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Abstrakt 

Práce se zabývá pokusem o převrat v Sovětském svazu v roce 1991 a okolnostmi, které této 

události předcházely a které následovaly. Hlavním cílem práce bylo zjištění, jakou roli během 

tohoto pokusu o zastavení prodemokratických změn v Sovětském svazu sehrál tehdejší ruský 

prezident Boris Jelcin. Práce je zpracována empiricko-analytickým přístupem a historickou 

metodou. Postupoval jsem chronologicky pomocí informací z dostupných sekundárních zdrojů, 

dokumentů a novinových článků. Z nich jsem sestavil přehled vývoje v Sovětském svazu ve 

sledovaném období tak, aby byly zřejmé politické postoje Borise Jelcina. Ze zjištěného plyne, 

že přístup Borise Jelcina se během srpnového puče nelišil od předchozího období, kdy se Jelcin 

stavěl do pozice jednoznačného odpůrce komunistických konzervativců, kteří za pučem stáli. 

Vliv Borise Jelcina na selhání puče byl pozitivní, přesto ale jeho celková role v tomto období 

není jednoznačná. Jelcin se sám, poté co se pokus konzervativců o převrat nepodařil, pokusil 

co nejvíce omezit moc sovětského prezidenta Gorbačova, až dosáhl konce Sovětského svazu a 

tím docílil nezávislosti jednotlivých svazových republik. 

 

 

Abstract 

The thesis deals with an attempted coup in the Soviet Union in 1991 and the circumstances that 

preceded this event, and that followed. The main objective of this work was to determine the 

role of Russian President Boris Yeltsin during the attempt of conservative communists to stop 

the pro-democratic changes in the Soviet Union. Work is processed empirical-analytic approach 

and historical method. I proceeded chronologically using information available from secondary 

sources, documents and newspaper articles. From them I have compiled an overview of of 

development in the Soviet Union in the period so that the obvious political attitudes and 

opinions of Boris Yeltsin. From what I found out it follows that the attitude of Boris Yeltsin 

during the August coup was not different from the previous period, when Yeltsin presented a 
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clear opponent of communist conservatives who were behind the coup. Boris Yeltsin's influence 

on the failure of the coup was positive, but still Yeltsin's overall role in this period is not clear. 

After the Conservatives attempted coup failed, Yeltsin himself tried to minimize the power of 

Soviet President Gorbachev, to have reached the end of the Soviet Union and achieved the 

independence of the soviet republics. 
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„…(Sovětský) svaz byl zničen proti vůli lidu, a bylo tak učiněno za přispění ruského vedení na 

jedné straně, a pučistů na straně druhé.“1 

 

Michail Gorbačov, 2011 

 

 

Úvod 

 
Téma srpnového puče v Moskvě roku 1991 překvapivě není příliš častým předmětem zájmu autorů. 

Převážně se tak tato událost objevuje popisována jako součást publikací, které se zaměřují na období 

rozpadu Sovětského svazu, a srpnové události 1991 jsou jen jednou z více či méně obsáhlých kapitol.  

V mé předkládané práci je toto téma zúženo na otázku, jakou roli během puče sehrál tehdejší 

prezident Ruské sovětské federativní socialistické republiky Boris Jelcin. Budu se snažit potvrdit či 

vyvrátit hypotézu, že měl pozitivní vliv ve zmaření pokusu o převrat. Neúspěch tohoto puče rovněž vedl 

definitivně v konec Sovětského svazu a následně v emancipaci jednotlivých republik. 

Struktura práce je členěna tak, že pro získání základní představy nejprve v krátkosti popíšu okolnosti 

a nejzásadnější události předcházející samotnému puči, jakožto i politickou a hospodářskou situaci v 

Sovětském svazu v tomto období. Představení těchto okolností je z mého pohledu velmi důležité 

k pochopení situace, která se v Sovětském svazu dlouhodobě vyvíjela a gradovala v srpnu 1991. 

 Politické změny ve východní Evropě, které akcelerovaly zavedením perestrojky a glasnosti 

v Sovětském svazu, vedly k rozpadu celého komunistického východního bloku v Evropě. Sovětský svaz 

pod vedením generálního tajemníka a od března roku 1990 také prezidenta Michaila Gorbačova neměl 

už žádný zájem zasáhnout a vazalským zemím zabránit k přechodu k demokratickým zřízením. Samotný 

Svaz sovětských socialistických republik se totiž musel potýkat s mnoha vlastními různorodými 

problémy, které ohrožovaly vlastní existenci tohoto násilně sestaveného soustátí.  

Od střetů v Náhorním Karabachu mezi Armény a Ázerbájdžánci, přes zesilující protisovětské 

tendence v pobaltských státech, již zmíněné emancipační snahy ostatních republik a především zvládnutí 

velmi tíživé ekonomické situace. Perestrojka, ekonomická reforma uvedená v život Michailem 

Gorbačovem, v sovětské praxi nefungovala. Důkazem byla zhoršující se životní úroveň občanů země. 

Celý reformní systém se stával nepřehlednou změtí událostí, bez jasného plánu, a tak bylo sovětské 

politické vedení nuceno změnit proces aplikování reforem.  

Podrobněji se budu zabývat událostmi, které bezprostředně předcházely pokusu o převrat. Konečné 

rozuzlení v další existenci Sovětského svazu přinesl průběh roku 1991. Vedle mnoha dramatických 

skutečností vyčnívá událost, která vešla v povědomí jako Srpnový puč. K tomu došlo krátce před 

chystaným podpisem nové svazové smlouvy, jež měla definovat autonomii sovětských republik. Cílem 

                                                 
1 Interview with Mikhail Gorbachev: 'They Were Truly Idiots', Der Spiegel Site [online], 16. 8. 2011, 

http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-mikhail-gorbachev-they-were-truly-idiots-a-

780526-2.html (staženo 1. 3. 2015). 
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puče bylo zastavit a anulovat celý proces reforem a snahy o decentralizaci moci. Za celým pokusem o 

převrat byla skupina blízkých spolupracovníků Michaila Gorbačova, kterou tvořili konzervativní 

komunisté. Ti sestavili takzvaný Státní výbor pro výjimečný stav (Gosudarstvenij komitét po 

črezičajnomu položeniju, GKČP). Gorbačov byl internován na své dače na Krymu a zbaven moci za 

použití typického sovětského eufemismu pro takové případy, tedy ze „zdravotních důvodů“.  

Srpnový puč uvedl v nejistotu nejen sovětské občany, ale také země východní a střední Evropy, 

které se obávaly o osud svých křehkých postkomunistických demokratických změn. Nevyzpytatelný 

vývoj v Sovětském svazu byl šokem i pro Západ. Ale již druhý den prezident Ruské sovětské federativní 

socialistické republiky Boris Jelcin vyzval občany ke generální stávce a k odporu a demonstracím vůči 

organizátorům převratu. 

Hlavním předmětem mé práce bude analýza, jakou skutečnou roli sehrál Boris Jelcin během pokusu 

o převrat v srpnu 1991 a co z toho plynulo pro další vývoj země. Předkládaná práce také představí vývoj 

osobnosti Borise Jelcina, jak se měnila jeho pozice v rámci sovětské nomenklatury, a rovněž jak byl 

vnímán politiky západních zemí.  V práci se objeví i různé náhledy na rozpad Sovětského svazu. 

V závěru práce ze zjištěných skutečností zhodnotím, jakou roli během pokusu o státní převrat skutečně 

Boris Jelcin sehrál. 

Ačkoliv od událostí popisovaných v mé práci uplynuly již více než dvě dekády, myslím si, že by 

mohla mít ambice ukázat jisté nepředvídatelné zákonitosti a síly, které lze sledovat v politickém 

prostředí Sovětského svazu či Ruské federace. 

V práci převážně využívám sekundární literaturu a novinové články ze sledovaného období. 

Z literatury bych vyzdvihl publikace Russia at the barricades od amerických historiků Victorie 

Bonnellové, Ann Cooperové a Gregory Freidina, kteří sestavili pohledy očitých svědků, popis událostí 

a přehled dokumentů vztahujících se k srpnovému puči. K získání obrazu detailního průběhu událostí 

používám publikaci Puč: chronika trevožnych dnej. Dále jsem ve své práci čerpal podklady z publikace 

historika Johna Dunlopa nazvané The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, v níž autor 

sleduje na pádu Sovětského svazu politický vzestup Ruska pod vedením Borise Jelcina. Biografie 

věnovaná prvnímu ruskému prezidentovi od profesora Hardvardské univerzity Timothy Coltona je další 

knihou, z které jsem čerpal velmi podstatné informace pro mou práci. Dále bych jako důležitý zdroj 

informací podstatných pro zvolené téma vyzdvihl knihu From The Cold War To A New Era: The United 

States And The Soviet Union od historika Dona Oberdorfera, profesora baltimorské Johns Hopkins 

University. Zcela zásadní pro mou práci je kniha amerického historika Stephena Kotkina Armageddon 

Averted. Ta ukazuje poněkud odlišný úhel pohledu na to, jak aktivní pozici Boris Jelcin během 

srpnového puče sehrál. Z většiny publikací se zdá Jelcin stržen dějem událostí a aktivován až samotným 

pučem. Kotkin jej ukazuje jako hýbatele událostí. V menším rozsahu jsem také použil syntézy Sovětská 

tragédie od Martina Malii a Vzestup a pád komunismu od Archie Browna, a další publikace. Také jsem 

využil databáze odborných textů a novinové články. 
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Na začátku práce musím také objasnit pojem, který používám v popisu politického křídla, z kterého 

se aktivovali pučisté. V různých zahraničních publikacích jsou označováni odlišně. Často ve smyslu 

zastánci tvrdé linie (hard-liners), nebo jako pravé křídlo (right-wing). Pro přehlednost budu nejčastěji 

používat pojem konzervativci, ve smyslu konzervativní komunisté. 

Při zpracování používám empiricko-analytický přístup a historickou metodu. Postupoval jsem 

chronologicky zpracováním zdrojů – sekundárních, tedy publikací, a také novinových článků z tohoto 

období. Všechny sledované a popisované události v mé práci se vztahují k Borisi Jelcinovi tak, aby byl 

zřetelný jeho názorový a postojový vývoj, a tím lépe pochopena jeho role během srpnového puče. 

 

 

1. Problémy v Sovětském svazu po rozpadu východního bloku 

 
V mezinárodním měřítku sklízel nejvyšší sovětský představitel Michail Gorbačov na konci 80. let 

úspěchy, zvláště necelý měsíc po pádu Berlínské zdi. 3. prosince 1989 se setkal na lodi Maxim Gorkij 

u pobřeží Malty s americkým prezidentem Georgem H. W. Bushem, aby za bouřlivého počasí 

neformálně ukončili studenou válku: „Svět opouští éru studené války a vstupuje do nové epochy,“2 

komentoval tuto schůzku sovětský generální tajemník. Ale i americké delegaci v čele s prezidentem 

USA bylo jasné, že Gorbačova teď především čeká boj o politické přežití v samotném Sovětském svazu. 

A tak na závěr setkání americký prezident George H. W. Bush vyjádřil maximální podporu sovětské 

politické reformě zvané perestrojka.3 Doba se velmi změnila a i pro Spojené státy bylo náhle důležité, 

aby se Sovětský svaz stal co nejvíce předvídatelnou a stabilní zemí. Jenže SSSR trápily dva velmi 

výrazné problémy: ekonomická situace a snahy o decentralizaci.  

 

 

1.1 Ekonomický kolaps  

 
Ambiciózní program perestrojky v sovětské praxi nefungoval. Systém se rozpadal, a tak byl 

Gorbačov nucen změnit celý proces zavádění reforem. Na začátku roku 1990 Gorbačov přizval na 

pomoc liberálního ekonoma a matematika Nikolaje Petrakova. Přesto stále převládaly vládní snahy řešit 

všechny ekonomické problémy polovičatě a přechod na tržní ekonomiku omezovat významnými 

regulacemi. Značnou opatrnost projevoval i sám Gorbačov.  

                                                 
2 David, Hoffman, Bush and Gorbachev Hail New Cooperation, Washington Post site [online], 4. 12. 1989, 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/summit/archive/dec89.htm (staženo 16. 11. 2014). 
3Christopher, Maynard., Out of the Shadow: George H. W. Bush and the End of the Cold War (College Station: 

Texas A&M University Press, 2008), s. 47.  
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Situace ale začínala být skutečně zoufalá. Když Gorbačov se svým týmem zaváděl perestrojková 

opatření, existovaly v zemi tři banky, v roce 1991 již jejich počet dosahoval 1500.4 Jenže co to bylo 

platné, když zemědělské oblasti nebyly schopné zásobovat města potravinami a dalším zbožím. Denní 

život občanů Sovětského svazu se stále zhoršoval. Gorbačovova idea, že zastavením závodů ve zbrojení 

a ukončením studené války se objeví peníze na nastartování perestrojky a zlepšení životní úrovně 

obyčejných obyvatel Sovětského svazu, se stále nenaplňovala. Začaly se vytvářet obrovské fronty před 

prodejnami, a to téměř na cokoliv. Ty největší fronty byly na alkohol, převážně na vodku, a na tabák.5  

Pro Gorbačova bylo nesnadné v takové situaci přesvědčit obyvatelstvo, že se země vydává správným 

směrem.6 Nejen že bylo obtížné v podstatě roubovat tržní ekonomiku na stávající plánovací systém, 

neúspěšné bylo také změnit myšlení lidí. Pracovní disciplína byla velmi špatná. Nejednalo se jen o 

korupci, ale také o absence a diletantismus. Jen za rok 1989 bylo ztraceno 44 miliónu pracovních dní 

zásluhou špatné pracovní morálky. Není překvapivé, že také export klesal ve stejném období o 12%.7 

 

 

1.2 Program 500 dní 

 
Bylo jasné, že je potřeba radikálnější proměny fungování ekonomiky. V zimě 1989 a na jaře roku 

1990 pracoval liberální ekonom Grigorij Javlinskij ve skupině pro přípravu projektu reformování 

ekonomiky SSSR, který dostal název 400 dní důvěry. Byl to detailní rozpis akcí a úkonů, které by vláda 

měla podniknout každý jednotlivý den. Také byla jmenována nová vláda, která byla výrazně 

proreformnější. Jejím předsedou se stal Ivan Silajev, ekonom Javlinskij se stal předsedou Sovětského 

Státního výboru pro ekonomické reformy. Boris Fedorov, který měl zkušenosti z mezinárodních 

finančních institucí, se stal ministrem financí.8 

Poté co Gorbačov smetl program 400 dní důvěry ze stolu, dostal se tento plán k Borisi Jelcinovi, 

který byl v červnu 1990 zvolen za předsedu Prezídia Nejvyššího Sovětu Ruské sovětské federativní 

socialistické republiky. Jelcin uvedl Javlinského do funkce náměstka předsedy Rady ministrů RSFSR a 

                                                 
4 Martin, Mccauley: The Rise And Fall Of The Soviet Union (New York: Routledge, 2013), s. 417.  
5 Tamtéž, s. 418. 
6 Michail Gorbačov si byl své slabé pozice v zemi dobře vědom. Při jedné z návštěv ve Spojených státech 

Gorbačov vyprávěl vtip, který poměrně výstižně popsal jeho postavení: „Muž unavený čekáním v dlouhé frontě 

na vodku říká, že jde zastřelit Gorbačova, když se vrátí, ptají se ho, jestli ho zastřelil. Ne, je tam ještě větší fronta 

než tady“. (citováno z: Mccauley s. 418). Zvýšení nabídky peněz vedlo v prudké navýšení cen potravin. Za první 

pololetí roku 1990 se ceny za potraviny prodávané na svobodných zemědělských trzích zvýšily o celých 18% 

oproti porovnatelnému období v roce 1989, cena masa vzrostla dokonce o 30% za prvních devět měsíců roku 

1990, oproti prvním devíti měsícům roku 1989. V této chvíli se zvýšené množství peněz projevilo ve státních 

obchodech nedostatkem. To dokonce vedlo k prodeji zboží jen místním rezidentům. viz: David, Lane, Soviet 

Society Under Perestroika), s. 49. 
7 David, Lane: Soviet Society Under Perestroika (Florence: Routledge, 1992), s. 49. 
8 Mccauley: „The Rise And Fall Of The Soviet Union“, s. 419. 
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jmenoval jej rovněž náměstkem předsedy Státní komise pro ekonomickou reformu.9 Počátkem září 1990 

byl projekt pod Jelcinovým dohledem schválen Nejvyšší radou RSFSR a představen Nejvyšší radě SSSR 

k posouzení. Ale ještě několik týdnů předtím došlo mezi Jelcinem a stále více nejistým  Gorbačovem 

k dohodě, že budou celý reformní ekonomický program prosazovat společně a jednotně.  

Tento program byl řízen komisí pod vedením liberálního ekonoma Stanislava Šatalina. V jeho týmu 

zaujal velmi výraznou pozici již zmiňovaný Javlinskij. Komise sestavila plán nazvaný 500 dní, který 

Jelcin s Gorbačovem schválili. Plán obhajoval rychlý přechod k tržní ekonomice. Již během prvních 100 

dní měly být hlavní průmyslové společnosti v Moskvě privatizovány formou aukcí a přeměněny 

v akciové společnosti nebo soukromé společnosti. Následujících 150 dní měly být na úrovni republik 

privatizovány menší podniky. Po dalších 150 dní mělo už být 30% průmyslu v soukromých rukou, 

rovněž tak 50% dopravy a budov, a také 60% služeb. Rostoucí nezaměstnanost by byla eliminována 

růstem soukromých podniků a během závěrečných 100 dní programu by byl spuštěn volný trh práce.10 

Spolupráce Jelcina a Gorbačova se také rozšířila i na přípravu ústavy Sovětského svazu. Situace se 

z pohledu přechodu na tržní systém zdála dobře připravená. Jenže během tohoto období byl paralelně 

připravován projekt pod dohledem předsedy Rady ministrů SSSR Nikolaje Ryžkova a ekonoma Leonida 

Ivanoviče Abalkina. Nerozhodnost Michaila Gorbačova vedla v to, že představil oba plány k posouzení 

Nejvyššímu sovětu. Ryžkovův plán, který připravil s Abalkinem byl založen na přechodu na tržní 

hospodářství během pěti let a Gorbačov se snažil prosadit syntézu obou plánů. Program 500 dní by asi 

definitivně uzavřel historii existence sovětského státu – dával totiž značné pravomoci jednotlivým 

republikám.11 Jelcin vehementně kritizoval Gorbačovův kompromisní projekt a označoval jej za 

naprosto nefungující. Jejich krátkodobá vzájemná spolupráce se začínala rozpadat. Jelcin hodlal 

definitivně eliminovat socialismus v Rusku a chápal, že je potřeba zamýšlené reformy a přechod na tržní 

ekonomiku provést v souladu s ostatními republikami svazu. Situace i ve velkých městech byla nadále 

katastrofální a dokonce i obyvatelé Moskvy se v roce 1990 ocitli na hranici existenčního minima.12 

Podle některých autorů nebyl ekonomický stav v SSSR srovnatelný ani s Velkou krizí z roku 1929. 

V roce 1991 klesl sovětský hrubý domácí produkt o 13 až 15%.13 

 

                                                 
9 Martin, Malia., Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991 (Praha: Argo, 2004), s. 478. 
10 Lane, s. 50. 
11 Malia, Sovětská tragédie, s. 478-479. 
12 Kevin C. O'Connor, Intellectuals and Apparatchiks: Russian Nationalism and the Gorbachev Revolution 

(Lanham: Lexington Books, 2008), s. 243. Leningradský první tajemník Gidaspov si 16. 11. 1990 postěžoval: 

„Když jdu ráno do práce a vidím ty stovky, tisíce lidí čekajíc ve frontě na potraviny, tak si myslím, že stačí, aby 

někdo rozbil výlohu, a v Leningradě započne kontrarevoluce.“ (citováno z: O´Connor s. 243).  
13 Martin, Malia, Yeltsin and us. [online], Commentary 93, no. 4 (April 1992): s. 27. [vid: 11. 3. 2015], 

ISSN:0010-2601.  Dostupné prostřednictvím EBSCO z: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=e519f620-bcf0-41ff-973d-

ec76a0322420%40sessionmgr4002&hid=4206. 
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1.3 Decentralizace a snahy o nezávislost 

 
Pro přiblížení situace před událostmi puče nelze opomenout také druhý zásadní problém, který 

otřásal samotnou existencí Sovětského svazu. Uvolnění, které se postupně dostávalo do společnosti 

aplikováním principů glasnosti, se výrazně začínalo projevovat na snahách jednotlivých republik o 

různou míru nezávislosti na kremelském vedení. A tyto snahy byly v podstatě úměrné tomu, jakou mírou 

násilí byly tyto republiky původně do svazu včleněny. Jakmile se sovětské impérium začalo rozpadat a 

země východní Evropy získávaly svobodu, bylo jen otázkou času, kdy se i sovětské republiky vydají 

podobným směrem. Důvody byly jak politické, tak ekonomické. Už v březnu 1990 se poslanci v 

litevském parlamentu jednoznačně vyslovili pro vystoupení Litvy ze Sovětského svazu. Ani jediný 

zástupce nezvedl ruku proti tomuto návrhu.14 

 Je bezpochyby, že právě pobaltské země byly vnímány, a samotní jejich obyvatelé to cítili podobně, 

jako nejvíce nepatřičné do celé struktury Sovětského svazu. Překvapivějším se stalo vyhlášení 

suverenity Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR). Tento politický akt byl schválen 

Sjezdem lidových poslanců RSFSR 12. června 1990. Týden předtím byl za předsedu Sjezdu lidových 

poslanců zvolen Boris Jelcin. Ten zároveň jako předseda Nejvyššího sovětu RSFSR 13. června 

prohlášení suverenity stvrdil svým podpisem. Nejednalo se o deklarování statusu nezávislosti, ale jak 

bylo uvedeno v prvním článku prohlášení, ruské zákony byly nadřazeny sovětským, s výjimkou těch, 

které byly dobrovolně přenechány sovětské jurisdikci.15 

Tímto ruským krokem se inspirovaly další republiky Sovětského svazu, a to Ukrajina, Bělorusko a 

Moldávie. Naproti tomu Arménie, která se nacházela v konfliktu s další sovětskou republikou 

Ázerbájdžánem, následovala Litvu a vyhlásila nezávislost. Tento obrovský tlak, kterému musel 

prezident SSSR Michail Gorbačov čelit, vedl v rozhodnutí přichystat novou svazovou smlouvu, na 

konfederačním základě. První návrh smlouvy byl představen veřejnosti na podzim 1990. Ale byl dalším 

důkazem, že se Michail Gorbačov zalekl, kam veškeré emancipační snahy republik povedou, což bylo 

z celého návrhu evidentní. Správa podniků na území jednotlivých republik by stále zůstávala z drtivé 

většiny ve správě Svazu. Stejně tak nakládání s prostředky a nerostným bohatstvím by podléhalo řízení 

SSSR. Úředním jazykem by zůstala ruština a v návrhu se neobjevila žádná možnost vystoupit, přestože 

původní sovětská ústava zachovávala alespoň formálně právo svazových republik na nezávislost.16  

 

 

                                                 
14 Stephen, Kotkin, Armageddon Averted:The Soviet Collapse, 1970–2000 (New York: Oxford University Press, 

2003), s. 90. V podobných intencích se vyvíjely tendence také v dvou dalších pobaltských republikách, v 

Lotyšsku a Estonsku. Parlamenty v Rize a v Tallinnu vyhlásily přechodné období k vyhlášení nezávislosti. 
15 Jane, Henderson, Constitution of the Russian Federation: A Contextual Analysis (Oxford: Hart Publishing, 

2011), s. 61. 
16 Archie, Brown, Vzestup a pád komunismu (Brno: Jóta, 2011), s. 681. 
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1.4 Krveprolití ve Vilniusu 

 
Určitě by taková smlouva uklidnila ozbrojené složky a konzervativní komunisty, ale pro jednotlivé 

republiky by nepřinesla vůbec nic zajímavého. 13. ledna 1991 došlo v hlavním městě Litvy ke 

krveprolití. Poté co sovětské vojsko prorazilo blokádu, kterou před litevským televizním a rozhlasovým 

centrem připravili demonstranti, zůstalo po vojenské akci 14 mrtvých.17 Michail Gorbačov okamžitě 

popřel, že by byl zákrok proveden na jeho rozkaz.18 Nicméně podle prvních reakcí tisku a podle 

novějších zjištění, i pokud Gorbačov nevydal přímý rozkaz, pravděpodobně souhlasil s takovouto 

eventualitou.19 

Naproti tomu Boris Jelcin zásah i Gorbačova odsoudil a označil celou akci za „Hlavní útok na 

demokracii.“20 A Jelcin zašel ještě dále a vyzval ruské vojáky, pokud příště dostanou rozkaz k útoku na 

demonstranty, aby takové rozkazy neuposlechli. Michail Gorbačov byl tímto Jelcinovým výrokem 

pobouřen a obvinil jej z porušování sovětské ústavy.21  

Tento Gorbačovův postoj byl na vrcholu jeho přilnutí ke konzervativnímu jádru sovětských 

komunistů. Den před tragédií ve Vilniusu na Jelcinovu výčitku příklonu ke konzervativcům sovětský 

prezident odpověděl: „Posouvám se ke konzervativcům, protože i společnost se posouvá tímto směrem.“ 

Jelcin oponoval, že je to omyl, jelikož společnost směřuje k demokracii.22 

 V březnu 1991 se objevila nová verze svazové smlouvy, která by již umožnila, po splnění určitých 

podmínek, reálně vystoupit ze Svazu. K republikám, které ale odmítaly o smlouvě vyjednávat, se vedle 

pobaltských států už řadily také Moldávie, Arménie a Gruzie. Gorbačov náhle absolvoval svůj opětovný 

přesun od konzervativců k demokratičtější části politického spektra a zahájil rozhovory s devíti 

republikami, které hodlaly setrvat ve Svazu.  

 

 

                                                 
17 1991: Bloodshed at Lithuanian TV station, BBC site [online], 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/13/newsid_4059000/4059959.stm (staženo 28. 12. 

2014). 
18 Didn't Order Vilnius Raid-Gorbachev, Los Angeles Times site [online], 14. 1. 1991, 

http://articles.latimes.com/1991-01-14/news/mn-258_1_gorbachev-vilnius-order (staženo 28. 11. 2014). 
19 Christian, Neef, The Gorbachev Files: Secret Papers Reveal Truth Behind Soviet Collapse, Der Spiegel site 

[online], 11. 8. 2011, http://www.spiegel.de/international/europe/the-gorbachev-files-secret-papers-reveal-truth-

behind-soviet-collapse-a-779277-2.html (staženo 28. 11. 2014), rovněž také viz: SHANE, Scott. Gorbachev 

challenged on use of force in Baltic, Baltimore Sun site [online], 13. 1. 1991, 

http://articles.baltimoresun.com/1991-01-13/news/1991013061_1_baltic-republic-russian-federation-lithuania-

today (staženo 30. 11. 2014). 
20 Kiron, Skinner, Bruce, Bueno De Mesquita,  Serhiy, Kudelia, Condoleezza, Rice., 

The Strategy of Campaigning: Lessons from Ronald Reagan and Boris Yeltsin (Michigan: University of 

Michigan Press, 2008), s. 243. 
21 Tamtéž, s. 243. 
22 Brian, Crozier, The Rise of Russia and Fall of the Soviet Empire, (Rocklin: Prima Lifestyle Publishing, 1999), 

s. 28. 
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2. Politická kariéra Borise Jelcina 

 
 Boris Jelcin se v roce 1976 stal prvním tajemníkem komunistické strany pro Sverdlovskou 

oblast, kde vedl po následujících devět let tamější stranickou organizaci, jednu z největších v celém 

Sovětském svazu. Předtím většinu své kariéry pracoval jako stavební inženýr.23 V prosinci 1983 Jurij 

Andropov, který získal pozici generálního tajemníka po Leonidu Brežněvovi, pověřil organizačního 

tajemníka Ústředního výboru Jegora Ligačova, aby se osobně přesvědčil o funkcionářských kvalitách 

Borise Nikolajeviče Jelcina, který měl pověst jednoho z nadějných oblastních tajemníků strany. 

Ligačova zaujala Jelcinova energičnost a rozhodnost a bylo patrné, že má mezi místními členy 

Komunistické strany značný respekt.  

Když v roce 1985 získal pozici generálního tajemníka Michail Gorbačov, Ligačov na Jelcina 

nezapomněl a Jelcin se tak brzy objevil v Moskvě jako člen týmu proreformně smýšlejících členů strany. 

Nejprve působil na pozici tajemníka Ústředního výboru pro výstavbu a investice. Gorbačov vyjadřoval 

s jeho prací značnou spokojenost. A to tak významně, že když se po rezignaci Viktora Grišina uvolnilo 

místo prvního tajemníka KSSS v Moskvě, navrhl Gorbačov politbyru právě Jelcina. Ten byl do této 

pozice dosazen 24. prosince 1985.24 Gorbačov si přál, aby se Jelcin se svou energií zaměřil na 

protikorupční opatření. Tomu potírání byrokratického a zkorumpovaného zázemí moskevské stranické 

organizace v sovětském hlavním městě a veřejná vystoupení přinášely stále vyšší popularitu. Tím 

vzrůstala i Jelcinova sebejistota a dovolil si kritiku i nejvýše postavených funkcionářů.  

V roce 1987 se díky tomu Boris Jelcin ocitl v nemilosti kremelského vedení, a to dokonce i v 

nemilosti Michaila Gorbačova a Jegora Ligačova. Dvou mužů, kteří přitom měli značný podíl na jeho 

politickém vzestupu a jeho dosazení do pozice šéfa moskevské KSSS. V té době Jelcin kritizoval 

pomalost perestrojkových reforem a Ligačova považoval za jednoho z přesluhujících byrokratů. Přesto 

Jelcin pociťoval obrovské rozčarování, když  nebyl v roce 1987, díky Gorbačovu přičinění, zvolen za 

plnohodnotného člena politbyra KSSS. V listopadu stejného roku byl odvolán z pozice tajemníka KSSS 

v Moskvě. Jelcin tak zůstával pouze na pozici zástupce tajemníka pro výstavbu v Ústředním výboru.25 

Tento sled pro Jelcina nepříznivých událostí byl tím, co definovalo antagonistické pozice Jelcina a 

Gorbačova v následujících letech. Boris Jelcin se později často nechával slyšet, že rok 1987 byl tím, kdy 

Gorbačov začal dělat špatné věci a klamat lidi.26  

Jelcin následně zažíval značně obtížné chvíle a výrazně přimkl k alkoholu. Během jednoho 

z alkoholových excesů se poranil takovým způsobem, že to bylo vykládáno jako pokus o sebevraždu. 

To Jelcin razantně popřel.27 Na veřejnosti vystoupil až v červnu 1988. Jako zástupce Karelské autonomní 

                                                 
23 George W. Breslauer,  Gorbachev and Yeltsin as leaders (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), s. 

31. 
24 Timothy J. Colton, Yeltsin: A Life (New York: Basic Books, 2011), s. 108 – 115. 
25 Tamtéž, 137-148. 
26 Robert,V. Daniels, The Rise And Fall Of Communism (New Haven: Yale University Press, 2007), s. 377. 
27 Colton, Yeltsin: A Life, s. 148. 
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sovětské socialistické republiky se zúčastnil mimořádného sjezdu KSSS. Poslední den sjezdu dostal 

Jelcin možnost vystoupit. Jeho projev byl v duchu glasnosti přenášen v živém televizním vysílání. Jelcin 

se snažil obhájit své politické postoje a bránil se proti kritickým hlasům delegátů vůči své osobě. A 

znovu zopakoval svou kritiku pomalého tempa perestrojkových reforem a zároveň požádal o svou 

politickou rehabilitaci. Po Jelcinovi se na pódiu objevil Ligačov a ostře se proti jeho kritice ohradil 

slovy: „Borisi, ty nemáš pravdu!“28 Tento Ligačovův výrok se v konečném zápise ze sjezdu neobjevil, 

ale díky přímému přenosu jej slyšeli milióny občanů Sovětského svazu. Brzy se tak objevily na klopách 

mnoha z nich, tehdy populární připínací placky s textem „Jegore, ty nemáš pravdu“.29  

Jelcin nebyl rehabilitován, ale znovu se dostal do pozornosti obyvatel Sovětského svazu a ani 

ne za rok mohl oslavovat velký politický návrat. Kandidoval ve volbách do prvního Shromáždění 

zástupců lidu. V lidovém hlasování získal za volební oblast Moskvy téměř 90 procent hlasů.30 O pár 

týdnů později byli oznámeni kandidáti do Nejvyššího sovětu. Jméno Borise Jelcina mezi nimi 

nefigurovalo. To vedlo k demonstracím obrovské podpory Jelcinovi, a to až tak výrazným, že se omský 

právník Alexej Kazannik rozhodl své křeslo Jelcinovi přenechat. Gorbačov se sice ještě pokusil nechat 

o volnou pozici hlasovat, ale nakonec ustoupil.31 Jelcin se i přes tento návrat do sovětské nejvyšší 

politiky začal více soustředit na republikovou politiku Ruské federace.  

 

 

3. Moskevské dvojvládí 

 
Přestože Michail Gorbačov i po pádu železné opony stále neochvějně věřil myšlence socialismu 

a doufal, že komunisté musí být i v nových podmínkách vůdčí silou země, naprosto vědomě se rozhodl 

podat 7. února 1990 návrh Ústřednímu výboru KSSS na zrušení monopolu komunistické strany 

v Sovětském svazu. Následující měsíc byla změna odhlasována v článku o vedoucí úloze komunistické 

strany Sjezdem zástupců lidu. Sovětská ústava tak nesla termín: „Komunistická strana Sovětského svazu 

a další politické strany…“.32 Cesta k pluralitnímu systému byla otevřena a Gorbačov pravděpodobně 

doufal, že tím antireformní část komunistické strany bude oslabena.33 To se ale nestalo a následující 

období tak bylo ještě silnějším střetem konzervativních sil s reformními, které se vzájemně snažily 

politicky eliminovat a získat převahu na svou stranu. Zatímco sovětský prezident Gorbačov neobratně 

                                                 
28 Colton, Yeltsin: A Life, s. 157-158. 
29 Conor, O'Clery, Moscow, December 25, 1991: The Last Day of the Soviet Union, (New York: Public Affairs, 

2011), s. 65. 
30 Colton, Yeltsin: A Life, s. 166. 
31 Tamtéž, s. 168. 
32 Michael, Waller, The End of the Communist Power Monopoly (Manchester: Manchester University Press, 

1993), s. 247. 
33 Kotkin, Armageddon Averted:The Soviet Collapse, 1970–2000, s. 77. 
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manévroval mezi oběma tábory, Jelcin se stal v následujících měsících jeho nejvýznamnějším 

konkurentem a mocenským (prezidentským) protipólem. 

 

 

3.1 Duální moc 

 
 Boris Jelcin pochopil, že možnosti útočit na Gorbačovovu pozici a politiku má omezené. Jeho 

podpora v nejvyšších orgánech sovětské nomenklatury byla slabá. To byl jeden z důvodů jeho 

zvýšených politických snah v rámci Ruské federace. V březnu 1990 byl zvolen do ruského Sjezdu 

lidových poslanců a stal se předsedou Nejvyššího sovětu Ruské sovětské federativní socialistické 

republiky (RSFSR). Porazil 12 konkurentů a získal 84% hlasů volitelů. Jelcin představoval 

z Gorbačovova pohledu nebezpečí. A tak byl nejvyšší představitel Ruské federace pod neustálým a 

podle všeho nezákonným dohledem sovětské KGB. Jeho telefonní hovory byly nahrávány a všechny 

tyto záznamy byly v reportech předávány sovětskému prezidentovi. Propast mezi Jelcinem a 

Gorbačovem v nahlížení na budoucnost se stávala čím dál hlubší.34  

Gorbačov podnikal vše, co bylo v jeho silách, aby zabránil zvolení Jelcina předsedou vůbec 

prvního ruského Sjezdu zástupců lidu v květnu 1990. Snažil se prosazovat svého favorita, bývalého šéfa 

MVD (ministerstvo vnitra) Alexandra Vlasova, ale ten postrádal Jelcinovy rétorické schopnosti.35 

Sovětský prezident obhájil v červenci 1990 na 28. sjezdu KSSS pozici generálního tajemníka strany, ale 

sovětští komunisté už dávno nebyli jednotní, dělili se na tři platformy: demokratickou, bolševickou a 

marxistickou. Reformní komunisté ve sjezdu viděli šanci ozdravit churavějící perestrojkový program. 

Konzervativci tento sjezd prezentovali jako poslední možnost zastavit skluz země do anarchie.36 

28. sjezd KSSS sice potvrdil Gorbačova jako generálního tajemníka, ten byl přesto stále více 

izolován. Jeho reformní tým Jakovlev, Medvědev, Černajev, Šachnazarov jej nabádal, aby rozdělil 

stranu a opustil konzervativce. Mezitím vznikala propast mezi ním a liberálními intelektuály, s nimiž 

posledních pět let pěstoval snahy o názorový konsenzus. Mnoho z nich přeběhlo do tábora Gorbačovova 

politického nepřítele Borise Jelcina, kterého předtím podceňovali díky jeho populismu a hrubosti.37 

 Čím více Gorbačov inklinoval ke konzervativcům, tím více vyznívaly Jelcinovy kroky jako 

proreformní. Čím více klesala popularita a důvěra v sovětského prezidenta, tím výrazněji se Jelcin mohl 

těšit popularitě obyvatel celého Sovětského svazu. V září 1990 z průzkumu Tatjány Zaslavské z Centra 

pro veřejné mínění vyplývalo, že Jelcin má plnou důvěru 90% populace SSSR.38 Naproti tomu se 

Gorbačov byl doslova v kleštích. Již v květnu 1990 se ocitl pod ohromnou kritikou sovětských generálů 

                                                 
34 John B. Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire (Chichester: Princeton University Press, 

1993), s. 23-27. 
35 Mccauley: The Rise And Fall Of The Soviet Union, s. 419. 
36 O´Connor, Intellectuals and Apparatchiks: Russian Nationalism and the Gorbachev Revolution, s. 212. 
37 Tamtéž, s. 242. 
38 Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, s. 28-29. 
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za způsob řešení krize v Náhorním Karabachu. Demonstranti, kteří protestovali v Moskvě, požadovali 

odchod celého sovětského politbyra, i samotného Gorbačova do důchodu. Objevovala se hesla volající 

po skoncování s komunistickou stranou i marxisticko-leninskými ideami.39  

V červnu 1990 naproti tomu došlo k ustavení Komunistické strany ruské sovětské federativní 

socialistické republiky, pod vedením Ivana Položkova a ideologa Gennadije Zjuganova. Také jejich 

hlavním terčem nespokojenosti bylo politbyro KSSS, Gorbačov a především Jelcin.40 Jejich cílem byl 

návrat komunistické diktatury.41 

 Gorbačov definitivně opouští krátkodobou spolupráci s Borisem Jelcinem na ekonomické 

reformě (viz kapitola 1. 2) a nadále se proti němu ještě výrazněji vyhraňuje. Prezidentovy kroky jsou 

přímo namířeny proti Jelcinově moci. Gorbačov tak otevřeně přešel na stranu konzervativců. V prosinci 

1990 provedl zásadní personální změny ve vládě SSSR. Nejprve Vadim Bakatin liberální ministr vnitra, 

byl nahrazen Borisem Pugem, bývalým šéfem KGB v Lotyšsku. Pugův zástupce v MVD byl generál 

Boris Gromov, bývalý velitel vojsk v Afghánistánu. Na konci roku byl Gennadij Janajev jmenován 

viceprezidentem SSSR. Později, uprostřed ledna 1991 byl Ryžkov na postu premiéra (po prodělaném 

infarktu) nahrazen Valentinem Pavlovem.42 Ale ještě předtím se ministr zahraničí Sovětského svazu a 

mezinárodně uznávaná osobnost Eduard Ševardnadze snaží veřejnost varovat. Podává demisi a 

dramaticky oznamuje: „Diktatura přichází, to říkám s plnou zodpovědností. Nikdo neví, jaký druh 

diktatury to bude, a kdo přijde – jaký druh diktátora – ani jaký režim to bude. Chci učinit následující 

prohlášení: Rezignuji…to je můj protest proti této vznikající diktatuře.“43 

 

 

3.2 Střety konzervativců a demokratů 

 
 Ševardnadzeho prohlášení bylo jednoznačně směřováno proti konzervativcům dosazeným do 

vlády Michailem Gorbačovem. Gorbačov hned Ševardnadzemu oponoval a hájil situaci se slovy, že si 

žádného příchodu diktatury není vědom. Ale přesto již v lednu 1991 byly tyto tendence zřejmé, 

                                                 
39 Mccauley: The Rise And Fall Of The Soviet Union, s. 419. 
40 

Tamtéž, s. 420.
 

41 O´Connor, Intellectuals and Apparatchiks: Russian Nationalism and the Gorbachev Revolution, s. 244. Šéf 

ruských komunistů Položkov navrhoval na aktuální situaci v zemi naprosto otevřeně diktaturu, jako jediné 

možné řešení. Tím se vedení ruských komunistů shodovalo s konzervativci v KSSS a v podstatě i s armádními 

představiteli a složkami. Generálové a vysocí důstojníci volali po nastolení pořádku v zemi všemi prostředky.  

Ministr obrany Jazov předkládal sovětskému prezidentovi reporty o etnických sporech v pohraničí, které v 

ministrových zprávách vyzněly jako ohrožující celistvost Sovětského svazu. Gorbačov přislíbil armádě svou 

neochvějnou podporu. 
42 Tamtéž, s. 245. 
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(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998), s. 442. 
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například na zrušení velmi sledovaného pořadu sovětské televize Vzgljady, jenž byl prostorem 

k demokratické diskuzi.44 

Snahy o obnovení cenzury byly čím dál výraznější. Po událostech v Litvě a v Lotyšsku se snažili 

konzervativci vyvolat strach také v Moskvě. V únoru se v ulicích města objevily vojenské jednotky, aby 

demonstrovaly rozhodnost zasáhnout proti demokratickým politikům a jejich přívržencům. Členové 

vlády dávali jasně najevo, proč se země nachází v potížích. Premiér Pavlov označil západní 

hospodářskou pomoc za součást spiknutí. K tomu vydal nařízení, že musejí být zabaveny všechny 

bankovky nad 50 rublů. Šéf KGB Vladimir Krjučkov nařkl americkou zpravodajskou agenturu CIA z 

podvracení socialismu nastolením tržního ekonomického hospodářství. K tomu měl od prezidenta plnou 

moc v boji proti ekonomické kriminalitě. KGB tak mohla prohledávat všechny kancelářské budovy. 

Akce podporující konzervativní síly vyvolaly reakci v podobě zvýšené činnosti demokratů. Například 

Moskva zažila obrovskou demonstraci čítající sto tisíc lidí proti krveprolití v Pobaltí.45  

Boris Jelcin byl přesvědčen, že bude dalším terčem, jelikož on byl tím, kdo hlasitě požadoval 

Gorbačovovu demisi a vyhlašoval politickou válku demokratických sil proti prezidentovi. A Jelcin se 

dalším terčem konzervativců, za podpory Gorbačova, skutečně stal. V březnu se ho komunistická většina 

snažila pohnat vymyšlenými obviněnými před soud. Jenže tato jejich strategie se ukázala jako 

neúspěšná. Jelcin svolal na svou podporu demonstraci příznivců. Moskvu zaplavilo několik set tisíc 

Jelcinových podporovatelů, kteří se nezalekli ani Gorbačovova zákazu, ani narychlo povolaných 50 000 

vojáků. Jelcinovi se dostávala podpora i od stávkujících horníků v uhelných dolech na Sibiři i od dělníků 

v továrnách v Bělorusku. Ti deklarovali podporu Jelcinovi a volali po odstoupení Gorbačova. Sovětský 

prezident se nechal slyšet, že taková taktika odpůrců je bolševická.46 

 Jeho spory s Jelcinem se neustále stupňovaly. Gorbačov během únorové návštěvy v továrně na 

výrobu traktorů v Minsku řekl, že jeho rival Jelcin opustil cestu perestrojky: „…můžeme zde sledovat 

dvě odlišné politické linie, dva různé programy.“47 A v útoku na Jelcina i jeho metody pokračoval: 

„Taktika těchto radikálů je neo-bolševická…přesouvají boj do ulic, organizují demonstrace, 

shromáždění, stávky, hladovky a vytvářejí psychologickou atmosféru, která má vyvést z míry občany, i 

členy ostatních politických hnutí…není překvapením, že tito „demokraté“ vstupují do politického 

spojenectví se separatisty a nacionalistickými skupinami…mají jeden společný cíl – oslabit a pokud to 

bude možné demontovat svaz.“ Gorbačov k tomu doplnil, že "miliony komunistů" by si zasloužili 

                                                 
44 Paradoxně byl Eduard Ševardnadze v následujících letech - kdy se stal prezidentem Gruzie - často obviňován, 
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46 Tamtéž, s. 482-484. 
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označení "demokraté" více než Jelcin a jeho spojenci.48 To velmi dobře ilustruje, koho sovětský 

prezident považoval za hrozbu. 

 

 

3.3 Vzrůstající protijelcinovská kampaň 

  
Nálady v sovětské a ruské společnosti, jak je patrné z předchozích kapitol, byly různorodé a 

obtížně předvídatelné. Reformisté se stávali i v Rusku terčem kritiky konzervativních sil a jejich 

aktivit.49 Hlavním cílem útoků konzervativních komunistů a jejich přívrženců zůstával Boris Jelcin. 

V oficiálních novinách ministerstva obrany Krasnaja zvezda se objevil otevřený dopis (Politické ambice 

a osud otčiny), s jasně protijelcinovskými prvky, podepsaný generály a čtyřmi maršály sovětské 

armády.50 Mediální útoky na Jelcina a demokraty pokračovaly během února a března na stránkách novin 

Pravda, Sovětskaja Rossija a dalšího konzervativního tisku. K tomu se Jelcin ocitl v informační blokádě 

sovětských médií.51  

Tato blokáda byla výjimečně porušena 19. února, kdy dostal prostor vystoupit v ústřední 

televizi. Jelcin začal kritikou Gorbačova za to, že zahodil příležitost na žalostný stav ekonomiky 

aplikovat program 500 dní. Jelcin se také snažil upoutat pozornost ruských diváků, když se tvrdil, že 

dvě stě tun ruského zlata bylo odvezeno za hranice Ruska bez vědomí jeho občanů, za to pod dohledem 

sovětské vlády. Populistickým stylem vyzýval k nutnosti ochraňovat ruskou suverenitu. V okamžiku, 

kdy Jelcin už otevřeně volal po rezignaci Gorbačova, bylo vysíláno přerušeno.52  

Snahy o odstranění Jelcina v reakci na toto vystoupení zesílily. Kampaň proti Jelcinovi jej 

například dávala do spojitosti s čečenskou mafií.53 Není divu. Potom co dal Jelcin v televizním 

vystoupení jasně najevo, že jeho politickým cílem je odstoupení Gorbačova, bylo zřejmé, že snahy o 

diskreditaci Jelcina se budou stupňovat. Velmi významným momentem tak bylo zveřejnění takzvané 

„Deklarace šesti“ dne 21. února. Tento politický manifest namířený přímo proti konfrontační Jelcinově 

politice a podepsaný dvěma místopředsedy Nejvyššího sovětu RSFSR, a předsedy a místopředsedy obou 

komor ruského parlamentu, měl být podkladem pro to, aby byl Jelcin odstraněn z pozice šéfa Nejvyššího 

sovětu RSFSR.54  
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Den po zveřejnění dokumentu se v Moskvě odehrála významná demonstrace na podporu 

Jelcina, kterou hned druhý den střídala protijelcinovská demonstrace. Gorbačovův tým bezpečnostních 

funkcionářů: ministr obrany D. Jazov, šéf KGB V. Krjučkov a ministr vnitra B. Pugo se akce zúčastnili, 

ale ani jeden z nich s projevem nevystoupil. Demonstranti volali po suverenitě Ruska, ale bez Jelcina, 

kterého označovali za zrádce a služebníka sionismu.“55 Reakce příznivců Borise Jelcina byla vyjádřena 

24. února shromážděním čtyřiceti tisíc demonstrantů, kteří požadovali odstoupení Gorbačova. Přestože 

se do hlavních zpráv sovětské televize informace o projelcinovských demonstracích nedostaly, mnohem 

menším demonstracím za účasti Gorbačovových spolupracovníků se dostalo zvláštního prostoru ve 

zpravodajství.56 V této vyhrocené atmosféře proběhlo referendum o zachování Svazu. Gorbačov a 

konzervativní centristé slavili v hlasování referenda úspěch. Ačkoliv šest republik odmítlo referendum 

uspořádat – Estonsko, Lotyšsko, Litva, Arménie, Gruzie a Moldávie, ve všech ostatních republikách se 

souhlas se zachováním Svazu objevil nejméně na 70 procentech hlasovacích lístcích, a to včetně 

Ukrajiny.57 

Kampaň proti Jelcinovi i nadále gradovala. Jakmile se na podporu Jelcina na moskevských 

demonstracích scházelo přes sto tisíc lidí, využil Michail Gorbačov koncem března svých mimořádných 

prezidentských pravomocí. Vydal nařízení s platností od 26. března do 15. dubna, jímž vstoupil 

v platnost zákaz demonstrací, a byly ukončeny hornické stávky. Již pár týdnů předtím nechal sovětský 

prezident nasadit bezpečnostní hlídky na důležitá místa po celé zemi.58  

Ministr vnitra Boris Pugo oznámil, že v Moskvě bylo rozmístěno padesát tisíc vojáků, jejichž 

úkolem je oficiálně ochrana členů parlamentu RSFSR od psychologického nátlaku. Přesto na stotisíc 

příznivců Borise Jelcina Gorbačovův zákaz porušilo, bez ohledu na počet Gorbačovových vojáků 

připravených k zásahu.59 Ani horníci na Sibiři, na Ukrajině a na dálném severu Ruska neuposlechli 

k návratu do práce a ukončení stávky, v které byli od 1. března. Požadovali odstoupení Gorbačova a jím 

ustavené konzervativní vlády. Své požadavky vztahovali na ochranu Jelcina. Považovali jej za svého 

vůdce a vydali prohlášení, že jsou připraveni okamžitě se vrátit do práce, pokud by to Jelcin nařídil.60  
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60 Vincent J. Schodolski, Soviet Miners Refuse To Return To Work, Link Strike To Yeltsin, Chicago Tribune 

site [online], 26. 3. 1991, http://articles.chicagotribune.com/1991-03-26/news/9101270344_1_miners-economic-

demands-boris-yeltsin-democratic-russia (staženo 28. 02. 2015).  
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Ten se následně znovu chopil iniciativy. Boris Jelcin 1. května podepsal rezoluci, která 

ustanovila, že doly v Kuzněcké pánvi (Kuzbass) přecházejí pod Ruskou federaci. To bylo další výrazné 

oslabení Gorbačova, konzervativců a centristů, kterým Jelcin postupně svými kroky odebíral moc. 61 

V té době bylo sledování Borise Jelcina za pomocí složek KGB velmi rozsáhlé. Byla pod dohledem 

nejen jeho komunikace, ale odposlouchávány byly i telefonáty jeho dcery, či dokonce jeho trenéra 

tenisu. Také byla kontrolována místa, která Jelcin pravidelně navštěvoval, jako sauna apod.62  

Není tedy překvapující, že některé podezřelé události byly vykládány jako snahy Jelcina politicky 

eliminovat a zdiskreditovat. Za takovou okolnost byla interpretována cesta z dubna roku 1990, kdy se 

Jelcin vypravil společně se skupinou poradců na návštěvu do Španělska. Jakmile se malé letadlo na 

vnitrostátní lince z Cordoby do Barcelony vzneslo, vyskytly se nebezpečné mechanické problémy. Začal 

selhávat elektrický systém a nešel vysunout podvozek. Pilotovi se přesto podařilo nouzově přistát. Jelcin 

utrpěl zlomeninu meziobratlové ploténky, dokonce panovaly obavy, že by mohl být ochrnutý. Lékařům 

ve Španělsku se podařilo Jelcinův zdravotní stav natolik zlepšit, že už během několika dní mohl chodit. 

Pokud by byl operován v sovětské nemocnici, pravděpodobně by zůstal upoután na lůžku po týdny, 

čímž by propásl šanci stát se šéfem ruského Nejvyššího sovětu.63  

V září 1990 obsadily elitní výsadkářské jednotky Moskvu. Jelcin z pozice šéfa ruského parlamentu 

proti takovéto bezprecedentní akci protestoval. Krátce na to se stal účastníkem podezřelé automobilové 

nehody, během níž utrpěl otřes mozku. Od toho okamžiku Jelcinovi podporovatelé věnovali podstatně 

větší pozornost jeho bezpečnosti. Jeho osobní strážce a bývalý člen KGB Alexandr Koržakov64 sestavil 

úplně nový tým složený z profesionálních bodyguardů, kteří nebyli členy KGB. Pokusil se také zakoupit 

opancéřovaný Mercedes. KGB ale rezolutně tomuto nákupu bránila. Objevila se také dezinformace, 

pravděpodobně rozšířená KGB, že Jelcinovi bodyguardi jsou členy čečenské mafie.65 Ať se jednalo o 

náhody či nikoliv, zesílení Jelcinovy ostrahy naznačuje, že byly brány jako vážné hrozby a zároveň 

poukazují až na paranoickou atmosféru tohoto období. Dvě mocenská centra v Moskvě se ještě více 

vymezila v červnu 1991, kdy byl zvolen první prezident Ruska v historii. 

 

                                                 
61 David, Marples, R. The Collapse of the Soviet Union, 1985-1991 (Harlow: Pearson Education, 2004), s. 37-38. 

Koncem dubna představil předseda vlády SSSR Pavlov svůj reformní plán. Jeho cílem byla omezená privatizace, 

přetrvávající dohled nad cenami, zisky a dodávkami zboží. Centrální banka Sovětského svazu podle tohoto 

návrhu měla nadále dohled nad výdaji jednotlivých republik. Tento plán, který v sobě zahrnoval roční zákaz 

stávek a protestů během pracovní doby, se nesetkal s příliš významnou podporou. 
62 Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, s. 48. 
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64 Alexander Koržakov působil jako Jelcinův spolupracovník a bodyguard jedenáct let. V roce 1997, krátce poté 

co jej Jelcin odvolal z pozice šéfa prezidentské ochranky, vydal memoárovou knihu nazvanou Boris Jelcin: od 

úsvitu do soumraku, v které podrobil Jelcina poměrně ostré kritice. Mimo jiné zdůrazňuje, že naivně věřil 

Jelcinovým schopnostem změnit životní podmínky a politické prostředí v Rusku k lepšímu, viz Alexander V 

Koržakov, Boris Jelcin: od úsvitu do soumraku (Praha: Votobia, 2000), str. 50. Koržakov v roce 2005 

v rozhovoru pro německý magazín Der Spiegel dokonce Jelcina obvinil, že v roce 1990 v opilosti řídil automobil 

a zabil motocyklistu, viz. Walter Mayr, Folgenschwere Schnapsidee, Der Spiegel, 3/2005, 17. 1. 2015, s. 100. 

ISSN 0038-7452. 
65 Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, s. 48. 
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3.4 Prezidentské volby RSFSR, departizace a výzva Slovo k lidu 

 
 Do březnového referenda o zachování Svazu nechal Boris Jelcin vložit otázku, která měla 

parametry „trojského koně“. V referendu, v kterém se sedmdesát jedna procent občanů Ruska vyslovilo 

pro pokračování Sovětského svazu (v určité formě66), byla položena další otázka, v níž se měli Rusové 

vyslovit, zda si přejí přímou volbu prezidenta RSFSR. K té se kladně vyjádřil téměř stejný počet voličů.67 

 První prezidentské volby RSFSR byly naplánovány na 12. června. Jelcin kandidoval jako 

nezávislý s podporou hnutí Demokratické Rusko. Původně měl v plánu kandidovat společně s Vadimem 

Bakatinem, bývalým ministrem vnitra. Ten ale na nátlak Gorbačova Jelcinovu nabídku na 

viceprezidenta odmítl a rozhodl se kandidovat proti němu. Bakatin si za spolukandidáta zvolil Ramazana 

Abdulatipova, který byl jedním ze signatářů protijelcinovské deklarace „Prohlášení šesti“. Jenže 

Bakatin se dostal do problémů, když byl během televizního vystoupení konfrontován s otázkou, zda 

vůbec někdy dokázal něco Gorbačovovi odmítnout. To jej v podstatě vyřadilo ze hry.68 

 Jelcinovým kandidátem na viceprezidenta se tak nakonec stal Alexander Ruckoj. Dalšími 

prezidentskými kandidáty byli Nikolaj Ryžkov, Aman Tulejev, Albert Makašov (všichni za KSSS) a 

Vladimir Žirinovskij (za Liberálně demokratickou stranu Sovětského svazu). Jelcin ve volbách 

jednoznačně zvítězil, když získal téměř šedesát procent hlasů. Ryžkov na druhé pozici sedmnáct procent, 

ostatní kandidáti se nedostali přes deset procent.69 

 Jelcin hned následující měsíc po svém zvolení provedl velmi zásadní krok k oslabení 

komunistické strany. Vydal dekret, kterým zrušil aktivity komunistické strany v továrnách a na úřadech 

na celém území Ruska.70 Tento Jelcinův výnos, nazývaný „departizační dekret“, způsobil bouřlivou 

reakci komunistických konzervativců, a to jak mezi politiky, tak mezi občany.71 23. července byl 

v deníku Sovetskaja Rossija, který tradičně zastával postoje proti reformám, zveřejněn otevřený dopis 

pod názvem Slovo k lidem.72  

                                                 
66 Otázka ohledně zachování SSSR byla v referendu položena způsobem, který mohl být v jistém smyslu 

zavádějící: "Považujete za nezbytné zachování Svazu sovětských socialistických republik jako obnovené 

federace rovnoprávných suverénních republik, ve které budou plně zaručena práva a svobody jednotlivce 

jakékoliv národnosti?" Dostupné například v: Henrik, Spruyt, Ending Empire: Contested Sovereignty and 

Territorial Partition, (Ithaca: Cornell University Press, 2005) s. 233. 
67 Russia. March Referendum 1991, Electoral Geography site  [online], 

http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/r/russia/russia-march-referendum-1991.html (staženo 28. 

02. 2015). 
68 Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, s. 35. 
69 Russia. Presidential Election 1991, Electoral Geography site  [online], 

http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/r/russia/russia-presidential-election-1991.html (staženo 

28. 02. 2015). 
70 O'Connor, Intellectuals and Apparatchiks, 257-258. 
71 Dekret v ruštině k nahlédnutí zde: Ukaz prezidenta RSFSR ot 20. 07. 1991 N14, President Rossiji site [online], 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1221003 (staženo 10. 2. 2015). 
72 Tři ze signatářů - Valentin Varennikov, Alexander Tizjakov a Vasilij Starodubcev se později přidali ke 

Státnímu výboru pro výjimečný stav během srpnového puče 1991. 
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 Pro mnoho lidí byl tento dopis vítanou odpovědí na kolaps systému. Autoři psaní apelovali na 

občany země a žádali je, aby pomohli zabránit zhroucení Sovětského svazu. Politiku Michaila 

Gorbačova i Borise Jelcina podrobili značné kritice, a také odsuzovali vznik protikomunistických 

organizací.73 Následně byly rozeslány desítky telegramů z regionálních kanceláří komunistické strany 

do ústředí KSSS s výzvou, aby byly diskutovány odchylky od leninské ideologie a regionální tajemníci 

vyjadřovali rozhořčení, jak je možné že generální tajemník KSSS, tedy Gorbačov, dovolil ruskému 

prezidentovi jedním podpisem uzavřít přes dvě stě tisíc stranických buněk. Stále hlasitější byly hlasy 

volající po mimořádném sjezdu KSSS.74 Základna komunistů klesala i bez ohledu na Jelcinovy kroky. 

Během osmnácti měsíců klesl počet členů o více než čtyři milióny, výrazně pod patnáct miliónů.75 

 Ale ani Boris Jelcin nemohl být spokojen. Ačkoliv se stal prvním prezidentem Ruské federace, 

a to na základě demokratické přímé volby, nikoliv dohodou byrokratické nomenklatury, měl neustále 

pomyslně svázané ruce ohledně možnosti získat dohled nad ekonomikou země, v jejímž čele se 

nacházel. Přes devadesát procent ekonomiky totiž stále spadalo pod vládu a prezidenta Sovětského 

svazu.76 

 Jelcin věděl, že tohle je nutné změnit. Nejprve ale svou pozornost zaměřil na bezpečnostní 

oblast. Ještě před svým zvolením vyjednal se šéfem sovětské KGB Krjučkovem zřízení této služby pro 

Ruskou federaci a v jejím čele stanul Viktor Ivaněnko.77 

 

 

3.5 Svazová smlouva 

 
 Krátce poté, co byly postoje konzervativců shrnuty v dopise Slovo k lidem, se uskutečnila tajná 

schůzka na moskevském předměstí v Novo-Ogarjevo, a to dne 29. července. Zúčastnili se jí sovětský 

prezident Michail Gorbačov, ruský prezident Boris Jelcin a prezident Kazachstánu Nursultan 

Nazarbajev. Ti se společně dohodli na termínu uzavření svazové smlouvy. Jelcin a Nazarbajev na 

Gorbačova naléhali, že by měly okamžitě následovat personální změny ve vedení. Nazarbajev hodlal 

nahradit Pavlova na postu premiéra svazové vlády. Boris Jelcin požadoval rovněž odvolání Krjučkova 

a Jazova, a Nazarbajev přidal ještě požadavek odvolat i Janajeva. Gorbačov nakonec přislíbil odvolat 

                                                 
73 O'Connor, Intellectuals and Apparatchiks, 262. 
74 Tamtéž, 262. 
75 Robert V. Barylski, The Soviet Military Before and After the August Coup: Departization and 

Decentralization, Armed Forces and Society; Podzim 1992; vol. 19, No. 1; s. 34. [vid: 11. 3. 2015], ISSN 0095-

327X, Dostupné prostřednictvím ProQuest Central z: 

http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/pqcentral/docview/236495657/fulltextPDF/DD836B3C46D140C5

PQ/1?accountid=15618. 
76 Michele, Berdy, Gennadij, Burbulis, A, Meltdown, Foreign Policy site  [online], ISSN 0015-7228. 

http://foreignpolicy.com/2011/06/20/meltdown (staženo 1. 3. 2015). 
77 Amy, Knight, The Coup That Never Was. Gorbachev and the Forces of Reaction. Vol. 58, Issue 4-5, 2011, s. 

71. [vid: 17. 1. 2015], ISSN 1075-8216. Dostupné prostřednictvím Taylor & Francis online z: 
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Krjučkova a Puga, odvolání Jazova odmítl. Aniž by to zřejmě některý z účastníků věděl, byl celý 

rozhovor prezidentů nahráván šéfem KGB Krjučkovem.78 Ten samozřejmě okamžitě informoval o 

schůzce své kolegy, kteří byli už dlouho přesvědčeni, že svazová smlouva by znamenala definitivní 

konec Sovětského svazu.79 

 Už od března začal Gorbačov předvádět další pozvolný názorový obrat a snažil se prosadit 

novou svazovou smlouvu, jejíž návrh měl připraven již od roku 1990. Bylo v ní zahrnuto i přejmenování 

státu na Svaz svrchovaných sovětských republik, přesto její hlavní myšlenky byly stále centristické. Pro 

jednotlivé republiky byl takový závazek nepřijatelný. Naproti tomu jednání v Novo-Ogarjevo byla 

hodnocena jako úspěšná. Dohoda nejvyšších představitelů zněla, že smlouva bude podepsána 20. srpna 

1991.80  

 

 

4. Srpnový puč – vývoj událostí 

 
V této kapitole se budu věnovat samotnému průběhu srpnového puče. Všechny události, které jsem 

do této chvíle sledoval, ukazovaly vývoj situace směrem k rozhodujícímu okamžiku před rozpadem 

Sovětského svazu a pozici, kterou v tomto dění zastával Boris Jelcin. Po odhalení novoogarjevského 

jednání se komunističtí konzervativci snažili najít řešení, jak by se společná aliance Jelcina a Gorbačova 

rozpadla ještě před podpisem nové svazové smlouvy. 

 

 

4.1 Varování 

 
Už jako ruský prezident navštívil Jelcin počátkem léta 1991 americké hlavní město Washington. Na 

20. června měl naplánovanou schůzku s prezidentem Bushem. Ve stejný den proreformní starosta 

Moskvy Gavril Popov spěchal na americkou ambasádu v Moskvě. Zde žádal o přijetí u amerického 

velvyslance Jacka Matlocka. Pravděpodobně měl povědomost o možné existenci odposlechových 

mikrofonů v prostorách ambasády, a tak pro jistotu napsal svou poznámku na papír: „Chystá se převrat 

k odstranění Gorbačova, musíme to dát vědět Jelcinovi.“ Na otázku velvyslance, kdo má být strůjcem 

převratu napsal Popov čtyři jména: Pavlov, Krjučkov, Jazov a Ljukanov.81  

                                                 
78 Vladimir Krjučkov se stal v podstatě velmi úspěšným šéfem KGB. Ta pod jeho vedením slavila největší 

úspěch angažováním dvojitého agenta Aldriche Amese, který pracoval přes třicet let pro americkou 

zpravodajskou službu CIA. 
79 Serhii, Plokhy, The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union (London: One World, 2014), s. 88. 
80 Malia, Sovětská tragédie, s. 484. 
81 Oberdorfer, s. 453. Ljukanov byl předsedou Nejvyššího sovětu a zároveň spolužákem Gorbačova ze studií 

práv, a jeho dlouholetým osobním přítelem. 
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Matlock předal informaci Jamesi Bakerovi, tehdejšímu americkému ministru zahraničí a ten 

informoval svého sovětského protějška Alexandra Besmertnycha na setkání ministrů zahraničí 

v Berlíně. Jenže nemohl odeslat Gorbačovovi varování, jelikož věděl, že jeho komunikaci sleduje a 

vyhodnocuje KGB. Bush poslal kabelogram Gorbačovovi a požádal ho, aby přijal amerického 

velvyslance. Na jeho varování Gorbačov reagoval, že vše má pevně v rukách.82  

Velmi zajímavý závěr mělo výše zmiňované setkání Bushe a Jelcina. Společně se pokoušeli dovolat 

Gorbačovovi, ale nezastihli jej. Když Jelcin opustil Bílý dům, komentoval Bushovu pomoc ve smyslu, 

že americký prezident neustále žije v iluzi, že vše je závislé na vztazích USA s Gorbačovem.83  

 

 

4.2 Začátek puče 

 
I když se tajná schůzka v Novo-Ogarjevo může zdát jako bezprostřední příčina odstartování 

pokusu o převrat, události začaly akcelerovat spíše již po Jelcinově zvolení ruským prezidentem. To, že 

byl Jelcin zvolen, dávali konzervativci za vinu Gorbačovovi, kterého považovali za stále méně 

schopného spojence. 17. června došlo k mimořádné události. Premiér Valentin Pavlov požádal Nejvyšší 

sovět o udělení výjimečných pravomocí, aby mohl vydávat rozhodnutí, která příslušela pouze 

sovětskému prezidentovi, tedy Gorbačovovi. Jeho požadavek v Nejvyšším sovětu podpořili předseda 

KGB Krjučkov, ministr obrany Jazov a ministr vnitra Pugo. Ti všichni odsoudili Gorbačova za to, že 

nezabránil úpadku země a že ji přivedl do područí Západu.84  Už toto jednání bylo demokratickými 

poslanci považováno za „ústavní puč“, zvláště poté co Pavlov přiznal, že svůj plán získání mimořádných 

pravomocí s Gorbačovem vůbec nediskutoval.85  

V takovéto vyhrocené situaci se konalo zasedání kabinetu ministrů. Gorbačov se podle 

pozdějšího vyjádření jednoho z pučistů Valentina Varennikova zdál být spojencem konzervativců.86 

Gorbačov podle Varennikova před radou ministrů oznámil, že situaci v zemi vnímá jako výjimečnou a 

chápe, že je potřeba zcela mimořádných opatření. Vyjádřil přesvědčení, že občané Sovětského svazu 

tato opatření pochopí.87  
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Sovětský prezident zcela nepochopitelně ve vyhrocené situaci odjel na dovolenou na Krym.88 

Dne 4. srpna, krátce před odjezdem Gorbačova na dovolenou, byly všechny dokumenty pro spuštění 

převratu připraveny sovětskou KGB. O tři dny později začala pravidelná setkání skupiny nazývané ABC 

v bezpečném domě KGB v Moskvě pod vedením jejího šéfa Krjučkova a dalších účastníků puče. Ministr 

obrany Jazov a generál Gračov zadali instrukce dvěma důstojníkům KGB k vytvoření plánu spuštění 

výjimečného stavu.89  

Čtyři dny před chystaným podpisem svazové smlouvy noviny informovaly, že Alexander 

Jakovlev ukončil členství v Komunistické straně. Jakovlev varoval, že vlivné stalinistické skupinky 

přetvářejí stranu v úzké vedení tvrdého jádra, což je přípravou pro změnu společenského vývoje a státní 

převrat.90 Stejně tak Eduard Ševardnadze, který opustil KSSS měsíc před Jakovlevem, odsoudil 

„stalinistické trendy“ a vyzval ostatní liberální komunisty k tomuto kroku. To ocenil Jelcin a 

v televizním rozhovoru vícevýznamově podotkl: „Moji nejbližší bratři ve zbrani jsou v pohybu – to 

znamená, že se děje něco významného."91 

17. srpna se Krjučkov setkal s Pavlovem, Jazovem, Baklanovem a Šeninem v hotelových lázních 

KGB v Moskvě. Zde byl definitivně odsouhlasen Krjučkovův plán: sestavení výboru pro výjimečný stav 

a požadavek na Gorbačovovu podporu. Když odmítne, bude izolován na Foros a prohlášen za 

neschopného. Janajev, který stále nebyl do spiknutí zainteresován, měl být podle plánu nástupcem 

prezidenta a Nejvyšší sovět, pod vedením předsedy Ljukanova, by měl vše legalizovat.92  

O den později byl pokus o převrat zahájen. Podle samotných iniciátorů nebyl úmysl dostat 

Gorbačova ze hry. Spíše znovu přetočit jeho příklon od Jelcina na svou stranu. Na Krym za Gorbačovem 

přiletěla delegace pučistů přimět jej k podepsání výjimečného stavu v zemi. Gorbačov ale jejich 

předpoklad o dalším obrácení své pozice nenaplnil. V neděli 18. srpna bylo Gorbačovovi jeho ochrankou 

sděleno, že jej přijela navštívit skupina vysoce postavených funkcionářů: Oleg Baklanov, Oleg Šenin, 

Valerij Boldin, jenž byl předtím patnáct let vedoucí Gorbačovovy kanceláře, generál Varennikov, Jurij 

Plechanov, šéf KGB pro bezpečnost prezidenta. Než je přijal, zjistil, že veškeré telefony v sídle i další 

možnosti komunikace nefungují.  Funkcionáři mu oznámili, že jsou vysláni Výborem pro výjimečný 

stav v zemi a že jej vyzývají k podpisu dokumentu, ustavující výjimečný stav v SSSR.93  

                                                 
88 Gorbačov v roce 2011 v rozhovoru pro německý magazín Spiegel přiznal, že bylo chybou v této situaci odjet 
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Were Truly Idiots', Der Spiegel site [online], 16. 8. 2011, http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-
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Gorbačov podepsat odmítl s tím, že k vyhlášení výjimečného stavu je zapotřebí souhlas 

Nejvyššího sovětu SSSR.94 Sovětskému prezidentovi bylo Baklanovem řečeno, že Boris Jelcin byl již 

zatčen. Po chvíli tuto informaci upravil na to, že Jelcin bude zatčen a přiložil seznam sedmdesáti osob, 

kterých se zatčení rovněž týká. Jelcin byl na seznamu jedním z prvních.95 Ani to ale Gorbačova 

nepřesvědčilo. Pučisté museli zvolit náhradní variantu. V tuto chvíli byl zapojen do spiknutí také 

dosavadní viceprezident Janajev.96 Ten se stal velmi důležitou součástí náhradního plánu.97 

Krátce po desáté večer se skupina pěti funkcionářů vrátila z Krymu, a přivezla informace o tom, 

jaký je postoj Gorbačova. Diskuze následně vedla ve vytvoření fikce, že sovětský prezident je vážně 

nemocen. Gennadij Janajev věděl, že ve skutečnosti je Gorbačov zdravotně v pořádku a zprvu nebyl 

ochotný převzít prezidentskou roli. Nakonec se nechal přesvědčit ostatními, kteří mu tvrdili, že převrat 

je jediná možnost, jak odvrátit hrozbu občanské války, a že pro něj osobně to bude znamenat podepsat 

pouze nezbytné množství dekretů.98 Tady je evidentní, že se pučisté snažili, aby obraz převratu byl 

v první fázi co nejméně násilný. Janajev byl přeci jen legálním Gorbačovovým nástupcem. Druhý den 

časně ráno obklopily jednotky KGB daču, v které pobýval Gorbačov. Dmitrij Jazov současně vydal 

rozkazy výsadkovým jednotkám a vojenským silám na různých místech Sovětského svazu k bojové 

připravenosti.99 Následně vydala agentura TASS oznámení o nemoci sovětského prezidenta a převzetí 

vlády tzv. Výborem pro výjimečný stav. Zároveň byly pozastaveny všechny politické aktivity, zakázané 

byly jakékoliv demonstrace, a k takzvanému stabilizování situace byla obnovena cenzura. Výjimečný 

stav byl vyhlášen na období šesti měsíců. Z kasáren vyjely dlouhé kolony vojenských jednotek do ulic 

Moskvy.100 Okamžitě začalo sledování demokratických vůdců, ale nedošlo k žádnému rozsáhlému 

zatýkání.  

Ruský prezident Jelcin od 16. srpna jednal v tehdejším kazachstánském hlavním městě Alma-

Atě se svým protějškem Nazarbajevem. Do Moskvy se vracel po dvou dnech, s předem neplánovaným 

zpožděním čtyř hodin. Jeho původním záměrem bylo přistát na letišti Vnukovo, nakonec došlo k přistání 

na vojenském polním letišti Kubinka.101 KGB se na Krjučkovův rozkaz snažila přesměrovat Jelcinovo 

přistání na letiště Čkalovskaja, kde byli připraveni členové speciální protiteroristické jednotky KGB 

zvané A (později Alpha). Jelcin měl být zatčen. 

To, proč letadlo změnilo místo přistání, není dosud jednoznačně objasněno. Velitel jednotky 

KGB ale později uvedl, že dostal přímý rozkaz od Krjučkova zatknout Jelcina i celé vedení Nejvyššího 

sovětu Ruska a zatčené internovat do zařízení v přírodní rezervaci Zavidovo sto kilometrů od Moskvy.102 
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Jednotka KGB se přesunula k Jelcinově vile v Archangelskoje. Po šesté hodině ranní, v době, 

kdy zpravodajské agentury vydávaly informace o převzetí moci Výborem pro výjimečný stav, a sovětská 

státní televize vysílala záznam klasického baletního představení Labutí jezero, se Jelcin dozvěděl první 

informace o nové situaci v zemi. Do jeho vily dorazili jeho nejbližší spolupracovníci, členové ruské 

vlády a další vysoce postavení političtí spojenci. V tuto chvíli se v Jelcinově vile nacházelo téměř 

kompletní vedení Ruska. Kdyby šedesát příslušníků elitního komanda KGB zasáhlo, byla by bez větších 

problémů a odporu eliminována politická moc Ruska. Krjučkov na radu Ljukanova nařídil vyčkávací 

pozici, v domnění, že Jelcin se odporem proti nové moci zdiskredituje sám.103 Speciální jednotky tak 

nezasáhly. Velitel jednotky později uvedl, že bylo možno Jelcina zatknout v jakémkoliv okamžiku, 

jelikož ochranka prezidenta Ruska byla nepočetná. Toto jeho prohlášení tak lze brát jako 

pravděpodobné.104 Genadij Burbulis, Jelcinův poradce později v roce 2001 připustil: „Prostý fakt, že nás 

nechali na svobodě, byl nevysvětlitelný.“105 Podle pozdější zprávy KGB byli předem zatčeni jen 

demokratičtí poslanci Viktor Uražcev, Telman Gdljan, Nikolaj Proselkov a Michail Kamčatov.106 

 Jelcin sestavil se svým týmem dokument nazvaný Občanům Ruska a Jelcinův spolupracovník 

a předseda rady ministrů Ruska Ivan Silajev telefonicky předal informace o textu dokumentu do ruského 

parlamentu.107 Někdy v těchto okamžicích Krjučkov telefonoval Jelcinovi na daču, pokoušel se mu 

vysvětlit situaci. Poté co Gorbačov odmítl podepsat ustavení výjimečného stavu, snažil se ruského 

prezidenta přesvědčit ke spolupráci. Spoléhal na nepřátelství Jelcina a Gorbačova. Jelcin odmítl.108  

Podle různých zdrojů byl Krjučkov v pravidelném spojení s Jelcinem a Burbalisem během 

celého puče a podle novějších zjištění se dokonce Krjučkov údajně snažil přesvědčit Jelcina, aby 

nahradil Gorbačova na postu sovětského prezidenta.109 

Jelcin se následně se svými spolupracovníky přesunul do sídla ruského parlamentu, lidově 

nazývaného Bílý dům. Několik minut poté co Jelcin opustil Archangelskoje, dorazila na místo obrněná 

vojenská jednotka. Ta zablokovala veškeré přístupové cesty. Tou dobou se ale už ruský prezident 

nacházel v budově parlamentu. Přestože Moskva byla obsazena stovkami tanků, před budovou ruského 

parlamentu se v té chvíli velmi překvapivě nenacházela žádná obrněná vozidla ani ozbrojené složky.110 

Při pozdějším vyšetřování Vladimir Krjučkov odmítl, že by záměrem pučistů bylo zamezit Jelcinovi 

opustit daču a zabránit jeho cestě do Moskvy.111 Krátce po příjezdu do budovy parlamentu Boris Jelcin 
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vydal prezidentský dekret č. 59, jímž odsoudil puč jako protiústavní a rozhodnutí Výboru pro výjimečný 

stav bez účinnosti na celém území RSFSR.112 

Teď potřeboval Jelcin a jeho spolupracovníci získat podporu proti pučistům, a to jak doma, tak 

v zahraničí. Ruský prezident se snažil sám sebe přimět k razantnímu kroku. Chtěl vydat dekret (č. 61), 

že přebírá plnou kontrolu nad všemi vojenskými a policejními jednotkami, včetně KGB, na území 

Ruska. Podle Vadima Bakatina se nejprve zdráhal takový krok učinit, jelikož by mohl vést ve vypuknutí 

občanské války. Na základě vzpomínek Eduarda Ševardnadzeho se právě na jeho doporučení Jelcin 

definitivně rozhodl zmiňovaný dekret vydat.113 Téměř okamžitě Jelcina podpořila také rada ministrů 

Ruské federace a sovět města Leningrad.114 

Jelcin vydal rovněž provolání k zaměstnancům bezpečnostních sil, a to nejen Ruska, ale také 

celého Sovětského svazu. Požádal je o podporu, na základě zákonů RSFSR a SSSR. Jelcin následně 

vyslal do Kremlu své spolupracovníky, viceprezidenta RSFSR Ruckoje, Silajeva a Chasbulatova, aby 

s Ljukanovem ultimativně dojednali setkání s Gorbačovem a Janajevem. Dalším zásadním požadavkem 

Jelcina bylo, aby byl sovětský prezident zdravotně vyšetřen pod dohledem lékařů ze Světové 

zdravotnické organizace (WHO).115  

Jelcin se snažil pro svůj protipuč získat velmi důležité spojence. Kontaktoval velitele sovětských 

vzdušných sil Pavla Gračova. Ten, ačkoliv se podílel na přípravě samotného puče, a koordinoval vojska 

v ulicích Moskvy, Jelcinovi slíbil nezasáhnout proti němu a Ruské federaci.116 Právě tato dohoda 

Gračova a Jelcina je z mnoha pohledů stěžejní.117 Ruský prezident přetáhl na svou stranu prvního 

vojenského velitele. I když bylo by zvláštní, kdyby Gračov proti Jelcinovi vůbec vystoupil.  Již pár 

měsíců před pučem navštívil ruský prezident Gračova ve velmi přátelském duchu na základně 

výsadkové divize v Tule.118 Podle Jelcinova spolupracovníka Burbulise doslova řekl: „Soudruhu 

prezidente, bude to pro mě náročné, ale udělám vše, co budu moc.“119  Jelcin tak měl tolik potřebnou 

podporu jednoho z nejvyšších vojenských velitelů. Potřeboval ale získat další spojence v zemi. Vyslal 

ruského viceprezidenta Ruckoje za patriarchou Alexejem II. Ten se v roce 1990 stal šestnáctým 

patriarchou největší a nejmocnější pravoslavné církve na světě a velmi rychle po intronizaci získával 

významný vliv. Jenže první den puče patriarcha odmítl s Jelcinovým zástupcem komunikovat, údajně 

kvůli nemoci.120 
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Velmi důležitými spojenci, které se Jelcin snažil získat, byly západní demokratické země, 

především USA. Jelcin bez váhání pozval do budovy ruského parlamentu zahraniční novináře a 

diplomaty. Komunikační kanály překvapivě stále fungovaly, pučisté neučinili žádný krok k tomu, aby 

budovu ruského parlamentu odpojili od přívodu vody, elektřiny a především od telefonních linek.121 

Jelcin už také mohl používat elektronickou poštu (e-mail) sovětského systému RelCom, což byl další ze 

způsobů, jak oslovoval občany na svou podporu.122 

Dalším selháním pučistů bylo, že v podstatě nerozpoznán nastoupil na moskevském letišti 

Šeremetěvo do letadla, které směřovalo do Paříže, ruský ministr zahraničí Kozyrev. Jeho úkolem od 

Jelcina bylo pokračovat do New Yorku, kde měl předložit stanovisko Ruska v OSN. Případně, že by 

puč uspěl, byl Kozyrev pověřen vedením ruské exilové vlády.123 Jelcin k tomu vydal další prezidentský 

dekret č. 62, v kterém jmenoval další členy ruské exilové vlády: vicepremiéra Olga Lobova, člena 

prezídia Nejvyššího sovětu RSFSR Sergeje Krasavčenka a člena státní rady Alexeje Jablokova. Ti se 

přesunuli do Sverdlovsku, kde vytvořili přechodné sídlo ve speciálním bunkru.124 

 Později si Jelcinovi spolupracovníci všimli, že před budovou parlamentu občané diskutují 

s vojáky. Jelcin vyšel z budovy, v neprůstřelné vestě vylezl na tank T-72  a přečetl prohlášení Občanům 

Ruska. V tu chvíli vytvořil mediální obraz svého odporu proti puči.125 Nutno poznamenat, že zástup 

občanů, ke kterému Jelcin v tu chvíli promlouval, nebyl nějak velký. Nejsilnější pouliční protesty proti 

puči se v tu chvíli odehrávaly v Leningradě (dnešní Petrohrad).126  První den puče se na ostatních místech 

v celé zemi žádné významné demonstrace nebo stávky neodehrávaly. Krjučkov a ostatní pučisté tak 

mohli mít pocit, že vyhrávají.127 A jak Krujčkov později během vyšetřování přiznal, byl on i ostatní 

pučisté překvapení, že země jako celek reagovala z jejich pohledu mnohem klidněji, než 

předpokládali.128 Členové Státního výboru pro výjimečný stav představili šestnáctibodovou rezoluci, 

kterou následující den otiskly Výborem ovládané noviny, například Pravda. Rezoluce nejen deklarovala 

podřízenost všech sovětských a republikových orgánů Výboru, ale také představovala řešení krizové 

bytové situace a problémů se zásobováním zemědělskými potravinami. Ty měly být řešeny 

vybudováním zahradnických pozemků (o velikosti 0,15 hektarů) před obytnými domy ve městech. 

Rezoluce také slibovala předejití problémům s dodávkou tepelné energie během nadcházející zimy.129 

Takovéto přísliby mohly do určité míry minimalizovat odpor vůči pučistům, jelikož jak bylo 

v předchozích kapitolách popsáno, situace v zemi byla z ekonomického pohledu velmi tristní.  
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4.3 Reakce západních politiků 

 
Přestože se Spojené státy prostřednictvím velvyslance Matlocka snažily poskytnout varování před 

možností spiknutí již v červnu, byly nakonec jejich zpravodajské služby i politici, stejně tak jako dalších 

západních zemí, situací v okamžiku vypuknutí puče překvapeni. Britský velvyslanec Rodric Braithwaite 

ve svém telegramu z prvního dne převratu projevil značné rozladění z toho, že i když bylo možné 

předpokládat pokus změnit režim v Sovětském svazu tři roky nazpět. Nikdo ho nechtěl brát vážně, 

přestože podmínky v srpnu, před podpisem svazové smlouvy, a Gorbačovem na dovolené, byly pro 

spiklence ideální.130 Co je ale ještě zajímavější, i Braithwaite si okamžitě všiml paradoxu, kdy pučisté 

na tiskové konferenci vyjádřili přesvědčení, že se teď Jelcin a jeho spojenci začnou chovat rozumně, 

místo aby se snažili svého největšího nepřítele zatknout a eliminovat.131 

 O postoji tehdejšího amerického prezidenta George H. W. Bushe velmi dobře vypovídají přepisy 

jeho telefonických hovorů s evropskými politiky. Se španělským premiérem Felipem Gonzálesem se 

především shodl na nutnosti podpory pro pokračování reforem a tím Jelcinových snah o návrat 

Gorbačova do úřadu. Je ale evidentní, že americký prezident si nebyl jistý, jak celou situaci číst.132  

Bush v dalším hovoru, tentokrát s československým prezidentem Havlem, vyjádřil ujištění pro 

východní Evropu o nemožnosti vlivu sovětské situace na dění v bývalých sovětských satelitech. Havel 

Bushe upozorňoval, že Jelcin je jediný, kdo byl zvolen skutečně demokraticky ve svobodných volbách, 

a jemu by měla být věnována největší podpora ze západních zemí. Nejistý Bush hovořil o setkání 

s Janajevem během své nedávné návštěvy v Moskvě, a překvapivě jej hodnotil jako sympatického. 

Nakonec zdráhavě akceptoval Havlův argument, že Janajev je pouhá loutka KGB.133  

Bush následně hovořil s britským premiérem Johnem Majorem a francouzským prezidentem 

Francois Mitterandem. Všichni se shodli, že puč je pro ně do jisté míry překvapením, a považovali to za 

selhání zpravodajských služeb.134 Německý kancléř Helmut Kohl vyjádřil obavy o pokračování 
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stahování sovětských vojsk z východní části Německa. Co je ale velmi podstatné, i přestože původně 

Bush odmítal věřit, že viceprezident Janajev je do puče skutečně zapojený, shledává jako klíčovou 

postavu a spojence pro komunikaci Borise Jelcina. A tak chargé d´affaires Spojených států Jim Collins 

dostal za úkol v moskevském Bílém domě Jelcina najít, což se mu první den puče nepodařilo.135 

 

 

4.4 Druhý den puče 

 
Jelcin strávil první noc převratu v suterénu parlamentu. Po šesté hodině ranní byla na americkou 

ambasádu doručena informace, že vojáci směřující na budovu parlamentu byli zastaveni velitelem po 

rozhovoru s ruskými představiteli. Zatímco náhlé stažení vojáků bylo velkým překvapením pro obránce 

parlamentu, pro Jelcina nikoliv. Později vyšlo najevo, že Krjučkov osobně volal Jelcinovi, aby jej 

informoval, že útok odvolal. Pravděpodobně proto, že vojenští velitelé nechtěli uposlechnout rozkazy, 

které nedostali v písemné formě.136 Proražení barikád, které obránci parlamentu kolem budovy postavili, 

by přitom podle velitele jednotky A7 (Alfa) Viktora Karpuchina bylo otázkou několika málo minut. 

Podle jeho svědectví byl noc předtím připraven plán na zásah na budovu parlamentu. Měl k dispozici 

patnáct tisíc elitních vojáků. Nebylo to poprvé, co se Karpuchin  během převratu vzepřel rozkazu. Již 

den předtím nezasáhl u Jelcinovy vily a nenechal jej zatknout.137  

Karpuchin nebyl jediný kdo stahoval své jednotky. Na rozkaz Gračova začal stahovat své jednotky 

od ruského parlamentu generál Alexandr Lebeď. To se událo ještě v dopoledních hodinách.138 Zdálo se, 

že vojenská podpora puče je na značném ústupu. Nicméně Janajev vydal svůj vlastní prezidentský 

dekret, kterým rušil dekrety Borise Jelcina vydané během puče a označoval je za v rozporu se zákony 

Sovětského svazu.139 

Teď už i patriarcha Alexej II. vydal na Jelcinovo přání prohlášení, v němž podpořil návrat 

Gorbačova a vyzval sovětské vojáky a policisty, aby se zdrželi násilí vůči spoluobčanům. Velmi důležitá 

byla podpora od tří respektovaných osobností: Eduarda Ševardnadzeho, světově proslulého dirigenta 

Mstislava Rostropoviče, který přiletěl do Moskvy z Paříže, jakmile se dozvěděl o převratu, a Jeleny 

Bonnerové, disidentky a manželky Andreje Sacharova.140 Zato nejvyšší představitelé ostatních 

svazových republik, s výjimkou Estonska, Lotyšska, Kazachstánu a Moldávie buď zůstávali neutrální, 

nebo se přiklonili na stranu pučistů. O to více Jelcin potřeboval ujištění o zahraniční podpoře, především 
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ze Spojených států amerických. Jelcin adresoval dopis na americké zastoupení v Moskvě, pro prezidenta 

Bushe. Zatímco tisíce občanů stavělo barikády proti sovětským ozbrojeným silám na ochranu budovy 

ruského parlamentu, Jelcin konečně telefonicky hovořil s americkým prezidentem. Jelcin vysvětloval 

Bushovi, co se děje v Moskvě, že se zemi snaží ovládnout konzervativní junta reprezentovaná osmi 

známými komunisty tvrdého jádra. Jelcin žádal Bushe, aby se pokusil telefonicky spojit s Gorbačovem. 

Bush Jelcina nepříjemně překvapil prohlášením, že je připraven zatelefonovat i Janajevovi. Tento nápad 

Jelcin rezolutně odmítl. Podle jeho názoru by tím americký prezident dodal režimu pučistů legitimitu.141  

Bush ale nakonec pochopil, že pouze spojení s Jelcinem může odvrátit chaos a nepředvídatelnost 

Sovětského svazu a vést k návratu pro Bushe v mezinárodních otázkách čitelného Gorbačova. Jak o pár 

let později bylo zjištěno, je velmi pravděpodobné, že jakmile převrat začal, americká zpravodajská 

agentura NSA dešifrovala komunikaci šéfa KGB Krjučkova a ministra obrany Jazova. Americký 

prezident následně údajně nabídl tyto záznamy komunikace Jelcinovi. Američané sledovali kompletní 

velení pučistů i vojenské velitele. To se mohlo ukázat stěžejní právě ve chvílích, kdy se Jelcin chystal 

přesvědčit vojáky k přechodu od pučistů na jeho stranu. Pokud znal jejich názory na situaci, mohl se 

snadněji rozhodnout, na kterého z velitelů se obrátit.142  

Jelcin svolal na svou podporu demonstraci, která čítala na dvě stě tisíc protestujících proti puči a 

na podporu ruského prezidenta. Demonstranti nesli národní vlajky Ruska, Ukrajiny a dalších sovětských 

republik.143 Poté co značná část médií v Sovětském svazu zveřejnila záběry a fotografie Jelcina na tanku, 

a v mnoha z nich vyšla vyjádření proti pučistům, bylo vydávání všech novin s negativním postojem vůči 

pučistům zakázáno. Stejně tak televizní a rádiové vysílání, které nepodporovalo nový režim. To ale 

nebránilo Ruské informační agentuře provést průzkum veřejného mínění mezi obyvateli Moskvy. 

Z jejího zjištění provedeného mezi patnácti sty občany vyplynulo, že pouze deset procent podporovalo 

nástup Výboru pro výjimečný stav, a téměř osmdesát procent bylo proti. Ani další údaj z výzkumu nebyl 

nezajímavý. Podle šetření agentury jen něco málo přes padesát procent respondentů souhlasilo s tím, 

aby Michail Gorbačov pokračoval na pozici prezidenta Sovětského svazu, naproti tomu přes osmdesát 

procent podporovalo ruského prezidenta Borise Jelcina.144 

Ten ale musel nadále počítat s tím, že od plánu vojensky vtrhnout do budovy ruského parlamentu 

nebylo upuštěno. Divize KGB a jednotka generála Lebedě blokovaly přístup do budovy. Nejvyšším 

vojenským velením byl schválen zásah na třetí hodinu ráno následující den. Jednotky Alfa měly zatknout 
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Jelcina, jednotky Beta měly mít na starosti všechny ostatní politiky v budově parlamentu. K podpoře 

akce byly připraveny rovněž vrtulníky a další jednotky. Akce dostala kódové označení Operace Hrom.145 

Na obranu ruského parlamentu se postavil velitel letectva Šapošnikov, který byl připraven dle 

svých slov poslat letadla na Kreml, pokud by vojáci zaútočili na parlament.146 Dále Šapošnikov nařídil 

svým vojákům sestřelit jakoukoliv vojenskou helikoptéru, která zamíří k této budově.147 

Jelcin a jeho spolupracovníci získali informaci, že časně ráno proběhne zásah na budovu 

parlamentu. Přestože Ljukanov Jelcinovým spolupracovníkům tvrdil, že Jazov i Krjučkov útok na ruský 

Bílý dům popírali.148 Ruskému prezidentovi bylo nabídnuto útočiště na americké ambasádě. Nakonec 

se společně s moskevským primátorem a jeho zástupcem ukryli do sklepení parlamentu. Rozhodnutí o 

započetí útoku spočívalo na Pavlu Gračovovi, ten se rozhodl nezaútočit, tak jak Jelcinovi přislíbil. Přesto 

u barikád došlo k incidentu, po kterém zůstali zastřeleni tři demonstranti. Zabíjení ruských občanů se 

příčilo i dalším vojenským velitelům. Ke Gračovovi se definitivně přidali generálové Lebeď a Gromov. 

Také Jazov a Janajev měli problém s tím, že by měli zaútočit proti vlastním lidem, a proti představitelům 

Ruska, s Borisem Jelcinem v čele.149  

 

 

4.5 Třetí den puče 

 
Ve tři hodiny ráno puč v podstatě definitivně zkolaboval. Jakmile nedokázali pučisté dosáhnout 

hlavního cíle svého spiknutí, nemohli mít šanci na úspěch. Jeden z Jelcinových nejbližších 

spolupracovníků Genadij Barbulis se snažil telefonicky zastihnout Janajeva, to se mu nepodařilo. 

Následně zatelefonoval Vladimiru Krjučkovovi. Ten se podle Barbulise snažil komunikaci stočit na 

odsuzování občanů, kteří bránili budovu parlamentu a při stavění barikád ničili ulice města a dopravní 

prostředky. Teprve až o dvě hodiny později v dalším telefonátu Barbulisovi, jenž se s Jelcinem a dalšími 

stále skrýval v útrobách sklepení Bílého domu, Krjučkov oznámil, že se žádný útok konat nebude. V šest 

hodin ráno na sovětském ministerstvu obrany proběhlo setkání generálů s Jazovem. Ten vznesl dotaz, 

jak dál postupovat. Generálové viděli nejlepší řešení v relokaci vojáků zpět na základny.150  

Krjučkov následně telefonicky hovořil s Jelcinem a navrhuje mu společný let za Gorbačovem na 

Krym. Jelcin později tento návrh předkládá na sjezdu zástupců Nejvyššího sovětu Ruské federace, kteří 

se na sjezd během dne sjížděli z celého Ruska. Ti odmítli, aby cestu za Gorbačovem absolvoval Jelcin, 

protože v tom spatřovali značné bezpečnostní riziko. Jelcin dále před Nejvyšším sovětem pronesl: „Puč 

musí být odvrácen. Výbor (pro výjimečný stav) musí být rozpuštěn a všech osm členů musí být 
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postaveno před soud.“151 Krátce po vystoupení v ruském Nejvyšším sovětu Jelcin telefonoval znovu 

s Georgem Bushem. Americkému prezidentovi vysvětlil, že místo něj letí na Krym za Gorbačovem 

viceprezident Ruckoj, ale že i pučisté vypravili vlastní letadlo, takže pět z nich směřuje stejným směrem, 

a je možné, že chtějí vytvořit na Gorbačova nátlak, aby podepsal něco, co by jejich režim legalizovalo.152 

 Události ale už nabraly velmi rychlý spád. Za Gorbačovem na Foros vzlétly nakonec dokonce tři 

letadla. Jedno s delegací ruského prezidenta, kterou vedl Ruckoj, spolu s ním byl na palubě premiér 

Silajev, ministr spravedlnosti Fedorov, dále Primakov a Bakatin, a dalších více než 30 důstojníků MVD. 

Ve druhém letadle mířili na Krym Krjučkov, Jazov, Baklanov, Tizjakov a Ivaško. V dalším letěl 

Ljukanov, evidentně už nechtěl být s pučisty spojován. Gorbačov podle vlastních vzpomínek odmítl 

s pučisty vůbec hovořit.153 Ti přistáli na Krymu první, i když se Boris Jelcin snažil, ve spolupráci s 

velitelem sovětského letectva Šapošnikovem letadlo s pučisty nějakým způsobem zpozdit.154 Pučisté 

dorazili ke Gorbačovově vile první, o čtyři hodiny dříve než skupina ruského viceprezidenta Ruckoje. 

To už měl sovětský prezident možnost znovu komunikovat pomocí telefonu. První, komu telefonoval, 

byl Boris Jelcin. Protiústavní puč vedený Krjučkovem definitivně selhal.155 

   

 

5. Protipuč nebo paralelní puč 

 
Sovětský prezident Gorbačov se vrátil do hlavního města Sovětského svazu (a zároveň Ruské 

federace) časně ráno 22. srpna. Když v půl druhé ráno vystoupil na moskevském letišti Vnukovo 

z letadla Il-62, které pro něj poslal Jelcin, poskytl Gorbačov první rozhovor. V něm vyjádřil poděkování 

ruskému lidu a ruskému prezidentovi Jelcinovi.156 Jednou z  podivných okolností celého puče bylo i to, 

že v letadle s Gorbačovem přiletěl také Krjučkov, ačkoliv ostatní pučisté přiletěli do Moskvy společně 

druhým letadlem.157  

                                                 
151 NSA Archive, Emergency Session of the Supreme Soviet of the RSFSR, Translated Excerpts, The George 

Washington University site [online], 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB357/Document9%20Supreme_Soviet_Translated_Excerpts.

pdf (staženo 22. 02. 2015). 
152 NSA Archive, Telcon with President Boris Yeltsin of the Republic of Russia, USSR, The George Washington 

University site [online],  

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB364/docs_am/16)%201991.08.21%20Bush-

Yeltsin%20telcon%20(Aug%2021%201991).pdf (staženo 22. 02. 2015). 
153 Mccauley: The Rise And Fall Of The Soviet Union, s. 15. 
154 Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, s. 252. 
155 Mccauley: The Rise And Fall Of The Soviet Union, s. 15. 
156 Kotkin, Armageddon Averted:The Soviet Collapse, s. 103. Video s rozhovorem dostupné na Moscow putsch 

aftermath, FilmImages Youtube Channel, In: Youtube [online].  03. 08. 2011 [vid. 01. 03. 2015]. Dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=1cnkbL6KV6o. 
157 Robert V. Barylski, The Soldier in Russian Politics 1988-1996: Duty Dictatorship and Democracy Under 

Gorbachev and Yeltsin (New Brunswick: Transaction Publishers, 1998), s. 120. 



   40 

Tu nejvýznamnější proměnu celé situace v zemi dokonale (o pár let později) popsal jediný 

sovětský prezident historie: „Vrátil jsem se z Forosu do jiné země a jako jiný člověk.“158 Jenže těmito 

slovy to Gorbačov popsal až s odstupem. Ještě po návratu z Krymu věřil v pokračování socialismu, byť 

s demokratickými prvky.159 Teď se před jeho očima odvíjel obraz převratu, který znamenal definitivní 

odtržení ruského obyvatelstva od Komunistické strany i Sovětského svazu. V okamžiku, kdy bylo 

evidentní, že Jelcin a jeho přívrženci dosáhli pádu pučistů, připomínaly oslavy spíše konec Gorbačovova 

režimu. Byly ničeny Leninovy sochy, pomníky a v ulicích převládaly ruské vlajky. Jelcin definitivně 

ovládl celkovou situaci.160  

Jelcin na rozdíl od Gorbačova dokázal stále přesvědčit masy o tom, že jim rozumí a chápe je, a 

také uměl ukázat svou lidskou tvář. Gorbačov nedokázal sebrat síly a odjet po příletu k budově 

parlamentu, aby osobně poděkoval na místě, kde se za jeho propuštění demonstrovalo a kde občané 

riskovali své zdraví a někteří i životy.161 Velmi výrazně se rozdíl mezi Jelcinem a Gorbačovem ukázal 

na pohřbu tří mladých obránců Bílého domu. Gorbačov se až teprve v tuto chvíli objevil před lidmi na 

veřejnosti, aby udělil těmto obráncům demokracie titul Hrdina Sovětského svazu.162 Mohlo to být 

zamýšleno jako hezké gesto, ale v kontextu událostí vyznělo příliš studeně. Naproti tomu Jelcin, který 

vystoupil krátce po Gorbačovovi, pronesl velmi lidský a emotivní projev: „Byly to naše děti, které 

spěchaly bránit čest Ruska, jeho svobodu, jeho nezávislost, naší demokracii…Odpusťte mi, Vašemu 

prezidentovi, že jsem nebyl schopen bránit a ochránit Vaše syny.“163 Nebylo pochyb, kdo je pro 

Moskvany skutečným hrdinou.  

Gorbačov začínal chápat, jak moc se situace od chvíle kdy odjel na dovolenou na Krym, 

změnila. V zemi probíhal v podstatě stále převrat a pád sovětského režimu se definitivně a nezadržitelně 

blížil. Hned 22. srpna nechal Jelcin zatknout ve jménu Ruské federace ministry obrany a státní 

bezpečnosti Sovětského svazu.164 Ještě před pár dny, něco nepředstavitelného, aby republikový 

představitel udělal takovéto rozhodnutí, které bezpochyby příslušelo prezidentovi SSSR. Jenže 

moskevské dvojvládí, které během měsíců posledního roku převažovalo z jedné strany na druhou, bylo 

u konce.165   

Následující den se objevil Gorbačov na zasedání Nejvyššího sovětu RSFSR. Zasedání bylo 

přenášeno živě v televizním vysílání. Když v červnu skládal Jelcin prezidentskou přísahu, měl za sebou 

sovětskou vlajku Ruské federace, se srpem a kladivem, tak jak byla oficiální od roku 1954. Teď 
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v Nejvyšším sovětu RSFSR byla umístěna trikolóra, kterou Rusko používalo ještě před komunistickým 

převratem.166 Ze záznamu167 je jasně patrné, jak delegáti nejprve upřímně ocenili potleskem snahu 

Gorbačova odpovídat více než hodinu na předkládané otázky. Do chvíle, než byla položena otázka, zda 

by ve světle nedávných událostí neměla být komunistická strana postavena mimo zákon, jako zločinecká 

organizace. Gorbačov oponoval. Poté přistoupil Boris Jelcin a ukázal sovětskému prezidentovi přepis 

pořízený ministrem životního prostředí Nikolajem Voroncovovem, z něhož plynulo, že většina členů 

sovětské vlády se postavila na stranu pučistů.168  

Jelcin velmi rázným tónem překvapenému Gorbačovovi nařizoval, aby tento přepis přečetl. Ten 

odmítl. Stejně tak, aby se připojil k podpisu zakazující komunistickou stranu. Jelcin následně podepsal 

výnos rozpuštění činnosti komunistické strany na území Ruské federace.169 Obyvatelé Ruska, kteří 

sledovali tyto záběry v přímém přenosu v televizním vysílání, měli z tohoto střetnutí Jelcina a Gorbačova 

jednoznačné vyústění: rozhodující a progresivní silou v zemi je Boris Jelcin. Gorbačov se s notnou 

dávkou zpoždění rozhodl zachraňovat to, co bylo ještě možné. Rozpustil vládu SSSR a nahradil ji 

komisí, do které za předsedu dosadil Jelcinova spojence Silajeva. Zároveň rozpustil Ústřední výbor 

KSSS a opustil pozici generálního tajemníka.170 To vše se ale zdálo jako poslední zoufalé kroky. Jelcin 

a jeho demokratičtí přívrženci tak dokončili svůj převrat. Moc Sovětského svazu i sovětského prezidenta 

byla naprosto minimalizována. Komunistická strana, v jejíž obnovu Gorbačov tak dlouho věřil, 

rozpuštěna. Ideologie, díky níž svět setrvával po čtyřicet let ve studené válce, již nebyla na území SSSR 

podporována.  

24. srpna vyhlásila nezávislost Ukrajina, 25. srpna Bělorusko, poté Moldávie a do konce srpna 

ještě také Ázerbájdžán, Uzbekistán a Kyrgyzstán. 6. září byla uznána nezávislost pobaltských zemí. 

Ruský prezident Boris Jelcin se se svými spolupracovníky přestěhoval do jedné z budov kremelského 

komplexu. Duální moc získávala v tu chvíli zřetelný obraz disproporce. Jeho sousedovi z Kremlu, 

sovětskému prezidentu Gorbačovovi, se území, na kterém mohl uplatnit svou moc, ztenčovalo doslova 

každým dnem.171 Gorbačov zůstával pouhou loutkou. Účastnil se sice jednání o budoucí ekonomické 

unii republik SSSR, ale především proto, aby představitelé neruských republik měli pocit, že Jelcin nemá 

příliš navrch, a také přítomnost Gorbačova působila jako uklidňující element pro amerického prezidenta 

George H. W. Bushe, který stále doufal v určitou kontinuitu vztahů USA a SSSR.172 

                                                 
166 Vlajka Ruské federace v podobě trikolóry byla znovu přijata 22. 8. 1991, na počest vítězství nad pučisty. 

V roce 1994 byl tento den v Ruské federaci ustanoven Národním dnem státní vlajky. Více například zde: Robert 

A. Saunders, Vlad, Strukov, Historical Dictionary of the Russian Federation (Lanham: Scarecrow Press, 2010), 

s. 193. 
167 Moscow putsch end USSR, FilmImages Youtube Channel, In: Youtube [online]. 03. 08. 2011 [vid. 01. 03. 

2015]. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=Wwlb_UKyWUU. 
168 Colton, Yeltsin: A Life, s. 202.  
169 Plokhy, The Last Empire, s. 144. 
170 Tamtéž, s. 147. 
171 Tamtéž, s. 173. 
172 Plokhy, The Last Empire, s. 187-188. 
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Na rozhodující jednání ale nebyl Gorbačov přizván. Odehrálo se 8. prosince v Bělověžském 

pralese, v rezidenci Viskuli, poblíž Brestu. Zde se setkal prezident Ruska Jelcin s prezidentem Ukrajiny 

Kravčukem. Ti společně získali souhlas Stanislava Šuškeviče, předsedy Nejvyššího sovětu Běloruska, 

aby byl Svaz sovětských socialistických republik rozpuštěn. Jeho nástupcem se měl stát volný svazek 

nazvaný Společenství nezávislých států. Další sovětské republiky se ke Společenství přidaly.    

21. prosince 1991 vydalo jedenáct republik (vyjma Pobaltských států a Gruzie) prohlášení o 

konci Sovětského svazu. Krátce poté se setkal Jelcin s Gorbačovem, aby se shodli, že funkce prezidenta 

neexistujícího státu je zbytečná. Rudá vlajka s komunistickými symboly byla nahrazena ruskou 

trikolórou 25. prosince, ve chvíli kdy první a zároveň poslední sovětský prezident odstoupil.173 Ve stejný 

den Nejvyšší sovět RSFSR schválil s okamžitým účinkem přejmenování názvu státu z Ruské sovětské 

federativní socialistické republiky na Ruskou federaci (Rusko).174  

Když v prosinci 1989 Michail Gorbačov a George H. W. Bush neformálně ukončovali 

studenoválečnické zbrojení u maltských břehů, bylo nepředstavitelné, že by se formální konec studené 

války odehrál v okamžiku, kdy Sovětský svaz nebude existovat. V únoru 1992 Jelcin za nástupnický 

stát SSSR, tedy Ruskou federaci, podepsal spolu s Bushem ve Washingtonu smlouvu o přátelství a 

partnerství mezi Ruskem a USA.175 Půl roku od srpnového puče byl Jelcin konečným vítězem i na 

mezinárodní scéně. 

 

 

6. Post coup d´etat  

 
Členové Výboru pro výjimečný stav byli s výjimkou Puga, který spáchal sebevraždu, zatčeni a 

souzeni. K překvapení Vladimira Krjučkova byli, jak již bylo zmíněno, zatčeni ruskými úřady, nikoliv 

svazovými, jak se dalo předpokládat.176 Krjučkov následně žádal o přijetí u v té době stále sovětského 

prezidenta Michaila Gorbačova, a omlouval se jemu i jeho manželce.177  

Přesto to nakonec nebyl tehdejší sovětský prezident, kdo pučisty amnestoval. Hlavní vyšetřovatel 

ruské prokuratury označil šest z pučistů za hlavní strůjce dlouhodobě plánovaného převratu. Dále bylo 

připravováno obvinění na dalších šestnáct osob, postupně zapojených do puče.178 Všichni měli být 

odsouzeni za zradu v podobě spiknutí. Již na konci roku 1992 byli všichni propuštěni z vazby. Soud měl 

probíhat na jaře 1993, ale byl neustále odkládán. V únoru 1994 byla všem obviněným udělena amnestie, 

                                                 
173 Kotkin, Armageddon Averted:The Soviet Collapse, s. 110-111. 
174 The Belavezha Accords signed, Presidantial Library named after Boris Yeltsin Site [online], 

http://www.prlib.ru/en-us/History/Pages/Item.aspx?itemid=749 (staženo 19. 1. 2015). 
175 Michael, Wines, Bush And Yeltsin Declare Formal End To Cold War; Agree To Exchange Visits ' NY Times 

site [online], 2. 2. 1992, http://www.nytimes.com/1992/02/02/world/bush-and-yeltsin-declare-formal-end-to-

cold-war-agree-to-exchange-visits.html (staženo 11. 1. 2015). 
176 Plokhy, The Last Empire, s. 130. 
177 Kotkin, Armageddon Averted:The Soviet Collapse, s. 102 -103. 
178 Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, s. 191-192. 
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kterou jednoznačně prosadil ruský parlament (duma). Jeden z nejvíce radikálních pučistů generál 

Varennikov amnestii odmítl a posléze dosáhl osvobození ruským Nejvyšším soudem v srpnu 1994.179 

A právě Varennikov přišel během soudního líčení s otevřeným obviněným Gorbačova, že sám 

sovětský prezident byl jedním z pučistů a v rozhodující okamžik ostatní zradil. Tedy, že se nejednalo o 

puč proti Gorbačovovi, ale o puč proti antikomunistickému směřování země, a Gorbačov byl všeho 

součástí. Ten to samozřejmě rezolutně odmítl jako lži.180 Další z pučistů Vasilij Starodubcev později 

prohlásil: "Byli jsme ruce a zbraně Gorbačova, věděl všechno."181 

Mnohem podstatnější ale je, že sám Boris Jelcin v rozhovoru v roce 2006 ke svým 75. narozeninám 

prohlásil, že Gorbačov nebyl jen nevinnou obětí celé situace: „Věděl (Gorbačov) o všem (o puči) od 

samého počátku. Existuje pro to zdokumentovaný důkaz. Během puče byl informován (o plánech) a 

čekal celou dobu (aby viděl) kdo vyhraje, ti nebo ti druzí. V každém případě, to pro něj byla win-win 

situace.“182 Příběh, na kterém byla postavena samotná existence nezávislé Ruské federace, i legitimita 

jeho hrdinské aury ze srpnových událostí, Boris Jelcin rok před svým skonem v podstatě zbortil. 

  

 

Závěr 

 
 Boris Jelcin, krátce poté co se puč vedený Krjučkovem ukázal jako neúspěšný, pronesl slova o 

tom, že touto událostí skončilo století strachu a započalo nové. Jaká ale byla skutečná role tohoto 

nejvyššího představitele Ruska během srpnových událostí, a období, které jim předcházelo a 

následovalo, jsem se snažil zjistit ve své práci. Velmi podstatné bylo prozkoumat vývoj Sovětského 

svazu a pozici Borise Jelcina v něm, před samotným pučem. Jelcin se po prvotním vzestupu až do pozice 

šéfa komunistů v hlavním městě SSSR ocitl v nemilosti strany a jejích nejvyšších představitelů. Zjistil 

jsem, že vývoj pozice Borise Jelcina je poměrně úzce svázaný vymezením se proti generálnímu 

tajemníkovi strany, strůjci perestrojky a prezidentovi SSSR Michailu Gorbačovovi. Jelcin po původní 

spolupráci rozhodně cítil značný stupeň rozladění, že se mu nedostávalo podpory od Gorbačova, až byl 

donucen na čas nejvyšší politiku opustit.  

                                                 
179 Colton, Yeltsin: A Life, s. 283., také Carey, Goldberg, Legislators Pardon Yeltsin Opponents : Russia: The 

253-67 vote declares amnesty for alleged coup plotters and those charged in battle for Parliament. Reformist 

deputy calls measure 'beginning of civil war.' LA Times site [online], 24. 2. 1994, 

http://articles.latimes.com/1994-02-24/news/mn-26803_1_civil-war (staženo 11. 1. 2015). 
180 Carey, Goldberg, I'm No Coup Plotter, Gorbachev Thunders : Russia: Ex-Soviet leader denies complicity in 

1991 attempted putsch during treason hearing against a chief conspirator, LA Times site [online], 8. 7. 1994, 

http://articles.latimes.com/1994-07-08/news/mn-13276_1_soviet-union (staženo 11. 1. 2015). 
181 Charles, Clover, Last days of the USSR, Financial Times site [online], 19. 8. 2011, 

http://www.ft.com/cms/s/2/c778192e-c94a-11e0-bc80-00144feabdc0.html#axzz3Wnn94ut2 (staženo 11. 1. 

2015). 
182 Victor, Yasmann,  Russia: Yeltsin Accuses Gorbachev Of Complicity In 1991 Coup, Radio Free Europe 

Radio Liberty [online], 2. 2. 2006, http://www.rferl.org/content/article/1065371.html (staženo 11. 1. 2015). 
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 Boris Jelcin se po návratu do politiky velmi rychle začal orientovat na ruské prostředí a dá se 

říci, že jeho postoj byl podle zjištěných okolností velmi autonomní, a existence Sovětského svazu byla 

pro něj v podstatě překážkou. O to více, že sovětský prezident byl pro Jelcina nespolehlivým partnerem 

v řešení ekonomických problémů, viz program 500 dní, i národnostních nepokojů, viz krveprolití ve 

Vilniusu. Jelcin postoje sovětského prezidenta a jeho režimu odsuzoval. Tyto Jelcinovy antipatie ještě 

zesílily sestavením konzervativní vlády SSSR, kterou jmenoval Gorbačov. Jelcin se stal cílem kampaně 

konzervativců i samotného Gorbačova. Ačkoliv se zdálo, že na počátku jara 1991 se Gorbačov snažil 

více s Jelcinem spolupracovat, především s ohledem na novou svazovou smlouvu, při červnové kampani 

pro prezidentské volby Ruské federace vyvinul úsilí, aby Jelcin zvolen nebyl. Ten ale ke svému úspěchu 

Gorbačova nepotřeboval, přesto pro uplatňování samostatné politiky, představoval pro Jelcina Gorbačov 

problém. Musel s ním dovršit vyjednávání podmínek nové svazové smlouvy tak, aby Ruská federace (v 

té době ještě Ruská sovětská federativní socialistická republika) získala co nejvýznamnější 

ekonomickou samostatnost. Úmysly a role Borise Jelcina byly v té době naprosto srozumitelné a 

průkazné.  

 V okamžiku, kdy se samozvaně ujal moci v Sovětském svazu tzv. Výbor pro výjimečný stav a 

víceméně ovládal zemi po následující tři dny, se situace stala značně nepřehlednou a i po mnoha letech 

téměř nevysvětlitelnou. Jednou ze zásadních otázek tohoto období je role ruského prezidenta. Z hlediska 

mé práce není podstatné, zda byl ten sovětský, tedy Gorbačov obětí pučistů nebo jejich spojencem. Pro 

mě jsou důležitá zjištění, že informace, s kterými pracoval Jelcin, jednoznačně ukazovaly, že Gorbačov 

byl nezákonně svržen. Jelcin se okamžitě postavil za sovětského prezidenta, a za jeho návrat do úřadu. 

Jelcin také podnikl velmi rázné kroky, aby moc pučistů omezil: vyzval armádu a KGB na území Ruska, 

aby poslouchaly jeho rozkazy, a nikoliv Jazova či Krjučkova nebo Janajeva. Je pochopitelné, že všechny 

tyto kroky neměly za cíl jen a pouze pomoc Gorbačovovi ze zajetí, ale zároveň ochránit ruského 

prezidenta, ruské představitele i občany. Jelcin se během puče snažil nalézt spojence, jak na domácí 

půdě, tak v zahraničí. Z toho co jsem zjistil je bezpochyby, že role Borise Jelcina byla velmi pozitivní, 

pokud nahlížíme na to, jaký vliv měl na ztroskotání konzervativního převratu.  

 Přesto zůstávají otázky, které nelze zodpovědět, a pravděpodobně nebudou zodpovězeny, dokud 

nebudou otevřeny sovětské (ruské) archívy z tohoto období. Tou nejzásadnější otázkou je, jak je možné, 

že tak vlivní pučisté, v jejichž středu se nacházel Kjručkov, šéf obávané KGB, udělali tolik chyb, z níž 

vyčnívá ta, proč nebylo zajištěno, aby byl eliminován hlavní nepřítel konzervativních komunistů: Boris 

Jelcin.  Dokonce mu nebylo znemožněno komunikovat s médii. Jeho hrdinství, tak bylo značně 

podpořeno tím, že nebyl od pučistů omezen na svobodě.  

 Jelcinovo ovládnutí veřejného mínění, jak pomocí médií, tak pomocí propagandistických 

nástrojů naprosto překonalo aktivity pučistů. To byl rovněž velmi důležitý aspekt těchto srpnových dnů.  

 Dalším důležitým zjištěním pro mě bylo to, že ačkoliv se během pokusu o převrat zdálo, že 

Jelcin spolu se svými spolupracovníky zachraňují Sovětský svaz, a že si pouze přejí jeho reformu 

směrem k větší nezávislosti republik v ekonomické a politické oblasti, v relaci nové svazové smlouvy, 



   45 

kterou koncem července odsouhlasil společně s Nazarbajevem a Gorbačovem, byl konečný výsledek 

událostí jiný. Boris Jelcin díky svým aktivitám během puče získal kredit k přebrání značné ekonomické 

a politické moci, která původně patřila prezidentovi Sovětského svazu. Stejně tak převzal pravomoci, 

které mu umožnily získat pro Rusko významnější nezávislé postavení a udělat ze sovětského prezidenta 

Gorbačova pouhou politickou loutku. Dalšími následujícími kroky se Jelcinovi v podstatě povedlo 

docílit konce Sovětského svazu. Po získaných zjištěních se přikláním spíše k pohledu, že souběžně 

s pučem konzervativců, probíhal pokus o změnu režimu vedený Jelcinem, jehož cílem bylo 

minimalizování vlivu Sovětského svazu na chod svazových republik do takové míry, až se Sovětský 

svaz a také jeho prezident stali nadbytečnými. Jelcin tak získal nezávislost pro Ruskou federaci a dosáhl 

pádu Sovětského svazu. 

Jelikož se v celém souběhu událostí objevuje mnoho nejasností, nelze konstatovat, že role Borise 

Jelcina během srpnového puče je přesně definovatelná. Nicméně ze zjištěných skutečností je jeho 

pozitivní vliv na svržení režimu, který se pokoušeli nastolit konzervativní komunisté z Výboru pro 

výjimečný stav, naprosto evidentní. Ale jak jsem již zmínil, je také zřejmé, že současně Jelcin situaci 

využil k odstranění nejzásadnějších překážek pro existenci nezávislého Ruska a síly své moci, které pro 

něj představovali sovětský prezident a Sovětský svaz.  

 

 

Summary 

 
The work deals with an attempted coup in the Soviet Union in 1991 and the role of Boris Yeltsin 

during it. The experiment carried out with the intention of conservative communists to stop the 

democratic development of the country and turn it toward the communist dictatorship. The main findings 

include the fact that Russian President Boris Yeltsin played a positive role in this coup attempt failed. 

On the other hand, thanks to Yeltsin position, which he gained during the coup, able to direct the course 

of events to the collapse of the Soviet Union. 

I explored the political development of the Soviet Union after the collapse of the Eastern Bloc, 

I focused on it, what position was in the Soviet Union, Boris Yeltsin. I found that the development of 

the position of Boris Yeltsin is quite closely tied to the definition of the Secretary General of the party, 

architects of perestroika and the Soviet Union President Mikhail Gorbachev. Yeltsin after the initial 

cooperation definitely felt a considerable degree of resentment at the time and had to leave politics. 

 

Boris Yeltsin after returning to politics focused on Russia and we can say that the Soviet Union 

was an obstacle for him. The more that Soviet President Yeltsin was for an unreliable partner in solving 

acute problems of Soviet and Russian companies. Soviet President Yeltsin for his political views 

condemned. This mutual negative attitude is exacerbated assembling the Conservative government of 
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the USSR, nominated by Gorbachev. Yeltsin became the target of a campaign of conservatives and 

Gorbachev. Although it seemed at the beginning of spring 1991, Gorbachev tried to cooperate more 

with Yeltsin, particularly with regard to The New Union Treaty. But then Gorbachev has made efforts 

to prevent the election of Yeltsin as Russia's president. 

Anyway Yeltsin became president of Russia and the negotiations on the new union treaty greatly 

advanced. Shortly before signing the coup occurred in the country. At the moment when the self-

proclaimed took power in the Soviet Union called. The Committee on the state of emergency and more 

or less dominated the country for the next three days, the situation has become very confusing and even 

after many years of almost inexplicable. One of the fundamental issues of this period is the role of the 

Russian president. In terms of my work it is not important whether it was the Soviet one, that Gorbachev 

coup victims or their ally. For me, the important finding that information, with whom he worked Yeltsin, 

clearly showed that Gorbachev was illegally overthrown. 

Yeltsin immediately stood up for the return of Gorbachev back into office as Soviet president. 

Yeltsin also took very resolute steps to limit the power of the coup: the military and called on the KGB 

in Russia to obey his orders and not Yazov or Kryuchkov or Yanajev. It is understandable that all these 

actions were not intended and only support Gorbachev from captivity, but at the same time protect the 

Russian president, Russia's leaders and citizens. Yeltsin during the coup tried to find allies, both at home 

and abroad. From what I found out is no doubt that the role of Boris Yeltsin was very positive when we 

look at what kind of impact he had on the failure of conservative coup. 

But questions remain and probably will not be answered until they opened the Soviet (Russian) 

archives from this period. The most important question is how is it possible that so influential plotters 

in whose center was Kryuchkov, head of the dreaded KGB, made so many mistakes, from which stands 

out the why was not ensured in order to eliminate the principal enemy of the conservative Communists: 

Boris Yeltsin. Yeltsin could even communicate with the media. His heroic aura, and was supported by 

the fact that the coup was not limited to freedom. 

Although during the coup attempt appeared that Yeltsin with his collaborators are saving the 

Soviet Union, and that he only wishes Yeltsin union reform towards greater economic and political 

independence of the republics was the end result of different events. Boris Yeltsin of its activities during 

the coup to take too much credit gained considerable economic and political power, which belonged to 

the president of the Soviet Union. Likewise assumed powers that allowed him to get to Russia significant 

independent position and make of Soviet President Mikhail Gorbachev merely a political puppet. The 

following additional steps are basically Yeltsin managed to reach the end of the Soviet Union. 
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