.). Tomsk, Izdatělstvo TGU 2004. Zde však chybí důležitý
prvek, dislokace, takže určení přesné podřízenosti je možné pouze u části z nich, např. v rámci Severní
skupiny vojsk v Polsku se v šedesátých letech nacházely 20. zvěnigorodská tanková divize,
vyznamenaná Řádem rudého praporu a 90. vitěbsko-novgorodská tanková divize, vyznamenaná
dvěma Řády rudého praporu.
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se však součástí divize stával samostatný raketový oddíl, v jehož výzbroji se
nacházela tři odpalovací zařízení taktických raket, schopná nést raketu krátkého
doletu s konvenční, chemickou i jadernou hlavicí. Díky tomu mohl velitel divize
získat do své pravomoci taktické jaderné zbraně a nasadit je na nejnižší, tedy taktické
úrovni. Další jaderné zbraně pozemního vojska se nacházely na úrovni armád –
každá armáda (vševojsková i tanková) měla ve své organizační struktuře jednu nebo
dvě raketové brigády se šesti až devíti odpalovacími zařízeními operačně-taktických
raket. Další raketové brigády s obdobnou výzbrojí se pak nacházely v podřízenosti
velitelů vojenských okruhů a skupin vojsk. Již v první polovině šedesátých let tak
bylo sovětské pozemní vojsko plně nuklearizováno, přičemž ve válce mohl jaderné
zbraně nasadit každý vyšší velitel, a to od velitele divize výše, pokud mu tedy byly
jaderné hlavice přiděleny.
2.1.2. Vojenské letectvo
I když vojenské letectvo mělo od poloviny čtyřicátých let k dispozici vlastní hlavní
velitelství, jeho samostatnost jako druhu vojska byla výrazně omezena. Podle
válečných zkušeností se sovětské vojenské letectvo členilo na frontové a zálohy
vrchního velení. Frontové letectvo bylo sdruženo do jednotypových divizí
(v šedesátých letech absolutně převažovaly stíhací a stíhací-bombardovací divize) ve
stavu leteckých armád, které podléhaly nikoli Hlavnímu velitelství vojenského
letectva, ale velitelstvím jednotlivých vojenských okruhů a skupin vojsk.70 Letectvo
zálohy vrchního velení mělo samostatný velitelský prvek, jímž bylo Velitelství
dálkového letectva, což bylo také jediné operační velitelství, které Hlavnímu
velitelství vojenského letectva přímo podléhalo. Svoje vlastní bojové letectvo mělo
totiž také Hlavní velitelství válečného námořnictva, Hlavní velitelství vojsk
protivzdušné obrany státu, a také Velitelství výsadkového vojska, přičemž Hlavní
velitelství vojenského letectva mohlo v jejich jednotkách provádět pouze inspekci.
Od počátku šedesátých let bylo navíc opětovně vytvářeno tzv. vojskové letectvo, jež
mělo ve výzbroji hlavně vrtulníky, přičemž jeho jednotky podléhaly jednak
Hlavnímu velitelství pozemního vojska, jednak Hlavnímu velitelství raketového
vojska strategického určení. Obecně lze říci, že sovětské vojenské letectvo hrálo
z valné části úlohu pouhé vzdušné podpory jiných druhů ozbrojených sil. Stejně jako
70
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pozemní vojsko, také ono bylo do poloviny šedesátých let částečně nuklearizováno,
přičemž nosiči taktických jaderných zbraní byly tzv. stíhací bombardéry v rámci
stíhacích-bombardovacích leteckých divizí. Celkový počet leteckých divizí
v polovině šedesátých let není znám, odhady oscilují kolem počtu 70 svazků.
Začlenění jednotlivých leteckých armád do vojenských okruhů a skupin vojsk bylo
v polovině šedesátých let následující:
Běloruský vojenský okruh – 26. letecká armáda;
Dálnovýchodní vojenský okruh – 1. letecká armáda;
Karpatský vojenský okruh – 14. letecká armáda;
Kyjevský vojenský okruh – 17. letecká armáda;
Leningradský vojenský okruh – 76. letecká armáda;
Moskevský vojenský okruh – 78. letecká armáda;
Oděský vojenský okruh – 5. letecká armáda;
Pobaltský vojenský okruh – 15. letecká armáda;
Turkestánský vojenský okruh – 49. letecká armáda;
Zabajkalský vojenský okruh – 23. letecká armáda;
Zakavkazský vojenský okruh – 34. letecká armáda;
Jižní skupina vojsk – 36. letecká armáda;
Severní skupina vojsk – 4. letecká armáda;
Skupina sovětských okupačních vojsk v Německu – 16. letecká armáda.71
Výjimečné postavení si po celé poválečné období udrželo pouze dálkové letectvo,
jehož součástí byly od konce roku 1945 tři letecké armády. V srpnu 1960,
v souvislosti s předáváním části velitelských struktur nově vytvořenému Hlavnímu
velitelství raketového vojska strategického určení, byly těžké bombardovací letecké
divize bývalých leteckých armád podřízeny třem nově postaveným sborovým
velitelstvím. Dálkové letectvo tak až do konce sedmdesátých let mělo následující
strukturu:
Velitelství dálkového letectva (Moskva)
2. samostatný těžký bombardovací letecký sbor (Vinnica);
6. samostatný těžký bombardovací letecký sbor (Blagověščensk);
8. samostatný těžký bombardovací letecký sbor (Smolensk).72
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2.1.3. Válečné námořnictvo
Tento druh sovětských ozbrojených sil byl jediný, jehož organizační strukturu
v maximální míře ovlivnila geografická situace. Sovětské válečné námořnictvo bylo
tvořeno čtyřmi hlavními uskupeními – Baltským loďstvem, Černomořským
loďstvem, Severním loďstvem a Tichooceánským loďstvem.73 I když dvě z těchto
uskupení se nacházela na uzavřených mořích, až do konce padesátých let si
udržovala značnou sílu, což však bylo dáno skutečností, že se na pobřeží Baltského
a Černého moře nacházely největší kapacity sovětských loděnic. Všechna uskupení
byla tvořena různým počtem jednotek hladinového loďstva, ponorkového loďstva,
námořního letectva, pobřežní ochrany, námořní pěchoty, protivzdušné ochrany
a logistického zabezpečení. Sovětský svaz obnovil již koncem čtyřicátých let svoji
meziválečnou pozici nejsilnější ponorkové mocnosti a bez problémů si ji udržoval až
do počátku devadesátých let. Jeho ponorky, ať již s dieselovým či od počátku
šedesátých let s atomovým pohonem, měly charakter tzv. útočných ponorek, přičemž
jejich válečné úkoly spočívaly jednak v narušování námořních zásobovacích tras
(hlavně v Atlantiku), jednak v obraně vlastního pobřeží před útoky nepřátelských
hladinových sil. Oba tyto úkoly měly opět charakter pouhé podpory vlastního
pozemního vojska. Stejné byly také úkoly námořního letectva, zatímco hladinové
loďstvo se až do poloviny šedesátých let soustřeďovalo pouze na obranu vlastního
pobřeží a základen. Teprve výstavba nových hladinových lodí s raketovou výzbrojí
zvýšila ve druhé polovině šedesátých let sovětské možnosti tzv. dalekého působení
na světových mořích. Organizačně se tato skutečnost projevila vytvořením tzv.
operačních eskader ve stavu Severního loďstva a Tichooceánského loďstva, které
realizovaly dlouhodobé plavby nejen v Atlantiku a Pacifiku, ale také ve Středomoří
a Indickém oceánu, přičemž využívaly pronájmů egypských a indických přístavů.74
Ve stejné době také začaly do výzbroje přicházet jaderné ponorky nosiče řízených
střel s dlouhým dosahem, které již pro zaměření cílů na americkém kontinentu
nemusely opouštět vlastní teritoriální vody, čímž se zvýšila jejich bezpečnost a
72
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operační použitelnost. Pro působení těchto ponorek byly ad hoc vytvářeny operační
jednotky z torpédových jaderných ponorek a malých hladinových lodí, které
zabezpečovaly protiponorkovou a protileteckou ochranu námořních prostředků
jaderného napadení. Zároveň byly tyto jednotky slučovány do nových eskader, čímž
měla být zabezpečena nepřetržitá bojová pohotovost a hlídková služba části
raketonosných ponorek. Přes všechny tyto organizační a hlavně operační proměny
však nedošlo ke změnám v organizaci velení, jež zůstala – z geografických důvodů –
zachována ve strukturách, přijatých fakticky již ruským válečným námořnictvem
v 18. a 19. století.75 V druhé polovině šedesátých let tak byla organizace válečného
námořnictva následující:
Hlavní velitelství válečného námořnictva (Moskva)
Baltské loďstvo (Baltijsk);
Černomořské loďstvo (Sevastopol);
Severní loďstvo (Poljarnyj)
5. operační eskadra /středomořská/ (Port Said)
7. operační eskadra (Poljarnyj);
Tichooceánské loďstvo (Vladivostok)
8. operační eskadra /indická/ (Bombaj)
10. operační eskadra (Vladivostok);
Kamčatská vojenská flotila (Pětropavlovsk-Kamčatskij);
Kaspická vojenská flotila (Baku).76
Každé z loďstev mělo ve stavu jednotky hladinového loďstva, ponorek, vojenského
letectva, pobřežní ochrany a nově budované jednotky námořní pěchoty. Jejich
výstavba byla zahájena v létě 1963 a o pět let později již mělo Tichooceánské
loďstvo ve stavu 55. divizi námořní pěchoty, zatímco ostatní tři loďstva postavila po
jednom pluku a Kaspická vojenská flotila prapor námořní pěchoty.77 Navíc bylo
vytvořeno několik samostatných praporů námořní pěchoty pro jednotlivé operační
eskadry, jež se do výše uvedeného počtu nezapočítávaly.
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2.1.4. Vojsko protivzdušné obrany státu
Protivzdušná obrana státního území byla vyčleněna jako samostatný druh
ozbrojených sil v květnu 1954, a to hlavně z důvodu obav před případnými údery
nepřátelského letectva za války.78 Působení vojska bylo zcela defenzivní a nezávislé
na vojenských operacích ostatních druhů ozbrojených sil. Organizační struktura byla
zpočátku převzata z minulých dob, kdy protivzdušná obrana patřila pod Hlavní
velitelství pozemního vojska a jejím základem bylo vojenské teritoriální rozčlenění
sovětského území, v tomto případě na okruhy protivzdušné obrany. K zásadní
organizační změně došlo v červnu 1960, kdy byly vytvořeny nové organizační
struktury, z valné části nezávislé na teritoriálním principu a vycházející ze zkušeností
bojových akcí jednotek protivzdušné obrany v závěrečných operacích druhé světové
války. Zůstaly zachovány pouze dva okruhy protivzdušné obrany, jejichž velitelství
se nacházela v Moskvě79 a v Baku.80 Všechny ostatní jednotky vojsk protivzdušné
obrany státu byly začleněny do stavu osmi armád protivzdušné obrany, které se dále
členily (stejně jako okruhy) na samostatné sbory a divize protivzdušné obrany.
Vojsko protivzdušné obrany státu mělo k dispozici několik druhů vojsk –
radiolokační, protiletadlové raketové, přepadové stíhací, spojovací a zabezpečovací.
Na jaře 1967 se součástí vojska protivzdušné obrany státu stalo vojsko protiraketové
a protikosmické obrany.81 Radiolokační, protiletadlové raketové, stíhací a další
jednotky byly přidělovány jednotlivým vyšším velitelstvím na divizní, sborové,
armádní i okruhové úrovni nerovnoměrně, ale přesně podle plánů vyhodnocení
pravděpodobného ohrožení nepřátelskými leteckými (a později také raketovými)
údery v případě válečného konfliktu. Ve druhé polovině šedesátých let byla
velitelská struktura vojska následující:
Hlavní velitelství vojska protivzdušné obrany státu (Moskva)
Moskevský okruh protivzdušné obrany státu (Moskva);
1. armáda protivzdušné obrany státu zvláštního určení (Balašicha)
Bakuský okruh protivzdušné obrany státu (Baku);
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2. armáda protivzdušné obrany státu (Minsk);
4. armáda protivzdušné obrany státu (Svěrdlovk);
6. armáda protivzdušné obrany státu (Leningrad);
8. armáda protivzdušné obrany státu (Kyjev);
10. armáda protivzdušné obrany státu (Murmansk);
11. armáda protivzdušné obrany státu (Chabarovsk);
12. armáda protivzdušné obrany státu (Taškent);
14. armáda protivzdušné obrany státu (Novosibirsk).82
Změny, k nimž ve vojsku protivzdušné obrany státu došlo v létě 1960, měly mnohem
větší význam, než by se z pouhého viditelného přejmenování zdálo. Původní systém
okruhů protivzdušné obrany byl stacionární, plně defensivní a připravený pouze
reagovat na vnější agresivní podnět. Nový systém armád, sborů a divizí měl, stejně
jako ve druhé světové válce, mobilní charakter.83 Byl připraven na válečné období a
k expanzi mimo sovětské území, aby byl schopen zabezpečit protivzdušnou obranu
území mimo Sovětský svaz. Navíc byl také, jak bude rozebráno později, plně
provázán se systémy protivzdušné obrany státu jednotlivých členských států
Organizace varšavské smlouvy.
2.1.5. Raketové vojsko strategického určení
Nejmladší druh ozbrojených sil byl vytvořen v prosinci 1959, přičemž do jeho
sestavy byly zařazeny některé již existující raketové jednotky ze stavu pozemního
vojska a vojenského letectva. Původní raketové zbraňové systémy s dosahem nad
1 000 km, byly většinou soustředěny do raketových divizí, které byly začleněny do
raketových armád. Nové mezikontinentální řízené střely s dalekým dosahem byly od
jara 1961 začleňovány do nově vytvářených samostatných raketových sborů.
Velitelství dvou raketových armád byla převzata ze stavu Velitelství dálkového
letectva, velitelství samostatných raketových sborů a raketových divizí byla buď
postavena nově, nebo transformována z původních velitelství bombardovacích
leteckých divizí, dělostřeleckých divizí a brigád, zčásti i rušených tankových a
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motostřeleckých divizí. Ve druhé polovině šedesátých let pak byla struktura
raketového vojska strategického určení následující:
Hlavní velitelství raketového vojska strategického určení (Moskva)
43. raketová armáda (Vitěbsk);
50. raketová armáda (Smolensk)
3. samostatný gardový raketový sbor (Vladimir);
5. samostatný raketový sbor (Kirov);
7. samostatný raketový sbor (Omsk);
8. samostatný raketový sbor (Čita);
9. samostatný raketový sbor (Blagověščensk);
18. samostatný raketový sbor (Orenburg);
24. samostatný raketový sbor (Džambul).84
Ač raketové vojsko strategického určení zahrnovalo všechny jednotky raket dalekého
dosahu, přesto bylo natolik vnitřně strukturováno, že mohlo reagovat na různé
podněty, a to jak globálního, tak regionálního rozsahu.
2.1.6. Výsadkové vojsko
Sovětské výsadkové vojsko prošlo obrovským rozvojem na přelomu čtyřicátých
a padesátých let, kdy bylo v rámci Samostatné výsadkové armády postaveno celkem
pět výsadkových sborů po třech divizích.85 V počtu výsadkářů se Sověti v té době
dostali na první místo na světě, ovšem tito vojáci téměř nemohli být nasazeni do
akce, protože Sovětský svaz v té době neměl ani desetinu letadel, jež byly potřebné
k transportu takového množství vojáků, výzbroje a zásob. Důvody vzniku tolika
divizí čistě ofensivního druhu vojska neznáme a žádná z logických konstrukcí,
postavená na obecných znalostech nasazení výsadkových jednotek, nemůže dospět
k přijatelnému výsledku. Na jedné straně by totiž výstavba 15 výsadkových divizí
84
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jasně naznačovala sovětské agresivní úmysly, na straně druhé však nemožnost jejich
rychlé přepravy k vytčeným cílům všechny tyto úmysly neguje. V této oblasti tedy
bude třeba počkat, až sovětské archivy vydají nejen historii organizační struktury
výsadkového vojska, ale také schválené koncepční plány výstavby, harmonogramy
vyzbrojování a plány operačního nasazení.
Ve druhé polovině padesátých let byla značná část dříve vytvořených výsadkových
jednotek zrušena, neboť bylo jasné, že nebude možné získat tolik přepravní letecké
techniky, aby se všech 15 divizí stalo schopnými operačního nasazení. Počátkem
šedesátých let zůstalo k operačnímu užití celkem sedm divizí (a jedna výcviková),
podléhajících Velitelství výsadkového vojska:
7. gardová výsadková divize (Kaunas);
76. gardová výsadková divize (Pskov);
98. gardová výsadková divize (Bělogorsk);
103. gardová výsadková divize (Vitěbsk);
104. gardová výsadková divize (Kirovobad);
105. gardová výsadková divize (Fergana);
106. gardová výsadková divize (Tula);
44. školní výsadková divize (Jonava).
V té době také výrazně posílilo dopravní letectvo výsadkového vojska, jež mělo na
konci padesátých let k dispozici již šest dopravních leteckých divizí se 14 pluky.
Přesto však celý letecký park nebyl schopen v jediném letu přesunout k operačnímu
cíli více, než tři výsadkové divize najednou.
Kromě standardního výcviku procházela část výsadkářů ve druhé polovině
padesátých let výcvikem, jenž byl označován jako „jaděrnyj děsant“. První skupina
výsadkářů se do této akce zapojila v létě 1956 a nejprve měla možnost ze (snad)
bezpečné vzdálenosti sledovat cvičný jaderný a termojaderný útok s užitím ostré
jaderné munice. Samotné cvičení proběhlo 9. září 1956 a spočívalo ve svržení
jaderné bomby o síle 38 kt TNT (trojnásobek hirošimské), následované výsadkem po
43 minutách od výbuchu a jen 650 m od epicentra. Po doskoku výsadkáři během
deseti minut obsadili a zlikvidovali přidělené cíle a po dvou hodinách byli
evakuováni ze zamořeného území. Lze předpokládat, že tato cvičení měla zjistit
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odolnost lidského organismu, aby bylo možné do budoucna vytvářet operační plány
kombinace jaderného úderu a leteckého výsadku.86

2.1.7. Strategická jaderná triáda
Ve druhé polovině šedesátých let se teprve začaly prosazovat základní pojmové
kategorie, ze kterých vznikla přesná terminologie strategických jaderných zbraní,
definovaná mezinárodní smlouvou SALT I z března 1972.87 Mezi nejdůležitější
pojmy patřila přesná definice strategických zbraní, u nichž byl stanoven minimální
dosah 5 500 km (3 000 nm), tedy přibližnou vzdálenost mezi nejvýchodnějším
bodem pevniny Spojených států amerických
a nejzápadnějším bodem pevniny Svazu sovětských socialistických republik. Již ve
druhé polovině šedesátých let se prosadil termín strategická jaderná triáda, zahrnující
právě jaderné zbraně se strategickým dosahem a tvořený strategickými bombardéry
(SB, Strategic Bomber), mezikontinentálními řízenými střelami (ICBM,
Intercontitental Balistic Missile) a řízenými střelami odpalovanými z ponorek
(SLBM, Submarine-Launched Balistic Missile).88 I když Sovětský svaz ve druhé
polovině šedesátých let měl ki dispozici prvky všech tří strategických systémů,89
nikdy je (na rozdíl od Američanů) organizačně nevyčlenil pod samostatné velení, ale
až do konce osmdesátých let je zařazoval pod stejné velení, jako zbraňové systémy,
označené jako zbraně středního dosahu. Sovětské vojenské velení od počátku
kombinovalo všechny jaderné zbraňové systémy s dosahem nad 1 000 km pod
samostatným velením v rámci vojenského letectva, válečného námořnictva
a raketového vojska strategického určení. Vojenské letectvo mělo své strategické
prostředky zařazeny pod Velitelství dálkového letectva, přičemž opravdové
strategické púrostředky, letouny Tupolev Tu-95, byly pouze součástí 106. těžké
bombardovací letecké divize.90 Raketové vojsko strategického určení mělo v průběhu
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šedesátých let své mezikontinentální řízené střely (Čeloměj UR-100, Jangel R-16,
Jangel R-36, Koroljov R-7A, Koroljov R-9A), jejichž počet stoupal rok od roku, ve
stavu jednotlivých divizí všech samostatných raketových sborů, ale v kombinaci
s divizemi řízených střel středního dosahu.91 Válečné námořnictvo zařadilo
strategické jaderné zbraně pod velení Severního loďstva a Tichooceánského loďstva,
opravdové systémy SLBM se však obejvují až na konci šedesátých let, přičemž jsou
postupně zařazovány do ponorkové divize 3. ponorkové flotily Severního loďstva
a ponorkové divize flotily atomových ponorek Tichooceánského loďstva.92
Na rozdíl od Spojených států amerických tak měl Svaz sovětských socialistických
republik fakticky dva základní typy strategických zbraní, začleněným sice relativně
samostatně, ale do společného velení všech tří prvků strategické jaderné triády. První
typ strategických jaderných zbraní, přesně odpovídající pozdější mezinárodní
smluvní kategorizaci, byl schopen zasahovat cíle na americkém kontinentu. Druhý
typ strategických zbraní, jenž můžeme se značnou mírou zjednodušení označit jako
eurostrategický, byl schopen zasahovat cíle v Evropě, na Středním východě a na
Dálném východě.

2.2. PROMĚNY VYŠŠÍHO VELITELSKÉHO SBORU
Na rozdíl od většiny prvků sovětského vojenství nepatřily výsledky personální
politiky v nejvyšších vojenských funkcích k přísně utajovaným skutečnostem.
Jmenování nejvyšších funkcionářů ústředních vojenských institucí byla zveřejňována
v sovětském denním tisku, a to včetně povyšování dotyčných do nejvyšších
generálských, admirálských a maršálských hodností, jejich autorské počiny
v odborném i popularizačním tisku byly vždy doprovázeny plný jménem, dosaženou
hodností a zastávanou funkcí. Nepřekvapuje proto, že nejpozději od konce
šedesátých let byly široké veřejnosti postupně k dispozici přehledy nejvyšších
vojenských funkcionářů – ministra a jeho náměstků, velitelů druhů ozbrojených sil
i druhů vojsk, velitelů vojenských okruhů, skupin vojsk v zahraničí a loďstev. Ve
druhé polovině sedmdesátých let, při vydání encyklopedického díla z oboru
91
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vojenství, se široká čtenářská obec dostala k sice neúplným, ale přesto dosti
podrobným životopisům téměř všech výše uvedených funkcionářů a velitelů.93 Navíc
byly tyto informace vcelku pravidelně aktualizovány v rámci různých jiných
encyklopedií a encyklopedických slovníků.94 Tento pozitivní trend byl v posledních
dvaceti letech výrazně optimalizován, neboť z životopisných hesel slovníků
a encyklopedií zmizely utajované údaje o velitelské praxi dotyčných na nižších
stupních v poválečném období a zvláště na různých internetových stránkách je
objevily stovky a tisíce dalších životopisů sovětských velitelů, i když hlavní
pozornost byla stále věnována vojenským osobnostem druhé světové války.95
Tato skutečnost nám umožňuje vcelku podrobně rozebrat personální politiku
v sovětských ozbrojených silách v šedesátých letech jak na úrovni ústředních
velitelských institucí, tak na úrovni velitelů vojenských okruhů, skupin vojsk
a loďstev. Při tom ovšem objevíme několik zajímavých výsledků, s velkou
pravděpodobností souvisejících jak se změnou politického vedení státu na podzim
1964, tak zvláště se změnou v doktrinálních a strategických koncepcích sovětských
ozbrojených sil v polovině šedesátých let. I když období vrcholného působení
sovětského stranického vůdce Nikity Sergejeviče Chruščova bylo poznamenáno dosti
častými personálními změnami v ústředních vojenských institucích,96 jeho pád na
podzim 1964 právě v této oblasti nijaké zásadní změny nepřinesl. Výjimkou bylo
obsazení funkce náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil, protože na tomto místě
působíci maršál Sovětského svazu Sergej Semjonovič Birjuzov zahynul 19. října
1964 při letecké katastrofě. Případný vztah této tragédie s výše zmíněným
stranickým převratem je do značné míry mimo téma práce. Do této funkce se navíc
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vrátil maršál Sovětského svazu Matvěj Vasiljevič Zacharov, jenž byl nucen ji na
přání Nikity Sergejeviče Chruščova právě Birjuzovovi přenechat, tekže zde došlo
spíše k obnovení předchozího stavu, než k nástupu nového vedení. Smrt také na jaře
1967 přinesla změnu v osobě ministra obrany, kdy maršála Sovětského svazu
Rodiona Jakovleviče Malinovského nahradil maršál Sovětského svazu Andrej
Antonovič Grečko. Kromě úmrtí ministra a náčelníka Generálního štábu ozbrojených
sil pak byly do srpna 1968 na nejvyšším stupni sovětské vojenské hierarchie, kromě
zvýšení počtu sledovaných funkcí o dvě, realizovány pouze dvě výměny osob,
v obou případech však zcela jistě šlo o změny z důvodu věku – odcházející velitel
Hlavního týlu ozbrojených sil, maršál Sovětského svazu Ivan Christoforovič
Bagramjan, dosáhl více než 70 let, odcházející hlavní velitel vojska protivzdušné
obrany státu, maršál letectva Vladimir Alexandrovič Suděc, měl sice „jenom“ 62 let,
ale údajně vážné zdravotní problémy.97 Celkový vývoj v nejvyšších funkcích
ministerstva v období od října 1964 do srpna 1968 přináší tabulka:
funkce
ministr obrany

obsazení v srpnu 1968
maršál Sovětského svazu
Andrej Antonovič Grečko
první náměstek ministra
maršál Sovětského svazu
náčelník Generálního štábu
Matvěj Vasiljevič Zacharov
první náměstek ministra
maršál Sovětského svazu
velitel Spojených ozbrojených sil
Ivan Ignaťjevič Jakubovskij
první náměstek ministra
armádní generál
Sergej Leonidovič Sokolovskij
náměstek ministra
armádní generál
armádní generál
náčelník Hlavní politické správy Alexej Alexejevič Jepišev
Alexej Alexejevič Jepišev
náměstek ministra
-------------------------------------------- armádní generál
hlavní velitel pozemního vojska
Ivan Grigorjevič Pavlovskij
náměstek ministra
hlavní maršál letectva
hlavní maršál letectva
hlavní velitel vojenského letectva Konstantin Andrejevič Věršinin
Konstantin Andrejevič Věršinin
náměstek ministra
admirál loďstva
admirál loďstva Sovětského svazu
hl velitel válečného námořnictva Sergej Georgijevič Gorškov
Sergej Georgijevič Gorškov
náměstek ministra
maršál letectva
maršál Sovětského svazu
hlavní velitel protivzdušné obrany Vladimir Alexandrovič Suděc
Pavěl Fjodorovič Batickij
náměstek ministra
maršál Sovětského svazu
maršál Sovětského svazu
hlavní velitel raketového vojska
Nikolaj Ivanovič Krylov
Nikolaj Ivanovič Krylov
náměstek ministra
maršál Sovětského svazu
armádní generál
velitel hlavního týlu
Ivan Christoforovič Bagramjan
Sergej Stěpanovič Marjachin
náměstek ministra
maršál Sovětského svazu
maršál Sovětského svazu
generální inspektor
Kirill Semjonovič Moskalenko
Kirill Semjonovič Moskalenko
náměstek ministra
generálplukovník
generálplukovník
Alexandr Nikolajevič Komarovskij Alexandr Nikolajevič Komarovskij
velitel výsadkového vojska
generálplukovník
armádní generál
Vasilij Filippovič Margelov
Vasilij Filippovič Margelov
velitel dálkového letectva
maršál letectva
maršál letectva
Filipp Alexandrovič Agalcov
Filipp Alexandrovič Agalcov
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obsazení v lednu 1965
maršál Sovětského svazu
Rodion Jakovlevič Malinovskij
maršál Sovětského svazu
Matvěj Vasiljevič Zacharov
maršál Sovětského svazu
Andrej Antonovič Grečko
--------------------------------------------
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Ovšem po vnitrostranickém puči v říjnu 1964 došlo k rozsáhlým změnám mezi
velitelským sborem na stupni vojenských okruhů. Od konce roku 1964 do léta 1968
bylo vyměněno sedmnáct z osmnácti velitelů vojenských okruhů a velitelů skupin
sovětských vojsk v zahraničí.98 Někde šlo sice o generační výměnu, případně
o jmenování do vyšších funkcí, ale odchod několika v minulosti velmi osvědčených
velitelů byl minimálně podivný. Vzhledem k publikovaným životopisům vyšších
velitelů Rudé armády z období druhé světové války můžeme aspoň část těchto změn
přesně specifikovat, neboť již známe nejen změnu jako takovou, ale i předchozí
a případně následující kariéru dotyčného velitele. Velitel Karpatského vojenského
okruhu generálplukovník Pjotr Nikolajevič Laščenko byl v srpnu 1967 urychleně
vyslán do Egypta jako hlavní vojenský poradce.99 Velitel Dálnovýchodního
vojenského okruhu generálplukovník Ivan Grigorjevič Pavlovskij byl v dubnu 1967
jmenován do funkce náměstka ministra obrany a v listopadu 1967 se stal hlavním
velitelem obnoveného Hlavního velitelství pozemního vojska.100 Stejně tak přešel
v létě 1967 do funkce prvního náměstka ministra velitel Leningradského vojenského
okruhu, armádní generál Sergej Leonidovič Sokolov, jenž o dva roky dříve ve funkci
velitele vojenského okruhu nahradil níže zmíněného armádního generála Michaila
Iljiče Kazakova. Své funkce si vzájemně vyměnili hlavní velitel Skupiny sovětských
vojsk v Německu armádní generál Ivan Ignaťjevič Jakubovskij (později převzal po
maršálu Sovětského svazu Andreji Antonoviči Grečkovi funkci hlavního velitele
ozbrojených sil Organizace varšavské smlouvy) a velitel Kyjevského vojenského
okruhu armádní generál Pjotr Kirillovič Koševoj.101 Velitel Běloruského vojenského
okruhu generál Sergej Stěpanovič Marjachin se stal velitelem Hlavního týlu.
Jako příklad generační výměny může sloužit pensionování armádního generála Ivana
Ivanoviče Feďuninského z funkce velitele Turkestánského vojenského okruhu
v prosinci 1965.102 Jednalo se o jednoho z posledních velitelů armád z období druhé
světové války, jenž na funkci velitele vojenského okruhu působil. Naopak ve funkci
98
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velitele Severokavkazského vojenského okruhu zůstal až do léta 1968 armádní
generál Issa Alexandrovič Plijev, známý excesy (drancování, loupeže, znásilňování)
svých vojáků na území Maďarska, Rakouska, Slovenska a jižní Moravy na jaře 1945.
V jeho případě rozhodně nešlo o skutečnost, že byl oblíbencem ministra obrany
maršála Sovětského svazu Rodiona Jakovleviče Malinovského, neboť se ve své
funkci udržel i po jeho smrti. S přestávkou svého působení na Kubě v rámci operace
Anadyr (červenec 1962 – květen 1963) stál v čele vojsk okruhu téměř deset let,
přičemž v jeho případě nebyl překážkou ani věk. Narodil se totiž v roce 1902, stejně
jako velitel Zabajkalského vojenského okruhu generálplukovník Dmitrij Fjodorovič
Alexejev, jenž byl v únoru 1967 poslán do výslužby.103 Lze předpokládat, že nové
politické vedení hodnotilo pozitivně Plijevovu úlohu při brutálním potlačení dělnické
revolty v Novočerkassku v červnu 1962, za což byl tehdy generál Nikitou
Sergejevičem Chruščovem urychleně vyslán na Kubu, aby nebyl v Sovětském svazu
příliš na očích.
Podivné ovšem bylo ovšem odvolání armádního generála Michaila Iljiče Kazakova
z funkce velitele Leningradského vojenského okruhu v průběhu roku 1965 a jeho
jmenování náčelníkem štábu Hlavního velitelství Spojených ozbrojených sil
členských států Organizace varšavské smlouvy. Kazakov byl velice ceněný vojenský
odborník s rozsáhlými zkušenostmi ve velení vojenských okruhů a náhled by
ustanoven na sice prestižní funkci, ale se zcela nulovými pravomocemi.
K obdobnému odvolání došlo u velitele Oděského vojenského okruhu
generálplukovníka tankového vojska Amazaspa Chačaturoviče Babadžaňana, jenž se
v září 1967 stal náčelníkem Vojenské akademie tankového vojska.104 Babadžaňan
byl přitom jedním z nejvýznamnějších sovětských tankových velitelů poválečného
období, získal si rozsáhlou válečnou praxi již za druhé světové války a velel tankové
armádě při potlačování maďarského povstání na podzim 1956. V jeho případě šlo
o jednoznačné odstavení z řídící funkce, které šlo do určité míry proti trendu
nastolenému v polovině šedesátých let, a zvláště podivné je ve srovnání s další
kariérou již zmíněného generála Laščenka, „spolubojovníka“ z Maďarska v roce
1956. Přitom ve funkci velitele Zakavkazského vojenského okruhu zůstal až do jara
1968 o dva roky starší armádní generál Andrej Trofimovič Stučenko, jenž působil na
103
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výrazně exponovanějším místě, ale jeho bojové zkušenosti byly skromnější.105 Stejně
tak zůstal do léta 1968 ve spíše prestižní funkci velitele Moskevského vojenského
okruhu o tři roky starší armádní generál Afanasij Pavlanťjevič Běloborodov,106 takže
Babadžanův odchod z velitelské funkce rozhodně nemohl souviset s věkem. Věkové
důvody také zcela jistě nestály za odvoláním generálplukovníka Gleba Vladimirovič
Baklanova z funkce velitele Severní skupiny vojsk v průběhu roku 1967, protože
dotyčnému v té době bylo jen 57 let.107 Rozsah uvedených změn na úrovni velitelů
vojenských okruhů a velitelů skupin vojsk je nejlépe vidět v tabulce:
funkce
velitel Běloruského VO
velitel Dálnovýchodního VO
velitel Karpatského VO
velitel Kyjevského VO
velitel Leningradského VO
velitel Moskevského VO
velitel Oděského VO
velitel Pobaltského VO
velitel Povolžského VO
velitel Severokavkazského VO
velitel Sibiřského VO
velitel Turkestánského VO
velitel Uralského VO
velitel Zabajkalského VO
velitel Zakavkazského VO
velitel Jižní skupiny vojsk
velitel Severní skupiny vojsk
velitel Skupiny sovětských vojsk
v Německu

obsazení v lednu 1965
generálplukovník
Sergej Stěpanovič Marjachin
generálplukovník
Ivan Grigorjevič Pavlovskij
generálplukovník
Pjotr Nikolajevič Laščenko
armádní generál
Pjotr Kirillovič Koševoj
armádní generál
Michail Iljič Kazakov
armádní generál
Afanasij Pavlanťjevič Běloborodov
generálplukovník tankového vojska
Amazasp Chačaturovič Babadžaňan
generálplukovník
Georgij Ivanovič Chetagurov
generálplukovník
Nikolaj Grigorjevič Ljaščenko
armádní generál
Issa Alexandrovič Plijev
generálplukovník
Semjon Pavlovič Ivanov
armádní generál
Ivan Ivanovič Feďuninskij
generálplukovník
Ivan Vasiljevič Tutarinov
generálplukovník
Dmitrij Fjodorovič Alexejev
armádní generál
Andrej Trofimovič Stučenko
generálplukovník
Konstantin Ivanovič Provalov
generálplukovník
Gleb Vladimirovič Baklanov
armádní generál
Ivan Ignaťjevič Jakubovskij

105

obsazení v srpnu 1968
generálplukovník
Ivan Mojsejevič Treťjak
generálplukovník
Oleg Alexandrovič Losik
generálplukovník
Vasilij Zinovjevič Bisjarin
generálplukovník
Viktor Georgijevič Kulikov
generálplukovník
Ivan Jegorovič Šavrov
generálplukovník
Jevgenij Filippovič Ivanovskij
generálplukovník
Alexandr Georgijevič Šurupov
armádní generál
Georgij Ivanovič Chetagurov
generálplukovník
Alexej Michajlovič Paršikov
generálporučík
Alexandr Těrenťjevič Altunin
armádní generál
Vladimir Fjodorovič Tolubko
armádní generál
Nikolaj Grigorjevič Ljaščenko
generálplukovník
Alexandr Alexandrovič Jegorovskij
generálplukovník
Pjotr Alexejevič Bělik
generálplukovník
Semjon Konstantinovič Kurkotkin
generálplukovník
Konstantin Ivanovič Provalov
generálplukovník
Ivan Nikolajevič Škadov
maršál Sovětského svazu
Pjotr Kirillovič Koševoj
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Změny, k nimž došlo na úrovni velitelů vojenských okruhů a skupin vojsk
v zahraničí, jsou ve zcela příkrém rozporu se stabilizací nejvyšších kádrů
v ústředních vojenských institucích ve stejném období. Abychom však mohli dospět
aspoň k nějakým závěrům, je třeba konfrontovat situaci, k níž došlo v rámci
pozemního vojska, s případnými změnami v rámci dalších druhů ozbrojených sil. Na
stejné úrovni jako velitelé vojenských okruhů a skupin vojsk byli u válečného
námořnictva velitelé loďstev, u protivzdušné obrany státu velitelé okruhů
a u raketového vojska velitelé armád. Z celkového počtu osmi funkcí však v období
od podzimu 1964 do léta 1968 došlo ke změnám ve čtyřech případech (jedna změna
u válečného námořnictva, dvě u protivzdušné obrany, jedna u raketového vojska),
vždy šlo ale o postup do vyšší funkce. To lze ukázat na příkladu velitelů obou okruhů
protivzdušné obrany, neboť armádní generál Pavěl Fjodorovič Batickij se stal
velitelem tohoto druhu ozbrojených sil a generálplukovník Afanasij Prokofjevič
Ščeglov jeho zástupcem. Přehled o pohybu ve vymezených funkcích je opět
zachycen v tabulce:
funkce
velitel Baltského loďstva

obsazení v lednu 1965
admirál
Alexandr Jevstafjevič Orjol
velitel Černomořského loďstva
admirál
Serafim Jevgeňjevič Čursin
velitel Severního loďstva
admirál
Semjon Michajlovič Lobov
velitel Tichooceánského loďstva admirál
Nikolaj Nikolajevič Amělko
velitel Bakuského okruhu PVO
generálplukovník
Afanasij Prokofjevič Ščeglov
velitel Moskevského okruhu PVO armádní generál
Pavěl Fjodorovič Batickij
velitel 43. raketové armády
generálporučík tankového vojska
Ivan Andrejevič Ševcov
velitel 50. raketové armády
generálporučík letectva
Fjodor Ivanovič Dobyš

obsazení v srpnu 1968
viceadmirál
Vladimir Vasiljevič Michajlin
admirál
Serafim Jevgeňjevič Čursin
admirál
Semjon Michajlovič Lobov
admirál
Nikolaj Nikolajevič Amělko
generálplukovník letectva
Fjodor Akimovič Olifirov
generálporučík
Vasilij Vasiljevič Okuněv
generálplukovník
Michail Georgijevič Grigorjev
generálplukovník letectva
Fjodor Ivanovič Dobyš

Rozsáhlé změny mezi nejvyšším velitelským sborem pozemního vojska na vyšší
operační úrovni od podzimu 1964 do léta 1968 jsou tedy jednoznačně anomálií, která
nemá standardní vysvětlení pouhé generační obměny či postupu na vyšší velitelská
místa. Dotýkaly se pouze jednoho druhu ozbrojených sil, navíc takového, jenž byl po
změně v nejvyšším politickém vedení země opětovně posunován na výsluní po
předchozích restriktivních zásazích. Vzhledem ke skutečnosti, že biografické údaje
pro toto období jsou již poněkud torzovité a navíc vzájemně ne zcela souměřitelné
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(údaje ze sedmdesátých let nejsou ani zdaleka úplné ve srovnání s nejnovějšími
publikovanými biografickými hesly), nám neumožňují přijímat žádné dalekosáhlé
závěry. V každém případě ale musíme jako nezvratný fakt brát skutečnost, že
v sovětských ozbrojených silách došlo v polovině šedesátých let na vysoké velitelské
úrovni pozemního vojska, jež byla navíc organizačně stabilizovaná, k takovým
personálním změnám, jež se podobají obdobným změnám v druhé polovině třicátých
a v druhé polovině osmdesátých let dvacátého století.

2.3. VYZBROJOVÁNÍ SOVĚTSKÉ ARMÁDY V ŠEDESÁTÝCH
LETECH
Odborná literatura, zabývající se politickými a ekonomickými dějinami Sovětského
svazu, se stále nedokáže shodnout, zda v šedesátých letech, zvláště pak po
vnitrostranickém puči, došlo ke snížení nebo naopak k navýšení sovětského
vojenského rozpočtu. V této věci se nemohou shodnout ani práce českých historiků,
zabývající se mezinárodními vztahy. Např. Jindřich Dejmek v práci zaměřené na
mezinárodní aspekty vývoje roku 1968 uvádí:
„Také vládcové Kremlu, kde se postupně v polovině dekády etablovala nová
garnitura … museli v té době řešit značné problémy. Neuspokojivý stav velké části
odvětví sovětského hospodářství vyžadoval nejen reformy … ale také snížení výdajů
na horečné zbrojení.“108
Naproti tomu již o deset let dříve však Karel Durman (na něhož se Dejmek ve svém
článku odvolává také) předložil názor naprosto opačný:
„Zatímco Kosygin se vyslovil proti většímu zvyšování vojenských výdajů … Brežněv
udal tón voláním po zvýšení obranyschopnosti, jemuž pak zcela podle očekávání
sekundovali maršál Malinovskij, Šelepin a Suslov.“109
Problém vývoje sovětských vojenských výdajů je natolik složitý, že není možné při
jeho hodnocení dosáhnout ničeho jiného, než představení určitých tendencí.
Přesvědčivé dobové dokumenty na dané téma nebyly zatím ještě vůbec zveřejněny,
108
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nemluvě o skutečnosti, že v socialistických zemích nebyly „vojenské výdaje“ nikdy
jednoznačnou položkou státního rozpočtu, ale z velké části se skrývaly pod
položkami jinými. Historici, politologové či sovětologové, kteří se vydávají na tenký
led hodnocení sovětských vojenských výdajů, navíc velmi často přijímají jako
oprávněné informace diplomatického či propagandistického charakteru, aniž by
prováděli jejich kritiku. Stejně jako v ostatních oblastech zkoumání sovětských dějin,
i zde se jejich názory člení podle toho, zda inklinují svým chápáním celé
problematiky mezi tradicionalisty či revizionisty (případně postrevizionisty).110
Otázkám vojenských výdajů v období studené války se na konci devadesátých let
věnoval Ústav mezinárodních vztahů, jemuž se podařilo skloubit moderní metody
zkoumání se zkušenostmi na dané téma v československých podmínkách
osmdesátých let. Výsledkem byla vcelku stručná publikace, jež problémy sovětských
vojenských výdajů podala následovně:
„Oficiálně zveřeňovaný agregát těchto výdajů (např. ve statistických ročenkách SSSR
či zprávách o plnění státních plánů) byl výhradně souhrnem provozních a osobních
výdajů samotného rezortu ministerstva obrany (pozn. Jeho obsahem byl souhrn
plateb za vybrané, především provozní, materiální položky, provoz a osobní náklady
jednotek, náklady na vojenské školství, nemocnice a ústavy, stavební investice
a dotace průmyslovým podnikům MO SSSR.). Klíčová část nákladů na ozbrojené síly,
kterou představovaly dodávky nové vojenské techniky z několika (pravděpodobně až
sedmi) výrobních rezortů, především ze strojírenských ministerstev, se zde
neobjevila. Tyto dodávky byly na ministerstvo obrany převáděny bezúplatně
a výrobním podnikům uhrazovány prostřednictvím nadřízených ministerstev
a hlavních správ přímo ze státního rozpočtu, na který byly napojeny svými plány.
Obdobně byla financována část výdajů na vojenský výzkum a vývoj, uskutečňovaný
do značné míry v řadě specializovaných vědeckých pracovišť civilního sektoru. Tak
zůstávaly skryty celé investiční výdaje, tvořící rozhodující část rozvoje sovětských
ozbrojených sil.“111
Je symptomatické pro většinu odborníků na mezinárodní vztahy, že při svých
úsudcích na téma míry zbrojení a z toho se odvíjejících trendů vojenského rozpočtu
nevěnují téměř žádnou pozornost tomu, za co byly ony finance vůbec utraceny.
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Informace o výdajových stránkách vojenského rozpočtu jsou navíc dosti dobře
odhalitelné, zvláště ve starších obdobích. Platí totiž přímé úměry ohledně vyšších
nákladů a většího počtu vojenských jednotek, vyšších nákladů a rozsáhlejších
vojenských cvičení a hlavně vyšších nákladů a zavádění nových zbraňových
systémů. Všechny takové výstupy jsme ovšem u sovětských ozbrojených sil
v šedesátých letech schopni dosti podrobně sledovat, což nám dává dosti vysokou
šanci na aspoň rámcové stanovení tendence vývoje sovětských vojenských výdajů.
Pro naše potřeby v tomto případě pouze velmi stručně uvedeme změny v počtu
vyšších jednotek ve sledovaném období 1964 až 1968. Jak již bylo zmíněno, počet
motostřeleckých a tankových divizí pozemního vojska v daném období stoupl.
Zvýšení nebylo sice nijak dramatické, místo původního počtu 123 motostřeleckých
a 40 tankových divizí koncem roku 1964 existovalo v polovině roku 1968 celkem
130 motostřeleckých a 42 tankových divizí.112 Počet divizí pozemního vojska se tedy
zvýšil jen o 5,5 %. Nemáme zatím k dispozici obdobné údaje pro vojenské letectvo,
protivzdušnou obranu státu a válečné námořnictvo, ze známých informací však lze
soudit, že u těchto tří druhů ozbrojených sil počet vyšších jednotek v nejlepším
případě stagnoval, v žádném případě se však nesnížil.113 Naopak však máme dosti
věrohodných informací u raketového vojska strategického určení. Počátkem roku
1964 byly v jeho sestavě dvě armády a pět samostatných sborů, do léta 1965 však
vznikly dva další samostatné sbory. Pokud budeme v tomto případě, stejně jako
u pozemního vojska, sledovat vývoj počtu divizí, získáme mnohem plastičtější
informace o výstavbě tohoto druhu ozbrojených sil. V daném období došlo totiž
k navýšení ze 34 raketových divizí na 48 raketových divizí,114 což je nárůst o 41 %.
Takový nárůst se však v žádném případě nemohl obejít bez určitého nárůstu
finančních prostředků, takže v oblasti vývoje organizační struktury sovětských
ozbrojených sil máme pro období druhé poloviny šedesátých let naprosto
nezpochybnitelný reálný základ pro zvýšení výdajů, a to kvůli prudkému růstu
nových jednotek, navíc takových, jejichž zbraňové vybavení patří k finančně
112
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nejnákladnějším. Pokud se podíváme na tehdy zveřejněné údaje, jež ovšem trpí onou
výše uvedenou nepřesností, zjistíme, že k roku 1964 čítají předpokládané výdaje
14 778 000 000 USD, zatímco k roku 1968 dosahují již 18 556 000 000 USD (tedy
zvýšení o téměř 26 %).115 Vzhledem k tomu, že roku 1967 proběhlo na území
Běloruska a Ukrajiny rozsáhlé vojenské cvičení Dněpr za účasti desítky divizí,116 lze
onen odhad nárůstu vojenských výdajů (samozřejmě jen ve formě provozních
a osobních výdajů) vcelku snadno vysvětlit výše uvedeným zvýšením počtu vyšších
velitelství pozemního vojska a raketového vojska strategického určení.
V současné době však máme také dostatek informací z otevřených zdrojů, týkajících
se výzbroje jednotlivých druhů sovětských ozbrojených sil, a to včetně dosti
přesných dat ohledně počtu nových zbraňových kompletů a období jejich zavádění
do výzbroje. Můžeme tedy posoudit, nakolik se ve sledovaném období měnily
kvantitativní parametry zavedené výzbroje a z těchto dat určit tendenci skrytých
vojenských výdajů. Kvůli rozsahu a své specifičnosti budou příklady zařazované
nové výzbroje představeny podle jednotlivých druhů ozbrojených sil.
2.3.1. Pozemní vojsko
Bylo již uvedeno, že vyšší jednotky pozemního vojska byly standardizovány na
konci padesátých let, takže v dalším období k výraznějším změnám v organizaci
nedocházelo. Základem pozemního vojska se staly tankové a motostřelecké divize,
které byly na sborové a armádní úrovni doplňovány brigádami raketového vojska
a dělostřelectva a jednotkami dalších druhů zbraní pozemního vojska. Naše
pozornost se v této části zaměří na rozsáhlé zbrojní komplexy – tanky, obrněné
transportéry, děla, raketové komplexy a prostředky vojskového letectva.
Nejpodstatnější změnou ve výzbroji sovětského pozemního vojska v polovině
šedesátých let bylo zavedení tzv. univerzálního tanku T-62 do stavu všech tankových
divizí. Až do konce padesátých let sovětská vojenská teorie rozlišovala výzbroj
tankových jednotek na lehké tanky (kanonová výzbroj ráže 76 mm), střední tanky
(kanonová výzbroj ráže 100 mm) a těžké tanky (kanonová výzbroj 122 mm, případně
více). Změnu kategorizace prosadil v průběhu roku 1961 tehdejší hlavní velitel
115
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pozemního vojska maršál Sovětského svazu Vasilij Ivanovič Čujkov poté, co získal
zpravodajské informace o vyzbrojování perspektivních tanků armád států NATO
novým kanonem ráže 105 mm (americký tank M-60, britský tank Centurion,
francouzský tank AMX-30 a německý tank Leopard 1). Sovětské velení mělo obavy,
že vyvíjené tanky pravděpodobného protivníka získají díky vyšší ráži kanonu
převahu, a proto poněkud upravilo své operační představy ve prospěch tzv.
universálního tanku, jenž nahradil kategorie středního a těžkého tanku.117 Jeho obavy
se setkaly s porozuměním u politického vedení země, a již v červenci 1962 byl do
velkosériové výroby zařazen universální tank T-62, vyzbrojený kanonem ráže 115
mm.118 Mnohem větší význam měla samozřejmě skutečnost, že tank byl hermeticky
utěsněn, aby se mohl bez problémů pohybovat v zamořeném území
a jeho kanon byl stabilizován ve dvou rovinách, čímž se výrazně zvýšila přesnost
zásahu. Od konce roku 1962 byly tímto tankem vyzbrojovány pluky tankových
divizí, nejprve v rámci Skupiny sovětských vojsk v Německu, poté v evropské části
Sovětského svazu a od poloviny šedesátých let také na Dálném východě. Původní
tanky T-54 a T-55 byly z tankových divizí stahovány ve prospěch tankových pluků
motostřeleckých divizí vnitrozemských vojenských okruhů, z nichž tak mohly být
vyřazeny střední tanky T-324 válečné konstrukce. Vzhledem ke skutečnosti, že
Sovětská armáda měla v polovině šedesátých let ve stavu 42 tankových divizí
a v každé bylo přibližně 300 tanků, lze rozsah velkosériové výroby tanků T-62 dosti
dobře odhadnout. Tank T-62 však nebyl až do konce šedesátých let uvolněn pro
vývoz, a to ani do členských států Organizace varšavské smlouvy. Oficiálně
prezentace se konala jednak během již zmiňovaného vojenského cvičení Dněpr,
jednak v listopadu 1967 na moskevské přehlídce ve stavu 4. gardové kantěmirovské
tankové divize. V létě 1968 již jakákoli možnost utajení zmizela, neboť střední tanky
T-62 měly ve výzbroji tankové divize, nasazené v rámci operace Dunaj při okupaci
Československa.
Přeprava motostřelecké pěchoty byla od konce čtyřicátých let relizována pomocí
různých typů obrněných transportérů, zvláště pak BTR-40, BTR-152 a BTR-60, jež
byly všechny zařazeny do výzbroje do roku 1960. Pouze u transportéru BTR-60 byla
od roku 1966 zaváděna moderní verze s lepšímy výkony a mohutnější výzbrojí ve
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věži.119 Zvýšení počtu transportérů umožnilo vyčlenit po jednom vozidle pro
střelecké družstvo u většiny motostřeleckých divizí, takže střelecká rota měla, spolu
s velitelským, celkem 10 obrněných transportérů. Výraznou kvalitativní změnou se
ale stalo zavedení zcela nového přepravního a bojového prostředku pěchoty,
bojového vozidla pěchoty BMP-1, v roce 1966. Nový zbraňový komplex byl určen
pro přepravu a bojovou činnost střeleckého družstva, jež mělo navíc k dispozici
kanon ráže 76 mm a protitankovou řízenou střelu Maljutka. Vzhledem k vysoké
finanční náročnosti120 však k rozsáhlému zavádění BMP-1 do výzbroje došlo až na
podzim 1968.
Protitanková obrana měla z padesátých let k dispozici značné množství vcelku
moderních protitankových kanonů, ale hned na počátku osmdesátých let se objevil
kvalitativně nový prostředek – protitanková řízená střela. Nová zbraň typu Šměl byla
zaváděna od roku 1960, a to buď převážená či přenášená pěšáky, nebo jako součást
protitankového komplexu BRDM. Od roku 1964 byla postupně nahrazována
moderněšjší protitankovou střelou Maljutka. Také ten byl užíván jednak v ruční
přenosné verzi, jednak jako součást komplexu BRDM a nově také jako výzbroj
bojového vozidla pěchoty BMP-1.121
Vojskovou protiletadlovou obranu zabezpečovaly mobilní dělostřelecké komplexy
ZSU-57-2 z padesátých let. V roce 1965 však byl zaveden zcela nový komplex ZSU23-4 Šilka, jenž byl vybaven vlastním střeleckým radiolokátorem,122 a do konce roku
1968 jím byly vybaveny všechny tankové divize. V polovině šedesátých let se
objevily první protiletadlové raketové komplexy, zařazované do protiletadlových
pluků a brigád na úrovni armád a vojenských okruhů. Šlo o protiletadlový raketový
komplex Kub, určený pro ničení cílů v malých a středních výškách (zařazen do
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výzbroje v roce 1967) a protiletadlový raketový komplex Krug, určený pro ničení
cílů ve středních a velkých výškách (zařazen do výzbroje v roce 1965).123
Ve srovnání s rozvojem ostatních druhů pozemního vojska poněkud zaostávalo
dělostřelectvo. Většina typů samohybného dělostřelectva konstrukčně pocházela
z válečných let a na konci padesátých let byla vyřazena z výzbroje. Náhradu
představovala jen malá série samohybných děl SU-122 a samohybná děla SU-85,
která byla většinou převedena k výsadkovému vojsku. Divizní dělostřelectvo sice
počátkem šedesátých let získalo moderní a výkonou houfnici D-30 ráže 122 mm, tak
však byla přepravována jen tahačem. Rozhodnutí o projekci celé kolekce nových
samohybných děl bylo přijato až v létě 1967 a dané dělostřelecké systémy (Gvozdika,
Akacja, Ťulpan, Giacint, Pion) přicházely do výzbroje až v první polovině
sedmdesátých let.124 Zaostávání sovětského polního dělostřelectva bylo jen neúplně
kompenzováno vývojem raketových zbraní. Tradiční raketomety byly od roku 1965
reprezentovány systémem BM-21 Grad, jenž do konce šedesátých let vytlačil většinu
starších modelů a své bojové schopnosti prokázal v březnu 1969 v prostoru ostrova
Damanskij.125
Zaostávání hlavňového dělostřelectva však bylo způsobeno skutečností, že
představitelé Velitelství dělostřelectva (od ledna 1961 Velitelství raketového vojska
a dělostřelectva) v čele s hlavním maršálem dělostřelectva Sergejem Sergejevičem
Varencovem protěžovali raketové jednotky. V březnu 1962 došlo dokonce k ostrému
střetu maršála Varencova s maršálem Čujkovem, hlavním velitelem pozemního
vojska, jenž musel být řešen nejvyšším stranickým vedením.126 Součástí sovětského
dělostřelectva byly od poloviny padesátých let komplexy taktických a taktickooperačních raket, jejichž rakety byly schopny nést konvenční, jadernou
i chemickou hlavici. Na úrovni divizí byl k dispozici, jak již bylo uvedeno, raketový
komplex Mars a Luna, armádní a frontová úroveň byla zabezpečována raketovým
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komplexem Elbrus, jenž je však spíše znám pod krycím označením Scud.127 Všechny
tyto komplexy byly během šedesátých let několikrát modernizovány, přičemž bylo
experimentováno také s přepravou jejich odpalovací rampy pomocí těžkých vrtulníků
Mil Mi-6. Do léta 1968 měla oddíl raket Luna ve své výzbroji každá sovětská
motostřelecká a tanková divize, zatímco brigáda raket Elbrus se ve stejné době
nacházela u každého armádního a okruhového velitelství.
Celkově je možné shrnout, že sovětské pozemní vojsko bylo v průběhu šedesátých
let velmi usilovně modernizováno, přičemž hlavní důraz byl kladen na tankovou
výzbroj a vojskovou protiletadlovou obranu. Některé modernizační tendence se však
z politických důvodů několik let opozdily, a proto komplexní přezbrojení pozemního
vojska vyvrcholilo až v první polovině sedmdesátých let.
2.3.2. Vojenské letectvo
Hlavním úkolem vojenského letectva zůstávala i v šedesátých letech podpora
pozemního vojska. Pouze dálkové letectvo, jež se od poloviny šedesátých let
vzpamatovávalo z restrikcí, ke kterým došlo na konci padesátých let, si udrželo
postavení pomocné zbraně strategického určení. Frontové letectvo svoji strukturu na
přelomu padesátých a šedesátých let výrazně zjednodušilo, neboť se omezilo na tři
druhy činnosti, pro něž mělo tři druhy letadel – stíhací, stíhací-bombardovací
a průzkumné. Během padesátých let ve stíhacím letectvu dominovaly letouny
Mikojanovy konstrukční kanceláře MiG-15, MiG-17 a MiG-19, nadzvukové stroje
postupně vybavované letounovými radiolokátory a vyzbrojované řízenými střelami
vzduch-vzduch.128 Nové stíhací letouny Mikojan MiG-21F byly navíc od poloviny
šedesátých let ve velkých počtech dodávány do Vietnamské demokratické republiky,
kde se ihned dostaly do bojových akcí proti americkým letadlům.129 Na konci
šedesátých let tak bylo sovětské stíhací letectvo vyzbrojeno hlavně jednotlivými
verzemi letounu MiG-21, i když u části stíhacích leteckých pluků ještě zůstávaly
stroje MiG-19 a někde i MiG-17 s kanonovou i raketovou výzbrojí.
Na konci padesátých let se objevil nový typ frontového letectva, označovaný jako
stíhací-bombardovací letectvo. Velmi rychle nahradilo původní bombardovací a
bitevní letecké pluky, přičemž standardní výzbrojí se v první polovině šedesátých let
127
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staly různé verze letounu Suchoj Su-7,130 schopného nést malorážovou jadernou
zbraň. Díky tomuto letounu bylo sovětské frontové letectvo postupně
nuklearizováno, přičemž jeho operační dosah přesahoval 1 000 km. Průzkumnému
letectvu zůstaly z konce padesátých let letouny Jakovlev Jak-27R a Jak-28R,131 ale
stále více byly v rámci unifikace výzbroje užívány průzkumné verze letounů MiG21.
V sestavě dálkového letectva hrál nejvýznamnější úlohu těžký bombardovací letoun
Tupolev Tu-95, schopný díky doletu přes 10 000 km provádět bombardovací akce
nad americkým kontinentem. Ve druhé polovině padesátých let bylo postaveno
celkem 150 letounů, z nichž ovšem část byla předána námořnímu letectvu.132 Těžké
bombardovací letouny Mjasiščev M-4 byly z důvodu nedostatečného doletu od
počátku šedesátých let rekonstruovány na tankovací stroje.133 Součástí dálokového
letectva však byly také letouny Tupolev Tu-16, jejichž dosah postačoval jen na
případné bojové akce v Evropě, Středomoří a na Dálném východě. Stroje byly do
výzbroje zařazeny již v polovině padesátých let, ale byly postupně modernizovány a
vybavovány raketovou výzbrojí.134 Od počátku šedesátých let byla část z nich
nahrazena letouny Tupolev Tu-22, které byly užívány také ke strategickému
průzkumu.135 Dálkové letectvo tak mělo k dispozici bojové letouny, schopné útoku
jak na případném evropském válčišti, tak – s určitými omezeními – na americkém
kontinentě. Od počátku šedesátých let navíc byla původní bombová výzbroj
nahrazována leteckými protizemními řízenými střelami s konvenční i jadernou
hlavicí.136
2.3.3. Válečné námořnictvo
Válečné námořnictvo začalo od počátku šedesátých let vybavovat svá hladinová
loďstva velkými plavidly s raketovou výzbrojí. Jako první se v prosinci 1962 objevil
v rámci Severního loďstva raketový křižník Groznyj, který byl následován třemi
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dalšími plavidly této série, z nichž dvě vstoupila do služby v prosinci 1964 a poslední
v srpnu 1965.137 Následovala celá série menších křižníků, jež byly v květnu 1966
sovětskou terminologií označeny jako „bolšoj protivolodočnyj korabl“. První z nich,
křižník Komsomolec Ukrainy, byl zařazen do služby také v prosinci 1962 a do konce
roku 1967 plulo pod sovětskou vlajkou již třináct těchto plavidel.138 V prosinci 1967
se pak objevil poslední nový typ velké hladinové lodi, protiponorkový vrtulníkový
křižník Moskva.139 Ve třech námi sledovaných letech byly do jednotlivých
sovětských loďstev každý rok zařazovány tři až čtyři velké hladinové lodi, čímž se
sovětské válečné námřonictvo stalo druhým nejsilnějším na světě.
Absolutní prvenství si však Sovětský svaz od konce třicátých let udržoval v počtech
ponorek. Až do konce padesátých let převládaly útočné ponorky s dieselovým
pohonem, ale v červenci 1958 byla do služby zařazena první ponorka s atomovým
pohonem, tzv. projekt 627, která je lépe známa podle jména první lodi celé série,
Leninskij komsomol. Od počátku šedesátých let dostala stavba ponorek s atomovým
ponorem prioritu, přičemž v jejich výzbroji se kromě torpéd stále častěji objevovaly
také křídlaté rakety (projekt 659, projekt 675).140 V první polovině šedesátých let
byly také stavěny první atomové ponorky s balistickými řízenými střelami (projekt
658M),141 ty se však nemohly v žádném případě rovnat svým americkým protějškům.
Teprve od poloviny šedesátých let byla zahájena hromadná výstavba atomových
ponorek vyzbrojených 16 balistickými řízenými střelami (projekt 667, systém
Navaga), vytvářející námořní prvek strategické triády. První ponorka tohoto typu
byla zařazena do služby sice až v prosinci 1967, ale do poloviny sedmdesátých let
jich bylo postaveno celkem 34.142
Námořní letectvo mělo od padesátých let k dispozici speciální torpédonosné a
průzkumné letouny Tupolev Tu-14, od šedesátých let však převzalo do své výzbroje
námořní modifikace Tupolev Tu-16, Tupolev Tu-22 a Tupolev Tu-95, které byly
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schopny operovat na rozsáhlých plochát Atlantického a Tichého oceánu. Díky
vyzbrojení řízenými střelami se staly nebezpečnými pro všechny hladinové lodi.
Pobřežní obrana začala od konce padesátých let postupně doplňovat svá pevnostní
děla protilodními řízenými střelami S-2 Sopka, jejichž navádění zabezpečovaly
radiolokátory Mys a Burun. Řízené střely byly schopny zasahovat nepřátelské lodi do
vzdálenosti až 100 km, přičemž zbraňový komplex byl buď stacionární, nebo
mobilní.143
V roce 1967 provedlo sovětské válčné námořnictvo rozsáhlé námořní manévry
Okean, probíhající zároveň na všech světových mořích. Prokázalo tím, že již zcela
přešlo na oceánskou strategii a ukázalo své možnosti v případné snaze o zablokování
námořní přepravy v Atlantiku.144
2.3.4. Vojsko protivzdušné obrany státu
Sovětská protivzdušná obrana si získala světovou proslulost počátkem května 1960,
kdy se jí podařilo sestřelit americký průzkumný letoun U-2.145 Jednalo se o velký
úspěch, spojovaný s hromadně rozvinovaným systémem protiletadlových řízených
střel SA-75 Dvina a S-75 Děsna. Jejich výstavba byla zahájena v letech 1957 a 1959,
přičemž šlo jak o mobilní, tak o stacionární systémy. Od jara 1961 byly stacionární
systémy přezbrojovány na modernější protiletadlové řízené střely S-75 Volchov a od
roku 1965 také doplnění o protiletadlové řízené střely S-125 Něva.146 V té době byl
již radarový a raketový systém pozemní protivzdušné obrany dokončen a o dva roky
později jej začaly doplňovat první prvky rozsáhlého systému protiraketové obrany.
Stíhací letectvo protivzdušné obrany bylo na počátku šedesátých let vybaveno
letouny Suchoj Su-9 a částečně také Mikojan MiG-19, které byly schopny provádět
radarem naváděné útoky až do výše 22 000 m. Od poloviny šedesátých let byly tyto
letouny nahrazovány mnohem účinnějšími stíhačkami Suchoj Su-15, jež zabezpečily
krytí domácího vzdušného prostoru. Pro dálkové stíhání protivníkových bombardérů
nad mořem byly v roce 1966 zavedeny do výzbroje stíhací letouny Tupolev Tu-128,
143
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které kryly hlavně daleké přístupy k sovětskému vzdušnému prostoru nad Severním
ledovým oceánem.147 Vznik tohoto letounu byl vyvolán obavou z nebezpečí, které
hrozilo vyzbrojením nepřátelských bombardérů dálkovými řízenými střelami vzduch
– země, jež jim umožňovaly nevstupovat do vzdušného prostoru protivníka. Sovětská
protivzdušná obrana díky těmto letounům vystoupila ze své doposud pasivní úlohy.
2.3.5. Raketové vojsko strategického určení
Na počátku šedesátých let v raketovém vojsku převládaly řízené střely středního
dosahu Koroljov R-5M, Jangel R-12 a Jangel R-14, které mohly zasahovat pouze cíle
v Evropě, na Středním východě a na Dálném východě. Opravdu mezikontinentálních
řízených střel Koroljov R-7 byla jen hrstka. Sovětské politické vedení se nepříznivou
situaci snažilo vyřešit umístěním několika desítek řízených střel R-12 a R-14 na
Kubě (operace Anadyr),148 v říjnu 1962 však bylo nuceno se této koncepce vzdát.
Ještě před změnami v nejvyšším politickém vedení bylo rozhodnuto, že řízené střely
ve výzbroji raketového vojska budou chráněny před nepřátelským útokem umístěním
do odpalovacích šachet. Tato finančně velmi nákladná operace se týkala v prvé řadě
raketových systémů R-12U a R-14U (označení U znamenalo umístění do šachty) a
bylo realizováno od července 1963.149 Podobně se postupovalo také o nově
zaváděných mezikontinentálních řízených střel Koroljov R-9A, Jangel R-16U, Jangel
R-36M a Čeloměj UR-100.150 Jejich rozvinování nabralo od konce roku 1964 téměř
zničující temto a výrazně souviselo s již uvedenou výstavbou raketových divizí. K 1.
lednu 1964 mělo raketové vojsko ve stavu 180 mezikontinentálních řízených střel,
z nichž jen část byla umístěna v podzemních odpalovacích šachtách, o čtyři roky
později to bylo již 909 mezikontinentálních řízených střel v podzemních
odpalovacích šachtách.151 Podobná situace byla také u řízených střel středního
dosahu, jichž bylo počátkem roku 1964 něco přes 400 a o čtyři roky později téměř
700.152
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Raketové vojsko strategického určení prošlo v šedesátých letech, zvláště pak od
konce roku 1964, obrovským rozvojem, a to jak z hlediska průdkého nárůstu
početního stavu zbraňových systémů, tak z hlediska výrazného zvýšení výkonů. I
když jeho výstavba dosáhla svého zenitu až na počátku sedmdesátých let, již ve
druhé polovině šedesátých let plnilo vojsko svoji odstrašovací úlohu a velmi rychle
se blížilo k dosažení parity s adekvátní výzbrojí Spojených států amerických.
2.3.6. Výsadkové vojsko
Výsadkové vojsko bylo již od konce čtyřicátých let vybaveno původně horskými
dělostřeleckými zbraňovými systémy (byly odlehčeny), jež spolu se samohybným
protitankovým kanonem ASU-57 přepravovaly transportní letouny. V roce 1950 byla
jejich výzbroj doplněna o lehké obrněné transportéry BTR-40 a v létě 1958 získaly
výsadkové dělostřelecké oddíly samohybné dělo ASU-85, které se od podzimu 1966
mohly vysazovat na zvláštních padákových plošinách spolu s výsadkáři. Kromě
ručních zbraní měli výsadkáři od poloviny padesátých let k dispozici na padácích
vysazované bezzákluzové kanony B-10 ráže 82 mm a B-1 ráže 107 mm.
Největším problémem sovětských výsadkářů však v padesátých letech byla doprava
nad cíl, neboť transportních prostředků (letouny Iljušin Il-14D a Antonov An-8,
kluzáky Cybin C-25, Iljušin Il-32 a Jakovlev Jak-14) nebylo dostatek. Situace se ale
výrazně zlepšila na přelomu padesátých a šedesátých let, kdy byla zahájena výroba
dopravních letounů Antonov An-12 (do roku 1968 jich bylo vyrobeno na 900). Tento
letoun byl schopen na vzdálenost až 3 200 km nést buď 60 výsadkářů, nebo 20 tun
nákladu.153
Díky velkosériové výrobě letounů An-12 získalo sovětské výsadkové vojsko
potřebnou mobilitu, a to na velké vzdálenosti. Prakticky byly možnosti přesunu
celých dvou výsadkových divizí (včetně těžkých zbraní) vyzkoušeny právě během
operace Dunaj v srpnu 1968.

2.4. OBECNÉ ZÁVĚRY
Výše uvedený stručný přehled nové výzbroje, kterou v šedesátých letech dostaly
jednotlivé druhy ozbrojených sil, zcela jednoznačně potvrzují tendenci výrazného
153
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nárůstu sovětských zbrojních výdajů. Pozemní vojsko bylo zčásti přezbrojeno
novými tanky T-62 a obrněnými transportéry BTR-60 a obdrželo raketové komplexy
Luna a Elbrus s možností nesení jaderné hlavice. Vojenské letectvo bylo zčásti
přezbrojeno novými stíhacími letouny MiG-21F a stíhacími bombardéry Su-7 (také
s možností nesení jaderné zbraně). Dálkové letectvo získalo bombardéry Tu-22 a
začalo přezbrojovat starší typy letounů na raketovou výzbroj. Válečné námořnictvo
obdrželo první atomové ponorky s balistickými řízenými střelami a desítku velkých
hladinových lodí s raketovou výzbrojí. Vojsko protivzdušné obrany státu téměř
kompletně přešlo na protiletadlové řízené střely, obdrželo nové radarové systémy
včasné výstrahy a stíhací letouny Su-15 a Tu-128. Zároveň byla zahájena výstavba
systémů protiraketové obrany. Raketové vojsko strategického určení dokončilo
rozmístění řízených střel středního dosahu R-12U a R-14U, a téměř dokončilo
rozmístění mezikontinentálních řízených střel R-16U, R-36M a UR-100, přičemž
absolutní většina z nich již byla umístěna v podzemních odpalovacích šachtách.
Výsadkové vojsko získalo dostatečné množství dopravních letounů An-12, které
umožňovaly vysazování těžké techniky na padácích a na velké vzdálenosti.
Sovětská armáda se do konce šedesátých let výrazně proměnila. Zvýšil se početní
stav, nuklearizace nebyla omezena jen na zbraňové systémy dalekého dosahu, došlo
ke značnému zvýšení operačních možností jednotlivých druhů ozbrojených sil a ve
strategických jaderných zbraních byl učiněn zásadní krok k dosažení parity.
Všechny tyto změny se však dostávaly do zásadní kontroverze se strategickými
koncepcemi vedení globální raketojaderné války, jež v sovětské vojenské teori
převážily na počátku šedesátých let. Ač jsou naše znalosti dalších koncepčních zásad
minimální, přesto lze dojít k jednoznačnému závěru, že na konci šedesátých let byly
sovětské ozbrojené síly organizovány podle zcela odlišných doktrinálních zásad, než
na přelomu padesátých a šedesátých let.
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KAPITOLA TŘETÍ
ORGANIZACE VARŠAVSKÉ SMLOUVY

3.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA SOVĚTSKÉHO
KOALIČNÍHO CHOVÁNÍ
Vojenské koalice doprovázejí evropské dějiny již od starověku (peloponéská válka,
druhá punská válka), největšího rozvoje však dosáhly jednak v 18. a na počátku 19.
století, jednak ve století dvacátém. První světová válka, druhá světová válka, válka
korejská, vietnamská nebo šestidenní, to vše byly vojenské konflikty, ve kterých se
na válčištích utkávaly dvě koalice států (případně jedna ze stran měla více či méně
skrytou koaliční podporu). Zvláště první světová válka poskytla teoretikům v oboru
mezinárodních vztahů a vojenských dějin rozpracovat zásady koaličního chování
a definovat takové pojmy, jako např. koaliční spolupráce či koaliční dominace.154
Také poslední období napoleonských válek se stalo velmi vděčným pro zkoumání
koaličních mechanismů, stejně jako celé období existence Svaté aliance.155 Největší
zájem je ale samozřejmě o koaliční vztahy za druhé světové války.156
Ruští vojenští teoretikové se problému vojenských koalic nijak nevěnovali, i když to
byly právě koaliční války, během kterých ruská armáda roku 1734 došla k Rýnu
(válka o dědictví polské), roku 1762 obsadila Berlín (sedmiletá válka) a dokonce
došla roku 1714 až do Paříže (válka šesté protifrancouzské koalice). Podobně ani
zájem sovětských vojenských teoretiků o koaliční vztahy nebyl až do šedesátých let
nijak významný, bez ohledu na skutečnost, že bez materiální a vojenské koaliční
pomoci by Sovětský svaz ve druhé světové válce mezi vítězné mocnosti rozhodně
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nepatřil. Ovšem sovětský vztah ke koalici byl kodifikován již v listopadu 1942, kdy
Josif V. Stalin v projevu k 25. výročí listopadové revoluce jednoznačně prohlásil:
„německá vojska, využívajíce okolnosti, že není druhé fronty v Evropě, shromáždila
všechny své volné reservy, prolomila frontu…“.157
Základní stanovisko tak bylo zaujato, koaliční spojenci se hodili hlavně k tomu, aby
odkazem na jejich údajnou nečinost byly vysvětlovány sovětské neúspěchy.158
Malý zájem sovětských teoretiků o problematiku vojenských koalic se promítl také
do absence teoretických prací, týkajících se Organizace varšavské smlouvy. První
publikace, jež se aspoň zčásti některým teoretickým prvkům koaličního působení
věnovala, byla vydána až šest let po vzniku koalice.159 Další kniha na dané téma, jež
by nebyla pouhou adorací, vyšla teprve o deset let později.160 A teoretická publikace
na téma vojenských koalic a koaličních válek se v sovětské odborné literatuře
objevuje až v roce 1976.161 Nelze se ubránit myšlence, že na vzniku teoretických
prací na dané téma se v prvé řadě podílely politické a vojenské události roku 1968,
spojená s nutností teoretického objasňování spojeneckých vztahů socialistických
zemí na základech marxismu-leninismu.
Skutečnost, že až do počátku sedmdesátých let téměř neexistovaly teoretické práce
na téma koaliční spolupráce, nemluvě o tom, že na dané téma nebylo téměř možné
čerpat citáty z Leninových prací,162 je dosti tristní. Vcelku jednoznačně však ukazuje
na to, že pro sovětské politické a vojenské vedení nepředstavovalo nějaké hledání
alternativního přístupu ke spojencům až do šedesátých let prvořadý úkol, jenž by
bylo třeba teoreticky řešit.
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3.2. VYTVOŘENÍ VOJENSKÉ KOALICE SOCIALISTICKÝCH
STÁTŮ
3.2.1. Diplomatická příprava
Základem sovětské poválečné zahraniční politiky byla Stalinova teze o zostřování třídního
boje, která svojí realizací na mezinárodním poli brzy zlikvidovala původní válečnou
spolupráci tří spojeneckých velmocí. Výsledky druhé světové války v Evropě považovalo
sovětské politické a vojenské velení za neměnné, území osvobozená či obsazená Rudou
armádou měla připadnout do sovětské sféry vlivu.163 Problémem se však stala intenzita
sovětského vlivu v těchto sférách. Pokud by šlo jen o vyloučení možnosti nepřátelského
působení dotyčných zemí vůči Sovětskému svazu, takový stav byly západní demokracie,
Spojené státy americké a Velká Británie, ochotny počátkem roku 1945 akceptovat. Ještě před
posledními boji druhé světové války v Evropě ovšem sovětské bezpečnostní síly na příkladu
Polska ukázaly, že pod pojmem „vliv“ lze mnohem spíše vidět postupnou komunizaci
a sovětizaci dané země. Nakonec stačily Sovětskému svazu pouhé tři roky od skončení
války, aby se středovýchod Evropy proměnil v sovětskou nárazníkovou zónu, tvořenou
pouhými satelitními zeměmi, politicky, ekonomicky i vojensky závislými na Moskvě.

Po Stalinově smrti a skončení následného půlročního boje o moc v sovětském
politbyru164 se v sovětské zahraniční politice začaly objevovat signály, naznačující
minimálně změnu rétoriky. Sovětský svaz, vládnoucí tvrdou rukou ve svém
východoevropském impériu, v první polovině padesátých let několikrát neuspěl na
diplomatickém i vojenském poli. Expanze na Korejském poloostrově byla zastavena
společným úsilím demokratických zemí pod vlajkou Organizace spojených národů,
přičemž Moskva v této mezinárodní instituci utrpěla zdrcující politickou porážku.
Komunistické vítězství v Číně bylo limitováno jak v Koreji, tak v Tchajwanské
úžině, navíc Peking nebyl postupem doby ochoten zůstávat v roli moskevského
satelitu a jeho emancipující zahraniční politika přestávala brát na zřetel sovětské
zájmy a požadavky. V Evropě byla komunistická expanze zastavena sovětskou
kapitulací v první berlínské krizi, rozkol mezi Moskvou a Bělehradem vedl k porážce
komunistických povstalců v Řecku. Navíc stabilita (ekonomická i politická)
sovětských satelitů měla své meze, což se projevilo již několik měsíců po Stalinově
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smrti v Československé republice a Německé demokratické republice. Zatímco
v Československu byly náznaky odporu udušeny policejními opatřeními, revoltu ve
východním Německu muselo likvidovat až nasazení tankových divizí sovětských
okupačních sil. Pokud chtěla Moskva prosadit své velmocenské postavení,
vyplývající z vlastnictví jaderných zbraní, musela stabilizovat svoji říši na poněkud
jiných základech, a navíc musela bezpodmínečně proměnit aspoň svoji rétoriku
v oblasti mezinárodních vztahů.
Stalinovo tělo nebylo ještě ani nabalzamováno a nový sovětský premiér Georgij M.
Malenkov již vystoupil s nabídkou na snížení mezinárodního napětí. Na zasedání
Nejvyššího sovětu SSSR totiž na počátku srpna 1953 prohlásil:
„Je zřejmý jistý přesun v mezinárodní situaci. Po dlouhém období, kdy napětí
vzrůstalo, začalo se poprvé v poválečných letech pociťovat jisté uvolnění
v mezinárodním ovzduší.“165
V podobném duchu se nesly projevy dalších sovětských představitelů. Vyvrcholením
této rétoriky byl projev ministra zahraničních věcí Vjačeslava M. Molotova na
zasedání Nejvyššího sovětu SSSR v únoru 1955, v němž jednak odmítl teorii
existence tzv. kapitalistického obklíčení socialistických zemí, jednak se vyslovil proti
potřebě vojenské aliance socialistických zemí, i když zároveň poukázal na německé
nebezpečí.166 Toto prohlášení je však třeba brát jako součást standardní maskirovky,
mající jen propagandistický záměr vůči světovému veřejnému mínění. Sovětská
zahraniční politika v letech 1953 až 1956 totiž stavěla na velkorysých gestech, která
měla zastřít zásadní systémovou proměnu řízení komunistického bloku. Navenek
projevovala Moskva vstřícnost vůči návrhům demokratických zemí, a to zvláště
v otázkách, kde nemohlbý ohrožen žádný její životní zájem (mezinárodní konference
o Koreji a o Indočíně), nebo kde byl stav zcela zablokován a případný pozitivní
posun závisel na kompromisním řešení (německá a rakouská otázka). Při řešení
německé otázky dokázala sovětská diplomacie navíc využít panických obav
československých a polských politických představitelů ze sjednocení Německa,
přičemž propaganda zde dokázala výrazně ovlivnit obyvatelstvo. Strašák německého
militarismu z období druhé světové války se ukázal být účinnou psychologickou
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zbraní při přesvědčování obyvatelstva o existující a přetrvávající (západo)německé
hrozbě.167
Pod povrchem politických vyhlášení o zvyšování celosvětové bezpečnosti totiž
sovětské politické a vojenské vedení připravovalo zásadní proměnu systémového
řízení satelitních států v Evropě, která byla založena jednak na výrazném posílení
pravomocí řídících struktur Rady vzájemné hospodářské pomoci, působících jako
převodová páka sovětského Státního výboru pro ekonomické plánování, jednak na
vzniku politické a vojenské aliance, podléhající sovětskému politbyru a Generálnímu
štábu ozbrojených sil. Hlavním propagandistickým důvodem vzniku této aliance se
staly Pařížské dohody z října 1954, které zrovnoprávnily Spolkovou republiku
Německo jak na mezinárodním politickém, tak s několika omezeními na vojenském
poli. Sovětská diplomacie využila této situace, a místo aby – přesně ve stylu tzv.
stalinské diplomacie – zablokovala úspěšně probíhající jednání o státní smlouvě
s Rakouskou republikou, prosadila nový model politického, vojenského
a ekonomického řízení svých satelitů. Jediný ústupek představoval odchod
sovětských vojsk z Rakouska, jenž byl ze strategického hlediska zcela vyvážen
úplnou neutralizací této země.
Zásady nové vojenské organizace evropských komunistických států byly stanoveny
na moskevských poradách na přelomu listopadu a prosince 1954, jichž se kromě
hostitele zúčastnilo sedm evropských komunistických zemí, a také Čínská lidová
republika jako pozorovatel. Závěrečné komuniké plně vycházelo vstříc paranoidním
představám československého a polského spojence, přičemž vytvářelo v těchto
zemích psychózu obnovy německého militarismu. Bez ohledu na původní umírněnou
rétoriku sovětské diplomacie se komuniké již neslo v ostře konfrontačním tónu
a připomínalo, že socialistické státy
„jsou rozhodnuty v případě ratifikace pařížských dohod uskutečnit společná opatření
v oblasti organizace ozbrojených sil a jejich velení, jakož i další opatření potřebná
k upevnění vlastní obranyschopnosti, aby bránily mírovou práci svých národů,
zaručily nedotknutelnost jejich hranic a území a zajistily obranu před možnou
agresí.“168
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Cesta ke vzniku vlastní vojenské organizace byla nastoupena, přičemž šlo o účinný
propagandistický tah – vznik vojenského paktu byl představován pouze jako nutná
reakce na protivníkovy kroky.
Kromě společných jednání se v té době v Moskvě také konaly bilaterální porady
mezi Sověty a jejich vropskými spojenci. Důležité jednání proběhlo v červnu 1953
mezi sovětskou a československou delegací. Zde sovětské politické vedení otevřelo
palčivou otázku přesunu většiny sovětských vojenských jednotek z Rakouska do
Československa. Tento požadavek byl zpracován tehdejším ministrem obrany
maršálem Georgijem K. Žukovem z důvodu zachování uskupení Střední skupiny
vojsk. Do Československa mělo přijít velitelství skupiny (jeho charakter se měl
válečně změnit z frontového na armádní velitelství), jedna střelecká, jedna
mechanizovaná a jedna protiletadlová dělostřelecká divize pozemního vojska, jedna
stíhací letecká divize vojenského letectva (dvě další divize spolu s velitelstvím
smíšeného leteckého sboru se měly přesunout do Maďarska) a jednotky týlového
zabezpečení. Celkem mělo na československé území dorazit necelých 30 000 vojáků
a přes 1 500 občanských zaměstnanců.169 Sovětská vojska měla být dislokována na
jižní Moravě a na západním Slovensku. Československá delegace tuto možnost
odmítla, za což se ale musela zavázat jak ke zvýšení mírového počtu armády
o 13 000 vojáků, tak ke zrychlení modernizace zbraňových systémů. Všechny
sovětské požadavky byly včleněny do Protokolu porady o plánu rozvinutí
ozbrojených sil Československa v letech 1955 až 1959.170 Oproti minulosti se tedy
nezměnilo fakticky nic, sovětská „doporučení“ měla sílu rozkazu. Na základě
moskevské dohody pak československé politické vedení již v lednu 1955 rozhodlo
o reorganizaci armády, o zavedení tříleté základní vojenské služby a o plánu na
přezbrojení armády do roku 1959.171
Obdobná „doporučení“ dostaly také další sovětské satelity, např. polská delegace se
zavázala k zavedení tříleté vojenské služby a přezbrojení armády, německá delegace
byla instruována o další výstavbě svých tzv. policejních jednotek a maďarská strana
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se ztotožnila se sovětským „návrhem“, jenž ponechával v zemi sovětský vojenský
kontingent bez ohledu na ukončení pobytu sovětských vojsk v Rakousku.
3.2.2. Vznik Organizace varšavské smlouvy
Původní systém vzájemných smluv mezi jednotlivými evropskými komunistickými
zeměmi byl vybudován na přelomu čtyřicátých a padesátých let a zajišťoval
poslušnost sovětských satelitů v oblasti zahraniční politiky. Ekonomicky byly tyto
státy propojeny již od ledna 1949. Vojensky pak Moskva zabezpečovala své zájmy
jednak přítomností rozsáhlých pozemních, vzdušných i námořních vojenských sil na
území svých spojenců (Skupina sovětských vojsk v Německu na území Německé
demokratické republiky, Severní skupina vojsk na území Polské lidové republiky,
Střední skupina vojsk jako okupační složka na území Rakouské republiky a jako
spojovací prvek na území Maďarské lidové republiky, Jižní skupina vojsk a od roku
1947 Samostatná mechanizovaná armáda172 na území Bulharské lidové republiky
a Rumunské lidové republiky), jednak přítomností rozsáhlých skupin vojenských
poradců, metastázujících do všech úrovní velení a řízení spojeneckých armád.173
Úspěšné jednání o neutralizaci Rakouska během roku 1954 však znamenalo nutnost
zrušení Střední skupiny vojsk ve velmi blízké budoucnosti. Poté, co se nezdařil
sovětský pokus o přesun dvou divizí z Rakouska na československé území, rýsovalo
se před Generálním štábem ozbrojených sil vcelku reálné nebezpečí postupného
vyklízení vojensky obsazených zahraničních pozic kvůli rychlému postupu
uvolňování napětí v Evropě. Od konce čtyřicátých let tvrdila sovětská diplomacie, že
sovětská vojska v Maďarsku působí v této zemi pouze jako kontingent, zajišťující
komunikace ke spojení s okupačním vojskem v Rakousku. Po likvidaci posádek
v Rakousku se sovětská vojenská přítomnost v Maďarsku stávala bezpředmětnou,
bylo-li původní diplomatické zdůvodnění pravdivé. Pokud by se obdobného pokroku
dosáhlo při řešení německé otázky (a počátkem léta 1953 byla otázka stažení
sovětských vojsk z Německé demokratické republiky na pořadu vrcholného orgánu
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sovětských komunistů), neexistovala by žádná záminka pro další působení
sovětských vojsk v Polsku, také údajně pouze zabezpečujících komunikace.
Dosažení dohody o Německu, což sovětská propaganda několik let prezentovala jako
prvořadý cíl své zahraniční politiky,174 tak mohlo sovětský vojenský systém
předsunutých pozic v Evropě rozmetat.
Východiskem v této z hlediska mezinárodních vztahů složité situace se stalo
vytvoření vojenského paktu sedmi evropských komunistických zemí (Albánie,
Bulharska, Československa, Maďarska, východního Německa, Polska, Rumunska
a Sovětského svazu) se společnými ozbrojenými silami pod jednotným velením.
Sověti využili příprav k založení takové aliance k propagandistické hře, ve které se
na jedné straně snažil oslabit svého protivníka, Severoatlantickou alianci, na druhé
straně vyvolával u svých satelitů poukazováním na historické reminiscence obavy
z obnovené vojenské moci západního Německa. Masivní připomínka 10. výročí
ukončení druhé světové války v Evropě se tak stala velmi vděčnou scénou pro vznik
vlastního vojenského paktu. Jeho budoucí signatáři byli v druhé květnové dekádě
sezváni do Varšavy, což byla další připomínka minulé války – ta přece začala
německým útokem na Polsko (sovětskou roli a pakt Molotov-Ribbentrop
samozřejmě raději nikdo nepřipomínal). Vzhledem ke skutečnosti, že podpis
zakládajícího dokumentu Organizace varšavské smlouvy byl zinscenován
v mimořádně příhodné době úspěšné sovětské diplomatické ofenzívy (dohoda
velmocí o Rakousku a narovnání vzájemných vztahů mezi Moskvou a Bělehradem
během května 1955, ženevské setkání představitelů čtyř velmocí v červnu 1955),
téměř uniklo pozornosti, že nový vojenský pakt je velmi jednostranným
prosovětským spolkem, nikoli spojeneckou aliancí rovnocenných partnerů. První
důkaz mělo přinést vytvoření vojenských orgánů aliance, velitelství spojených
ozbrojených sil, již po několika týdnech od podpisu smlouvy. Dalším důkazem
nerovnoprávnosti ostatních členských zemí vůči Sovětskému svazu se stala sovětská
vojenská přítomnost na území většiny signatářských zemí, postavená nyní na
aliančním základě. Organizace varšavské smlouvy se navíc v krátké době stala
jednoznačnou známkou loajality jednotlivých členských zemí vůči svému
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nejmocnějšímu spojenci.175 V následujících letech se buď snaha o odchod z aliance,
či jen úvahy o zrovnoprávnění jednotlivých zemí staly záminkou pro brutální
vojenský vpád.
Československé politické vedení se snažilo začlenění země do vojenského bloku
propagovat pomocí centrálně řízené akce pomocí veřejných schůzí Komunistické
strany Československa, přičemž za hlavní důvod vzniku Organizace varšavské
smlouvy bylo ukazováno nebezpečí obnovy německého militarismu po začlenění
Spolkové republiky Německa do Severoatlantické aliance. Přes nastolenou paranoiu
se mezi veřejností často objevily odmítavé či zpochybňující názory. Negativně byla
posuzována např. teoretická možnost služby našich vojáků v ostatních zemích nové
aliance, případně služba jejich vojáků u nás. Na střední a jižní Moravě se objevily
názory o omezení státní suverenity a plném podřízení československé armády
sovětskému velení. V Brně a Pardubicích byly tvrdě potlačeny obavy a připomínky,
že československé jednotky budou nasazeny v případném konfliktu na sovětské
dálnovýchodní hranici, v Jihlavě došlo k zatčení několika komunistů, kteří kritizovali
bezvýznamné československé zastoupení v orgánech Spojeného velení. Do názorů
veřejnosti výrazně zasáhla právě uzavřená státní smlouva s Rakouskou republikou
a na mnoha místech Československa se objevily požadavky na postupný přechod
země k neutralitě garantované velmocemi.176
Jaro 1955 se pro sovětskou diplomacii stalo „její nejskvělejší hodinou“. Bez ohledu
na skutečnost, že mezi stranickým šéfem Chruščovem a ministrem zahraničních věcí
Molotovem došlo k vážnému sporu ohledně vývoje zahraniční politiky, dokázali
moskevští diplomaté eliminovat většinu bývalých sporů mezi socialistickými
zeměmi a většinu z nich spoutat pevnými zásadami vojenského společenství.
Načasování vzniku vojenského paktu do doby zrovnoprávnění Spolkové republiky
Německo v mezinárodní politice a vojenství, dané ratifikací pařížských dohod,
umožnilo beze všech problémů pevně vojensky připoutat zvláště Československo,
tehdy jedinou satelitní zemi, ve které se nenacházely žádné sovětské jednotky. Navíc,
úspěšná propaganda proti pařížským dohodám, normalizace vztahů s Jugoslávií
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a příprava ženevské konference na nejvyšší úrovni, to vše způsobilo, že
západoevropské veřejné mínění a političtí představitelé se výrazněji proti vzniku
Organizace varšavské smlouvy nevyjadřovali.
3.2.3. Atypičnost vojenské koalice socialistických států
Organizace varšavské smlouvy měla zvláštní charakter již od svého počátku. Smlouva
samotná byla velice vágní a všechny důležité problémy působení aliance, jejího řízení
a společné odpovědnosti byly charakterizovány velice nejasně. S výjimkou vojenského
velení nebyly žádným způsobem propracovány otázky politického vedení, koordinace
činnosti, vztahu k národnímu velení a národním státním orgánům a podobně. Jeden
z nejdůležitějších dokumentů, Statut spojených ozbrojených sil, byl připravován celé
desetiletí a reálně projednáván byl až v květnu 1966.177 Problémy byly také s politickým
orgánem aliance, Politickým poradním výborem, kde se nepodařilo určit jeho přesné složení.
Tento problém ovšem vycházel z nemožnosti přesné definice hlavy státu a vrchního velitele
ozbrojených sil, neboť význam této funkce byl v jednotlivých socialistických státech časově
proměnlivý a souvisel s tím, zda vrcholný stranický představitel zastával také vrcholnou
státní funkci.

Hlavní velitelství vojsk aliance vzniklo počátkem srpna 1955, kdy se funkce velitele
ujal maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv.178 O několik dní později došlo
k vytvoření Hlavního štábu spojených ozbrojených sil, do jehož čela byl postaven
armádní generál Alexej Innokenťjevič Antonov. Obě nejdůležitější vojenské funkce
si tak hned od počátku ponechal ve svých rukou Sovětský svaz. O měsíc později,
v září 1955,179 Nikita Sergejevič Chruščov rozeslal sedmi stranickým vůdcům
k připomínkám projekt statutu Politického poradního výboru jako vrcholného orgánu
vojenského bloku. Vztah mezi tímto výborem a Hlavním velitelstvím Spojených
ozbrojených sil však byl vymezen velmi vágně. Ve svém statutu neměl Politický
poradní výbor ani právo rozhodovat o případném nasazení vojenských sil nové
aliance – tato rozhodující pravomoc zůstala hlavnímu veliteli. Postavení jednotlivých
ministrů obrany bylo stanoveno také v září 1955, a právě zde se zřetelně ukazuje
nesymetrické postavení sedmi satelitů vůči Sovětskému svazu. Vzájemný vztah je
velmi dobře patrný na příkladu nejvyšších vojenských představitelů Sovětského
177

Viz Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Red. A. Benčík – J. Navrátil – J.
Paulík. Sv. 6.1. Brno, Doplněk 1996, s. 317-321.
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Brno, Jota 2000.
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svazu, Československa a Polska v rámci alianční hierarchie v polovině roku 1955.
V rámci Hlavního velitelství spojených ozbrojených sil byl československým
zástupcem určen generál Alexej Čepička (ministr národní obrany) a polským
zástupcem maršál Konstanty Rokossowski (ministr národní obrany). V Hlavním
štábu spojených ozbrojených sil by československým zástupcem generál Jaroslav
Dočkal (zástupce náčelníka Generálního štábu ČSLA) a polským zástupcem generál
Tadeusz Pióro (zástupce náčelníka Generálního štábu LWP). Maršálovi Koněvovi tedy
podléhali ministři národní obrany Československa a Polska, on sám však byl pouhým
náměstkem ministra obrany Svazu sovětských socialistických republik, maršála Georgije
Konstantinoviče Žukova. Obdobná situace byla také ve štábních funkcích, kde generál
Antonov byl pouhým náměstkem náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil SSSR,
maršála Ivana Daniloviče Sokolovského.180 Vzhledem ke skutečnosti že armádní

organismus je přísně hierarchizován, stali se ministři evropských socialistických
zemí pouhými podřízenými ministra obrany Sovětského svazu. Ovšem funkce
ministra obrany je standardně v prvé řadě funkcí politickou a do určité míry jí byla
také v komunistických zemích. Mnohem závažnější tehdy byla skutečnost, že
nejvyšší představitelé generálních štábů armád sovětských satelitů se stali přímými
podřízenými náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil SSSR. I když od počátku
padesátých let byla funkce náčelníka generálního štábu všech armád socialistických
států velmi těsně kontrolována přidělenými sovětskými generály v roli poradců,
teprve vznik velitelství Spojených ozbrojených sil pevně připoutal satelitní armády
k sovětskému velení a fakticky je vtáhl do organizační struktury sovětských
ozbrojených sil.
Přitom jakýkoli pokus o proměnu této vojenské struktury řízení byl okamžitě prezentován
jako ideologická úchylka antisovětismu. Jako první se o této skutečnosti mohli přesvědčit
Poláci, a to hned poté, co z většiny nejvýznamnějších řídících funkcí Lidového vojska
polského odešli sovětští generálové včetně ministra obrany maršála Rokossovského. Při
oficiálním jednání nového polského ministra obrany (generál Marian Spychalski) a zástupce
polského náčelníka Generálního štábu LWP (generál Tadeusz Pióro) s hlavním velitelem
Spojených ozbrojených sil maršálem Koněvem a náčelníkem štábu armádním generálem
Antonovem došlo k velké kolizi, kterou později generál Pióro označil za „nejpříkrejší
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Podrobnosti o vzájemných vztazích jednotlivých sovětských maršálů viz Fidler, Jiří: Stalinovi
maršálové. Brno, Books 1998, o Koněvově zvláštním postavení mezi maršály viz Fidler, Jiří:
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a přímo řečeno nejvíce ponižující jednání v polsko-sovětských vojenských vztazích“.181

Téměř nepříčetný maršál Koněv měl řvát na polského ministra obrany a užívat
následujících „argumentů“:
„Co si o sobě myslíte, že tady budeme budovat nějaké NATO? … Kdo si u Vás
vymyslel celý ten projekt, a to bez konzultace s námi … co znamená ta rotace funkcí
… Chcete mne vyměnit, že? Chcete, abych já, Koněv, přestal velet, o to Vám jde …
Předpokládáte, že já, maršál Koněv, budu rezignovat na funkci, do které jste mne
neustanovili …“.
Přitom polským vojenským představitelům (přitom generál Spychalski byl naprostým
nováčkem ve své funkci, do níž byl jmenován po šesti letech věznění) šlo jen o vyjasnění
kompetence hlavního velitele ohledně řízení národních ozbrojených sil a o případnou rotaci
funkcí v Hlavním velení.182
Nejvýznamnější na celém Hlavním velitelství Spojených ozbrojených sil a jeho štábu však
byla skutečnost, že – podle pozdějších vzpomínek zainteresovaných – fakticky až do roku
1969 nezačala působit jako standardní vojenská instituce.183 Pro potřeby hlavního velitele
a náčelníka štábu byla vyčleněna sovětská X. hlavní správa Generálního štábu ozbrojených
sil, která se zabývala spojeneckými armádami. Přitom však její náčelník zůstal stále podřízen
náčelníkovi sovětského Generálního štábu a počty důstojníků správy z jednotlivých
spojeneckých armád se daly spočítat na prstech jedné ruky. Veškerá vojenská rozhodovací
pravomoc v rámci Organizace varšavské smlouvy tak zůstala na nejvyšších představitelích
sovětského ministerstva obrany a zvláště pak na představitelích Generálního štábu
ozbrojených sil SSSR.

3.3. SPOJENCI VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU
Jedním z výsledků druhé světové války se stala skutečnost, že ve střední Evropě na
dlouhou dobu (téměř půlstoletí) zůstaly sovětské ozbrojené síly. Jako okupační
armáda působily na územích sovětských okupačních zón v Německu a v Rakousku,
a zároveň na území bývalých spojenců Velkoněmecké říše v Bulharsku, v Maďarsku
181

Citováno dle Poksiński, Janusz: Memorandum Sztabu Generalnego WP w sprawie Układu
Warszawskiego oraz Planu rozwoju sił zbrojnych PLR na lata 1955-1965. Przegląd historycznowojskowy 1 (52), 2000, no. 1 (182), s. 81-96.
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Warszawa, Czytelnik 1994, s. 225.
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a v Rumunsku. Po podpisu pařížských mírových smluv se sice množství jejich vojsk
na území bývalých německých satelitů poněkud snížilo, ale jejich odchod se protáhl
na měsíce (Bulharsko) až roky (Rumunsko), přičemž v Maďarsku ke změně vůbec
nedošlo. V Polsku došlo nejen k rozmístění sovětských vojsk, ale také k masivní
infiltraci sovětských důstojníků a generálů do polských ozbrojených sil,184 která
trvala až do roku 1968, kdy poslední sovětští generálové odešli z funkcí. Již v červnu
1945 sovětské vojenské velení provedlo reorganizaci svých vojsk na území
evropských států, jež předpokládala jejich dlouhodobé usazení. Vznikly celkem čtyři
skupiny sovětských vojsk – Skupina sovětských okupačních vojsk v Německu
(jednotky na území budoucího sovětského okupačního pásma), Severní skupina
vojsk (jednotky na polském území), Jižní skupina vojsk (jednotky na bulharském
a rumunském území) a Střední skupina vojsk (jednotky na československém,
maďarském a rakouském území). Zatím nám neznámou shodou okolností došlo na
podzim 1945 k naprosto bezprecendentnímu skutku, kdy Rudá armáda opustila
československé území, s výjimkou okupovaného území Podkarpatské Rusi.
Pomineme-li odchod sovětských jednotek z malých částí dánského a norského
území, šlo o jediný bezprostřední odchod sovětských vojsk ze státu, na jehož
osvobození se podílela. Lze důvodně předpokládat, že příčinou sovětského odchodu
byla snaha o reciproční odchod amerických vojsk, ale přesné vysvětlení tohoto
skutku prozatím neznáme.
Od počátku padesátých let byly ovšem spojenecké armády pod přímým dohledem
tzv. sovětských poradců, kteří byli rozmístěni na všech vyšších velitelstvích
a v některých případech i na úrovni pluků. Jejich status se částečně změnil po vzniku
Organizace varšavské smlouvy,185 ale v některých klíčových funkcích v rámci vojska
protivzdušné obrany zůstávali sovětští poradci až do přelomu padesátých
a šedesátých let.
Vzhledem ke skutečnosti, že československá, polská a východoněmecká armáda
tvořily významnou část ozbrojených sil Organizace varšavské smlouvy ve střední
184
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Evropě, následuje stručný rozbor organizační struktury a výzbroje ozbrojených sil
Polska a východního Německa. Československá lidová armáda je kvůli důležitosti
tématu podrobena zvláštnímu rozboru.
3.3.1. Národní lidová armáda NDR
Německá demokratická republika sice v květnu 1955 do Organizace varšavské
smlouvy vstoupila, ale přitom neměla k dispozici vlastní armádu. V okamžiku vzniku
v září 1949 je plně nahrazovalo téměř 30 takových, mechanizovaných a střeleckých
divizí Skupiny sovětských okupačních vojsk v Německu. Teprve v červenci 1952
Sověti dovolili vznik tzv. Kasernované lidové policie, přičemž její prapory a roty
byly postupně vybavovány těžkými zbraněmi včetně tanků. Z propagandistických
důvodů vznikla Národní lidová armáda NDR oficiálně až v lednu 1956, po vytvoření
ozbrojených sil Spolkové republiky Německo.
Národní lidová armáda NDR byla tvořena pozemním vojskem, vojenským letectvem
a válečným námořnictvem, přičemž organizační struktura zcela přesně odpovídala
sovětským zásadám. V březnu 1956 vzniklo první vyšší velitelství, 1. mechanizovaná
divize, a do října 1956 bylo postaveno dalších šest divizí (jedna z nich byla v létě
1958 zrušena). Výstavba pozemního vojska byla završena na podzim 1958, kdy mělo
dvě velitelství vojenských okruhů (se sídly v Lipsku a Neubrandenburgu), dvě
tankové a čtyři motostřelecké divize. Jejich organizační struktura odpovídala do
nejmenších podrobností organizaci obdobných sovětských jednotek, veškeré změny
v organizaci, jimž na přelomu padesátých a šedesátých let procházely sovětské
divize, se po několika měsících realizovaly také v Národní lidové armádě NDR.186
Vojenské letectvo a protivzdušnou obranu tvořily dvě divize, v jejichž sestavě byly
jednotky stíhacího letectva a protiletadlových řízených střel, dále pak radiotechnické
jednotky a letecké technické jednotky. Jednotky stíhacích bombardovacích letadel se
ve stavu Národní lidové armády NDR nenacházely. Válečné loďstvo plnilo úkoly
pobřežní ochrany a mělo ve výzbroji torpédové a minolovné čluny, raketové čluny
a raketové jednotky pobřežní obrany.
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Téměř všechna výzbroj a výstroj Národní lidové armády NDR byla sovětského
původu, vyrobená buď v Sovětském svazu, nebo v Československu.
3.3.2. Lidové vojsko polské
Polské ozbrojené síly se od ostatních armád sovětských spojenců lišily jednak tím, že
se po skončení druhé světové války zúčastnily rozsáhlých bojových akcí proti silám
polského protikomunistického podzemí a Ukrajinské povstalecké armády, jednak
tím, že jejich vyšší velitelský sbor byl v prvním poválečném desetiletí tvořen z velké
části bývalými sovětskými generály a vyššími důstojníky, kteří na rozkaz „objevili“
svůj reálný nebo imaginární polský původ.187 Ministrem národní obrany se stal
maršál Sovětského svazu Konstantin Konstantinovič Rokossovskij, jenž tuto funkci
zastával až do podzimu 1956,188 ve funkci prvního náměstka ministra zůstal sovětský
generál (Jurij Vjačeslavovič Bordilovskij) dokonce až do března 1968.189 Počátkem
padesátých let byli sovětského původu náčelník Generálního štábu, velitel
vojenského letectva, velitel válečného námořnictva, velitelé většiny sborů a divizí
pozemního vojska i vojenského letectva. K zásadní změně došlo až na podzim 1956,
kdy byla většina sovětských generálů a důstojníků odeslána do staré vlasti, a polské
politické vedení si zároveň prosadilo výrazné snížení početního stavu armády.
V polovině šedesátých let tvořilo polské pozemní vojsko velitelství tří vojenských
okruhů s pěti tankovými a osmi mechanizovanými divizemi (Poláci jako jediný
neužívali sovětského pojmu „motostřelecký“).190 Vojenské letectvo bylo tvořeno
dvěma stíhacími, jednou stíhací bombardovací a jednou bombardovací leteckou
divizí, mimo to byla k dispozici výsadková divize s přiděleným dopravním
letectvem.191 Polské válečné námořnictvo bylo tvořeno hladinovým loďstvem
s několika loďmi střední velikosti a několika flotilami raketových, torpédových
a minolovných člunů, ponorkovým loďstvem, námořním letectvem a raketovými
jednotkami pobřežní obrany. Kromě toho mělo polské námořnictvo divizi pobřežní
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obrany s několika údernými prapory námořní pěchoty, schopnými provádět výsadky
na nepřátelské pobřeží.
Polská výzbroj byla z valné části sovětského původu, ovšem značná část byla
licenčně vyráběna v Polsku nebo dodáváno z Československa. Koncem padesátých
let došlo k československo-polské dohodě ohledně vývoje a výroby obrněného
transportéru, jejímž výsledkem byl OT-62 SKOT, zařazený v průběhu šedesátých let
do výzbroje polských mechanizovaných divizí. Poláci také v licenci vyráběli většinu
svých bojových letounů a zároveň si prosadili výjimku při užívání vlastního cvičného
proudového letounu TS-11 Iskra.
3.3.3. Mobilizační možnosti středoevropských spojenců
Sovětské operační plány předpokládaly v případě hrozícího válečného konfliktu
rozvinutí dvou strategických sledů ve středoevropském prostoru. Strategický sled byl
pojem sovětské vojenské teorie, užívaný od počátku čtyřicátých let.192 V polovině
šedesátých let měly první strategický sled vytvořit Severní skupina vojsk, Skupina
sovětských vojsk v Německu, mobilizovaná Československá lidová armáda, většina
mobilizovaného Lidového vojska polského a mobilizovaná Národní lidová armáda
NDR. Lze důvodně předpokládat, že hlavním velitelem tohoto sledu měl být hlavní
velitel Skupiny sovětských vojsk v Německu. Druhý strategický sled měl vytvořit
Běloruský vojenský okruh, Karpatský vojenský okruh a Pobaltský vojenský okruh.
Vzhledem ke skutečnosti, že máme ki dispozici základní údaje o mobilizačních
počtech vyšších jednotek pozemního vojska všech tří národních armád, jsme schopni
provést celkovou kvantifikaci a srovnání případného mobilizačního zatížení.
V prvním strategickém sledu měla Sovětská armáda zabezpečit jedno velitelství
strategického směru, dvě frontová velitelství, šest armádních velitelství, dvanáct
tankových divizí a jedenáct motostřeleckých divizí. Československá lidová armáda
měla zabezpečit jedno frontové velitelství, dvě armádní velitelství, sedm tankových
divizí a devět motostřeleckých divizí.193 Národní lidová armáda NDR zabezpečovala
dvě armádní velitelství, dvě tankové divize a devět motostřeleckých divizí.194 Lidové
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Rozbor výstavby strategických sledů na jaře 1941 viz Fidler, Jiří: Červen 1941 – Barbarossa kontra
Groza. Vojenské rozhledy 37, 1996, č. 3, s. 117-123; Fidler, Jiří: Sovětské ozbrojené síly v červnu
1941. Historie a vojenství 45, 1996, č. 4, s. 77-104.
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Štěpánek, Karel – Minařík, Pavel: Československá lidová armáda na Rýnu. Praha, Naše vojsko
2007.
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Viz http://www.axishistory.com/index.php?id=5625.
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vojsko polské zabezpečovalo jedno frontové velitelství, tři armádní velitelství, pět
tankových divizí a dvanáct motostřeleckých divizí.195
Celkově tak mělo být ve středoevropském prostoru v prvním sledu nasazeno jedno
velitelství strategického směru, čtyři frontová velitelství (dvě sovětská, jedno polské,
jedno československé), třináct armádních velitelství (šest sovětských, tři polská, dvě
československá a dvě východoněmecká), 26 tankových divizí (dvanáct sovětských,
sedm československých, pět poslkých a dvě východoněmecké) a 41 motostřeleckých
divizí (jedenáct sovětských, devět československých, dvanáct polských a devět
východoněmeckých). Z celkového počtu 67 divizí pozemního vojska prvního sledu
tak měli Čechoslováci zajistit šestnáct divizí (23,9 %), východní Němci jedenáct
divizí (16,4 %), Poláci sedmnáct divizí (25,4 %) a Sověti 23 divizí (34,3 %).
Vzhledem ke skutečnosti, že Československo čítalo ze všech tří sovětských spojenců
v tomto prostoru nejnižší počet obyvatel, je jasné, že na ně byly kladeny absolutně
nejvyšší nároky. Zároveň je zřejmé, že sovětští plánovači dokázali nejen využít
území svých spojenců, ale také jejich ozbrojených sil. I bez znalosti konkrétních
operačních plánů je zcela jasné, kdo v rámci prvního strategického sledu měl nést
hlavní tíhu bojových akcí a na koho by v rámci druhého strategického sledu
pravděpodobně zbyly vavříny vítězství.

3.4. ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ ARMÁDA
3.4.1. Stručný historický vývoj
Od jara 1950 přešla československá armáda bezvýhradně pod sovětskou kuratelu,
což se velmi rychle projevilo v organizaci vojsk, jejich výzbroji a výstroji, výcviku,
a také v teoretické přípravě. Militarizace československé společnosti počátkem
padesátých let přinesla zásadní proměnu životních hodnot, přičemž vojenské
povolání si získalo vysokou prestiž. Proto mohlo vojenské velení velmi rychle
nahradit důstojnický sbor novým náborem, jímž se naprosto proměnila věková
i vzdělanostní skladba vojáků z povolání. Počátkem roku 1953 činil průměrný věk
důstojníků Československé lidové armády pouhých 30 let. Tito muži neprošli
vojenským výcvikem a odborným vojenským školením v meziválečném období,
195

Kajetanowicz, Jerzy: Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim. Převzato z http://www.serwismilitarny.net/opinie/.
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a většinou neměli žádné válečné zkušenosti z jednotek zahraničního odboje. Zcela
tristní však byla situace v jejich vzdělání – plným 55% důstojníkům chybělo
předepsané střední vojenské vzdělání (absolvovali pouze základní kursy nebo byli
vůbec bez vojenského vzdělání), pouze 5% důstojníků pak mělo vyšší vojenské
vzdělání. Takovýto důstojnický sbor nebyl schopen tvůrčího vojenského myšlení,
což plně vyhovovalo politickému vedení země. Většina vojáků měla jen přesně
vykonávat rozkazy nadřízených, přičemž rozkazy na úrovni útvarů i svazků byly
stále kontrolovány sovětskými vojenskými poradci. Československá lidová armáda
se díky působení poradců komplexně sovětizovala a její činnost plně vycházela ze
sovětských požadavků. Ovšem tato absolutní sovětizace přinesla československému
vojenství mnoho problémů a nezměrné finanční náklady.196
Již v roce 1951 byly pod vlivem sovětských operačních plánů připraveny zásady
bojové činnosti Československé lidové armády, spočívající v obranné operaci na
zastavení překvapivého útoku nepřítele a v útočné operaci armády, prolamující celou
taktickou hloubku nepřátelské obrany. Tato útočná operace však byla převážně
redukována na soustředění armádního sboru v hlavním místě průlomu, prolomení
taktické hloubky nepřátelské obrany a nasazení mechanizované divize do průlomu
s úkolem rozvíjení úspěchu v hloubce nepřátelské obrany. Prakticky šlo o modifikaci
sovětských útočných operací let 1944 a 1945. Směrnice ministra národní obrany pro
výcvikový rok 1951-1952 úkolovala přípravu generálů a vyšších důstojníků
následovně:
„pokračovat ve vytrvalém a systematickém zvyšování znalostí v operačním umění
a taktice vyšších jednotek, prostudovat co nejdůkladněji plánování organisaci
i vedení útočné a obranné operace a boje … pokračovat ve studiu bohatých
zkušeností Sovětské armády a jejích bojových operací druhé světové války“.197
Způsob přejímání zkušeností měl dosti tristní charakter, což lze odvodit z článku
(spoluautorem byl budoucí náčelník Operační správy Generálního štábu) v tehdy
nejprestižnějším československém vojenském časopise, zabývajícím se
charakteristikou sovětské vojenské vědy:
„Sovětská vojenská věda vytvořená soudruhem Stalinem je velkolepým vítězstvím
marxisticko-leninské theorie v oblasti vojenství … sovětská vojenská věda pojala do
196

Částečný rozbor finančních nákladů na zbrojení v první polovině padesátých let viz Madry,
Jindřich: Vojenská politika KSČ za počátečního nástupu revoluce ve vojenství a rodící se linie XX.
sjezdu KSSS. Praha, VPA 1967.
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sebe vše nejlepší z toho, co dalo vojenské umění minulosti, především pokrokové
prvky ruského vojenského umění … sovětská vojenská věda, která znamená sama
sebou revoluční převrat v rozvoji vojenství, je vytvořena vojevůdcovským geniem
soudruha Stalina … sovětské vojenské umění je vojenské umění nového, vyššího typu,
jaký nepoznala ještě historie“.198
Obecně závazné klišé tohoto typu se bez výjimky objevovalo v každé vojenské
teoretické studii první poloviny padesátých let, jednotlivé rozbory operační činnosti
bez výjimky vycházely z příkladů sovětských vojenských akcí během druhé světové
války.
S postupujícím časem však příslušníci armády získávali jak zkušenosti, tak odborné
znalosti. Vysoce naddimenzované střední a vysoké vojenské školy rychle
odstraňovaly u nových velitelských kádrů nedostatky ve vzdělání, finanční dotace
poskytované armádě téměř bez ohledu na ekonomický vývoj země umožňovaly
provádět vojenský výcvik téměř bez omezení a v polních podmínkách. Již na podzim
1956, bez ohledu na právě ukončenou reorganizaci spojenou se snižováním
početních stavů, byla Československá lidová armáda schopna činnosti na dvou
operačních směrech. Bez toho, aby síly na západní hranici (vojska 1. vojenského
okruhu) byly v nejmenším omezeny, dokázaly v podstatě výcvikové jednotky za
pomoci záloh (vojska 2. vojenského okruhu) splnit zadané úkoly při obsazení
a blokování maďarské hranice. Nejrozsáhlejší nasazení ozbrojených sil v historii
poválečného Československa, a to v podmínkách odpovídajících válečnému
konfliktu, skončilo vcelku úspěšně a prokázalo vysokou míru profesionality zvláště
u velitelského sboru.199
Zásadním mezníkem pro Československou lidovou armádu se stal rok 1958, v němž došlo
(za velmi krátkých časových lhůt) k zásadní reorganizaci, největší od konce druhé světové
války, přičemž nově přijaté organizační principy zůstaly do značné míry zachovány až do
konce osmdesátých let. Rychlou reorganizací z roku 1958, v budoucnu jen drobně
modifikovanou a vylepšovanou – hlavně z důvodu modernizace výzbroje, přešla
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Československá lidová armáda definitivně do jaderného věku a byla připravena k vedení
bojových akcí jak v konvenční, tak v jaderné válce.
3.4.2. Reorganizace z roku 1958
Sovětský příklad v celkové reorganizaci svazků pozemního vojska byl plně respektován ve
všech armádách členských států Organizace varšavské smlouvy a napodoben většinou v roce
1958. V rámci Československé lidové armády však došlo k určitému pokusu o vlastní cestu
organizace pozemního vojska,

200

reprezentovaný nejprve pracovní skupinou Organizační

a mobilizační správy Generálního štábu, a od září 1957 pak zvláštní komisí náčelníka
Generálního štábu v čele s velitelem tankového a mechanizovaného vojska generálem
Vladimírem Jankem. Komise samozřejmě převzala sovětský model 3 + 1 jako tzv. první
variantu, sama však vypracovala vlastní variantu 4 + 1, umožňující mnohem větší variabilitu
působení divizních jednotek na válčišti s nepřetržitým manévrem sil, palby a prostředků.
Z této druhé varianty již vedla přímá cesta k návrhu na vytvoření naprosto variabilních
brigádních, divizních a sborových uskupení, jejichž složení se mělo měnit zcela podle vývoje
situace a v závislosti na plnění bojových úkolů. V tomto okamžiku došlo k zásahu z Moskvy
a při „konzultacích“ v sovětském Generálním štábu ozbrojených sil počátkem dubna 1958
bylo od podobných návrhů upuštěno. Následně Kolegium ministra národní obrany 6. května
1958 přijalo jak standardní model sovětské tankové a motostřelecké divize, tak „doporučení“
ohledně časového harmonogramu změn.
Podle sovětského vzoru došlo nejprve k reorganizaci tankových a motostřeleckých divizí
nově vytvořené 1. armády se sídlem v Praze.

201

Ta převzala z původní podřízenosti

velitelství 1. vojenského okruhu celkem devět svazků, pět divizí a čtyři brigády: 1. tankovou
divizi, 13. tankovou divizi, 19. motostřeleckou divizi, 20. motostřeleckou divizi,
4. dělostřeleckou divizi (později zmenšenou na 322. kanonovou dělostřeleckou brigádu),
51. ženijní brigádu, 203. protitankovou dělostřeleckou brigádu, 1. brigádu chemické ochrany
a 259. protiletadlovou dělostřeleckou brigádu. Velitelství armády dostalo charakter sovětské
úderné prvosledové armády, určené k prolomení obrany protivníka a rozvíjení úderu na
samostatném operačním směru.
Obdobně byla organizována 4. armáda se sídlem v Táboře. Tu tvořila 2. motostřelecká
divize, 4. motostřelecká divize, 9. tanková divize a 15. motostřelecká divize, dále
5. dělostřelecká divize (později zmenšena na 332. kanonovou dělostřeleckou brigádu),
200
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1. ženijní brigáda, 33. protitanková dělostřelecká brigáda a 82. protiletadlová dělostřelecká
divize (později reorganizována na brigádu). Také tato armáda získala úderný charakter
s možným užitím na samém krajním křídle předpokládaného středoevropského válčiště.
Nejvýraznější proměnou však prošla vojska 2. vojenského okruhu se sídlem v Trenčíně, ač
202

zde zůstala zachována forma velitelství okruhu.

Z původních čtyř střeleckých a dvou

mechanizovaných divizí na snížených počtech jich byla polovina zrušena ve prospěch
naplnění zbývajících vojáky a technikou. Nově byly velitelství 2. vojenského okruhu
podřízeny 3. motostřelecká divize, 14. motostřelecká divize, 18. motostřelecká divize,
6. dělostřelecká divize (později zrušena) a 260. protiletadlová dělostřelecká brigáda. Většina
útvarů okruhu měla především výcvikový charakter, v případě konfliktu mohly být jeho
svazky využity buď jako doplnění dvou prvosledových úderných armád, nebo k vytvoření
třetí armády, využitelné však pouze na vedlejším operačním směru k obranným akcím.
Letectvo a vojsko protivzdušné obrany státu procházelo ve stejné době také reorganizací, jež
však měla jiné časové dimenze. Na rozdíl od pozemního vojska, které si stále udržovalo iluzi
ozbrojených sil suverénního státu, československé vojenské letectvo a vojsko protivzdušné
obrany nekopírovalo strukturu obdobných sil sovětské armády, ale po organizační stránce
mnohem více odpovídalo organizaci těchto sil v sovětském vojenském okruhu. Již v lednu
1957 došlo k sloučení těchto druhů ozbrojených sil do jednoho velitelství, Velitelství letectva
a vojska protivzdušné obrany státu, jehož podřízené postavení bylo v říjnu 1960 potvrzeno
přejmenováním na velitelství 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva. Tím se naše
letectvo a protivzdušná obrana státu i vnějškově zcela připodobnily organizační struktuře
těchto vojsk v rámci sovětského vojenského okruhu. K této proměně došlo i přes skutečnost,
že naše 7. armáda se stala nejsilnějším operačním svazem letectva a protivzdušné obrany
v celé Organizaci varšavské smlouvy – tvořilo ji pět leteckých divizí, tři protiletadlové
dělostřelecké brigády, čtyři samostatné letecké pluky, čtyři samostatné protiletadlové
dělostřelecké pluky a několik desítek dalších útvarů leteckého zabezpečení, protiletadlového
203

dělostřelectva a radiotechnického vojska.

Vznik tří sborových velitelství (a následná proměna jednoho z nich na velitelství armádní
v květnu 1962) zásadním způsobem rozčlenila stíhací letectvo – přesně podle sovětského
vzoru – na stíhací letectvo frontové a stíhací letectvo protivzdušné obrany. Zatímco část
frontových stíhačů byla měněna na stíhací bombardéry, stíhači protivzdušné obrany stále
více přecházeli do role stíhačů záchytných. Postupně tak mizel jeden z důležitých prvků
202
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leteckého boje druhé světové války (aplikovaný mimo východoevropské válčiště), boj na
získání převahy ve vzduchu. Na podporu pozemního vojska bylo postupně vtahováno stále
více útvarů letectva, a to za předpokladu (mylného), že vyčištění vzdušného prostoru
zabezpečí protivzdušná obrana vojsk.
Zásadní proměnou také prošla přeměna mírové armády na mobilizovanou, u níž se též snížil
počet divizí pozemního vojska. Celkem měla v roce 1956 mírová armáda čtrnáct divizí (dvě
tankové, čtyři mechanizované a osm střeleckých), jejichž počet se v případě války měl
mobilizací zvýšit na 23. Po reorganizaci armády v roce 1958 se počet mírových divizí snížil
na jedenáct (zpočátku tři tankové a osm motostřeleckých, postupně došlo k zvýšení počtu
tankových divizí) a počet divizí válečných klesl na šestnáct. Těchto pět válečných divizí
mělo v mírové struktuře své mobilizační kádry v tankových základnách, zabezpečujících
mobilizaci svazku ze záloh. Snížení počtu svazků pozemního vojska o celou čtvrtinu nešlo
nijak na úkor bojové síly pozemního vojska Československé lidové armády. Nasazením
kolové a pásové obrněné techniky výrazně vzrostla mobilita, což spolu se zvýšením palebné
síly umožnilo udržet původní bojovou sílu s nižším počtem divizí.
Celková reorganizace československé armády na podzim 1958 znamenala snížení početního
stavu o necelých 10 % (v roce 1956 činily počty mírové armády 208 000 vojáků a válečné
204

armády 765 000 vojáků, v roce 1958 se tyto počty snížily na 182 000 vojáků mírové

a 650

000 vojáků válečné armády), což však výrazněji postihlo důstojnický sbor. Politické vedení
armády toho v prvé řadě využilo k vyřazení kádrově „problémových“ důstojníků a jejich
odeslání do výslužby (např. bývalých příslušníků vládního vojska nebo slovenské armády).
Po ukončení reorganizace téměř 90 % důstojníků nesloužilo v armádě více než 10 let, ovšem
jen necelá polovina důstojníků dosáhla úplného středního vzdělání a vysokoškolské vzdělání
mělo jen mizivých 11 % vojáků z povolání. Politické vedení armády se však mohlo pyšnit
skutečností, že k 1. lednu 1959 pocházely více jak tři čtvrtiny důstojníků z dělnických či
205

malorolnických rodin.

Přesto však ve srovnání s počátkem padesátých let došlo k výrazné

změně ve vzdělanostní struktuře – bez ohledu na odchod kádrově závadných, ale minimálně
středoškolsky vzdělaných důstojníků, se počet důstojníků s úplným či neúplným středním
vzděláním zvýšil o celou polovinu a počet důstojníků s vysokoškolským vzděláním se
zdvojnásobil.
Reorganizace z roku 1958 měla pokračování, upravující podle základní organizační struktury
jak armádní, tak divizní velitelství, a doplňující jejich stavy počátkem šedesátých let o nové
druhy zbraní, zvláště pak zbraně raketové. Podle požadavků sovětské strany československý
204

Celkový úbytek počtů za pět let, tedy od roku 1953, činil 114 000 vojáků. Viz Minařík, Pavel:
Konstituování struktury motostřeleckých divizí v letech 1957 až 1958. Vojenské rozhledy 1993, č. 9,
s. 93-100.
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Pešek, Jan: Armáda dělnické moci v Československu 1948-1960. Praha, Naše vojsko 1988, s. 266272.
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Generální štáb v prvé řadě – s využitím přebytečné tankové techniky

– provedl změnu

poměru mezi tankovými a motostřeleckými divizemi. V říjnu 1960 byla havlíčkobrodská
4. motostřelecká divize přeměněna na 4. tankovou divizi a v září 1962 se na 14. tankovou
divizi reorganizovala olomoucká 14. motostřelecká divize.
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Původní poměr tanková divize

– motostřelecká divize se tak za pět let změnil z 2 : 9 na 5 : 6. Pro Československou lidovou
armádu to byla změna výhodná, neboť nikoli neznatelným způsobem (o několik tisíc mužů)
snižovala tabulkové početní stavy, přičemž tyto úspory bylo možné využít při výstavbě
armádních a divizních raketových útvarů. Jediný problém vznikl v opožděném přezbrojení
208

na novou tankovou techniku

– vojska 1. armády byla komplexně přezbrojena středními

tanky T-54A do jara 1962, vojska 4. armády do podzimu 1963, vojska 2. vojenského okruhu
až během léta 1964 a v mobilizačních skladech tankových základen zůstala stará technika –
střední tanky T-34 a samohybná děla SU-100 pro druhosledové útvary – až do konce
šedesátých let. Nárůst počtu tankových divizí sice znamenal vyšší finanční náročnost a větší
zatížení československého zbrojního průmyslu, tato negativa však byla v dalších letech
eliminována při výrobě a vyzbrojování jednotek obrněnými transportéry OT-62 a OT-64,
jichž bylo díky snížení počtu motostřeleckých pluků zapotřebí téměř o pětinu méně.

3.4.3 Nuklearizace československých vojenských jednotek
Sovětská armáda sice využívala raketových útvarů na stupni operačním již od konce roku
1955 a na stupni taktickém od jara 1961, o podobném vybavení satelitních armád však začala
uvažovat až později. Zlomovým okamžikem se stalo společné cvičení sovětských a polských
vojsk s názvem Bouře (Burja, Burza) v září a říjnu 1961, které simulovalo nasazení vojsk
polského Přímořského frontu (Front Nadmorski) o třech armádách při obsazení severního
Německa a Dánska. Jedním z nejdůležitějších procvičovaných prvků se stalo využití
hypotetického těžkého raketového oddílu ve prospěch frontu, raketových brigád v rámci
armád a raketových oddílů v rámci divizí. Na základě úspěšného cvičení bylo v Moskvě
rozhodnuto o vytvoření raketových jeenotek také u spojeneckých armád. Vysoce choulostivá
záležitost, přímo se dotýkající tehdy již probíhajících jednání o nešíření jaderných zbraní,
byla nakonec řešena vcelku šalamounsky. Vzhledem k tomu, že operačně-taktické i taktické
rakety byly schopny nést jak konvenční, tak jadernou hlavici, bylo rozhodnuto o přidělení
pouze nosičů, zatímco hlavice měly zůstat v sovětských rukou.209
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Kromě téměř tří tisíc tanků T-34 a 460 samohybných děl SU-100, které byly již k dispozici, začala
v roce 1957 licenční výroba tanků T-54A, která do roku 1964 dala necelých 2 400 strojů.
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Čtyřicet pět let ružomberského-fatranského svazku. Havlíčkův Brod, PO 1990, s. 39.
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Vojenský ústřední archiv Praha – Olomouc, fond Ministerstvo národní obrany 1964, karton 255,
signatura 2/2.
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Viz Trubas, Marcel: Wojska rakietowe w polskich Wojskach Lądowych. Nowa technika wojskowa
2002, nr. 3, s. 4-12. K československým raketovým zbraním viz Vojenský ústřední archiv Praha –
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V září 1961 vznikla v Hranicích 311. a 321. technická brigáda (o rok později byly
přejmenovány na těžké dělostřelecké) a zároveň také zvláštní raketové oddělení při
Výcvikovém dělostřeleckém středisku. Až do vycvičení dostatečného počtu
československých specialistů zabezpečovali výstavbu brigády sovětští důstojníci,
umístění zde v naprosté tajnosti a bez odpovídajících mezinárodních dohod.
Praktický výcvik 311. brigády byl zakončen ostrými střelbami na sovětském území
v srpnu 1962 a po návratu do vlasti byla brigáda umístěna ve Staré Boleslavi. Již
v červenci se 321. brigáda přemístila do Rokycan a Hranice se staly sídlem nově
postavené 331. brigády, jež byla předurčena pro válečné frontové velitelství, kdežto
první dvě brigády měly podléhat velitelstvím armád. Původní předpoklad ohledně
vzniku ještě jedné brigády (341.) nebyl z finančních důvodů realizován a výstavba
raketových brigád na operační úrovni tak byla v létě 1965 završena.210
Od října 1963 probíhala výstavba jednotlivých oddílů taktických raket pro velitelství divizí.
Stejně jako u brigád, také samostatné oddíly raket byly z důvodu utajení označovány za
samostatné dělostřelecké oddíly a jejich organizace, dislokace, výstavba a vyzbrojení patřily
mezi tehdejší armádní priority. Jejich výstavba probíhala hromadně ve výcvikovém prostoru
Lešť a celkem 11 oddílů bylo postupně předáváno divizím až do října 1965.211
Raketová výzbroj byla zcela závislá na sovětských dodávkách a tvořily ji dva základní typy
raketových komplexů s různými modifikacemi raket a jejich hlavic. Pro frontovou a armádní
brigády byl k dispozici zpočátku jednotný komplex 9K51 s raketou R-170, která mohla nést
konvenční hlavici 9N33, atomovou hlavici A-36 o síle 10kt , 20 kt nebo 40 kt, případně
různé typy chemických hlavic. V roce 1965 začalo přezbrojení frontové raketové brigády na
komplex 9K72 Elbrus s raketou R-300, vybavovanou opět konvenční hlavicí 9N33,
atomovými hlavicemi 269A a RA-17 o síle 20 kt, 40 kt nebo 100 kt, případně hlavicí
s chemickými látkami. Divizní raketové oddíly měly po celá šedesátá léta ve výzbroji
raketový komplex 2K6 Luna, a to buď s raketou R-40 s konvenční či chemickou hlavicí nebo
s raketou R-30 s atomovou hlavicí 3 kt, 10 kt nebo 20 kt. Konvenční hlavice a hlavice
s chemickými látkami měla k dispozici přímo Československá lidová armáda, atomové
212

hlavice zůstávaly pod sovětskou kontrolou.

Olomouc, fond Ministerstvo národní obrany – Správa raketového vojska a dělostřelectva z období
1961 až 1966.
210
Podrobněji viz Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond Ministerstvo národní obrany 1964,
karton 281, signatura 2 3/9 a karton 282, signatura 2 6/6.
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Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond Ministerstvo národní obrany 1965, karton 282,
signatura 2 6/6.
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Se všemi typy hlavic bylo počítáno při společných cvičeních armád Organizace varšavské
smlouvy. Např, při cvičení Sputnik na československém území v červenci 1964 se předpokládalo
nasazení 29 raket R-300, 54 raket R-170 a 69 raket R-30, přičemž úhrný ekvivalent 78 jaderných
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Vojenské letectvo mělo sice nosiče jaderných zbraní (bombardovací letouny Iljušin Il-28)
k dispozici od poloviny padesátých let, ale ty byly využívány pouze k tzv. značkování
jaderných výbuchů a reálný výcvik s jadernými bombami prováděn nebyl. Teprve příchod
nové stíhací bombardovací techniky, letounů Suchoj Su-7, tuto skutečnost změnil. Stroje
byly do výzbroje československých jednotek zařazovány od dubna 1964 do konce roku
1967, ale již od jara 1965 byl prováděn speciální výcvik, tzv. bombardování ze stoupavého
letu, umožňující odhoz atomové bomby 20 kt nebo 30 kt.213
Zde však v polovině šedesátých let vznikl fakticky neřešitelný problém. Československá,
polská a nakonec i východoněmecká armáda zvládly vyzbrojení nosiči jaderných zbraní

taktického a operačního dosahu. Ani jedna z těchto tří armád sice neměla ve výzbroji
potřebné jaderné hlavice, ovšem na polském a východoněmeckém území se tato
munice nacházela ve skladech Severní skupiny vojsk a Skupiny sovětských vojsk
v Německu (údajně pouze v množství určeném pro sovětské jednotky, toto množství
však nikdo nemohl kontrolovat). Na československé území měla být jaderná munice
převážena až v okamžiku vypuknutí konfliktu. Vzhledem k plánovaným jaderným
úderům v pásmu Československého frontu214 však musela být jaderná munice
připravena mnohem dříve, aby bylo možné provést delaboraci a vyzbrojení nosičů.
Aby jaderné zbraně byly připraveny k akci podle plánu, musela se jaderná munice
rozhodně nacházet na území Československé socialistické republiky, čímž by země
vstoupila do jaderného klubu.
Tato možnost však byla v naprostém rozporu s úspěšně pokračujícími jednáními
ohledně nešíření jaderných zbraní. Československý precedens by s největší určitostí
znamenal zcela nepřijatelnou reakci – nuklearizaci ozbrojených sil Spolkové
republiky Německo. Vzhledem k paranoie ohledně této země, která vládla u států
Organizace varšavské smlouvy, se kategorickým imperativem sovětské zahraniční
politiky stalo omezení tzv. jaderného klubu na již existující pětici jaderných velmocí.
Ohledně jaderných zbraní československé politické a vojenské vedení rozhodlo o tzv.
Akci Javor,215 o výstavbě tří tajných skladů jaderných zbraní na československém
území. Funkční sklady se měly dostat pod sovětskou kontrolu – na československém
hlavic směřujících na cíle v západním Německu činil téměř 2 Mt. Kromě toho mělo být svrženo ještě
35 leteckých pum o ekvivalentu 0,9 Mt). Viz Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond
Ministerstvo národní obrany 1964, karton 269, spojenecké cvičení Sputnik 1964.
213
Viz Režňák, Libor: Atomový bombardér Su-7 československého vojenského letectva. Zlín, Zlínek
1996.
214
Např. Plán použití Československé lidové armády v době války. In: Plánování nemyslitelného.
Československé válečné plány 1950–1990. Red. P. Luňák. Praha, Dokořán 2008, s. 187-200.
215
Viz Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990. Red. P. Luňák. Praha,
Dokořán 2008, s. 233-246.
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území tak měly být rozmístěny minimálně tři malé strážní a technické jednotky
sovětských vojsk, a to již v mírovém období.
S konečnými úpravami smlouvy o nešíření jaderných zbraní se problémy stupňovaly.
V případě vyzrazení existence skladů jaderných zbraní na československém území
(kde tedy nebylo možné tvrdit, že jsou pouze pro sovětská vojska) hrozilo nebezpečí,
že sovětský signatář bude oprávněně napaden za porušení smlouvy, čímž tato
pozbude platnosti. Navíc bylo možné očekávat nuklearizaci všech členských států
Organizace severoatlantické smlouvy. Původní plán Akce Javor tak pozbýval svého
smyslu, pokud by na československém území nebyly rozmístěny aspoň dvě sovětské
divize s velitelstvím skupiny vojsk, podobně jako na území polském.
O této problematice mělo jednat zasedání Politického poradního výboru Organizace
varšavské smlouvy v bulharské Sofii počátkem března 1968. Kolem této schůzky
ovšem existuje mnoho nejasností. Stenografické zápisy ze sofijského zasedání
existují v několika národních verzích, jež se vzájemně značně liší.216 Vyplývá z nich
však několik jednoznačných závěrů. V prvé řadě ten, že sovětská politika se snažila
dohodu o nešíření jaderných zbraní uzavřít stůj co stůj. Jednoznačně je v zápisech
uveden i důvod této sovětské snahy – obava z předání jaderných zbraní armádě
Spolkové republiky Německo. Ze stejného důvodu se za sovětský názor postavili
českoslovenští, polští a východoněmečtí představitelé. Naproti tomu rumunská
delegace, což je ve větší či menší míře uvedeno ve všech zápisech, se stavěla proti
podpisu smlouvy, pokud nejaderné země nedostanou velmocenskou záruku, že proti
jejich území nebudou nasazeny jaderné zbraně. Těžko říci, zda byl názor rumunské
delegace jen politickým manévrem, nebo zda šlo o cílenou rumunskou snahu narušit
sovětské plány. Pokud by se totiž jaderné státy zavázaly nenasadit jaderné zbraně
proti nejaderným zemím, eskalace jaderného zbrojení i případný jaderný konflikt by
postihl pouze jaderné velmoci (samozřejmě za předpokladu dodržení smluvních
ujednání).
Problém sofijského jednání Politického poradního výboru však nespočívá v tom, co
o něm víme, ale v tom, co zůstalo dodnes utajeno. Je známo, že kvůli rumunským
názorům se političtí představitelé sešli ještě separátně, v šestici. Pod maskou
zveřejněných indicií ohledně obav o vývoj politické situace v Československu se
mohla odehrát jednání československého a sovětského vrcholného představitele
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Viz http://www.php.isn.ethz.ch/collections/colltopic.cfm?lng=en&id=17124&navinfo=14465.
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ohledně rozmístění několika sovětských divizí na československém území. Situace
pro tato jednání byla nanejvýš vhodnou – potřeba uzavření smlouvy nebyla
zpochybňována, možné sankce za porušení smlouvy byly jasné také. Pokud však
k takovému jednání došlo, lze důvodně předpokládat, že československý představitel
rozmístění sovětských divizí na československém území odmítl.
Pro sovětské politické a vojenské vedení tak opravdu nastala kvadratura kruhu. Aby
bylo možné realizovat sovětské válečné představy, připravované mnoho let
s nepředstavitelnými finančními náklady, musel být Československý front vyzbrojen
jadernými zbraněmi. Aby mohl být tento front vyzbrojen jadernými zbraněmi,
musely se na československém území nacházet jaderné zbraně. Aby mohly být na
československém území jaderné zbraně, musela by sovětská strana souhlasit s jejich
všeobecným rozšířením. Pokud by sovětská strana souhlasila se všeobecným
rozšířením jaderných zbraní, nemohly by být její válečné plány realizovány. Pro
Moskvu tak existovaly pouze dvě možnosti – buď se mohla možnosti „rozšíření
socialistického tábora“ v Evropě, nebo musela na československém území rozmístit
vlastní vojska. Je známo, jakou možnost si sovětské politické vedení vybralo.
3.4.4. Československé operační plánování
Na počátku padesátých let došlo v Československu k absolutnímu utlumení vojenské
vědecké práce, a to zvláště v oblasti vojenské teorie. Pro nové politické vedení armády se
otázka vědecké práce stala záležitostí zcela podružnou a měla být nahrazena pouhým
studiem sovětských zkušeností. Materiály Hlavní politické správy na počátku padesátých let
odmítají existenci termínu „vědecká práce“ a nahrazují jej pojmem „studijní činnost“,
vycházející pouze ze sovětských podkladů. Ještě na podzim 1951 požadoval tehdejší
náčelník Generálního štábu, armádní generál Jaroslav Procházka, po podřízených pouze
jediné:
„učit (se) od Sovětské armády, čerpat z jejích neocenitelných válečných zkušeností, jakož
i z jejích zkušeností při budování a upevňování armády nového typu … Naše nová, lidově
demokratická armáda má novou vojenskou theorii. Touto theorií je sovětská vojenská věda,
jejímž tvůrcem a geniálním uskutečňovatelem je generalissimus Stalin. Úkolem příslušníků
velitelského sboru, zejména generálů a vyšších důstojníků, je osvojovat si důkladněji zásady
217

sovětské vojenské vědy a naučit se je uskutečňovat v praxi.“

Přes tento záhubný trend, nastolený čelnými politickými a vojenskými činiteli, se
však od roku 1952 postupně objevovaly práce československých vojenských
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Procházka, Jaroslav: Naše úkoly. Vojenská mysl 1, 1951, č. 1, s. 5-6.
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teoretiků, kteří se snažili sovětské zkušenosti určitým způsobem modifikovat podle
vlastních požadavků.218 Díky tomu se objevují první práce o střetném boji, o boji
v obklíčení, zaujímání obrany v horském a zalesněném terénu o útoku v takovém
terénu, o pronásledování nepřítele střeleckými jednotkami apod.
K nejpropracovanějším studiím tohoto období patřily zásady nasazení rychlé skupiny
do průlomu,219 tedy mnohem složitější problematika než nasazení organické
mechanizované divize, a hlavně zcela originální studie o přirozené obranné čáře na
řece Vltavě.220 Vzhledem ke skutečnosti, že politický avanturismus v oblasti
vojenské vědy byl fakticky spojen pouze s osobou Jaroslava Procházky, obnovovala
se československá vojenská věda od léta 1953 velmi rychle. V polovině padesátých
let již armáda měla k dispozici rozsáhlý tým vojenských teoretiků, schopných
tvůrčím způsobem reagovat na potřeby vývoje vojenské vědy.
Vyvrcholením práce vojenských teoretiků v každé armádě bývá vydání Polního řádu,
příručky pro vedení bojových operací na taktickém a operačním stupni. Nové polní
řády se podařilo vydat až v roce 1954, neboť se samozřejmě čekalo na sovětský
impuls. Problémem však byla skutečnost, že ruské originály pocházely z počátku
padesátých let a jejich pouhé překlady do češtiny na přelomu let 1953 a 1954 byly
zastaralé dříve, než byly vůbec vytištěny. Ani jeden z nich nezohledňoval užití zbraní
hromadného ničení a jejich postuláty vycházely jen ze sovětských zkušeností období
druhé světové války. Tento nedostatek se vojenské vedení snažilo řešit vydáním
prozatímních směrnic (opět překladů z ruštiny) jako např. Ochrana proti atomovým
zbraním,221 Protiatomová ochrana vojsk,222 Bojová činnost vojsk za používání
atomových zbraní,223 nebo Vedení operací za používání atomových zbraní.224
Otrocké přejímání sovětských vzorů však způsobilo mezi velitelským sborem
218

Příkladem může být studie Ťokan, Jaroslav: Vševojsková armáda v protiofensivě. Vojenská mysl
4, 1954, č. 5, s. 16-32. Tato práce vycházela z československé reality, neboť generál Jaroslav Ťokan
měl jako velitel 2. vojenského okruhu zabezpečovat nasazení podřízených vojsk ve druhém operačním
sledu. Jeho studie je tomuto tématu věnována a odráží tak, s užitím všech sovětských operačních klišé,
realitu případného nasazení československých jednotek ve válce.
219
Krejčík, Stanislav: Zabezpečení zasazení armádní rychlé skupiny střeleckým sborem v útočné
operaci armády. In: Práce Vojenské akademie Klementa Gotwalda 7. Praha, VA KG 1955, s. 25-31.
220
Jaček, Ludvík: Operačně taktický význam řeky Vltavy. In: práce Vojenské akademie Klementa
Gottwalda 7. Praha, VA KG 1955, s. 35-51.
221
Předpis Pěch-VIII-1 Ochrana proti atomovým zbraním (Příručka pro mužstvo a poddůstojníky).
Praha, MNO 1954.
222
Předpis Chem-II-10 Protiatomová ochrana vojsk (Pomůcka pro důstojníky). Praha, MNO 1954.
223
Předpis Oper-I-2 Bojová činnost za používání atomových zbraní (sbor – prapor). Praha, MNO
1954.
224
Předpis Oper-I-3 Vedení operací za používání atomových zbraní (front, armáda). Praha, MNO
1955. Zde poprvé se nachází pasáž, uvádějící, že „atomové zbraně jsou hlavním bojovým
prostředkem“.

96

zmatek, neboť zásady nově vydaných řádů byly na mnoha místech v přímém
protikladu zásadám doplňujících příruček. Bylo třeba zvláštního rozkazu ministra
národní obrany z července 1954, v němž se nařizovalo provádět výcvik do úrovně
pluku podle zásad nového Polního řádu ČSLA, přičemž pro případ výcviku za
podmínek užití zbraní hromadného ničení měly dostat přednost zásady
z doplňkových příruček.
Přesto všechna vojenská cvičení roku 1954, i když byla označována za činnost
v podmínkách používání atomových zbraní, vycházela ze standardních podmínek
konvenčního boje. Koncem května 1954 se sice konalo ukázkové cvičení
v protiatomové ochraně živé síly a techniky pro vyšší velitele a náčelníky, červnové
velitelsko štábní cvičení v terénu s pojítky u 1. vojenského okruhu (za účasti ministra
národní obrany) sice jaderné údery značkovalo, ale fakticky nebralo jejich účinky
v potaz. Podobná byla situace při armádním týlovém štábním cvičení koncem
července 1954. K drobnému posunu došlo až u do té doby největšímu poválečnému
vojskovému cvičení pod označením „954“. To bylo charakterizováno jako cvičení
s vojsky v podmínkách blízkých vedení války za používání zbraní hromadného
ničení a zúčastnily se jej všechny svazky a útvary 1. vojenského okruhu, doplněné
dělostřeleckými, leteckými a protiletadlovými útvary podřízenými Ministerstvu
národní obrany. Jednalo se dvoustranné sborové cvičení, přičemž jeho prostor
zasahoval celé Čechy a značnou část Moravy. I když se při tomto cvičení značkovalo
použití jaderných zbraní, jejich nasazení znaly předem obě strany cvičení a výrazněji
svoji činnost (např. vytváření záložních seskupení vojsk při přípravě protiútoku)
podle účinků zbraní hromadného ničení neupravovaly. Velení Československé lidové
armády tehdy ještě předpokládalo, že problém používání zbraní hromadného ničení
lze řešit individuální a kolektivní ochranou proti jejich účinkům, zabezpečením
speciální očisty osob a techniky, případně nasazením jednotek protivzdušné obrany
proti nosičům jaderných zbraní.
Teprve reálné sovětské zkušenosti získané právě v roce 1954 výrazně modifikovaly
původní představy československého velení o jaderných zbraních a od podzimu 1954
se pomalu upouštělo od dvojkolejného výcviku (boj za použití pouze konvenčních
zbraní a boj za podmínek použití zbraní hromadného ničení). Přechodné období
skončilo na počátku roku 1955, trvalo však ještě několik měsíců, než se zásady
používání zbraní hromadného ničení začaly projevovat ve studiích československých
vojenských teoretiků. Je zajímavé, že první práce se zabývaly ochranou hlubokého
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týlu225 a činností týlových jednotek,226 teprve poté vznikaly studie týkající se bojové
činnosti.227 Prosazení zásad bojové činnosti za podmínek použití zbraní hromadného
ničení se však v roce 1955 ještě nepodařilo realizovat při závěrečných cvičeních, kdy
sice byly jaderné údery značkovány, ale nasazení záložních svazků (mechanizovaná
divize) do protiútoku stále vycházelo z původních předpokladů použití pouze
konvenčních zbraní.228 Aby došlo k úplnému souladu činnosti všech vojenských
struktur při vedení bojových operací za použití zbraní hromadného ničení, bylo třeba
vykonat ještě obrovské množství práce, zpracovat teoretické studie pokrývající
veškerou problematiku a na jejich základě stanovit perspektivní zásady nejen
komplexního výcviku, ale i celkové výstavby armády. Těmto úkolům se vojenské
vedení armády věnovalo celou druhou polovinu padesátých let a dosáhlo v nich
výrazných úspěchů. Tyto úspěchy byly o to významnější, že nebyly založeny na
bezduchém přejímání sovětských výsledků, ale vycházely z vlastní teoretické práce
a její aplikace ve výcviku. Nutnost zcela nového přístupu k problematice bojové
činnosti umožnila vznik autonomní vojenské teorie, jež sice vycházela ze sovětských
zkušeností, ale dokázala je tvůrčím způsobem modifikovat na československé
podmínky.
Úspěchy v oblasti vojenské teorie byly dosaženy v prvé řadě díky demografickému
vývoji. Během padesátých let vyrostla nová generace československých důstojníků,
která měla mnohem vyšší vzdělání, než jejich předchůdci, většinou bývalí frontoví
vojáci nebo politicky způsobilí členové dělnické třídy, oblečení v rámci kádrové
práce do vojenských stejnokrojů. Mladá důstojnická generace v symbióze se
špičkovými představiteli svých předchůdců, kteří dokázali usilovným studiem
likvidovat svůj vzdělanostní handicap, se nespokojovala s pouhým memorováním
225

Nejedlý, Karel: Protiatomová ochrana průmyslových podniků a staveb, železničních objektů a
civilního obyvatelstva. In: Práce Vojenské akademie Klementa Gottwalda 8. Praha, VA KG 1955, s.
3-105.
226
Slabý, Josef: Organisace a činnost týlu v armádní útočné operaci vedené za oboustranného
používání zbraní hromadného ničení. In: Práce Vojenské akademie Klementa Gottwalda 12. Praha,
VPA 1955, s. 5-68; Škvařil, Josef: Význam manévru při zdravotnickém zabezpečení útočné operace
armády vedené za oboustranného používání atomových zbraní. In: Práce Vojenské akademie
Klementa Gottwalda 12. Praha, VA KG 1955, s. 69-140.
227
První vlašťovkou se stala studie Spišiak, Martin: Úder mechanisované divise před přední okraj
hlavního pásma obrany po atomové dělostřelecké a letecké protipřípravě. In: Práce Vojenské
akademie Klementa Gotwalda 12. Praha, VA KG 1955, s. 141-156. Souborné rozpracování
problematiky přineslo až zvláštní monotematické číslo časopisu Vojenská mysl s názvem Zvláštnosti
vedení operací vševojskovou armádou v soudobých podmínkách, viz Vojenská mysl 6, 1956, zvláštní
číslo.
228
Kritika závěrečného cvičení na přelomu září a října 1955, viz Suchomel, Jaroslav: Několik
poznámek ke cvičení s vojsky provedenému v roce 1955. In: Zprávy Vojenské akademie Klementa
Gottwalda 12. Praha, VA KG 1955, s. 169-173.
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převzatých zásad, ale snažila se je modifikovat podle vlastních zkušeností. Do
šedesátých let tak armáda vcházela se solidním potenciálem odborníků ve všech
oblastech vojenské vědy a techniky.
Nástup nové generace vojenských teoretiků charakterizovaly již zmíněné práce nad
novou organizací pozemního vojska Československé lidové armády na přelomu let
1957 a 1958. Zvláště pak rozpracování brigádních, divizních a sborových seskupení
vycházelo z nejmodernějších trendů celého světového vojenství, přičemž se více než
rigidním sovětským strukturám blížilo americkému systému Pentomic. Variabilní
seskupování sil bez ohledu na pevné organizační struktury, ale přímo závislé na
vývoji bojové situace, to vše vyžadovalo vysokou míru řídících schopností
a zkušeností, přičemž mladí českoslovenští velitelé k takovému způsobu velení měli
ty nejlepší předpoklady – nebyli svázáni s rigidními organizačními strukturami
„osvědčenými“ za druhé světové války, chápali zásadní změny ve vojenství dané
jadernými zbraněmi a byli ochotni experimentovat kvůli dosahování co největších
úspěchů s co nejmenšími ztrátami. Nebylo divu, že u zkostnatělých sovětských
generálů, klanících se fetiši „bojových úspěchů Velké vlastenecké války“ nemohly
jejich představy v žádném případě uspět.
Významným mezníkem pro vědecký a teoretický výzkum v Československé lidové
armádě se stal rok 1960, v němž výsledky operačních velitelsko-štábních cvičení
skončily většinou velmi dobrým hodnocením, což ukazovalo na již dostatečné
zkušenosti cvičícího štábního personálu. Proto již během cvičení armádní velení
začalo zdůrazňovat potřebu prohloubení znalostí velitelů a štábních pracovníků svazů
a svazků nikoli jen v operačním, ale také v operačně-strategickém měřítku frontové
operace. Jedna z hodnotících směrnic, určená výše uvedeným velitelům a štábním
pracovníkům, požadovala:
„aby byli schopni na základě hluboké analýzy situace v měřítku nejméně o jeden
stupeň vyšším předvídat možný vývoj bojové činnosti, správně zplánovat,
organizovat, zabezpečovat a řídit operaci na celou její hloubku.“229
Jak bylo uvedeno, plánování na operační úrovni armáda a sbor se rozvinulo v první polovině
padesátých let a získalo si i značnou nezávislost (aspoň ve srovnání s přelomem čtyřicátých
a padesátých let). Reorganizace armádních organizačních struktur a vypuštění sborového
stupně ve velení pozemnímu vojsku přinutila československé vojenské teoretiky zpracovat
229

Matička, Václav: Front v soudobých útočných operacích. Vojenská mysl 10, 1960, zvláštní číslo, s.
5-14.
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celou problematiku operačního plánování na stupni armáda úplně znovu, ovšem díky
bohatým zkušenostem z minula to československá vojenská věda zvládla již za dva roky
a v roce 1959 byl na světě nový Polní řád pro stupeň divize. O rok později začali vojenští
teoretici urychleně zpracovávat problematiku vedení frontových operací, tedy téma patřící
dříve k zapovězeným. Ještě na podzim 1960 vyšlo zvláštní číslo teoretického časopisu
230

Vojenská mysl,

věnované právě této problematice. Základem zvláštního čísla se stala

studie generálmajora Václava Matičky (Front v soudobých útočných operacích), mezi její
nejvýznačnější doplňky pak patřily stati kapitána Jiřího Hajného (Letecké zabezpečení
útočné operace frontu) a podplukovníka Josefa Mikulce (Některé otázky organizace týlu
frontu v útočné operaci).
Za velmi významnou lze považovat skutečnost, že frontová operace byla v tomto
teoretickém materiálu chápána jen jako útočná. Právě zvláštní číslo časopisu Vojenská mysl
z roku 1960 nastolilo v československé vojenské teorii trend, v němž ofenzivní plánování
získalo definitivně převahu nad plánováním defenzivním. Zcela mimořádnou roli pro další
výstavbu československé armády však sehrál kolektivní článek pracovníků operačního
231

oddělení velitelství dělostřelectva Ministerstva národní obrany.

Studie informovala

o vybavení frontu novými raketovými prostředky a nastínila zásady jejich bojového použití.
I když podklady pro studii pocházely ze sovětského zdroje, pro československou armádu se
zde objevily nové typy výzbroje, jež měla být v budoucnu nejen v podřízenosti frontu
a armád, ale také v podřízenosti divizí. Front měl dostat k dispozici jeden až dva raketové
útvary (šest až dvanáct odpalovacích zařízení) s dosahem do 800 km, a další dva raketové
útvary (dvanáct odpalovacích zařízení) s dosahem do 350 km. Pro jednotlivé divize
frontového uskupení se mělo počítat s raketovým oddílem (čtyři odpalovací zařízení)
o dosahu do 35 km. Jako samozřejmost pak bylo ve studii chápáno alternativní vybavení
všech raket atomovými hlavicemi.
Zpracovávání teoretických otázek frontové útočné operace pokračovalo na stránkách
vojenského odborného tisku také v dalších letech, přičemž jako nejdůležitější lze
charakterizovat články věnované právě nasazení raketových jednotek s atomovými
hlavicemi.
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Jejich význam byl o to větší, že předznamenával masivní zavádění raketové

techniky do československé výzbroje a vytváření raketových útvarů na stupni divize, armáda
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Ve zvláštním čísle bylo publikováno celkem deset článků, postihujících frontovou operaci v celém
kontextu jednotlivých druhů pozemního vojska, letectva a týlového zabezpečení.
231
Raketové prostředky a dělostřelectvo v útočné operaci frontu. Vojenská mysl 10, 1960, zvl. číslo,
s. 49-58.
232
Např. Voštera, Jan: Bojová připravenost ozbrojených sil vzhledem ke vzrůstající palebné síle
bojových prostředků (raketových zbraní) a význam opatření zabezpečujících vojska před překvapivým
napadením nepřítele. Vojenská mysl 11, 1961, č. 1, s. 22-32, Brus, Jan: Plánování a použití jaderných
zbraní v operaci počátečního období války. Vojenská mysl 11, 1961, č. 4, s.87-92, Brož, Jiří:
Rozdělení cílů mezi raketové vojsko a letectvo. Vojenská mysl 13, 1963, č. 6, s. 19-23, a další.
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i front. Souhrn všech představ o nasazení dělostřelectva a raketové techniky přinesl na
podzim 1964 komplexní materiál Správy dělostřelectva a raketového vojska, nazvaný
233

Raketové vojsko a dělostřelectvo v útočné operaci v počátečním období války.

Zde jsou

uplatněny všechny teoretické zásady vedení agresivní a překvapivé bojové činnosti
soustředěné do předstihujících a prvních úderů:
„(budou) našimi vojsky provedena taková opatření, která by nedovolila nepříteli použít
jaderných zbraní. Toho se dosahuje získáním a vybojováním palebné převahy ještě do
zahájení útočné operace.“
Měla-li být tato zásada dodržena, vyžadovalo to ovšem zahájení nepřátelství pomocí
naprosto překvapivého a nenadálého úderu všemi prostředky, což mělo zcela dezorganizovat
protivníka a znemožnit či maximálně snížit schopnost jeho odvetného úderu. Tento oficiální
materiál tedy sice nijak nekoresponduje s propagandistickými informacemi o odmítání války
komunistickými zeměmi, ale na druhé straně je v naprostém souladu s představami, které
v té době převažovaly u sovětského vojenského velení.234 Materiál ostatně nekorespondoval
ani s vyhlášeními o nepoužití jaderných zbraní jako první, neboť zahájení bojové činnosti
v konfliktu, krátce předtím označené jako předstihující úder před zahájením bojových akcí,
mělo vypadat následovně:
„bojová činnost v počátečním období války bude zahájena hromadnými jadernými údery
všemi současnými prostředky napadení.“
Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo oficiální materiál určený k přípravě vyšších velitelů,
je nutno jej brát mnohem odpovědněji než propagandistická klišé. Propaganda sice stále
doprovázela teoretické úvahy, sami autoři ji však zcela jistě nebrali vážně, neboť v opačném
případě by jejich závěry postrádaly formální logiku. Např. ve stejném roce zpracoval
235

Generální štáb směrnici Bojová pohotovost vojsk,

v níž její autor, Karel Štěpánek,236

uvádí:
„při rozpoutání agrese nepřítelem je Šumava v týlu vlastních vojsk v mnoha směrech
podporou – ale Šumava před vlastní frontou je vážnou překážkou.“
Dotaženo do důsledků, nepřátelskou agresi je tedy třeba očekávat se Šumavou ve vlastním
týlu, tedy na území Spolkové republiky Německo.
V polovině šedesátých let však českoslovenští vojenští teoretici zvládli základní zásady
doktrinálních koncepcí, jež do značné míry vytvářeli bez inspirace sovětským vzorem.
Svědčí o tom jejich přísně účelové koncipování z československého hlediska, vcelku bez
233

Vojenský ústřední archiv Praha – Olomouc, fond Ministerstvo národní obrany 1964, karton 157,
signatura 5/2. Materiál byl vypracován pod čj. 0045845/1964.
234
Istorija vojennoj stratěgii Rossii. Red. V. A. Zolotarev. Moskva, Kučkovo pole 2000, s. 442
235
Vojenský ústřední archiv Praha – Olomouc, fond Ministerstvo národní obrany 1964, karton 255,
signatura 2/2-27.
236
Jde o plukovníka Ing. Karla Štěpánka, spoluautora několikrát citovené knihy Československá
lidová armáda na Rýnu.
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ohledu na zájmy jiných států. Zásadní Směrnice pro perspektivní výstavbu Československé
237

lidové armády na léta 1966 – 1970

sice zcela alibisticky uvádí:

„Při řešení organisačních otázek budeme stále sledovat zásadu, aby organisační struktura
naší mírové armády vycházela z organisačních principů armády sovětské a aby válečná
organisace byla s ní shodná …“,
realita mnohých dokumentů se však již lišila. Signály československé výlučnosti můžeme
vysledovat již v lednu 1963 v materiálu Útočná operace v počátečním období války,

238

jehož

autorem byl tehdejší náčelník Oddělení operační přípravy plukovník Rudolf Stuchel. Po
standardním memorování
„Československá lidová armáda je součástí 1. strategického sledu států Varšavské smlouvy.
Nachází se na jednom z rozhodujících směrů evropského válčiště …“
však při rozboru nasazení vojsk v operaci nenalezneme ani slovo o řízení ze sovětské strany.
Pro vysokého představitele československého Generálního štábu byla frontová operace
výlučně československou záležitostí, plně závislou na rozhodnutích československých
velitelů – proti roku 1951 šlo o změnu v řádu světelných let.
Vývoj československé vojenské teorie však v polovině šedesátých let postupoval obdobným
tempem. V roce 1965 se na pořad dne dostaly otázky československé vojenské doktríny
a jejích zásad. V listopadu 1965 připravili pracovníci Operační správy Generálního štábu
přednášku pro řídící pracovníky vládních resortů s názvem Příprava a vedení příští možné
války z hlediska doktrinálních zásad Československé socialistické republiky.
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Zde se již

nacházejí „kacířské“ myšlenky požadavků na řešení národních zájmů:
„jedním z důležitých úkolů státu je formulování, vytvoření a realizace vojenské doktriny
(systému názorů státu na podstatné otázky války a přípravu na ní) …“, i když jsou zatím
zaobaleny v klišé koaličních zájmů: „naše doktrina vychází z koaliční doktriny států
účastníků Varšavské smlouvy“.
V té době však žádná koaliční doktrína států Organizace varšavské smlouvy neexistovala,
takže v tomto případě šlo o pouhou ideologickou úlitbu. Nasvědčuje tomu také citát ze
zásadní práce, která se stala vrcholem československé vojenské teorie v šedesátých letech.
V roce 1968 totiž náčelník Operační správy generálního štábu, generál Václav Vitanovský,
vytýčil československé národní zájmy vůči koalici zcela striktně, bez ohledu na jakékoli
„sovětské zásady a zkušenosti“.
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„… pokud hovoříme o pravé koaliční strategii, musí tato vyjadřovat koncepci a úsilí celé
koalice. To znamená, že nelze vyvíjet nátlak na jednoho z účastníků koalice v tom smyslu, že
má v prvém strategickém sledu nedostatečné množství živé síly a především techniky, ždímat
z něho nemožné a současně sledovat určité vlastní politické a vojenské cíle …“
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3.5. OBECNÉ ZÁVĚRY
Podrobné informace, které máme o československé vojenské teorii šedesátých let
k dispozici, vcelku potvrzují náznaky o dalším vývoji sovětské vojenské teorie po
roce 1964. Bez ohledu na silnou propagaci teorie „raketojaderné války“ se vojáci
nejpozději po politických změnách v sovětském vedení na podzim 1964 urychleně
vrátili k teoriím standardních operací pozemního vojska, a to buď po předstihujícím
jaderném úderu na strategické úrovni, nebo při pouhém užití jaderných zbraní na
operační a taktické úrovni. V žádných československých vojenských zdrojích ze
šedesátých let nelze nalézt názor, jenž by korespondoval s představami Nikity S.
Chruščova ohledně absolutizace strategických jaderných zbraní. 241 Naopak, operace
pozemního vojska byly po celou dobu považovány za hlavní způsob válečných akcí,
nasazení jaderných zbraní na taktickém i operačním stupni mělo podpůrný charakter.
Lze důvodně předpokládat, že v československé vojenské teorii šedesátých let se
dosti věrně odrážely základní zásady reálné sovětské vojenské teorie té doby, i když
– na rozdíl od padesátých let – si českoslovenští vojenští teoretici své vzory poněkud
modifikovali. Je pravděpodobné, že bez ohledu na Sokolovského teorii raketojederné
války dosti významná část sovětských vojenských teoretiků pokračovala, pokud
bychom pro zjednodušení personifikovali, ve stylu „Žukovovy priority bez Žukova“.
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KAPITOLA ČTVRTÁ
SOVĚTSKÉ ZÁJMY A GEOPOLITIKA
Sovětská vojenská teorie se oficiálně vůči geopolitice jako vědecké disciplíně (tedy u
Sovětů nevědecké) vymezovala jednoznačně ideologicky a z valné části bez znalosti
jejího předmětu a obsahu, o čemž svědčí tato oficiální definice:
„Geopolitické teorie jsou antivědecké reakční koncepce, vycházející z představy, že
základem mezinárodní politiky nejsou sociální vztahy třídně-antagonistických
společností, ale geografické faktory a nerovné postavení lidských ras.“242
Přesto lze ovšem předpokládat, že geopolitickými aspekty se sovětští vojenští (a snad
nejen vojenští) teoretici aspoň zčásti zabývali, protože od počátku devadesátých let
lze v ruské vědě sledovat přímo explozi geopolitických odborných publikací, které
zasahují do mnoha oborů, včetně vojenské teorie.243 Vzhledem k propracovanosti
ruských geopolitických prací bylo předchozí rozsáhlé studium oboru nezbytné.244 Ke
kategoričtějším soudům ohledně propagandistické teorie a reálné praxe v této oblasti
nám chybí více informací o logickém a rozsáhlém zájmu sovětských vojenských
teoretiků o většinu zahraničních teorií nejpozději od konce dvacátých let svědčí
skutečnost, že mnoho „západních“ (britských, francouzských a hlavně německých)
teoretických publikací bylo pro studijní účely přeloženo a vydáno.245
4.1. Mackinderovy teorémy
Práce Halforda J. Mackindera s názvem Demokratické ideály a realita vyšla již roku
1919,246 přičemž autor v ní výrazně rozšířil své předválečné představy ohledně střetu
pozemních a námořních mocností. Pro sovětské vojenské teoretiky mohla mít jeho
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kniha velký význam, neboť dokazovala neporazitelnost jejich země ve válce proti
námořním mocnostem – Velké Británii, Japonsku a Spojeným státům americkým.
Přitom Mackinder svoji původní teorii rozšířil na základě čerstvých zkušeností, a to
jak z první světové války, tak z občanské války v Rusku. Skloubení geografického
popisu terénu s vojenskými akcemi je velmi zajímavé také pro českého čtenáře,
neboť do svých geopolitických úvah také zahrnul činost československých legií na
Sibiřské magistrále:
„Mnohem větší význam měla československá akce na moskevské větvi sibiřské
železnice. Při postupu od uralských hor se jim za podpory uralských kozáků podařilo
obsadit Syzraň a jeho klíčový most, tedy ten bod, ve kterém železnice dostihuje tok
řeky Volhy. Podařilo se jim dokonce proniknout řídce osídlenou krajinou k Pěnze
a zaútočili proti proudu řeky ke Kazani. Tím, že se jim podařilo obsadit východní
okraj evropského Ruska, vytvořili podmínky na jeho ohrožení zvenčí, od moře.
Britská vojenská expedice z Murmanska proti proudu řeky Dvina na Kotlas a odtud
po železnici na Vjatku a k sibiřské magistrále byla z tohoto pohledu mnohem méně
riskantní.“247
V tomto případě jde o jednu z klíčových Mackinderových pasáží. Ve své teorii se
totiž domníval, že oblast Sibiře, Uralu a Povolží, kterou označil jako Pivot, je pro
námořní mocnosti nepřístupná.248 Chápal ji tedy jako nezranitelnou pevnost, odkud
vycházela síla hlavní pozemní mocnosti, tedy Ruska. Ve své práci z roku 1919 tuto
charakteristiku ještě rozšířil o demografické a ekonomické faktory, jež se projevily
za první světové války. Vývoj vojenských událostí z léta 1918 navíc posílil jeho
přesvědčení o nedobytnosti tohoto prostoru zvenčí. Ukázalo se totiž, že úspěchy
dohodových mocností v prostoru Archangelska (Britové) i Vladivostoku (Japonci)
bylo možné rozšířit jen díky tomu, že hlavní komunikace tohoto prostoru, sibiřská
železnice, byla ovládnuta jednotkami Československého armádního sboru, a to
zevnitř.
Danou skutečnost si uvědomovali také sovětští vojenští teoretici a historici, kteří se
zabývali problematikou ruské občanské války. Skutečnost ovládnutí rozsáhlého
prostoru zevnitř byla pro ně natolik důležitá, že ji dokázali prezentovat ve většině
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prací o občanské válce až do osmdmdesátých let. Samozřejmě, že československý
úspěch spojili s rozsáhlým spiknutím imperialistů, jemuž prý politicky nevzdělaní
a propagandou oklamaní Čechoslováci podlehli.249
Mackinderova práce z roku 1919 a její závěry se však překvapivě potvrzovaly již
během posledních fází ruské občanské války. Útoky proti ruským centrálním
oblastem ze severu, západu i jihu, i když byly podporovány zahraniční intervencí
(námořními mocnostmi) selhaly, a to podstatně rychleji, než útok z prostoru Sibiře
v letech 1918 a 1919. Valnou část prostoru, kterou Mackinder nově označil jako
Heartland, od roku 1922 ovládal nový stát, Svaz sovětských socialistických republik,
jemuž se již od dvacátých let dařilo politicky ovlivňovat nejen zbývající části onoho
Heartlandu (střední Asie, Afghánistán, severozápadní část Číny),250 ale také pronikat
do prostoru, jenž byl Mackenderem označen jako Inner Crescent. Také perspektivy,
jež Mackinder v těchto souvislostech nastínil, byly pro sovětské politické a vojenské
vedení velmi slibné.
Ovládnutí Heartlandu jedinou státní mocí totiž vytvářelo obrovské nebezpečí pro
oblast Inner Crescent, jež zahrnovala střední, západní (s výjimkou Velké Británie)
a jihovýchodní Evropu, oblast Středomoří se severním pobřežím Afriky, Střední
východ, Indii, Indočínu a Dálný východ s výjimkou Japonska. Pokud by se tuto
oblast podařilo politicky spojit s Heartlandem, vznikla by velmoc, jež by díky
demografickému a ekonomickému potenciálu byla schopna ovládat celý svět.
Nevíme, zda se sovětští političtí a vojenští představitelé od třicátých do šedesátých
let s Makinderovou teorií seznámili a zda ji případně byli ochotni akceptovat. Víme
pouze to, že danou možnost měli. Na druhé straně lze ovšem velmi mnoho kroků
sovětské diplomacie od konce třicátých let vysvětlit právě akceptováním jeho
teoretických postulátů. A navíc, zcela konkrétní sovětské vojenské akce od stejné
doby v sobě nesou výrazné geopolitické aspekty. Ty sovětské strategické plány, které
aspoň v hrubých rysech známe, totiž naprosto přesně odpovídají aplikaci Heartlandu
jako základny a některé z oblastí Inner Crescent jako cíle expenze. Může to být,
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samozřejmě, pouhá náhoda, v každém případě však žádný ze známých sovětských
expanzivních úmyslů není s Mackinderovou teorií v rozporu.
4.2. Diplomatické zájmy o Inner Crescent
Sovětská diplomacie se dokázala v evropském prostoru pevněji zachytit již roku
1922 díky dohodám v Rapallu a po nástupu německých národních socialistů přešla
na druhou stranu a uzavřela spojenectví s Francií a Československem. Mnichovská
dohoda čtyř mocností sice Sověty izolovala, ale jen do srpna 1939, kdy došlo
k uzavření paktu Molotov – Ribbentrop. Tajný protokol této smlouvy můžeme sice
považovat za sovětskou snahu o opětovné ovládnutí těch evropských území, která
v minulosti ovládalo Ruské císařství, ale můžeme v něm také vidět geopolitický
aspekt. Zařazením Finska, Estonska a Lotyšska do sovětské sféry vlivu získávali
Sověti dominaci ve značné části Baltského moře. Opětovným připojením rumunské
Bessarábie se Sověti dostali k Dunaji, což byla poslední významná přírodní překážka
mezi jejich územím a černomořskými úžinami.
Že v tomto případě nejde o pouhé spekulace, dosvědčují protokoly ze sovětskoněmeckých jednání v Berlíně v listopadu 1940. Bez ohledu na skutečnost, že Němci
se snažili směřovat sovětskou expanzi na jih do prostoru Středního východu,
sovětský premiér a lidový komisař zahraničních věcí Vjačeslav M. Molotov zcela
jednoznačně požadoval navýšení sovětského vlivu v oblasti Baltského a Černého
moře. V prostoru Černomoří požadoval možnost sovětské garance Bulharsku, která
by měla stejný charakter jako garance poskytnutá Berlínem Rumunsku. Jako důvod
této garance Molotov uvedl životní zájmy, které má Sovětský svaz v černomořských
úžinách. V této souvislosti navíc Molotov oznámil, že
„Sovětský svaz se také zajímá o otázku osudu Maďarska a Rumunska jako států, se
kterými sousedí. Sovětský svaz nemůže zůstat stranou, když se bude řešit osud těchto
zemí ... chtěl by získat informaci, co Německo a Itílie zamýšlí ohledně Jugoslávie
a Řecka.“251
Ovládnutí černomořských úžin bylo pro Sověty důležité nejen v tom, že se tím
z Černého moře stávalo jejich mare nostrum, ale také skutečností, že tím docházelo
k přímému sovětskému průniku do Egejského moře, a tím i do oblasti východního
Středomoří. Onen sovětský „zájem“ o Maďarsko pak nasvědčoval, že Sovětský svaz
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má eminentní zájem o celý Balkán. Záležitost Černomoří mohli Němci opravdu
považovat za řešení sovětských životních zájmů, starost o osud Maďarska, Řecka
a Jugoslávie se však těmto zájmům již vymykala. Naprosto šokující však musel pro
Němce být zájem Sovětů o výstupy z Baltu:
„SSSR zajímá otázka ohledně výstupů z Baltského moře: Malý a Velký Baelt, Sund,
Kattegat a Skaggerat. Nevyhovovalo by, na základě příkladu řešení dunajské otázky,
svolání podobné schůzky států zainteresovaných v tomto problému?“252
Případný další rozvoj zájmu sovětské diplomacie o tyto oblasti zastavilo v červnu
1941 vypuknutí sovětsko-německé války, pro naši práci je však zajímavá skutečnost,
že Mackinder právě baltské a černomořské průlivy považoval za citlivé body na
evropském území.253 Molotovem tlumočené požadavky Sovětského svazu neměly již
nic společného s obnovením sovětské vlády na původně ruských územích, neměly
nic společného ani s nějakými revolučními teoriemi. Sovětský svaz argumentoval jen
svými zájmy o dané oblasti, přičemž ony zájmy měly geopolitický základ – zvláštní
postavení Sovětů v obojích úžinách (ať si pod tímto termínem představíme cokoli)
bylo průlomem ze zcela uzavřených vnitrozemských moří do relativně volného
prostoru Středomoří a Atlantského oceánu. Použijeme-li Mackinderovy pojmy, šlo
o ovládnutí dvou klíčových pozic na námořních komunikacích evropské části Inner
Crescent. Sovětský diplomatický zájem o černomořské úžiny nepominul ani po
skončení druhé světové války a stal se jedním z impulsů pro vyhlášení Trumanovy
doktríny v březnu 1947. Tímto aktem byla zastavena sovětská diplomatická ofenziva
v Evropě a změnu v nastalém stavu mohly přinést pouze válečné akce.
Poté, co bylo sovětské diplomatické pronikání v evropské oblasti zastaveno, přešlo
vcelku plynule do dalších oblastí Inner Crescent. Ve čtyřicátých letech se touto
oblastí stal Střední východ, a to nejprve diplomatická a nepřímá vojenská podpora
Izraeli, a poté diplomatická a přímá vojenská podpora Egyptu a Sýrii, která fakticky
u Sýrie přetrvala až do počátku devadesátých let. Tato podpora ve druhé polovině
šedesátých let přinesla sovětským ozbrojeným silám vojenské základny ve
východním Středomoří.
Mnohem méně informací máme doposud k dispozici ohledně sovětských aktivit
v prostoru jihovýchodní Asie na konci čtyřicátých a v padesátých letech – v Barmě,
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na Filipínách, v Malajsii a v Indonésii.254 Úspěšné zachycení sovětské diplomacie
v Jihovýchodní Asii v šedesátých letech, tedy konkrétně ve Vietnamu a později také
v Laosu a Kamboži, spojené s rozsáhlou vojenskou pomocí, je již zmapováno
mnohem lépe. Z geopolitického hlediska šlo o standardní nátlak v prostoru Inner
Crescent v geograficky i politicky velice členité oblasti, která umožňovala získat
klíčové pozice pro vojenské základny, což se také v případě Vietnamu podařilo.
I když mezi Sovětským svazem a Čínou, státem, jenž ovládal jak některé oblasti
Heartlandu, tak převážnou část dálnovýchodní oblasti Inner Crescent, existovalo od
konce padesátých let stále sílící pnutí, k definitivní roztržce došlo až koncem léta
1971, kdy zahynul promoskevský exponent v čínském politickém a vojenském
vedení, maršál Lin Piao. Až do té doby bylo možné považovat sovětskou diplomacii
při kontrole mimoevropských částí Inner Crescent za velmi úspěšnou. Bez ohledu na
skutečnost, že se nepodařilo prosadit komunizaci některých zemí, získali Sověti ve
druhé polovině šedesátých let diplomatickou cestou důležité vojenské základny jak
ve Středomoří, tak v Indickém oceáně. To nutilo jejich protivníky tříštit síly a navíc
tím zcela zmizel onen „obkličovací pás základen“, realizovaný počátkem padesátých
let a kopírující právě Mackinderem vymezený Inner Crescent. Došlo k výrazné
proměně globální strategické situace, která se – stejně jako v oblasti strategických
jaderných zbraní – blížila rovnováze.
4.3. Vojenské akce proti oblastem Inner Crescent
Vzhledem k tomu, že sovětský vstup do druhé světové války byl vynucen, není třeba
řešit úspěšný postup sovětských vojsk na území střední a jihovýchodní Evropy od
léta 1944 do léta 1945 a do Mandžuska v létě 1945. Daný úspěšný průnik do dvou
důležitých oblasti Inner Crescent byl dán vývojem války a sovětskými možnostmi
jako člena spojenecké koalice. V této souvislosti stojí za zmínku pouze tři drobné
pokusy o výraznou změnu ve strategické situaci, z nichž dva byly až donedávna
naprosto neznámy a indicie o jejich existenci byly sovětskou stranou popírány.
První akcí byl sovětský pokus o vojenský průnik do balkánského prostoru již na jaře
1944, tedy v době, kdy Britové neměli k dispozici vojenské síly, jež by rozsáhlému
sovětskému postupu v tomto prostoru mohly jakkoli bránit. Daný pokus se podařilo
rozkrýt v nedávné době americkému vojenskému historikovi Davidu Glantzovi,
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přičemž jeho objevná studie je k dispozici také v českém překladu.255 Druhou akcí
pak byly sovětské přípravy na vylodění rozsáhlého výsadku na japonský ostrov
Hokkaidó v srpnu 1945, jež byly zastaveny v poslední chvíli z neznámého důvodu.
Informace o této akci se poprvé objevily v ruské literatuře v polovině devadesátých
let,256 rozsáhlejší pozornost jí však byla věnována až poté, co ji propagoval také
David Glantz.257
Třetí akcí tohoto druhu, známou od samého počátku a v literatuře podrobně
rozebranou, byla sovětská snaha o ponechání vlastních vojsk v prostoru severního
Íránu (zvloáště pak v oblasti pobřeží Kaspického jezera), která se táhla několik
měsíců po skončení druhé světové války. Sovětský vojenský kontingent vstoupil na
území tehdejší Persie již v létě 1941 spolu s kontingentem britským. Deklarována
byla snaha o zabránění německého průniku do dané oblasti, prakticky však šlo
o vytvoření bezproblémové komunikační linie pro spojenecké dodávky Sovětům. Po
skončení války zde sovětská armáda až do jara 1946 udržovala značné síly (tři
střelecké a tři horské jezdecké divize), ale nakonec byla nucena je stáhnout.
U všech tří akcí lze nalézt jejich geopolitický základ. Nejmarkantněji je patrný
u akce první, kdy se Sověti pokusili o obrovský strategický průlom do balkánského
prostoru bez ohledu na skutečnost, že v té době ještě značná část jejich území – celé
Bělorusko a Pobaltí, bylo v německých rukou. Vzhledem k všeobecné rusofilii
Bulharů (jež se také o půl roku později projevila) měl případný vojenský úspěch
mezi řekami Dněstr, Prut a Dunaj šanci na rycglý sovětský průnik až k tureckým
a řeckým hranicím, což by bezesporu ovlivnilo mocenskou situaci v klíčovém
geopolitickém prostoru. Zbývající dvě akce lze chápat jako sovětský pokus o využití
příznivé situace, které dosáhly vojenské jednotky, a získat určitá území nad předem
dohodnutý statut. V oblasti Dálného východu šlo přitom o jeden z klíčových
prostorů, jehož ovládnutí by výrazně ovlivnilo poválečnou situaci v Japonsku. Jak ve
svém hodnocení této sovětské šance uvedl David Glantz:
„Ve světle toho, k čemu následně došlo v Koreji a Číně, by měla sovětská okupace
několika japonských ostrovů nepředstavitelný důsledek pro vývoj mezinárodní
situace na Dálném východě. Sovětská nadvláda nad částí japonských ostrovů mohla
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vytvořit analogickou situaci jako ve střední Evropě. Dvě nebo tři japonské divize
(náležející Japonské demokratické republice) by mohly zabránit poválečné
rekonstrukci Japonského císařství, prodloužit jeho vojenskou okupaci, znásobenou
budoucími vojenskými akcemi v Koreji, vytvořit v Japonskiu mnohem intenzivnější
ohnisko studené války a zkomplikovat ještě více mezinárodní vztahy na Dálném
východě na celé desítky let.“258
Žádnou z výše uvedených sovětských vojenských akcí se nepodačilo dotáhnout do
úspěšného konce, takže Sovětům zbyly po skončení druhé světové války „pouze“
jejich rozsáhlé vojenské kontingenty ve střední Evropě, jihovýchodní Evropě a na
Dálném východě. V této souvislosti lze poukázat na několik podobností. V prvé řadě
šlo o skutečnost, že z některých států se sovětské vojenské jednotky v průběhu
čtyřicátých let stáhly. V Evropě to bylo Bulharsko, Československo, Dánsko
a Norsko. Důvody stažení vojenského kontingentu z Bulharska v roce 1947 nejsou
doposud známy. Stejné je to u stažení z Československa, zde však padá na váhu
možnost recipročního odchodu sovětských vojsk na jedné a amerických vojsk na
druhé straně. Šlo o obdobnou situaci jako u Sovětů a Britů na území Dánska
a Norska, a Sovětů a Američanů na území Koreje. Vzhledem ke skutečnosti, že
sovětská vojska se v květnu 1945 nacházela jen na zlomku dánského a norského
území, mohla zde projevit gesto dobré vůle. Stažení sovětských vojsk z území
Bulharska a Československa je poněkud záhadnější, faktem však je, že v těchto
zemích měla Moskva své zájmy zabezpečeny jiným způsobem.
S výjimkou těchto zemí se však ve střední Evropě na dlouhá desetiletí stabilizovala
vojenská situace na základě výsledku druhé světové války. Sovětský kontingent až
do konce padesátých let převyšoval vojenskou sílu satelitů ve střední Evropě, ovšem
jakékoli změny ve strategické situaci bylo možné realizovat pouze pomocí války.
Přípravy na válečné akce ve středoevropském prostoru se staly každodenní realitou
a Sověti v průběhu padesátých a šedesátých let pozvolna navyšovali odpovědnost a
podíl svých satelitů. V daném případě nešlo pouze o jednoznačné ideologické
souznění ve vnitřní politice a naprostou podřízenost diplomatických aktivit, ale také
o bezpodmínečnou podřízenost vojenskou, bez ohledu na případné národní zájmy.
Na tomto místě je třeba uvést, že sovětské strategické postavení ve světovém měřítku
se až do konce šedesátých let neustále zlepšovalo. Vojenským průnikem do oblasti
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východního Středomoří a do Indického oceánu byly v těchto oblastech značně
omezeny možnosti amerických strategických jaderných sil. Spolu s prudkým
nárůstem sovětských strategických jaderných zbraní v průběhu druhé poloviny
šedesátých let tak obě velmoci spěly rychle k paritě a tzv. vzájemnému zaručenému
zničení. Tato skutečnost však vytvářela představu na možnou vzájemnou neutralizaci
těchto zbraní, danou jejich odstrašujícím potenciálem. Sázka na takový stav se jevila
sovětskému politickému vedení jako pozitivnější, než případný pokus o jejich zničení
pomocí tzv. předstihujícího jaderného úderu. Ruku v ruce s tímto vývojem ovšem
stoupala sovětská šance na získání převahy na středoevropském válčišti, neboť jeden
dříve důležitý prvek tamní rovnováhy, hrozba amerických strategických jaderných
sil, byl postupně eliminován. Pro sovětské vojenské velení se tak ve druhé polovině
šedesátých let mohla mezinárodní situace jevit jako postupný vznik strategické
nerovnováhy v Evropě, tentokrát však ve prospěch Moskvy. Pokud bychom použili
Mackinderovy terminologie, tak Inner Crescent byl stále úspěšněji rozrušován a jeho
zatím stabilní evropská část se dostávala do situace, kdy relativní převaha protivníka
se začala proměňovat v převahu absolutní.
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ZÁVĚR
Sovětské politické i vojenské vedení bylo v roce 1968 pevně rozhodnuto dokončit
veškeré přípravy, které by dokázaly zvrátit původní strategickou rovnováhu na jejich
stranu. Vzhledem k úspěšnému diplomatickému postupu bylo v červenci 1968
dosaženo stavu, kdy se minimálně v Evropě tzv. jaderný klub uzavřel, takže přestalo
hrozit nebezpečí vzniku multilaterálních jaderných sil Organizace severoatlantické
smlouvy. Zároveň se však strategickou nezbytností stalo umístění jaderné munice na
československém území, aniž by však Československo porušilo uzavřenou smlouvu.
Východisko bylo jediné – umístění sovětského vojenského kontingentu na území
Československa, jemuž by všechna zde umístěná jaderná munice de iure patřila.
V polovině šedesátých let se zcela jednoznačně proměnila sovětská strategická
koncepce, aniž by ovšem byla propagandisticky opuštěna koncepce předchozí, která
se tak stala svého druhu maskirovkou sovětských vojenských záměrů.
Jak bylo uvedeno v úvodu, v současné době jsou naše zdroje informací velmi kusé
a značně nerovnoměrné. Nejdůležitější archivní dokumenty, které by mohly naprosto
přesně ukázat na veškeré aspekty sovětské reálné politiky v roce 1968, nemáme
k dispozici, a tato situace se ještě dlouho nezmění. Máme ale k dispozici obrovské
množství drobných indicií, které nám umožňují sestavit minimálně kontury reálného
obrazu a vyslovit více či méně přesvědčivé hypotézy. Vojenská akce pěti armád států
Organizace varšavské smlouvy byla zcela jednoznačně vojenskou akcí s prioritními
vojenskými důvody. Pokud by vojenské důvody nebyly prioritní, akce by neměla
vojenský charakter a vojenský výsledek. V Československé socialistické republice
došlo k jediné systémové změně, na jejím území byla rozmístěna sovětská vojska,
tedy také ona systémová změna měla vojenský charakter.
Umístění sovětských vojsk na československém území se stalo posledním krokem
nové sovětské strategické koncepce, jež předpokládala svedení vojenského konfliktu
na středoevropském válčišti za účelem ovládnutí západní Evropy, tedy evropské části
Inner Crescent. Na linii dotyku zmizela anomálie respektování československého
státního území a sovětská vojska se rozmístila podle strategických plánů sovětského
vojenského velení. Bez ohledu na uzavřenou mezinárodní smlouvu také v prostoru
střední Evropy zmizela anomálie československého prostoru bez jaderných zbraní.
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Rozmístěním sovětských vojsk na Československém území však také došlo
k naplnění sovětských představ na možnou eskalaci případného konfliktu. Prostor
střední Evropy se z hlediska sovětských strategických koncepcí stal homogenním,
případný vojenský konflikt mohl mít jaderný charakter, neboť bylo zlikvidováno
zbývající prostorové vakuum, odkud by nebylo možné předstihující jaderný úder vést
(či by mohly být přípravy na jeho realizaci odhaleny). Zároveň však případný
konflikt mohl mít omezený jaderný charakter, daný vznikající paritou strategických
jaderných zbraní obou velmocí. Také v tomto případě bylo zlikvidováno prostorové
vakuum, jež by zdárné zahájení (tedy moment překvapení) tohoto typu konfliktu
mohlo ohrozit. Ale případný konflikt mohl mít i nejaderný charakter, přičemž zde
opět zmizela prostorová anomálie, nemožnost rychlého rozvíjení útoku na celém
válčišti kvůli nedostatku konvenčních sil na levém křídle. Všechny tyto problémy
eliminovalo rozmístění Střední skupiny vojsk na území Československé socialistické
republiky.
Až do úplného odtajnění všech politických, diplomatických a vojenských dokumentů
sovětské provenience, zvláště pak přísně tajných dokumentů z jednání vrcholných
vojensko-politických a vojenských institucí, zůstává nad důvody vojenské okupace
Československa v srpnu 1968 řada otazníků. Předkládaná studie si rozhodně nedělá
nároky na dostačující vysvětlení těchto otazníků. V každém případě však ukazujue
na možný důvod, jenž dokázal převážit všechna negativa, spojená s touto vojenskou
akcí, jak byla v úvodu práce vyjmenována. Studie neměla k dispozici potřebné
informační zdroje, které by její závěry podpořily zcela nezvratně. Snažila se však
objektivně existující nedostatek těchto zdrojů nahradit relevantními pomocnými
zdroji, které by vytvořily logický model, vysvětlující jednu tragickou událost našich
dějin z primárního, tedy vojenského hlediska.
Československé politické vedení v roce 1968 pravděpodobně nepochopilo, že
v rámci sovětské vojenské teorie došlo k zásadní změně strategické koncepce, která
nevyhnutelně potřebuje rozmístění sovětského vojenského kontingentu na našem
území. Dokázalo minimálně třináct let odolávat těmto sovětským požadavkům, což
byl výkon hodný nejvyššího uznání. V roce 1968 se však tato snaha dosáhla stavu, že
se ocitla v naprostém v rozporu se sovětskými strategickými zájmy, a proto musela
být vyřešena v jejich prospěch, bez ohledu na následky.
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