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Vymezení tématu a jeho přínos

 Studená válka představuje fenomén, jímž se prakticky od jejího vypuknutí v druhé 

polovině 40. let 20. století intenzivně zabývá nepřeberné množství vědců - politologů, 

historiků, bezpečnostních analytiků či expertů na mezinárodní vztahy. Dá se tvrdit, že nyní, 

pětadvacet let po konci studené války, jsou základní kontury a průběh tohoto zcela 

specifického konfliktu uspokojivým způsobem zmapovány napříč mnoha vědeckými obory. 

Uvedená skutečnost však neznamená, že by veškeré aspekty a faktory přes čtyři dekády 

trvajícího a značně dynamického historického procesu byly analyzovány do potřebné 

hloubky, případně s dostatečným časovým odstupem, který je pro jakýkoliv nezaujatý a 

svědomitě vedený výzkum nezbytný.  

 Jednou z neoddělitelných charakteristik bipolárně rozděleného studenoválečného světa 

byla i existence dvou mocenských bloků zastřešených velkými vojenskopolitickými pakty - 

západní Severoatlantickou aliancí a východní Varšavskou smlouvou. Právě pro druhý 

uvedený pakt, byť ne zcela výlučně, platí výše uvedené; ani více než dvě desetiletí po jeho 

rozpadu neexistuje komplexní historická monografie, která by uspokojivě analyzovala jeho 

šestatřicetiletou existenci. Aliance Sovětského svazu a jeho evropských satelitů přitom 

nezasahovala pouze do vývoje studené války. Organizace byla nepochybně důležitou součástí 

mocenské reality tehdejší sovětské zájmové sféry v Evropě. Nepředstavovala pouze formální 

zastřešení spojeneckých vazeb v daném geopolitickém regionu. Jejím prostřednictvím 

mnohdy docházelo k ovlivňování významných procesů odehrávajících se v tzv. východním 

bloku. Jménem paktu byla často též formulována zahraniční a bezpečnostní politika 

Sovětského svazu a jeho satelitů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby historiografie zabývající 

se studenou válkou a především sovětskou zájmovou sférou na "starém kontinentě" 

Varšavskou smlouvu a její reálnou úlohu pečlivě prozkoumala a zhodnotila. Snad i kvůli 

tomu, že minimálně české veřejnosti se v souvislosti s Varšavskou smlouvou většinou 

vybavuje pouze potlačení pražského jara armádami hned pěti členských států paktu v roce 

1968. Ostatní aspekty fungování této aliance zůstávají poměrně neznámé. Případně se omezují 

na některá mediální senzaci vyvolávající témata, jakými jsou dislokace sovětských jaderných 

střel na území členských států či z kontextu reality studené války často vytrhané plány na 

vojenskou ofenzívu do západní Evropy. 

 K zásadnímu rozšíření vědeckého poznání Varšavské smlouvy se snaží přispět i tato 

doktorská disertace. Jejím cílem je na základě aktuálně dostupných primárních pramenů, edic 
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dokumentů a sekundární literatury komplexně analyzovat historii uvedené organizace v době 

vrcholné vlády sovětského vůdce Leonida Iljiče Brežněva a relativně krátkého intermezza 

jeho nástupců, Jurije Vladimiroviče Andropova a Konstantina Ustinoviče Černěnka. Časově 

je ohraničena březnem 1969 a květnem 1985. Tato data nejsou náhodná. V prvním případě se 

jedná o moment, kdy aliance přijetím reformy svých vojenských struktur završila prvotní 

etapu existence a došlo k ukončení jejího počátečního formování. Na uvedené období let 

1955-1969 jsem se zaměřil ve své magisterské diplomové práci "Varšavská smlouva. Počátky 

a krize" obhájené na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v 

roce 2010. Z ní vycházela i má práce rigorózní, kterou jsem pod názvem "Varšavská smlouva 

v 50. a 60. letech" na stejném pracovišti obhájil o rok později. Tato doktorská disertace tedy 

plynule navazuje na můj předchozí výzkum Varšavské smlouvy. Druhé datum, květem 1985, 

se v tomto případě vztahuje k prodloužení platnosti organizace, jejíž třicetiletá validita tou 

dobou vypršela. Tehdy se v Sovětském svazu již ujímal moci Michail Sergejevič Gorbačov. 

Následující proměny východního bloku, které měly značný dopad i na Varšavskou smlouvu 

samotnou, jsou již zcela specifickou historickou etapou vyžadující samostatný rozsáhlý 

výzkum.  

 

Struktura výkladu a metodologie  

 Obecným výzkumným záměrem bylo analyzovat vnitřní vývoj organizace Varšavské 

smlouvy, a jednoznačně tak definovat její skutečnou roli v mechanismech sovětské evropské 

zájmové sféry a její vliv na mezinárodní dění. Práce si v žádném případě nekladla za cíl mít 

charakter vojenské historie. Pokud však chceme vyložit dění v alianci komplexně, musíme se 

pochopitelně ve značné míře zabývat i jejími vojenskými, nikoliv pouze politickými 

strukturami. Výklad je tedy veden po těchto dvou paralelních liniích, které se v jistých 

momentech nevyhnutelně prolínají. Daný přístup koresponduje se skutečností, že po roce 

1969 fungoval vojenský a politický rámec Varšavské smlouvy do značné míry odděleně, jak 

je v textu několikrát ukázáno. V kapitolách, které se věnují vojenskému vývoji, jsem se snažil 

problematiku zasazovat do politického kontextu doby. Výše uvedená existence dvojkolejného 

mechanismu aliance totiž v žádném případě nesmí zastínit základní fakt, že v realitě států 

východního bloku si rozhodující slovo ve formulování základních kontur bezpečnostní 

strategie vždy udržovala politická moc; jak práce vysvětluje, doporučení vojenských elit byla 

v příslušných rozhodnutích brána v potaz, neměla však ultimativní charakter. V tomto ohledu 
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je vhodné doplnit, že podrobná analýza vztahu mezi politickou mocí a vojenským velením, 

který se v jednotlivých členských státech Varšavské smlouvy zřejmě lišil, značně přesáhuje 

rámec této disertace. Bylo však nutné alespoň rámcově nastínit, jaká situace v tomto ohledu 

panovala v Sovětském svazu. Jelikož východní supervelmoc měla na dění v alianci klíčový 

vliv, vyvstala potřeba objasnit, kdo vlastně ve zkoumaném období příslušnou agendu 

nastavoval. Předem upozorněme, že v tomto směru prezentované závěry nejsou s ohledem na 

nedostupné primární sovětské zdroje prezentovány jako kategorické. Není vyloučeno, že 

budoucí výzkum přinese jejich revizi.   

 Ačkoliv se výklad primárně zaměřuje na dění v samotné alianci a vývoj charakteru 

spolupráce členských států v jejím rámci, podstata fungování Varšavské smlouvy s sebou 

přináší nutnost zasazení těchto procesů do širších kontextových rovin. Problémy je nutné 

vyložit v rámci vývoje studené války, událostí ve východním bloku a v Sovětském svazu, 

jakožto klíčové mocnosti paktu. Práce si v žádném případě neklade za cíl být syntézou 

historie sovětské zájmové sféry v období let 1969-1985. Některé problémy jsou proto 

nastíněny pouze základním způsobem; tak, aby umožnily lépe pochopit podstatu dění ve 

Varšavské smlouvě samotné. Jistou výjimku představuje kapitola věnující se roli aliance v 

krizi polského komunistického režimu na počátku 80. let, kde se text některými aspekty 

tehdejšího vývoje zabývá hlouběji. I v tomto případě jsem se nicméně snažil držet se těch 

faktorů, které měly na Varšavskou smlouvu a její možné akce vliv - ať potenciální, či reálný. 

 Téma se může zdát na první pohled značně atraktivní, což je ale zavádějící. Je potřeba 

si uvědomit, že práce pokrývá dlouhé období šestnácti let. Střídaly se v něm momenty 

dramatičtější a dynamické, s časovými úseky strnulejšími, ze čtenářského hlediska 

nepochybně méně zajímavými. Úkolem vědecké historiografie nicméně není zaměřovat se 

pouze na přelomové a zásadní události. Pokud chceme skutečně pochopit historický proces v 

celé podstatě, nevyhnutelně musíme pokrýt dobové dění v jeho plné šíři, včetně období 

klidnějších, méně významných. Z tohoto důvodu se následující text může v jistých 

momentech jevit jako příliš obsáhlý a podrobný. Domnívám se však, že s ohledem na výše 

nastíněný záměr práce mají i tyto pasáže svůj smysl. Vzhledem k šíři heuristické báze mohou 

také v budoucnu posloužit dalším badatelům zkoumajícím vývoj východního bloku a studené 

války.  

 Při absenci komplexního historiografického díla k dějinám Varšavské smlouvy jsem se 

ve výkladu zaměřoval na fungování organizace samotné. Vezmeme-li v potaz obsáhlost 

tématu, nebylo možné přistoupit k obsáhlejší komparaci mechanismů východní aliance s těmi 
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panujícími touto dobou v jejím západním protějšku. Není pochyb o tom, že taková práce by 

byla velmi přínosná a v budoucnosti bude zajisté sepsána. Při rozsahu tématu jsem rovněž 

nemohl podniknout hlubokou výzkumnou sondu do jednoho z podstatných aspektů 

studenoválečné reality, totiž skutečného poměru vojenských sil mezi oběma mocenskými 

bloky. To samé platí o výši vojenských výdajů. Obě problematiky koneckonců zaměstnávají 

po dlouhá desetiletí celou řadu analytiků. Disertační práce tak tyto faktory zkoumá převážně 

na základě existující literatury. Hlubší archivní výzkum primárně zaměřený na danou oblast 

jsem neprováděl.       

 Časové vymezení práce naznačuje, že jsem se přiklonil k postupu, který vývojové fáze 

existence Varšavské smlouvy do značné míry ztotožňuje s působením jednotlivých 

sovětských vůdců. Ačkoliv je jako začátek práce uváděna reforma aliančních vojenských 

struktur, její přijetí v zásadě koresponduje s momentem, kdy generální tajemník ÚV KSSS 

Leonid Brežněv po vojenském potlačení pražského jara konsolidoval svou mocenskou pozici 

v rámci sovětského politického vedení a můžeme začít skutečně hovořit o jeho vrcholné éře. 

Správnost takového přístupu se potvrdila i během samotného výzkumu. Ten jasně prokázal, 

že to bylo právě nejvyšší vedení Sovětského svazu, kdo suverénně definoval ráz vojenské i 

politické spolupráce ve strukturách Varšavské smlouvy.  

 Výklad se v zásadě drží chronologické linie. V členění kapitol lze vypozorovat tři 

základní etapy, které reflektují podtitul práce "Vrchol a cesta k zániku". Prvním je období do 

roku 1975, resp. do podpisu Závěrečného aktu KBSE. Tento moment lze považovat za 

politický vrchol Varšavská smlouvy. Následující etapa končí vypuknutím tzv. euroraketové 

krize a sovětskou invazí do Afghánistánu, tedy faktickým krachem procesu détente. Jak 

disertace ukazuje, aliance a její aktivita v těchto letech zažívaly především stagnaci. Poslední 

období let 1980-1985 se neslo v duchu tzv. druhé studené války. Navzdory dílčím pokusům o 

úpravu svých mechanismů se strnulé struktury paktu během této doby ukázaly jako zcela 

neschopné reagovat na tehdejší dynamické výzvy. Varšavská smlouva se tak definitivně 

vydala na cestu ke svému zániku.    

 Doktorská disertace je založena především na rozsáhlém archivním výzkumu. 

Hlavním užívaným postupem je tedy obsahová analýza příslušných dokumentů. Jedná se o 

materiály z českých, polských, německých a britských archivů, jejichž výčet se nachází níže. 

Z pochopitelných důvodů největší část pramenné báze tvoří dokumentace československé 

provenience. To platí především o vojenských pramenech. Mnoho procesů je tak zákonitě 

demonstrováno a vysvětlováno na československém případě. Přesto jsem se v nejvyšší možné 
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míře snažil, aby výklad nebyl veden z československé, ani jakékoliv jiné národní perspektivy 

a pokouším se v tomto směru vyvarovat obecného generalizování.    

 Při práci se sekundární literaturou jsem se rozhodl prakticky ignorovat díla 

sovětologického charakteru vzniklá před rozpadem Varšavské smlouvy. Jedná se ve velké 

většině o překonané analýzy, které by vytýčenému cíli - vyložit dění ve Varšavské smlouvě na 

základě primárních pramenů a vyvarovat se spekulacím - nikterak neprospěly. Relevantnější 

poznatky těchto prací jsou navíc většinou reflektovány v pozdějších historických dílech, na 

něž disertace odkazuje. S tím do značné míry souvisí i fakt, že pramenná báze čerpá v 

omezené míře z memoárů. Je to dáno nejen velmi omezeným počtem pamětí přímo se 

vztahujícím k historii Varšavské smlouvy, ale též skutečností, že tento druh pramene tvoří 

jeden z pilířů sekundární literatury. Během mého výzkumu se mi bohužel nepodařilo navázat 

spolupráci s žijícími pamětníky, kteří by se k některým analyzovaným procesům mohli 

relevantně vyjádřit, a vnést tak do výkladu další zajímavou perspektivu, která by zřejmě 

osvěžila mnohdy sterilní, nezáživnou řeč archivní dokumentace. Tento nedostatek kompenzuji 

alespoň užíváním již publikovaných výpovědí, především z řad bývalé východoevropské 

generality.       

 

Základní závěry  
 Vojenskopolitické aliance mají různý charakter. Navzdory politickým prohlášením a 

propagandistickým tezím bývá naprostá rovnost jejich členských států v praxi většinou 

pouhou iluzí. To platí především v případech, kdy spojenectví zahrnuje větší množství států 

disponujících rozdílnou reálnou vojenskou, hospodářskou a politickou silou. Z historického 

kontextu by bylo naivní domnívat se, že silnější mocnost, neřku-li supervelmoc, se v jistých 

momentech nepokusí v rámci aliance prosazovat své zájmy, které nemusí být vždy 

kompatibilní se zájmy menších spojeneckých zemí. Důležitá je míra dominance a užívané 

metody.  

 V případě Varšavské smlouvy vystupoval Sovětský svaz s dílčími proměnami po 

většinu existence této organizace jako faktický hegemon. Skutečnost, že v období, jímž se 

předchozí text zabývá, jednal oproti 50. a 60. letům s o něco větším taktem a v jistých 

chvílích i s alespoň iluzorním respektem vůči svým "spojencům", nebyla dostatečná k tomu, 

aby v něm nekomunisticky smýšlející část obyvatelstva členských států viděla reálného 

partnera a ochránce, jistého "staršího bratra". Naopak; během prvních tří desetiletí své 

existence se Varšavská smlouva stala symbolem podrobení se cizí mocnosti. V průběhu 
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velkých krizích východního bloku v letech 1956, 1968 a 1980-1981 se tak v určitém momentě 

vždy objevila kritika této formy spojenectví či alespoň reálných mechanismů organizace.  

 Toto vnímání Varšavské smlouvy se dobře ukázalo v polských událostech na počátku 

80. let. Jen s malou mírou nadsázky: Hrozba příjezdu tanků Varšavské smlouvy do ulic 

velkých měst Polska byla vnímána mnohem akutněji než nebezpečí "imperialistické agrese", 

proti němuž měla tato organizace podle oficiálních a propagandistických tezí představovat 

neprostupný štít. Historická zkušenost byla příliš silná. Pakliže si v roce 1968 možnost 

vojenského zásahu Varšavské smlouvy proti reformnímu procesu v Československu 

připouštěla poměrně malá skupina lidí, o 12 let později již obavy z takového scénáře panovaly 

od počátku nepokojů v Polsku. Skutečnost, že potlačení pražského jara nepředstavovalo 

oficiální akci organizace, byla v kontextu dění zcela nepodstatná. Časový interval dělící 

polské události od pražského jara byl přitom stejný jako v případě maďarského povstání a 

pokusu o liberalizaci reálného socialismu v ČSSR. Snad i z důvodu, že v roce 1956 Moskva 

nezasahovala za přímé vojenské asistence svých spojenců. Navíc 50. léta a tehdejší praktiky 

byly v druhé polovině 60. let považovány za v zásadě uzavřenou kapitolu.      

 Varšavská smlouva se v Brežněvově éře nestala hybatelem dění ve východním bloku. 

Její struktury fakticky nebyly výrazněji iniciativní. Agenda příslušných jednání se nastavovala 

jinde, nejčastěji v Moskvě. Namísto toho, aby aktivita v aliančním rámci představovala 

východiska pro vývoj v sovětské zájmové sféře v Evropě, nastal pravý opak. Procesy 

odehrávající se ve Varšavské smlouvě spíše odrážely obecný vývoj situace ve východním 

bloku, měnící se politiku Kremlu a proměny vztahu mezi Sovětským svazem a jeho 

evropskými satelity. Pro historika zabývajícího se dějinami východního bloku z toho vyplývá, 

že analýza situace v alianci pro něj bude nanejvýš "lakmusovým papírkem" a proměny v jejím 

rámci indikátorem obecnějších změn v uvedeném geopolitickém prostoru. Jejich kořeny a 

hybné síly však musí hledat jinde.  

 V Chruščovově období Varšavská smlouva dobře odrážela styl jeho celkové politiky 

uvedeného sovětského vůdce. Soubor v zásadě na sebe nepříliš navazujících, do hloubky 

nepromyšlených a nekoherentních kampaní korespondoval s nepravidelným, ad hoc 

svolávaným jednáním v rámci paktu. Brežněvovy změny pak souvisely s obecnými pokusy 

východní blok stabilizovat; do značné míry chaotická spolupráce měla získat jistý 

systematičtější ráz. Není zřejmě náhodné, že politický vrchol Varšavské smlouvy časově 

korespondoval s největší zahraničněpolitickou aktivitou sovětského Brežněvova vedení. 

Stejně tak nepochybně existuje souvislost mezi pozdější brežněvovskou stagnací a přechodem 
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aliance do jisté pasivity. Pokusy o úpravy mechanismů a chodu paktu v krátkém období jeho 

nástupců pak odrážely Andropovovo zjištění, že stávající vnitřní i zahraniční politika 

Sovětského svazu není udržitelná a jisté změny jsou nezbytné.  

 Výzkum celkově prokázal propastný rozdíl mezi vojenskými a politickými strukturami 

Varšavské smlouvy. Navzdory výrazným proměnám fungoval pakt v politické rovině i v 70. 

letech a první polovině následující dekády bez jakéhokoliv statutárního rámce. To mimo jiné 

usnadňovalo Moskvě možnost koncipovat schůzky podle jejích aktuálních potřeb a definovat 

jejich agendu. Chod vojenských struktur Varšavské smlouvy byl proti tomu vymezen 

mnohem jasněji. Jestliže na konci 80. let byla organizace z politického hlediska víceméně 

stále "lepenkovým hradem", jak ji označuje Vojtěch Mastný, z vojenského pohledu se jednalo 

o plně funkční spojenectví. Bez ohledu na charakter kooperace, především zcela jasnou 

dominanci Sovětského svazu, se v průběhu 70. let ve Varšavské smlouvě vytvořily zřetelné a 

propracované mechanismy spolupráce ozbrojených sil jejích členských států v době míru i 

války.   

 Význam Varšavské smlouvy z pohledu nástroje pro správu východního bloku je proto 

nezbytné hledat právě ve vojenské rovině. Z tohoto hlediska na přelomu 70. a 80. let 

představovala organizaci, v níž existoval systém pravidelných konzultací a interakce, v zásadě 

obsáhlých ucelených regulí a v neposlední řadě velmi silná loajalita vojenských představitelů 

většiny členských států vůči alianci samotné i její vůdčí mocnosti. Tento fakt nesmí být v 

žádném případě podceňován a zastíněn skutečností, že v politické rovině Varšavská smlouva 

nadále představovala skořápku, byť výrazně pevnější než při svém založení. V "lepenkovém 

hradu" ve skutečnosti touto dobou již vyčkávala silná a dobře organizovaná vojenská 

mašinerie.                 

 Vzhledem k těmto skutečnostem Varšavská smlouva zůstala zcela vázána na 

studenoválečnou realitu a především existenci východního bloku. Byla široce vnímána jako 

nástroj sovětské politické a vojenské vůle. Dodejme, že oprávněně. Jakékoliv pokusy 

vtisknout alianci nové mechanismy a agendu v Gorbačovově éře tak nemohly působit 

důvěryhodně. Není proto vůbec překvapivé, že po kolapsu komunistických režimů ve 

východní Evropě po roce 1989 a rozpadu sovětského mocenského impéria v tomto regionu 

bylo formální rozpuštění Varšavské smlouvy jednou z nejaktuálnějších otázek. Aliance navíc 

tou dobou již fakticky odumřela. Nová mocenská garnitura v členských státech neměla 

sebemenší zájem usilovat o hlubokou reformu organizace, kde kořeny a fundamentální rysy 

spolupráce pocházely z Brežněvovy éry. Zkušenost navíc ukazovala, že v mnoha případech se 
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našly cesty, jakými se dala formálně existující pravidla obejít. Není divu, že vymanění se z 

takového svazku s Moskvou bylo chápáno jako zcela klíčový a logický krok. Plně objasnit a 

analyzovat průběh a charakter tohoto procesu, jehož zásadní důvody se formovaly v letech, 

jimiž se zabývala tato práce, je však již úkolem dalšího historického výzkumu.                                  
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