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Úvod

Moje bakalářská práce je  věnována událostem, které předcházely tzv. zimní válku let 

1939-1940. Finská republika byla jedinou zemí, která byla v prvním období druhé 

světové války napadena agresorem a dokázala se mu ubránit. V době, kdy 

Velkoněmecká říše okupovala Rakousko, část území Československa, část území 

Polska, Dánsko, Norsko, Lucembursko, Nizozemsko, Belgii a část území Francie, 

v době, kdy Svaz sovětských socialistických republik okupoval část území Polska, 

Lotyšsko, Estonsko, Litvu a část území Rumunska, v této době se Finsko dokázalo -  za 

značných geografických, ekonomických i lidských ztrát ubránit sovětské agresi.

Svoji práci jsem nazval druhé řešení, což ukazuje na skutečnost, že sovětská strana 

musela při snaze o dosažení předsevzatých plánů přistoupit к druhému řešení. První 

řešení, diplomatický nátlak, účinný vůči Estonské republice, Litevské republice a 

Lotyšské republice, se v tomto případě minul účinkem. Nastoupilo tedy řešení druhé, 

pohraniční provokace jako záminka brutálního útoku, který se nezaměřil jen na 

vojenské cíle, ale postihl od prvních okamžiků veškeré obyvatelstvo suverénního státu, 

jehož politická reprezentace si dovolila na této suverenitě trvat.1

Práce sleduje -  samozřejmě ve velmi stručné podobě -  Finskou republiku v proměně 

geopolitického postavení v první polovině 20. století, přičemž se úzce zaměřuje na 

oněch několik měsíců od srpna do listopadu 1939, kdy se změnil systém mezinárodních 

vztahů ve východní Evropě, daný vletech 1919 až 1921 uzavřením versailleského, 

tartuského a rižského míru.

Svoji práci jsem rozdělil do tří hlavních částí. První se věnuje postavení Finska v tzv. 

tajném protokolu sovětsko-německé smlouvy o neútočení ze srpna 1939. Druhá se 

zabývá sovětsko-fmskými diplomatickými jednáními na podzim 1939 a třetí se zabývá 

paralelními sovětskými přípravami na ozbrojený konflikt. Na rozdíl od původního 

projektu jsem se ještě rozhodl předsadit a dát na začátek první kapitoly několik 

odstavců, týkajících se geopolitického a historického ukotvení Finské republiky 

v daném prostoru.

1 Využil jsem  přitom základní ideje, kterou můj vedoucí práce publikoval ohledně sovětské okupace 
Československa v srpnu 1968, viz Fidler, Jiří: Bratrská agrese. Okupace Československa 21. 8. 1968. 
Praha, Havran 2003.
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Moje práce je po metodické stránce analýzou faktů, získaných z nejrůznějších zdrojů 

písemné povahy. Její rozsah nedovoluje více než pokus o postižení hlavní vývojové 

linie. T a je  dána skutečností, že vypuknutí druhé světové války dalo Sovětskému svazu 

volné ruce na celých jeho západních hranicích. Tajný protokol sovětsko-německé 

smlouvy nebyl z teritoriálního hlediska během podzimu 1939 až léta 1940 úplně 

naplněn, i když snaha sovětské straně rozhodně nechyběla. To, že Finsko jako jediné si 

zachovalo nezávislost a jen částečně menší územní integritu bylo dáno jak jeho 

schopností odporu, tak sovětskou neschopností tento odpor zlomit.

Literatury na téma sovětsko-fínské války je velmi mnoho a všechny knihy, které jsem 

použil při studiu, mají větší či menší množství informací o politickém počátku 

konfliktu. Kvůli jazykovým důvodům jsem využíval práce v češtině a angličtině, zčásti 

také v ruštině a polštině. Hlavním zdrojem zde pro mne byla van Dykova práce o 

zimní válce, zvláště její obsáhlá první kapitola, která se věnuje diplomatickému pozadí 

konfliktu. Obdobně důležitá je také nejnovější ruská literatura na dané téma.4 Použitelné 

jsou také ruské práce z devadesátých let,5 na rozdíl od ideologických děl 

komunistických historiků, jejichž práce jsou kvůli snůškám lží bezcenné.6 Česká 

odborná literatura má v této oblasti velký dluh, původní naše práce na dané téma 

neexistuje. Máme к dispozici jen několik souhrnných prací.7 Jediná česká kniha o 

sovětsko-fínské válce je překladem z angličtiny a jde spíše o literaturu faktu než o
8 ovědeckou monografii. Asi je  to způsobeno i pro nás nelichotivým srovnáním odporu 

vůči agresi vletech 1938 a 1939. Naopak polská produkce je rozsáhlá, využil jsem 

částečně přehlednou knihu o sovětské agresivní politice v dané době.9

2 Děkuji zde svému vedoucímu práce, který mi část knih zapůjčil ze své knihovny.
3 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001.
4 Sovetsko-finljandskaja vojna 1939-1940. T. 1-2. Sankt-Peterburg, Poligon 2003; Meltjuchov, Michail: 
Upuščennyj šans Stalina. Sovetskij Sojuz i borba za Jevropu 1939-1941. Moskva, Veče 2000.
5 Vojna i politika 1939-1941 gg. Moskva, Nauka 1999; Sovetsko-finskaja vojna 1939-1940 gg. Minsk, 
Charvest 1999.
6 Např. český překlad sovětského mnohosvazkového díla Dějiny druhé světové války 1939-1941. Sv. 2-3. 
Praha, Naše vojsko 1980.
7 Např. Moravcová, Dagmar -  Bělina, Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha, 
ISE 1998.
8 Engleová, Eloise -  Paananen, Lauri: Zimní válka. Sovětský útok na Finsko 1939-1940. Brno, Jota 1996.
9 Kastory, Andrzej: Zlowrogie s^siedztwo. Rosyjska politika wobec europejskich paňstw ošciennych w 
latach 1939-1940. Kraków, VN WSP 1998.
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Dokumentů na dané téma bylo vydáno dostatečné množství v různých edicích, využil 

jsem zde českou edici Pakty Stalina s Hitlerem. Zpracování ruských edicí v tomto 

případě nechávám na případné další studium.10

Na dané téma existuje mnoho internetových adres. Část z nich byla bohužel pro mne 

jazykově nedostupná, neboť jsou jen ve finštině." Mnoho dalších však má anglický 

ekvivalent, takže se stávají dostupnými. Z nich je třeba uvést denní přehled války,12 

nebo stránky zaměřené na ukázání války pomocí dokumentů a fotografií.13 Pro moji 

práci však byly nej významnější oficiální stránky, které jsou věnované zimní válce 

v angličtině.14 Sovětská/ruská strana speciální stránky na tuto problematiku nemá, 

mnoho důležitých informací se však nachází na stránkách, věnovaných dějinám 

sovětského vojska.15 Naproti tomu česká internetová produkce je chudá, kromě 

encyklopedických hesel je možné užít vlastně jenom článku Ignáce Pospíšila na portálu 

fronta.cz.16 Valná část informací, které jsou zde umístěny, však pojednává o bojových 

akcích, takže informací o diplomatických jednáních před válkou je zde dosti málo. 

Poněkud lepší je  množství informací o sovětských vojenských přípravách, kde je 

publikována celá řada dokumentů a ty jsem také využil.

Jak jsem již předeslal úvodem, tato práce má spíše charakter seznámení s problematikou 

a základními informačními zdroji. Téma se mi však jeví jako velice zajímavé a budu-li 

mít možnost, chtěl bych v jeho zkoumání pokračovat a své další výsledky prezentovat 

prostřednictvím diplomové práce.

10 Vedoucí práce mi v kopiích poskytl u nás téměř nedostupné svazky Dokumenty vnešnej politiky SSSR 
za roky 1939 a 1940, a edici dokumentů God krizisa 1938-1939, ale rozbor zde se nacházejících materiálů 
by asi vedl к nárůstu rozsahu této práce. Rád bych se však к tomuto tématu případně vrátil během 
magisterského studia.
11 Např. www.joensuu.fi/mekri/sotahistoria/talvisota.htm.
12 www.mil.fi/perustietoa/talvisota_eng/index.htm.
13 www.soldatkuvina.cjb.net/TalvisotaMain.htm.
14 www.wontwrwar.com.
15 www.rkka.ru.
16 Pospíšil, Ignác: Talvisota -  zimní válka I. In: www.fronta.cz/talvisota-zimni-valka-i, článek pochází z 
2. září 2003.
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Kapitola první

Finská republika a tzv. tajný protokol sovětsko-německé smlouvy ze srpna 1939

Finsko je dnes šestá nej větší evropská země,17 která se musí potýkat s drsnými 

klimatickými podmínkami. Asi jedna pětina území leží totiž za polárním kruhem, což 

znamená velmi chladné podnebí s teplotami, které v zimě klesají na průměrných -20 0 С 

a absolutních -40 ° С a níže. To, že podnebí je zde rozmanité dosvědčuje fakt, že během 

krátkého léta teplota může vystoupit vysoko nad 20 0 C.

Povrch Finska je převážně nížinatý, ale hustě zalesněný. Dvě třetiny jeho rozlohy 

pokrývají lesy. Dalším specifikem Finska je skutečnost, že okolo 10 % rozlohy 

pokrývají jezera, což také dalo Finsku je ho dnešní název, protože Suomi, oficiální 

název Finska znamená „ země jezer a močálů“.

Nejdelší hranici má Finsko s Ruskem, na severu s pak s Norskem a řekou Tomiojoki se 

Švédském. Západní pobřeží omývá Botnický záliv, na jihu pak záliv Finský. К  Finsku 

patří souostroví Ahvenanmaa (švédsky Aland) na jihozápadě s 3 000 ostrovy a 

ostrůvky, z nichž je  pouze 80 obydlených.

Tato dlouhá hranice samozřejmě znamená, že se Finsko muselo naučit nesnadný úkol, 

žít vedle velmoci jakou bylo sovětské Rusko. Byl to úkol o to těžší, že než se stalo 

velmocí Rusko, byla tu druhá velmoc Švédsko, která také významně ovlivňovala finské 

dějiny. Zimní válka, která je tématem mojí práce, představuje určitý mezník 

v oboustranných vztazích a také ve vztazích mezinárodních. Lze říci, že tato válka, která 

propukla mezi státy, které byly oba řádnými členy Společnosti národů, byla dalším 

fatálním selháním této organizace. Společnost národů, nedokázala vůbec přesvědčit 

Sovětský svaz, aby zanechal svých agresivních plánů a jediným aktem nějaké reakce 

bylo jeho vyloučení z této organizace. Byl to asi ten nejrazantnější čin této organizace, a 

zároveň také úplně zbytečný. Jasně se znovu ukázalo, že Společnost národů a její 

rezoluce nikoho nezajímají a že tedy systém kolektivní bezpečnosti v této podobě je 

zcela nefunkční. Projevilo se také to, že velmoci o které se tento systém opíral, jsou 

vnitřně rozkolísané a vojensky slabé. Pouhé dva měsíce od konce zimní války, kdy 

Německo zahájilo útok na Francii, tato předvedla kolaps, který nikdo neočekával, ale

17 Geografické informace viz Státy světa. Praha, Fragment 2001. Stručná historie země viz Honzák, 
František -  Pečenka, Marek -  Vlčková, Jitka: Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri 1995.
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který jasně předvedl, že doby, kdy Velká Británie s Francií měli hlavní slovo 

v mezinárodních otázkách je nenávratně pryč.

Finská státnost se čistě finskou stala až v moderních dějinách. Než se Finsko v roce 

1809 stalo součástí Ruského císařství, dlouhou dobu svoji existence bylo spjato se 

Švédským královstvím. Finové nechápali svoji existenci ve švédském područí jako 

nějakou tragédii a naopak byly fungující a loajální součástí Švédská. Finové bojovali 

například ve švédské armádě na bojištích třicetileté války a to ne v nijak zanedbatelné 

míře.

Ani v rámci střetávání Ruska a Švédská,18 ve kterém nakonec ztratilo Švédsko 

postavení velmoci se neobešla bez účasti finských vojáků. Třeba v bitvě u Narvy roku 

1700 jich bylo v rámci švédských vojsk okolo poloviny

Soupeření Ruska a Švédská dávalo tušit, že ze třicetileté války vzešlá velmoc Švédsko 

nedokáže svoje velmocenské postavení udržet v tváří tvář nastupující velmoci nové, 

Rusku. Porážka roku 1709 v bitvě u Poltavy, znamenala konec Švédská jako lokálního 

hegemona. Jakkoliv se ještě snažilo Švédsko svoje postavení obnovit, bylo jasné že už 

to není možné. Posilování moci Ruska se úzce dotýkalo také Finska. Přispělo к tomu 

také to, že ruský car Petr I., založil při ústí řeky Něvy nové hlavní město svojí říše. 

Budovat se začalo roku 1703 po dobytí menší pevnosti Nevanlinna, kdy tu dal Petr 

postavit námořní základnu a pevnost. Příznačné je, že ho jako hlavní město své 

ohromné říše prohlásil v roce 1709, kdy uštědřil švédské armádě rozhodující porážku 

v bitvě u Poltavy.

Poprvé pak bylo Finsko a Álandské ostrovy obsazeno Ruskem v roce 1712 a to nikoliv 

naposled. Podruhé se tak stalo vletech 1741-1743, kdy byla dokonce zavedena ve 

Finsku civilní ruská správa. V tomto období carevna Alžběta nabídla Finům autonomii 

v rámci ruské říše, čehož později litovala, protože když Finové nekladli Rusům skoro 

žádný odpor nebylo od věci uvažovat o přímém začlenění Finska do Ruska. Nakonec 

v mírové smlouvě uzavřené v Turku 1743 bylo Finsko Švédsku zachováno i když na 

druhé straně ovšem bylo z Finska ve prospěch Ruska odebráno opět kus území.

V období napoleonských válek se Rusko stalo řádným členem koncertu velmocí vedle 

kterého bylo Švédsko již pouze stínem své bývalé slávy. Když tedy bylo dohodnuto,

18 К rusko-švédskému soupeření viz Skřivan, Aleš -  Drška, Václav -  Stellner, František: Kapitoly 
z dějiny mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha, ISE 1994.



v rámci mírové smlouvy v Tylži v roce 1807,19 že Rusko musí donutit Švédsko zapojit 

se do kontinentální blokády, bylo jasné, že Švédsko nemá naději vzdorovat příliš 

dlouho. Docela překvapivě ale švédský panovník Gustav IV. Adolf neprojevil dostatek 

politické prozíravosti a tak Rusové mohli použít síly. Ruský car Alexandr I. se snažil 

střetnutí odvrátit, což dokumentuje fakt, že několikrát odložil vyhlášení války 

adresované do Švédská. V rámci výsledku této se Finsko dostalo přímo do područí 

Ruska a to více než na sto let.

Reakce na tuto změnu byly sice rozporuplné, nikoliv však docela negativní. Úředníci a 

šlechta se stavěli к novému pořádku neutrálně, к čemuž přispěl fakt, že politika 

posledních švédských králů měla pro Finsko katastrofální důsledky. Na druhé straně je 

pravda, že v některých oblastech se sedláci pouštěli do dosti nesmlouvavé partyzánské 

války. Situace se ale nakonec vcelku uklidnila, když se Rusové na nově připojeném 

území chovali docela korektně a když byl svolám finský sněm, na kterém byl přítomen 

car Alexandr I. Tam Finům zaručil, že ve Finském velkoknížectví budou ponechány 

věci jako dosavadní právní systém, politické uspořádání a co hlavně -  náboženství.

V roce 1812 byla dokonce ke stávajícímu velkoknížectví připojena část západní Karélie, 

nazývaná Staré Finsko, kterou Rusové od tehdejšího Finsko oddělili již v roce 1743.20 

Postoj finské veřejnosti к novým poměrům byl postupem času stále více a více ceněn u 

carského dvora. Finové byli pokládáni, alespoň do konce 19. století za věrné poddané. 

Můžeme to zdůvodnit třeba tím, že finské národní obrození dosud neproběhlo a finština 

žila podstatně ve stínu švédštiny, která byla naopak jazykem elit. Ve Finsku tedy 

neexistoval nacionalismus a Finové neviděli důvod se bouřit proti carovi, pokud 

považovali jeho vládu za spravedlivou.

Finská garda tak asistovala při potlačení polském povstání a ani během Krymské války 

nebyla nijak snaha využít momentální slabosti samoděržaví. Naopak samotní Finové 

projevovali aktivitu v tom, aby co nejdřív dřívější vazby se Švédském byly přeťaty a 

naopak kontakty Ruskem byly co nejtěsnější. Mam na mysli například komunikační síť 

nebo fiskální politiku.

19 Rozbor smlouvy viz Kovařík, Jiří: Napoleonova tažení II. Nejistá vítězství. Třebíč, Akcent 2003.
20 Vývoj postavení Finska v rámci Ruské říše viz Švankmajer, Milan a kol.: Dějiny Ruska. Praha, Lidové 
noviny 1995.
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Rusové na to reagovali vstřícně a to tak, že se to z dnešního pohledu zdá být přímo 

neuvěřitelné. Nebyly kladeny překážky rozvoji finštiny, který nabýval na síle zejména 

okolo univerzity v Turku.

Pak se ruská politika vůči Finsku ovšem přitvrdila, bohužel právě v době, kdy Finsko 

zažívalo hospodářský rozkvět a tím se i vzestup národního sebevědomí.21 To bylo 

umocněno rozvojem svébytné finské kultury. V hudbě a v poezii byly akcentovány 

národní prvky. Finská společnost procházela fází výrazného národního uvědomění, což 

souviselo s odklonem od švédštiny u vzdělaných vrstev. Je jasné, že když v této době 

přišla z Ruska snaha o rusifikaci a zvyšování hospodářských nároků vůči Finsku, 

setkalo se to u Finů s odporem. Tyto nové negativní vlivy zosobňoval nový generální 

gubemátor Nikolaj Bobrikov, jež byl jmenován v roce 1898. Jeho nová opatření, která 

měla za následek omezování finské autonomie, neustala ani po atentátu, který na něj byl 

proveden. Finsko bylo vystaveno silné rusifikaci, která dokonce vyústila v to, že do 

finských zákonodárných orgánů byly povoláváni ruský mluvící úředníci. Postupně se 

rozhodovací pravomoci přesunuly úplně vně Finsko. Finové na novou situaci 

odpověděli taktikou pasivní rezistence, která nebyla v některých případech zcela 

neúspěšná. Když byla zrušena finská armáda a Finové měli sloužit nově v ruské armádě, 

prostě odvody bojkotovali. Nakonec opravdu uspěli a sloužit nemuseli. Finové se tak 

vyhnuli účasti na rusko-japonské válce a rovněž na první světové válce. Nevýhodou 

ovšem bylo, že v roce 1918 neměli Finové žádnou armádu ani policii.

Reakce na tato ruská opatření, měla však poněkud hlubší dopad. Finové, kteří necítili 

dřív nic než potřebu autonomii v rámci ruské říše, docházeli pomalu к přesvědčení, že 

pravým a jediným cílem bude nakonec úplná samostatnost Finska. Tyto tendence, 

podobně jako i jiných případech umocnila první světová válka. Ta sice neznamenala pro 

Finy krvavé ztráty na frontě, ale za to intenzivní rusifikaci a strádání v důsledku války. 

Volání po samostatnosti bylo čím dál hlasitější.

Události v roce 1917 v Rusku měly samozřejmě vliv i na dění ve Finsku. Potíž tkvěla 

v tom, že různé politické proudy, které se měli možnost po parlamentní reformě v roce 

1906 vyprofilovat, směřovaly svoje sympatie к obdobným protějškům v Rusku. 

Zatímco se buržoazní strany shodovaly s rozsáhlými ústupky které navrhoval Kerenskij, 

sociální demokracie, nebo alespoň její levá frakce, sympatizovala s bolševiky. V tomto 

období neměla jejich sympatie ještě tolik politický podtext. Bolševici hlásali teze o 

sebeurčení a to bylo sympatické všem. Bolševici byly ovšem jenom okrajovou
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politickou frakcí, a na tu se nechtěly ostatní strany spoléhat. Jakkoliv nebyla politická 

scéna ve Finsku nijak výrazně radikální, válečné strádání, které znamenalo ve městech 

doslova hlad, znamenalo vytvoření dvou nesmiřitelných táborů a krvavé občanské 

války, která stála překvapivě mnoho životů. V souvislosti s vlastním tématem mojí 

práce, je třeba si uvědomit, že řada momentů s tohoto období, má určitou spojitost 

s událostmi okolo „zimní války“ a umožňuje je lépe pochopit.22

Finsko se ocitlo rozděleno mezi bojující strany rudých a bílých. Toto rozdělení 

nekoresponduje úplně s tím, jak bylo pojímáno v Rusku, ale rozebírat ideové rozdíly 

není účelem této práce. Podstatné je, že navzdory uznání samostatnosti Finska bolševiky 

byly nadále na jeho území přítomné ruské jednotky. Ty se sice měly stáhnout, ale 

nikterak s tím nepospíchaly. Místo toho byly oporou rudým. Ti, a to je nutné zdůraznit, 

měli sice umírněné a rozkolísané politické vedení, ale vedení vojenské si počínalo 

velice důrazně а к protivníkovi nesmlouvavě. Nebylo výjimkou ani střílení zajatců 

z druhé strany. Obyvatelstvo na území které kontrolovali rudí, nemělo pro jejich konání 

žádnou sympatii. Lidé z měst zejména bojkotovali úplně svojí práci, aby ani 

v nejmenším nepodporovali nový režim. Pro rudé se ukázalo, jak je těžké řídit chod 

státu, bez úředníků, učitelů a vůbec inteligence jako celku. Vedení bílých nemělo sice 

v držení průmyslové centrum státu, ale rudí se vzbouřily proti legitimním a zvoleným 

zástupcům lidu a to byl v dané chvíli podstatný argument. Německo totiž nabídlo svoje 

služby proti povstaleckým bandám. Tuto vojenskou pomoc se sice baron Mannerheim ( 

velitel bílých ) zdráhal přijmout, dokonce uvažoval o odstoupení, ale potom co 

Německo přistoupilo překvapivě na přísné finské podmínky, které mimo jiné 

zahrnovaly podřízení německých jednotek přímo pod finské vedení, nestálo intervenci 

Německa už nic v cestě. Po urputných bojích bylo dosaženo vítězství a 16. května 1918 

se konala v osvobozených Helsinkách vojenská přehlídka uspořádaná generálem 

Mannerheimem. Razance, s jakou se vítěz vypořádal s poraženým, je udivující. Polní 

soudy odsoudily к zastřelení přes 8 000 rudých vojáků, což není málo, když finská 

populace celá čítala jenom dva a půl miliónu osob. Dalších 12 000 zajatců zemřelo 

kvůli nedostatečné péči v zajateckých táborech.

Občanská válka, která v zemi vypukla, poznamenala významně vztahy Finska 

к okolním státům a pochopitelně také к jeho budoucí zahraniční politice. Do té doby

21 Engleová, Eloise -  Paananen, Lauri: Zimní válka. Sovětský útok na Finsko 1939-1940. Bmo, Jota 1996
22 Podrobněji viz Engleová, Eloise -  Paananen, Lauri: Zimní válka. Sovětský útok na Finsko 1939-1940. 
Brno, Jota 1996.
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totiž, nebylo Rusko bráno jako nějaký zásadní nepřítel. Vztahy к Rusku je  možno 

označit jako korektní, ke konci jako chladné, ale ne jako nepřátelské. Občanská válka 

ale vyhrotila nepřátelství ke komunistické ideologii a to tím víc, že její potření 

v samotném Finsku stálo mnoho krve. Nemilosrdné počínání vůči rudým, bylo také 

znásobeno strachem z nového propuknutí povstání, neboť jeho vůdci utekli za hranice. 

Německo se na druhou stranu stalo napříště protipólem к bolševismu v Rusku a to 

možná tím víc, že díky tomu, že Finsko během války vlastní armádu nemělo, kolem 2 

000 Finů prodělalo výcvik v německé armádě a stali se součástí nové finské armády. 

Fixace na Německo byla v tomto období před jeho porážkou v první světové válce 

obzvláště silná. Maršál Ludendorff považoval nezávislé Finsko a Ukrajinu za důležité 

činitele v omezování Ruska. Na finské straně byla vojenská síla Německa chápána jako 

přirozená záštita proti Rusku a někteří dokonce doufali že pomůže Finsku získat ještě 

část Východní Karélie, patřící tehdy к Rusku. Finové hodlali dokonce svůj stát prohlásit 

za království a jako svého panovníka povolat některého německého šlechtice -  což 

v době, kdy se Německo ocitlo na prahu porážky, nebylo dvakrát prozíravé.23 

Jakkoliv Finsko dokonce zvažovalo svůj určitý podíl na protikomunistické alianci a 

zapojit se tak vojensky do boje proti bolševikům, nakonec došlo s komunistickým 

státem к narovnání v podobě dohody z estonského města Tartu. V této smlouvě, kterou 

spolu uzavřelo Sovětské Rusko na straně jedné a Finsko a Estonsko na straně druhé po 

ukončení občanské války, která ve všech třech státech byla, spolu Finsko a Rusko 14. 

listopadu 1920 po čtyřměsíčním jednání zakončily sporné otázky týkající se územních 

otázek a Rusko tím také tedy zároveň definitivně uznalo nezávislost Finska a dokonce 

přístup к severnímu moři prostřednictvím úzkého koridoru v oblasti Petsama. Východní 

Karelové získali autonomii.24 Reakce na tuto smlouvu byly rozporuplné. Na jedné 

straně byla veřejností pokládána za nevýhodnou na druhé straně jí někteří politici 

pokládali za příliš výhodnou, než aby mohla vydržet. Oba aktéři jednání mezi Finskem 

a Ruskem se spolu měli ještě setkat a to při jednáních předcházejících „ zimní válce“. 

Šéfové vyjednávačích týmů tehdy byly Juho Kusti Paasikivi a Josef Stalin.

23 Viz Honzák, František -  Pečenka, Marek -  Vlčková, Jitka: Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri
1995.
24 К mírové smlouvě Moravcová, Dagmar -  Bělina, Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914- 
1941. Praha, ISE 1998; Pečenka, Marek -  Luňák, Petr a kol.: Encyklopedie moderní historie. Praha, Libri
1995.
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Z historického kontextu vyplývá, že události v tak malé zemi jako je Finsko v určitém 

směru měly vždy co do činění s celosvětovým děním. Ztráta velmocenského postavení 

Švédská, a naopak posilování pozic Ruska mělo za následek přesunutí Finska do 

ruského impéria. Události kolem pádu samoděržaví v Rusku vyústily v to, že řada států, 

Finsko mezi nimi, získaly samostatnost. Jak se ukázalo v období mezi válkami, pro 

Finsko napříště mělo mít stěžejní význam to, jak se budou vyvíjet vztahy SSSR a 

Německa. Svět v tehdejší době totiž úplně ignoroval skutečné rozložení sil, a žil v zajetí 

toho, že světovou bezpečnost bude kontrolovat Společnost národů v čele s mocnostmi 

Velkou Británií a Francií. Že rozhodujícím faktorem vítězství dohodových mocností byl 

vstup USA do války, nebylo bráno v potaz.

Na poražené Německo a komunistické Rusko bylo hleděno s despektem a oba státy 

zůstávaly stranou dění. To bylo impulsem к tomu, aby byla zahájena sovětsko-německá 

spolupráce. Tato spolupráce nebyla ničím novým. Například již dělení Polska proběhlo 

za čilé spolupráce obou států, resp. jejich předchůdců. Kancléř Bismarck považoval 

spolupráci s Ruskem za užitečnou a válku s ním naopak za velice tragickou záležitost. 

Sblížení obou států po první světové válce symbolizovala smlouva uzavřená v Rapallu
2516. dubna 1922. ‘ Spolupráce byla výhodná pro oba státy. Dokonce i po nástupu Adolfa 

Hitlera к moci, kdy se nacistická a komunistická ideologie vůči sobě velmi ostře 

vymezovaly neznamenala úplně přerušení všech kontaktů. Tajná vojenská spolupráce 

ovšem přerušena byla a její propagátor na německé straně, generál von Seeckt, byl 

odvolán.

Finsko v meziválečném období orientovalo svoji zahraniční politiku na Společnost 

národů a stalo se jedním z nejhorlivějších zastánců modelu kolektivní bezpečnosti. Je 

třeba podotknout, že v určitém směru к tomu bylo donuceno okolnostmi, protože 

například snaha dohodnout se s pobaltskými státy a Polskem a vytvořit jakýsi „sanitární 

kordon“ kolem Ruska, což byla mimochodem snaha podporovaná původně i 

dohodovými mocnostmi, nakonec ztroskotala. Rovněž vytvořit nějakou obranou alianci 

složenou ze severských zemí se nepodařilo. Je zřejmé, že tento obranný pakt byl 

zamýšlen, jako pokus zabezpečit svoje hranice před SSSR.26 Ne snad že by ten nějak 

výrazně přímo ohrožoval finskou bezpečnost, na druhé straně ovšem permanentně

25 Podrobnosti viz Moravcová, Dagmar -  Bělina, Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914- 
1941. Praha, ISE 1998.
26 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-1940. London, Frank Cass 2001.
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hrozil vývoz komunistické ideologie ať už od komunistů, kteří museli po občanské 

válce uprchnout do SSSR, nebo od těch, kteří se odtrhli od sociální demokracie, a ve 

Finsku legálně působili. Obě dvě komunistické odnože začaly záhy spolupracovat a tak 

byla ve Finsku vlastně přítomná komunistická strana řízená z Moskvy. Komunistická 

strana Finska, založená kdysi v Petrohradě totiž samozřejmě sovětskému vedení 

podléhala. Sama ovšem nebyla nijak neaktivní a dokonce se pokusila vyvolat povstání, 

ovšem neúspěšné. Je tedy zřejmé, že strach z komunistické ideologie, která zemi již 

jednou rozdělila a vedla к občanské válce, nebyl neopodstatněný.

Finové tedy chovali к Rusům permanentní obezřetnost a dokonce odmítli podepsat se 

SSSR smlouvu o neútočení, který jim byla nabídnuta v roce 1926. Nakonec ale tato 

smlouva podepsána byla v roce 1932.

Významným mezníkem vývoje v mezinárodních vztazích v období mezi válkami je 

nástup Adolfa Hitlera v Německu. Jeho příchod к moci znamenal velké změny ve 

vztazích mezi SSSR a Německem a tudíž bylo zřejmé, že budou mít velký dopad na 

rusko-fmské vztahy. Sovětský svaz totiž pochopil, že přerušení obchodních a jiných 

vazeb s Německem nebude do budoucna věstit nic dobrého. To nakonec bylo zřejmé 

z velice ostrých ideových půtek, když se proti sobě velice ostře vymezil nacionální 

socialismus a komunismus. Pro Finsko to znamenalo rostoucí nedůvěru, kterou vůči 

němu Sovětský svaz pociťoval. Velikou bouři nevole vzbudily ve Finsku události kolem 

provincie Ingria, která se rozkládala kolem Leningradu. Když zde totiž probíhala ve 

třicátých letech kolektivizace, roznesly davy uprchlíků hrozivé zvěsti o metodách, které 

jsou používány v SSSR. To vyústilo v protiruské nálady, jejichž nositeli byly hlavně 

studenti, kteří pořádali demonstrace před sovětskou ambasádou. Hodně obyvatel Finska, 

kteří sympatizovali s SSSR, bylo donuceno svůj přístup к této zemi změnit, pod 

dojmem takového porušování lidských práv. Události v této provincii byly dokonce 

projednávány na půdě britské Dolní sněmovny. Finská vláda byla donucena pod tlakem 

veřejného mínění oficiálně připomenout, že násilí proti obyvatelům této provincie, 

znamená porušení podmínek stanovených smlouvou zTartu. Celá věc ovšem 

pokračovala, když měl být Sovětský svaz přijat do Společnosti národů. Finsko totiž 

celou věc mohlo nadnést na půdě této organizace. O to se už dříve pokusilo, ale celá věc 

zkrachovala na skutečnosti, že v té době SSSR členem této organizace nebyl. Záležitost 

kolem provincie Ingria, nakonec přerostla v diplomatickou roztržku mezi oběma státy.27
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Hitlerův odklon od politiky spolupráce se SSSR nebyl ovšem doktrínou, která by byla 

v Německu všeobecně přijímaná. Měla řadu svých odpůrců mezi odborníky na 

mezinárodní otázky, kteří propagovali spolupráci s SSSR a to v intencích vědního oboru 

-  geopolitiky. Uznávanou osobou mezi zastánci geopolitiky byl profesor na mnichovské

univerzitě, bývalý generál a diplomat K. Haushoffer. Ten byl zastáncem euroasijské
28 • • koncepce. Podle této teorie, je  pro politiku Německa důležité usilovat s tím, kdo je

momentálně držitelem tzv. Heartlandu, to znamená území, které se tehdy ponejvíce

krylo s územím SSSR. Ten, kdo ovládá tento prostor je s to ovládat celý svět. Tato

teorie pokládala SSSR a Německo za mocnosti ovládající euroasijský prostor. Vlastním

zájmem jejich politiky, by tedy měl být to, aby byli spojenci proti tzv. mocnostem

atlantickým, jako byla Velká Británie nebo USA. V konečné fázi ovládnutí světa se

měli stát Německo spolu s Sovětským svazem a Japonskem spojenci. Haushoffer za

účelem projednávání této teorie měl několik schůzek s podobně zaměřenými ruskými

intelektuály. Kontakty navázal dokonce i v Japonsku, kde byl jeden čas velvyslancem. I

když to nebyl politik, jeho myšlenky našly sluchu u řady vysoce postavených nacistů

jako například A. Rosenberg, E. Koch nebo J. Goebbles. Zastánce euroasijké koncepce

bylo zvláště možno najít na ministerstvu zahraničí nebo v armádě.

Potíž ale tkvěla v tom, že ačkoliv četní vysocí činitelé nacistického režimu neměli proti

této teorii námitek, Adolf Hitler usiloval přesně o pravý opak. Jeho dlouhodobým cílem

bylo zaútočit proti SSSR a dobýt ho. Za svého přirozeného spojence pokládal například

Velkou Británii. Je pravdou, že spojenectvím s Velkou Británií proti SSSR, by

Německo získalo jenom málo, ale to Hitlera nezajímalo. Jeho politika se řídila nutností

zničit rasově méněcenné Slovany a ovládnout jejich území. Bylo mu naopak proti

mysli, bojovat proti Britům, které obdivoval jako plnohodnotné představitele germánské

rasy. Z hlediska geopolitiky byl tedy zastáncem atlantické koncepce, když se chtěl spojit

Velkou Británií proti Rusku.

Realita mezinárodního vývoje konce třicátých let však donutila jak německé, tak i 

sovětské vedení změnit politické priority. Tedy pokud chtěli dosáhnout svých cílů. Pro 

SSSR byla oním „bodem zlomu“ mnichovská konference, která jej vyřadila 

z velmocenského rozhodování. Pro Německo a Hitlera osobně se tím stala britská

27 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion of Finland 1939-1940. London, Frank Cass 2001.
28 К Haushoferovým teoriím viz Mičianik, Pavel: Pakt Ribbentrop-Molotov z pohl’adu geopolitiky in 
Politické vedy, 1/2004
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garance polských hranic v březnu 1939, která prakticky zastavila možnost dalších 

územních zisků. Přitom pro Německo bylo „spravedlivé narovnání“ hranic s Polskem 

mnohem důležitější, než získání českého a moravského pohraničí.29 Posun obou zemí, 

Německa i Sovětského svazu, ke vzájemné dohodě v srpnu 1939 je obecně znám a
• • I f )s moji prací souvisí jen okrajově.

O to více se však Finska dotýkala uzavřená sovětsko-německá smlouva z 23. srpna

1939, zvaná populárně pakt Molotov -  Ribbentrop, zvláště pak její tajný protokol.31 

Hned v prvním bodu tohoto protokoluje uvedeno, že Finsko od tohoto okamžiku patří 

do sovětské sféry vlivu. Vzhledem ke skutečnosti, že tato část Pobaltí byla označena 

v prvním bodu protokolu stejně jako v druhém bodu protokolu část Polska, stávala se 

svrchovanost několika konkrétních baltských zemí problematickou.

Pro Finsko znamenalo sblížení Sovětského svazu a Německa veliké nebezpečí. Politika 

kolektivní bezpečnosti definitivně selhala a na případnou pomoc Německa se nedalo už 

spoléhat. Finům bylo naznačeno, že případě vypuknutí války bude Sovětský svaz sám 

sobě povinován obsadit část Finska, kvůli vlastní bezpečnosti. Ještě před uzavřením 

paktu Ribentrop -  Molotov, když jednal SSSR s Brity a Francouzi jak čelit německé 

agresi, navrhoval Stalin vnutit vojenskou pomoc malým státům, pakliže by dávaly 

najevo svůj přátelský vztah к Německu. Zdálo by se, že po uzavření paktu o neútočení z 

23. srpna 1939 mezi Německem a SSSR nebudou už Sověti mít žádné obavy ohledně 

německého útoku na SSSR přes Finsko. Opak byl ale pravdou. Obavu z německého 

útoku, vystřídala u Sovětského svazu obava z útoku Britů nebo Francouzů.

Pro Finsko znamenal srpnový pakt mezinárodní izolaci, neboť se ocitlo v zájmové sféře 

SSSR a dosavadní garanti světového systému se ukázali být příliš slabí, aby zaručili 

jeho bezpečnost. Situace byla o to horší, že obě signatářské země paktu považovaly 

daný stav za dočasný, a proto bylo jasné, že si budou chtít svoje sféry vlivu zabezpečit. 

Pro Finsko to znamenalo sovětské návrhy, které měli v té době snad opravdu za cíl

29 Zde zajímavý také pohled armádních špiček, který ukazuje např. Manstein, Erich von: Ztracená 
vítězství. Brno, Bonus A 1993.
30 Nejvýstižněji popsán v Moravcová, Dagmar -  Bělina, Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 
1914-1941. Praha, ISE 1998. Je nutné doplnit pouze existenci sovětské iniciativy, která se snažila 
dosáhnout dohody s Německem i likvidací možné dohody s Francií a Velkou Británií. К  tomu viz 
Voráček, Emil: Instrukce sovětské vojenské delegaci projednání s britskou a francouzskou vojenskou 
misí v létě 1939. Slovanský přehled 87, 2001, č. 1
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posílení bezpečnosti a ne nějakou expansi.32 Na druhé straně měli Finové plné právu 

sovětským návrhům nevěřit a myslet si, že přistoupením na některé tyto návrhy by 

v konečném důsledku dali nakonec prostor vojenské okupaci Finska a jeho začlenění do 

SSSR. Pro budoucí vývoj to tedy nebyl opravdu slibný začátek.

31 Česky vyšlo v knize Pakty Stalina s Hitlerem. Praha 1990.
32 Tvrdí to aspoň ruská odborná literatura, což ale nemusí být směrodatné, viz sborník Vojna i politika 
1939-1941. Moskva, Nauka 1999.
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Druhá kapitola

Sovětsko-fínská diplomatická jednání na podzim 1939

Sověti začali pohlížet na nezávislost států v pobaltském regionu jako na bezpečnostní 

riziko, krátce po nástupu Adolfa Hitlera říšským kancléřem. Již v roce 1933 sovětský 

lidový komisař zahraničních věcí Litvinov začal sondovat možnost upevnit spolupráci 

na poli bezpečnosti v pobaltském regionu a to nejdříve s Polskem. Vzhledem 

к předchozím vztahům obou zemí, není se co divit, že neuspěl. Díky tomu, byly alespoň 

obnoveny pakty o neútočení s pobaltskými státy a s Finskem.

Sověti se od poloviny třicátých let obávali spojeného německo-polského útoku.33 

Domnívali se, že tento by mohl směřovat buď přes Pobaltí a Finsko, nebo přes 

Ukrajinu. V každém případě, by podle těchto úvah byla sovětská bezpečnost ohrožena 

neutralitou Finska a pobaltských států. Finsko by podle jednoho memoranda generála 

Tuchačevského mohlo sloužit jako nástupní prostor sovětského protiútoku proti 

nepřátelům směřujícím na Ukrajinu. V každém případě, by neangažovanost pobaltských 

zemí znamenala pro Rusko podle Tuchačevského hrozbu podobnou té, jakou 

představovala neutralita Belgie pro armády Dohody v první světové válce. Řešení 

spatřuje v tom, porušit jejich neutralitu dříve než tak učiní nepřítel.

К neklidu v sovětském táboře přispěl i fakt, že v roce 1935 byla uzavřena námořní 

smlouva mezi Velkou Británií a Německem, kde byl upraven poměr tonáže námořních 

sil obou států. Tak bylo dosavadní tajné porušování Versailleské mírové smlouvy 

posvěceno řádnou smlouvou. Tyto skutečnosti vyústily v to, že sovětský svaz začal 

přehodnocovat svojí bezpečnostní situaci a svoji reakci na ni. Že Finsko hraje 

v sovětských úvahách jako rizikový faktor svojí úlohu, bylo zřejmé. Tehdy sovětský 

velvyslanec v Helsinkách upozornil finského premiéra, že v případě konfliktu mezi 

Německem a SSSR, bude Sovětský svaz Finsko během týdne okupovat. Náčelník 

generálního štábu Rudé armády generál Tuchačevskij zase obvinil Finy z budování 

leteckých základen za účelem podpory německého útoku na SSSR.

Za těchto okolností, začínají tedy pomalu a zatím neoficiálně jednání,34 ve kterých se 

Sovětský svaz snaží podepřít svoje pozice ve Finsku ve snaze pojistit se proti případné a 

očekávané německé agrese. Tato polooficiální jednání vedl druhý tajemník sovětského

33 Podrobnosti uvádí Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001, 
pp. 1-34.
34 Jejich rozbor viz Sovětsko-fmdljandskaja vojna 1939-1940. Т. 1. Sankt-Peterburg, Poligon 2003, s. 
11-13.
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vyslanectví v Helsinkách Boris Jarcev pověřený samotným Stalinem. Je nutno 

podotknout, že jeho pozice byla při vyjednávání poněkud podkopána faktem, že 

vzhledem ke své nízké diplomatické hodnosti, nebyl pro svoje finské protějšky proto 

příliš důvěryhodný. Seznam požadavků, který předložil, zahrnoval uzavření paktu o 

vzájemné spolupráci, který měl umožnit Finům, aby případné agresi mohli vzdorovat za 

hospodářské i vojenské pomoci ze strany SSSR. Dále mělo být umožněno sovětským 

námořním silám obsadit některé ostrovy ve Finském zálivu. Tyto návrhy však finská 

vláda pochopitelně odmítla.

Napětí zesílilo během mnichovské krize. Sovětský svaz nesl nelibě a se znepokojením, 

že v tomto případě stál úplně mimo a začal se obávat další německé expanze na východ. 

Finsko společně se Švédském začalo také pracovat na odstranění zákazu opevňovat 

Álandské ostrovy. Jejich demilitarizace byla sice zaručená mezinárodními smlouvami, 

ale v této době bylo zájmem obou států o jejich opevnění, protože průnik nepřítele skrze 

ně by mohl být pro oba státy nebezpečný. Tato jednání ovšem byla kvůli sovětskému 

předsednictví ve Společnosti národů zablokována.35

Mezitím opět sovětský vyjednavač Jarcev kontaktuje finskou stranu a předkládá 

pozměněnou verzi svých předchozích návrhů. Tu lze charakterizovat jako velmi 

velkorysou: finská vláda se výslovně zaváže bránit se proti jakémukoliv útoku ze strany 

Německa. Za to jí bude poskytnuta výzbroj, aby mohla dostát těmto svým závazkům. 

Opevnění Álandských ostrovů jí pak bude povoleno bez jakéhokoliv vměšování. 

Impulsem к tomuto novému kolu vyjednávání byla skutečnost, že v lednu 1939 jednalo 

Švédsko a Finsko právě o znovu opevnění těchto ostrovů a návrh к tomuto už byl 

podepsán. Tato jednání opět ztroskotala na finském odmítnutí, ačkoliv v jejich průběhu 

jednal s Finy nyní přímo emisar Litvinova. Je zajímavé, že dlouholetý znalec Ruska a 

v té době předseda finské Rady obrany státu baron Mannerheim doporučoval alespoň 

vstřícnější postoj к ruským návrhům.36

Po uzavření Paktu Molotov -  Ribbentrop však nastala zcela odlišná situace. Pakt měl 

dalekosáhlý dopad pro všechny zúčastněné státy. A také samozřejmě pro Finsko, neboť 

ho přímo zahrnul v tajném protokolu do sovětské sféry vlivu. Německo se tím tedy 

vzdalo svého tradičního spojence, jehož jako stát vlastně v minulosti pomohlo 

vybudovat. Je zajímavé poznamenat, že během sovětského vpádu do Finska, bylo 

německo-sovětské souznění tak dokonalé, že státní tajemník německého ministerstva

35 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001, pp. 4-5.
36 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001, p. 3.
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zahraničí instruoval v telegramu určeném zastupitelským úřadům v zahraničí, aby 

v oficielním styku kopírovali důvody pro finskou operaci stejnými slovy, která použil 

Molotov ve svém propagandistickém projevu těsně před začátkem útoku. V tomto 

telegramu se dokonce tvrdilo, že finský tisk je nepřátelský i Německu, což je s ohledem 

na fakta očividný nesmysl.

Nová a poslední série sovětsko-finských jednání začala 11. září 1939. Iniciativa vzešla 

z finské strany, konkrétně návštěvou finského vyslance u Potěmkina, který byl 

Molotovovým náměstkem. Finská strana zamýšlela projednat některé otázky týkajících 

se jednak vzájemných sovětsko-finských vztahů a také obchodních záležitostí. Přijetí 

této iniciativy bylo spíše vlažné, hlavní sovětský zájem se týkal toho, nedošlo-li 

к nějakému posunu ohledně opevňování Álandských ostrovů. Finského zástupce zase 

zajímalo, proti komu je určena částečná mobilizace Rudé armády, která proběhla týden 

před tímto setkáním.37

Sovětský postoj к Finsku a delší odmlka v jednání neznamenala, že by SSSSR ztratil 

zájem v této oblasti. Ovšem rychlý a hlavně převratný chod událostí odsunul zatím 

zájem o tuto oblast stranou. Je také fakt, že nová jednání nutila vycházet obě strany 

z úplně odlišných výchozích pozic. Sovětský svaz si dříve při jednání s Finskem musel 

dávat pozor, jaký postoj к případnému nátlaku zaujme Francie nebo Anglie, ale také 

Německo. Teď byla situace zcela odlišná. Německo byl nyní smluvní partner a Velká 

Británie a Francie byly stínem své bývalé slávy, navíc již ve válce s Německem. Ze 

zpráv, které si nechal Molotov vypracovat o Finsku a jeho vnitřní situaci, vyplívalo, že 

finská vnitropolitická scéna je spíše rozkolísaná po uzavření německo-sovětského 

spojenectví. Její sympatie patřili spíše Německu, ale teď bylo zřejmé, že doufat v jeho 

pomoc nebo pomoc Velké Británie a Francie bylo vážnou chybou. To se záhy mělo 

potvrdit i v tom, že Německo v některých ohledech nebylo po uzavření paktu pro 

Sověty pouze spřátelenou zemí, ale podle jeho chování nebylo od věci hovořit o 

spojenectví.38 Německé lodě útočící proti spojeneckým konvojům byly podporovány ze 

sovětských základen, jmenovitě třeba z přístavu Murmansk. Německé ponorky 

operovaly běžně v sovětských výsostných vodách a to s vědomím sovětských úřadů. 

Němci v tomto přístavu dokonce zadržovali americkou obchodní loď. V jednání byl

37 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001, pp. 14-15.
38 Rozbor vzájemné spolupráce uvádí již také ruská odborná literatura, viz Meltjuchov, Michail: 
Upuščennyj šans Stalina. Sovetskij Sojuz i borba za Jevropu 1939-1941. Moskva, Vece 2000.
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dokonce i projekt, kdy by Němci přímo získali к používání základnu na sovětském 

území. To tedy ukazuje poměrně jasně, že ten, kdo na finské straně počítal s německou 

podporou v případném sovětsko-finském konfliktu, se velice spletl.

Zpráva, kterou odeslal sovětský vyslanec v Helsinkách Děrevjanskij počátkem října 

1939 do Moskvy naznačovala, že od teď je finské veřejné mínění rozpolcené, a jedna 

část se přiklání к dohodě se Sovětským svazem. Tato zpráva nepochybně musela 

Molotova potěšit.

Obě strany tedy přistupovali к jednání s poněkud chybným viděním situace.39 Finové, 

kteří obdrželi určitá vágní sdělení s Berlína, že mají vydržet a nepodléhat sovětskému 

nátlaku, nebyli ani připraveni na zásadní ústupky vůči Sovětům, jakkoliv objektivně 

vzato, jejich situace byla zoufalá. Stalin zase nepočítal vůbec s nějakými překážkami 

v průběhu jednání o kterém si myslel, že bude stejně snadnou věcí, jako v případě 

baltských států. Navíc ho zase jeho zpravodajské zdroje z Londýna ubezpečovaly, že 

Finové jsou teď mnohem více nakloněni dohodě. Finský ministr zahraničních věcí 

naopak přikládal určitou váhu sdělení rozvědky, která sovětskou armádu hodnotila 

velice negativně, jako sice dobře vyzbrojenou, ale s ubohou morálkou jak mužstva tak 

důstojníků. Výsledek tohoto memoranda vyzněl v tom smyslu, že je Rudá armáda 

v daný okamžik neschopna vést moderní válku.40

Za těchto okolností, oznámil tedy 6. října 1939 sovětský lidový komisař zahraničních 

věcí Molotov finskému vyslanci v Moskvě, že i na sovětské straně je zájem jednat 

s Finskem. Jednání začala 12. října 1939 v Moskvě 41 Finskou delegaci vedl Juho Kusti 

Paasikivi. Finská vláda tak vyslala do Moskvy člověka, který měl s Ruskem i 

Sovětským svazem bohaté zkušenosti. Nejenom, že v Rusku studoval, ale sjednával za 

finskou stranu už smlouvu z Tartu, kterou Finsko upravilo svoje vztahy se sovětským 

Ruskem po občanské válce. Právě smlouva z Tartu stanovila stávající územní 

uspořádání. Mimo Paasikiviho, tvořili finskou delegaci ještě Johan Nykopp a plukovník 

Aladar Paasonen.

Od počátku bylo jasné, že dohody bude možné dosáhnout jenom velice těžko. Sověti 

vycházeli převážně ze zprávy, kterou vypracovalo velení námořnictva a admiralita 

Baltské flotily. Ta přikládala Finsku velký význam. Zdůrazňovala potřebu ze strany 

SSSR, mít nějaké opěrné body ve Finském zálivu, kde by bylo možno zřídit stanoviště

39 Podrobnosti viz Vojna i politika 1939-1941. Moskva, Nauka 1999.
40 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001, pp. 14-17.
41 Podrobnosti sovětských diplomatických aktivit té doby uvádí Vojna i politika 10939-1941 gg. Moskva, 
Nauka 1999.
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pobřežního dělostřelectva a také vytvoření minových polí a tak moci případně zamezit 

vstupu do zálivu. Pakliže by se to totiž někomu podařilo, mohl by velice rychle ohrozit 

Sovětský svaz na Karelské šíji, která představovala rychlou cestu jak napadnout 

Leningrad. Ten totiž ležel velice blízko hranice s Finskem a navíc v tomto prostoru byla 

dostatečně kvalitní infrastruktura, která by tento útok usnadnila. Velikou obavu také 

vyvolávala existence sítě letišť, kterou tato zpráva hodnotila jako velmi kvalitní, a která 

zasahovala také na Karelské šíji a mohla tak posloužit jako nástupní prostor pro 

rozsáhlé bombardování. Ohrožení tohoto svého druhého největšího města navíc 

strategicky důležitého se Sověti pochopitelně báli.

Finská delegace přicházela nabídnout vlastně velice málo. Vycházela z intencí mírové 

dohody zTartu, a také z paktu o neútočení, kterou oba státy podepsaly. Ministr 

zahraničí Erkko navíc delegaci zavázal držet se finské ústavy a územní svrchovanosti. 

To znamenalo, žádné cizí základny na finském území, žádné územní ústupky na 

Karelské šíji a také žádný pakt o vzájemné spolupráci s SSSR. Jediné к čemu byl 

ochoten svolit, bylo postoupení několika ostrovů ve Finském zálivu za výměnu území 

někde podél finské hranice s výjimkou, jak už bylo řečeno, Karelské šíje. Je možná 

dobré podotknout, proč byla Karelská šíje pro oba aktéry tak důležitá. Představovala, za 

tehdejšího stavu hranice, výbornou obrannou linii proti Sovětskému svazu.

Navíc zde byla na finské poměry hustá síť silnic a železnic, umožňující se rychle dostat 

do srdce Finska, což z ostatních úseků hranice, řídce osídlených a hustě zalesněných 

bylo docela těžké. Podobně jako Leningrad, druhé největší ruské město, bylo poměrně 

blízko za rusko finskou hranicí na Karelské šíji město Viipuri. Druhé největší finské 

město a důležité průmyslové centrum. Proto bylo i v průběhu pozdějších bojů ovládnutí 

Karelské šíje zásadní. Pro finskou delegaci bylo také určitým omezením to, že jakékoliv 

územní změny by musel schválit pětišestinovou většinou finský parlament.

Ve světle výše napsaného je zřejmé, že jednání, které za sovětskou stranu vedl sám 

Stalin, nebyla snadná. Sověti chtěli přesně to, co finská delegace neměla vůbec 

připustit. Sovětské požadavky, krom jiného, zahrnovaly: všechny ostrovy ve Finském 

zálivu, sovětské základny na poloostrově Hanko, územní ústupky na Karelské šíji a 

poloostrov Rybači. Paasikivi oponoval, že zejména územní ústupky na Karelské šíji 

jsou pro Finsko nepřijatelné z ekonomického hlediska. Kdyby mělo dojít к posunutí 

hranice tak, že by se Leningrad ocitnul 60 km od Finska namísto dosavadních 25 km, 

ztratilo by Finsko mnoho průmyslových zařízení. Na toto Stalin odpověděl „ Vojáci 

neuvažují v těchto dimenzích. Ústí Finského zálivu musí být uzavřeno. Do zálivu nesmí
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nikdo proniknout.“42 Z toho je jasné, že ani námitkám finská delegace, že to co od nich 

Sověti chtějí, je  porušením již uzavřených smluv, nebylo popřáno sluchu.

Bez dosažení jakéhokoliv výsledku odcestovali Finové 16. října 1939 zpátky do 

Helsinek. Tam bylo jednáno o sovětských návrzích. Část vedoucích finských činitelů se 

přikláněla к závěru, že některé požadavky nelze vnímat jako neopodstatněné. Mezi nimi 

opět maršál Mannerheim, který v debatě některé návrhy pokládal za legitimní. Finové se 

mezitím pokoušeli sondovat, jestli by nebylo Švédsko ochotno se v případném konfliktu 

angažovat. Obdrželi pouze vyhýbavou odpověď. Za těchto okolností byla na finské 

straně ochota к ústupkům. Ty se týkaly ostrovů ve Finském zálivu nebo drobných 

územních revizí na Karelské šíji. Mimo diskusi měla zůstat smlouva o vzájemné 

pomoci, vojenské základně na Hanko nebo poloostrov Rybači. Když byly tyto návrhy

23. října Sovětům předneseny, znovu Stalin opakoval, že zájem SSSR velí zabezpečit 

důležité oblasti dřív, nežli se stanou předmětem agrese. Dosavadní smlouvy s Finskem 

označil jako zastaralé ve světle nových skutečností a mezinárodní situace. Návrhy 

sovětské strany byly pozměněny v tom smyslu, že za ústupky na Karelské šíji bude 

nabídnuto jiné území v Karélii, předpokládaná posádka v Hanko že bude snížena a 

smlouva o vzájemné spolupráci už předmětem jednání nebude. Jelikož tím byla opět 

finská delegace postavena před nové skutečnosti, byla jednání odročena následujícího 

dne, kdy Finové opouštějí Moskvu.43

Ve Finsku se opět střetly dvě protichůdné koncepce. Lidé kolem maršála Mannerheima, 

který si byl dobře vědom jak sovětské vojenské síly tak finské slabosti, jak v lidských 

zdrojích tak ve vojenském materiálu, doporučovali zaujmout smířlivý a kompromisní 

postoj. Zřejmě si byli vědomi, že sovětský tlak má za cíl opravdu jenom vylepšit 

strategickou pozici před nadcházejícím střetnutím a že se nejedná o nějakou obratně 

zakrytou agresi. Ministr zahraničí ovšem razil svoji tezi o pevném postoji 

к požadavkům druhé strany a tak finská delegace mnoho nového prostoru 

к manévrování nezískala. Dne 3. listopadu tak mohla nabídnout opět další dílčí ústupky, 

ve věci poloostrova Hanko nebo Karelské šíje ovšem žádné ústupky nenabízela. Sověti 

pokračovali ve svém naléhání na finskou delegaci. Sám Stalin učinil ještě několik

42 Engleová, Eloise -  Paananen, Lauri: Zimní válka. Sovětský útok na Finsko 1939-1940. Brno, Jota
1996, s. 24-25.
43 Engleová, Eloise -  Paananen, Lauri: Zimní válka. Sovětský útok na Finsko 1939-1940. Brno, Jota
1996, s. 25-28.
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dalších územních návrhů ovšem opět bez výsledku. Molotov pověřil svého člověka ve 

Finsku, aby osobně situaci prohovořil přímo s finským ministrem zahraničí. Schůzka se 

uskutečnila к žádnému výsledku však nevedla. Sovětský diplomat znovu připomněl, že 

celková situace spěje к velkému válečnému konfliktu a že je  tedy od Sovětského svazu 

legitimní chtít zajišťovat svoji bezpečnost, ale tyto argumenty neuspěly.44 

Stalin teď stál před nepříjemným zjištěním, že Finové se nedají přimět mírovými 

prostředky к tomu aby splnili sovětské požadavky. Měl tedy už jen jedinou možnost, a 

sice přesvědčit Finsko silou. To nemohl ovšem jenom tak, protože oba státy byly členy 

Společnosti národů, nehledě už na fakt, že byla stále v platnosti smlouva o neútočení 

z roku 1932. Bylo tedy na místě rozpoutat proti Finskou kampaň, která by z něj v očích 

veřejnosti udělala agresora a také posléze zajistit nějaký vhodný incident, kterým by 

Finsko jako první porušilo již  zmíněnou smlouvu o neútočení. Dalším sovětským 

triumfem, byla komunita finských komunistů, kteří zde žili v emigraci. Ta sice byla 

zasažena čistkami, ale stále zbývalo několik jmen, okolo kterých by bylo možno 

zformovat Sovětům nakloněnou finskou vládu. Ta by potom veškeré ruské požadavky 

jistě bez potíží schválila. Potíž tkvěla v tom, že aby takováto vláda měla alespoň zdání 

legitimity, musela by disponovat alespoň nějakým územím.

Mezitím, ale situace rychle spěla к válce. Vlastní záminka, jak už to v takových 

případech byla hodně laciná. Sovětské dělostřelectvo totiž vypálilo sedmkrát vypálilo 

v bezprostřední blízkosti rusko-finské hranice.45 Následující den informoval Molotov 

finského vyslance o tom, že finské dělostřelectvo několikrát vystřelilo na sovětské 

teritorium a tím bylo několik sovětských vojáků zraněno a zabito. Na základě toho žádá 

sovětská strana aby se finská armáda stáhla 30 km od společných hranic. To by pro Finy 

znamenalo, že by se ocitli mimo svoje vlastní obranná postavení známých jako 

Mannerheimova linie. Finská odpověď, označila za původce ostřelování sovětskou 

armádu a uvedla, že v tomto sektoru žádné finské dělostřelectvo rozmístěno není. Dále 

Finové navrhli, aby byla ustanovena společná vyšetřovací komise a ta aby věc vyšetřila. 

Po dobu vyšetřování se měli obě armády stáhnout od hranice. To ovšem vyvolalo 

hysterický pokřik ze strany Sovětského svazu, že v takovém případě by se musela Rudá

44 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001, pp. 21-22.
45 Podrobnosti celého incidentu, vyprovokovaného sovětskou stranou, má Sovetsko-fmskaja vojna 1939- 
1940 gg. Minsk, Charvest 1999.
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armáda stáhnout na předměstí Leningradu, což dále evokovalo další a další rétorická 

cvičení na téma ohrožení Leningradu.46

Taková tedy byla bezprostřední záminka pro zahájení nepřátelství mezi oběma státy.

V dnešní době, kdy je určitá byť omezená možnost nahlédnout do sovětských archivů je 

možnost vrhnout na tuto záležitost trochu světla. Molotov ve svém projevu uvedl, a také 

to samozřejmě ihned po něm ochotně papouškoval veškerý sovětský tisk, že 26. 

listopadu 1939 „finská bělogvardějská armáda“ napadla pozice Rudé armády. Napadení 

se mělo odehrát ve formě dělostřeleckého a minometného přepadu. Zabiti měli být čtyři 

příslušníci Rudé armády z toho jeden důstojník. Raněno celkem osm rudoarmějců. Celý 

incident se měl uskutečnit v prostoru vesnice Mainila. Finové, jak už bylo řečeno, celý 

incident také zaznamenali. Podle nich se ozvala dělostřelecká a minometná palba toho 

dne v době od 14.30 do 15.00 hodin. Žádné finské dělostřelectvo ovšem v tom úseku 

být nemělo. Vzhledem ke katastrofálnímu materiálnímu stavu finské armády a 

obecnému nedostatku těžkých zbraní by to ostatně nebyl žádný div.

Pátrání v archivech ukázala zajímavou skutečnost, a sice tu, že v deníku 68. střeleckého 

pluku, který byl v sestavě 70. střelecké divize a právě kterého se měly výše zmíněné 

ztráty týkat, nejsou žádné záznamy o mimořádných událostech a tím méně o nějakých 

ztrátách. Podle tohoto dokumentu tedy pluk o žádné vojáky nepřišel. Navíc měl zápis 

v deníku pocházet vždy od dvou к tomu odpovědných důstojníků, což se toho dne 

nestalo. Podle rukopisu, pocházel toho dne zápis pouze od jedné osoby.

Aniž vzal tedy Molotov v potaz finský návrh na společné vyšetření incidentu, 

vypověděl hned 28. listopadu sovětsko-finský pakt o neútočení. Důvodem к tomuto 

kroku, byl podle něj fakt, že Finové projevují se proti SSSR nepřátelsky a navíc 

ohrožují bezpečnost Leningradu. Když se finský vyslanec v Moskvě dle instrukcí své 

vlády snažil celou urovnat s tím, že finská vláda je ochotna stáhnout své vojáky od 

hranice, bylo mu oznámeno Molotovým náměstkem Potěmkinem, že vláda Sovětského 

svazu přerušuje diplomatické styky s Finskou republikou. Kroky proč se dostaly vztahy 

mezi oběma státy tak daleko, objasnil ostatně v rozhlasovém projevu sám Molotov,

46 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001, pp. 24-27.
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který přednesl 29. listopadu 1939. Vinu za vyhrocení celé situace se snažil svalit na 

Finy. Zopakoval fakta, týkající údajného ostřelování sovětských hranic a uvedl, že 

Finové drze popřeli tato fakta a snažili se bagatelizovat ruské ztráty. Celkově označil 

chování finské vlády za „hanebné provokace finských militaristů“ . Finskou vládu dále 

obvinil, že se zapletla do protisovětských svazků s imperialisty. Hovořil dokonce o tom, 

že finské jednotky se opakovaně dopouštěly napadení jednotek Rudé armády. Dále 

zdůraznil mnohokrát opakovaný argument o potřebě zajistit zvláště bezpečnost 

Leningradu. Za sovětskou v něm popíral že by se Sovětský svaz chtěl prostě zmocnit 

finského území. Uváděl, že SSSR byla ochotna к územním výměnám. Odmítl dále 

tvrzení o tom, že SSSR narušuje právo Finska na vlastní zahraniční politiku, když 

poněkud demagogicky poukázal na skutečnost, že sovětská vláda nikdy nebránila 

finskému lidu v právu na sebeurčení. Jedním dechem ale neopomněl zdůraznit, že Rudá 

armáda je připravena pokud to bude zapotřebí. Důležité je zdůraznit, že všechna 

obvinění adresoval Molotov finské vládě zatímco neopomněl neustále zdůrazňovat, že 

je sovětská vláda v tom nej lepším poměru vůči finskému lidu. Za tím byl zřejmě úmysl 

připravit tak propagandisticky půdu pro ustanovení prosovětské loutkové vlády.47

47 Sovetsko-finljandskaja vojna 1939-1940. Т. 1. Sankt-Peterburg, Poligon 2003, s. 30-31.



Třetí kapitola

Sovětské vojenské přípravy na válku proti Finsku

V době, kdy probíhaly sovětsko-fínské diplomatické rozhovory, se na obou stranách 

dala do pohybu vojenská mašinérie. Sovětská armáda od srpna 1939 prováděla jednu 

z největších reorganizací své historie, jejímž základem bylo zavedení všeobecné 

vojenské povinnosti a okamžité povolání všech, kteří v posledních 15 letech neprodělali 

základní vojenskou službu.48 Tato skutečnost umožnila Sovětům v krátké době své 

vojenské síly ztrojnásobit. V polovině září 1939 pak sovětská vojska přešla do přímé 

akce a vtrhla na polské území, které během dvou týdnů okupovala až po předem 

stanovenou čáru dotyku s německou armádou. V následujícím měsíci všechny druhy 

sovětských vojsk vyslaly své omezené kontingenty do tří pobaltských zemí.

Finská armáda začala mobilizovat už po 11. říjnu 1939, aby se vyhnula nebezpečí 

náhlého sovětského napadení. Finské jednotky začaly zaujímat postavení v bunkrech 

tzv. Mannerheimovi linie- pásu opevnění na Karelské šíji, chránící pro Finsko životně 

důležitá teritoria.

Úkol připravit sovětská vojska na možnost nasazení proti Finsku připadla armádnímu 

veliteli 2. stupně Kirillu Afanasjeviči Mereckovovi, který se v lednu 1939 stal velitelem 

Leningradského vojenského okruhu.49 O jeho činnosti a o přípravách okruhu bylo u nás 

napsáno:

„Od jara 1939 se sovětská armáda připravovala na vojenské akce proti svým západním 

sousedům a štáb okruhu pod Mereckovovým vedením se zabýval přípravou tažení proti 

Finsku ... Práce nad těmito plány zabraly okruhovému štábu celé léto 1939 a přibližně 

v téže době, kdy v Moskvě Molotov a Ribbentrop podepisovali spojenecký pakt, byly 

předloženy ke schválení generálnímu štábu. Zde ale narazily na prudký Šapošnikovův50 

odpor. Mereckov předpokládal, že akce proti Finsku bude vcelku jednoduchá, a do 

svého plánu zařadil pouze jednotky Leningradského vojenského okruhu, které měly nad 

finskou armádou asi dvojnásobnou převahu v lidech a ještě větší v materiálu. Náčelník 

generálního štábu se obával, že tato převaha je nedostačující, a požadoval posílení vojsk

48 Dokumenty na dané téma viz www.rkka.ru.
49 Fidler, Jiří: Stalinovi maršálové. Brno, Jota 1998.
50 Armádní velitel 1. stupně Boris Michajlovič Šapošnikov byl v té době náčelníkem generálního štábu 
Rudé armády.
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jednotkami z jiných okruhů a celkové přepracování plánů. Do sporu se na Vorošilovův51 

podnět vložil sám Stalin, který se Šapošnikovovi přímo vysmál, a s malými 

modifikacemi Mereckovův plán schválil.“52

Vše tedy bylo od toho okamžiku v kompetenci armádního velitele Mereckova.

Během října a první poloviny listopadu 1939 Mereckov přesunul na finské hranice čtyři 

armádní velitelství, z nichž dvě byla vytvořena přímo v rámci okruhu a dvě přesunuta 

z Pobaltí.53 Protože tato armádní velitelství vznikla již v říjnu 1939, je  jasné, že sovětská 

strana se opravdu připravovala na ono „druhé řešení“ od samého počátku vzájemných 

sovětsko-fmských diplomatických jednání.

Sověti nakonec v poslední listopadové dekádě soustředili na finské hranici čtyři armádní 

a sedm sborových velitelství, celkem 21 střeleckých divizí a šest tankových brigád, 

vojenské letectvo bylo soustředěno do šesti leteckých brigád a množství samostatných 

pluků a letek. Celkem bylo na Mereckovův pokyn připraveno к akci více než 425 000 

vojáků, asi 2 000 děl, téměř 1 150 tanků a necelých 1 000 bojových letadel.54 

Kromě pozemního vojska se к akci připravovalo také válečné námořnictvo, které mělo 

к dispozici velitelství dvou loďstev s jednou eskadrou bitevních lodí, jednou 

křižníkovou brigádou, čtyřmi brigádami torpédoborců a čtyřmi brigádami ponorek. Do 

akce mohly vyplout dvě bitevní lodi, jeden křižník, dvě vůdčí lodi torpédoborců, 24 

torpédoborců a 65 ponorek. Letectvo válečného námořnictva bylo tvořeno třemi 

brigádami a množstvím menších jednotek, které měly ve výzbroji téměř 500 bojových 

letadel. V případě války měla obě loďstva podporovat činnost pozemního vojska.55 

Sovětské velení tak připravilo к akci proti Finsku vojska, která tvořila téměř jednu 

třetinu celé tehdejší válečné armády Velkoněmecké říše.

Jak již bylo uvedeno, spouštěcím mechanismem „druhého řešení“ se stala provokace 

zabezpečená jednotkami NKVD, což vcelku odpovídá tzv. hlivickému incidentu, kde 

německé velení nasadilo к vyprovokování války s Polskem jednotku SS. Hlava sovětské 

vlády Molotov ve svých následných prohlášeních, která byla určena pro světovou 

veřejnost, hovořil o „hanebné provokaci finských militaristů“. Mereckov byl ovšem ve 

vyhlášení ke svým jednotkám mnohem otevřenější. Válka s Finskem byla obhajována

51 Maršál Sovětského svazu Kliment Jefremovič Vorošilov byl v té době lidovým komisařem (ministrem) 
obrany.
52 Fidler, Jiří: Stalinovi maršálové. Brno, Jota 1998, s. 152.
53 Podrobný rozbor sovětských agresivních příprav viz Fidler, Jiří: Vyšší velitelství Rudé armády při 
sovětských vojenských akcích v letech 1938-1940. Historie a vojenství 46, 1997, č. 4.
54 Sovetsko-fmljandskaja vojna 1939-1940. T. 1. Sankt-Peterburg, Poligon 2003, s. 47.
55 Sovetsko-fmljandskaja vojna 1939-1940. T. 1. Sankt-Peterburg, Poligon 2003, s. 62-64, 99-101.
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jako válka proti agresivní klice ovládající finskou vládu, která má vůči SSSR 

nepřátelský postoj a vyprovokovala válku sním . Válka s Finskem je  tak válkou 

osvobozovací a přinese prospěch finskému lidu.56 Rudá armáda zahájila 30. listopadu

1939 od 6.50 hodin dělostřeleckou přípravu proti finským pozicím. Současně s tím 

probíhalo bombardování. To vše bez oficiálního vyhlášení války.

Sověti potřebovali rychlé vítězství aby eliminovali případné diplomatické obtíže, 

protože se de facto  dopouštěli přímé agrese. Blesková porážka by nepoutala tolik 

pozornosti na mezinárodním poli a také by nahrála sovětské propagandě, která válku 

vykládala jako přátelskou pomoc Sovětského svazu spřátelené zemi proti klice 

nepřátelských živlů, která se vydává za legální finskou vládu.57 Sověti použili triku, 

který nepoužili ani poprvé ani naposled a instalovali jim přátelskou loutkovou vládu. 

Rádio Moskva oznámilo její vznik 1. prosince 1939. Současně se vznikem nové vlády 

pod vedením Otto Kuusinena byla vyhlášena Finská lidová republika. Kuusinen nebyl 

ve Finsku neznámou postavou. Již před první světovou válkou byl členem finského 

parlamentu a také předsedou finské sociální demokracie v letech 1911-1917. V průběhu 

občanské války byl členem vlády rudých ve funkci ministra školství. Po jejím ukončení 

uprchl do Sovětského svazu, kde se stal zakládajícím členem Komintemy.

Ve svém vyhlášení se snažil tento finský komunista rozptýlit obavy finských občanů 

z toho, že by se Finsko mělo opět stát součástí ruské říše.Naopak, prohlašoval novou 

republiku za nové vydání finské státnosti. Ohledně budoucího pořádku ve Finsku, který 

bude po válce nastolen, se hovořilo také. Kuusinen zdůrazňoval, že uspořádání bude 

výsledkem dohody všech a že nehodlá zavádět žádnou diktaturu proletariátu.

Nová republika ustanovila i ozbrojené síly, které představoval 1. sbor finské lidové 

armády. Jeho příslušníci byli Finové, kteří uprchli po občanské válce do Ruska, a také 

obyvatelé ruské části Karélie. Jeho organizace byla pochopitelně podle ruského vzoru a 

přebírala i tehdy platný princip dvojitého velení, kdy velení vjednotce obstarávali 

společně vojenský velitel a politický pracovník. Samozřejmě, že Kuusinen vyzval 

finské občany ke vstupu do této jednotky. Kuusinen, jako hlava nové finské vlády a 

nutno podotknout, že Sověti programově od té doby vládu v Helsinkách neuznávali, 

při Jednání“ s Molotovem přijal všechny sovětské návrhy, kvůli kterým se teď

56 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, Frank Cass 2001, p. 27.
57 Další informace o této loutkové vládě viz „Osvoboditelnyj“ pochod v Finljandiju 1939-1940 gg. Sankt 
Peterburg, Galeja Print 1999.
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bojovalo. Uzavřel tedy se SSSR obrannou alianci, jakož i pakt o vzájemné pomoci. 

Rovněž přistoupil na všechny územní návrhy, kdy postoupil ostrovy ve Finském zálivu, 

a území na Karelské šíji výměnou za území tehdejší sovětské Karélie.

Moskva se existence této vlády pokusila využít i na mezinárodním poli. Když se 

sovětskou agresí začala zabývat Společnost národů, odpověděl Molotov v tom smyslu, 

že SSSR není ve válce ani s Finskem ani s finským lidem. Naopak sovětské vztahy 

s vládou Finské lidové republiky jsou vynikající a Rudá armáda pomáhá spolu s ní 

zlikvidovat agresivní kliku válečných štváčů, jež se za finskou vládu pouze vydává. 

Jelikož další pokusy uspořádat nějak celou záležitost ztroskotaly na totálním sovětském 

nezájmu, byl 14. prosince SSSR z této organizace vyloučen. Nic nemohlo impotenci 

Společnosti národů lépe ilustrovat, než tento příklad, kdy kromě vyloučení nebyla žádná 

jiná možnost potrestat agresora. Byl to také jasný doklad úpadku této organizace a celé 

myšlenky kolektivní bezpečnosti.
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Závěr

Zimní válka na sebe poutala mnoho světové pozornosti. Bylo to způsobeno také tím, že 

se odehrávala v době, kdy se jinde vážné boje nekonaly. I když už byla ve válce Velká 

Británie a Francie s Německem, západní fronta byla v zajetí „podivné války“, kdy přes 

deklarované nepřátelství se na bojišti nedělo nic podstatného. Velkou bouři nevole 

vzbudilo sovětské bombardování finských měst, která měla předznamenat utrpení 

civilistů během náletů na civilní cíle v příštích letech. Prezident USA rozeslal svým 

velvyslancům v Moskvě a Helsinkách oficiální vyjádření, ve kterém odsuzoval 

bombardování civilních cílů a obracel se tudíž na obě zainteresované strany, aby se 

bombardování zřekli. Toto vyhlášení přes svůj morální apel nepřineslo žádnou jinou 

formu oficiální podpory Finsku, kromě půjčky 2,5 milionu dolarů, která byla ovšem 

určena výhradně na pomoc civilistům. Jinak ovšem ze soukromých sbírek a také díky 

americkému Červenému kříži se podařilo pro Finsko vybrat přes milion dolarů. Na této 

iniciativě se také podílel bývalý americký prezident Herbert Hoover, který také 

navrhoval, ovšem neúspěšně, přerušit se SSSR diplomatické styky. I jiné státy vyjádřily 

svoje sympatie Finsku. Dělo se tak například v Maďarsku, Španělsku a dokonce i 

v Japonsku. Své znepokojení ohledně ruského vpádu vyjádřil i papež.

Definitivně se podařilo ukončit válku mezi Finskem a Sovětským svazem 20. března

1940. Podmínky, za kterých nyní Sověti byli ochotni uzavřít smír s Finskem, byly 

samozřejmě o poznání tvrdší, než to, co požadovali před začátku konfliktu.58 Sověti 

pořád vycházeli z požadavků uzavřít Finský záliv před potenciálním útokem, utvořit 

nárazníkovou zónu mezi finskými hranicemi a Leningradem a zabezpečit přístav 

Murmansk, jediný ruský nezamrzající přístav a komunikace к němu vedoucí. Znamená 

to tedy, že požadovali po finské vládě na třicet let pronajmout přístav Hanko a 

samozřejmě právo pohybu sovětského námořnictva v tomto prostoru. Dále mělo 

připadnout SSSR šest ostrovů ve východní části Finského zálivu, které měli být 

opevněny a opatřeny pobřežním dělostřelectvem.

Uzemní ústupky na Karelské šíji a podél Ladožského jezera s cílem zabezpečit 

Leningrad o útoků ze země i ze vzduchu, měly posunout sovětsko finské hranice až na 

úroveň, kdy se nacházely za Petra Velikého. Do sovětského držení se teď dostala velká 

finská města, a to jak Viipuri (ruský Vyborg), které Rudá armáda dobyla, tak Kakisalmi 

a Sorvatala, které sovětský útok původně odrazily. Tato oblast byla pro finskou
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ekonomiku asi největší ztrátou, neboť se zde nacházelo centrum finského 

dřevozpracujícího průmyslu včetně pil, výroben dýh a rafinérií dřeva. Finské uzemní 

ztráty znamenaly, že se nyní do rukou Rusů padla i značná část průmyslu chemického, 

textilního a kovozpracujícího. V důsledku toho, že zde v té době žilo okolo 450 000 

obyvatel, přišlo Finsko o produkci asi 60 000 usedlostí a statků, které museli jejich 

obyvatelé do 14 dnů opustit, pokud se ovšem nechtěli stát občany Sovětského svazu. 

Tuto možnost nevyužil údajně nikdo. Krátká lhůta na opuštění tohoto území vedla 

ovšem к tomu, že Finové stačili přesunout minimum zmíněných kapacit. Nutno 

podotknout, že pochopitelně určitá část obyvatel se živila rybolovem, a nutně se jich tak 

dotklo, že třetina pobřeží využívaného pro tyto účely, byla nyní mimo finské území. 

Nová rusko-finská hranice, neposkytovala teď Finsku žádnou přirozenou ochranu a 

činila ho tak zranitelným.

Další uzemní ústupky se týkaly poloostrova Rybači, které znamenaly nejen posílení 

bezpečnosti přístavu Murmansk, ale také vylepšení sovětských obchodních styků se 

Švédském, které bylo také důležité díky svým ložiskům železné rudy.

Na druhé straně nedošlo к uzavření požadované smlouvy o vzájemné pomoci, která 

v sovětském seznamu původně figurovala, ale nakonec se Sověti spokojili s pouhou 

smlouvou o neútočení. Ta zahrnovala i klausuli, že Finsko se nesmí spojit s jiným 

státem, SSSR pochopitelně vyjímaje, do vojenského spolku. Tento článek smlouvy 

znemožnil uskutečnit původně plánované spojenectví Finska a Švédská, které bylo 

v jednání potom rozšířeno i na Norsko. Molotov, jakmile se o těchto jednání dozvěděl, 

hned donutil Finsko tato jednání mezi švédským premiérem Hanssonem a finským 

ministrem zahraničí přerušit. Každopádně nemuselo Finsko uzavřít dohodu o společné 

spolupráci a dostat se tak do postavení Baltských států. V každém případě bylo Finsko 

donuceno odstoupit Rusku 57 000 km2 což reprezentovalo asi 12 % finského území. Na 

tomto území v té době žilo 450 000 obyvatel, což bylo 12 % veškeré finské populace.59 

Nově získané území, které bylo Finsko donuceno odstoupit SSSR co do územní 

organizace spojeno s částí Karélie, která již byla v sovětském držení a v březnu 1940 

byla vytvořena Karelofinská sovětská socialistická republika. Předsedou Nejvyššího 

sovětu této svazové republiky byl určen Otto Ville Kuusinen, hlava někdejší loutkové 

finské vlády ze začátku zimní války. Jako samostatná svazová sovětská republika 

nefungovala dlouho. Nejdřív její existenci narušil německý útok na SSSR, ke kterému

58 Engleová, Eloise -  Paananen, Lauri: Zimní válka. Brno, Jota 1996, s. 153-154.
59 Dyke, Carl van: The Soviet Invasion of Finland 1939-1940. London, Frank Cass 2001.
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se Finové připojili. Obnovením války se Sovětským svazem, které Finové nazývají 

„pokračovací válka“, chtěli Finové získat zpět to, čeho se museli během zimní války 

vzdát. Konec druhé světové války, znamenal opět obnovení Karelofmské SSR, která 

pak fungovala do roku 1956. Pak už byla v rámci Sovětského svazu již jenom jako 

autonomní oblast.

Výsledek sovětsko-fmské války nikoho nepřekvapil, překvapením byla doba, kterou 

potřeboval SSSR к porážce tak slabého soupeře. Také počty vojáků nasazených v boji a 

seznamy ztrát jsou dokladem toho, jak špatně vedla Rudá armáda válku ve Finsku. 

Zatímco Finové nenasadily v žádném okamžiku konfliktu do bojů více než 200 000 

vojáků , ztratily 25 000 mužů a 45 000 jich bylo zraněno (podle jiných údajů 55 000), 

Sovětská armáda nasadila 1 200 000 vojáků, к tomu 1 500 tanků a 3 000 letadel. Jelikož 

počty padlých jsou dokladem o tom, jaké fiasko válka ve Finsku byla, údaje o ztrátách 

na ruské straně se různí. První a poslední oficiální výčet ztrát byl zmíněn dne 26. března

1940 na zasedání Nej vyššího sovětu SSSR, který se zabýval hodnocení zimní války. 

Na tomto zasedání bylo uvedeno že celkové počty ztrát činily 48 745 padlých a 

158 000 raněných.60 I když i tato čísla signalizují alarmující nepoměr mezi oběma 

stranami, skutečné počet padlých vojáků Rudé armády byl daleko vyšší. Je to částečně 

díky snaze bagatelizovat ztráty a tím i vojenský neúspěch, ale také díky tomu, že 

v evidenci padlých a raněných nebyly původně započítány pohraniční jednotky a 

některé údaje nejsou к dispozici vůbec. Podle novějších výzkumů takto nebyla 

zaznamenaná celá čtvrtina padlých a raněných. Do celkové bilance se také dříve 

nezahrnulo množství popravených. Hovoří se tak o 200 000 až 600 000 tisících padlých 

a raněných. Vyšší nežli udávaný počet ztrát během zimní války přiznal také Chruščov 

po Stalinově smrti. Co se týče ztrát bojové techniky je uváděno 650 na bojišti zničených 

tanků, 1 800 rozbitých a 422 zničených letadel.

Jak dopadne bojová akce Rudé armády po velkých čistkách, to zajímalo mnoho 

vojenských odborníků. Potvrdilo se to, co odborná veřejnost očekávala. Odstranění 

několika tisíc kvalifikovaných důstojníků nezůstalo bez následků a bojeschopnost Rudé 

armády značně poklesla. Zejména pro německou generalitu byla tato informace velice

60 К problematice ztrát a různosti jejich odhadů viz Dyke, Carl van: The Soviet Invasion of Finland 1939-
40. London, Frank Cass 2001, pp. 191-194. Nejnovější ruské odhady viz G rif sekretnosti sňat. Poteri 
Vooružennych sil SSSR. Moskva, Vojenizdat 1993, s. 93-123.
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zajímavá. Podceňování Rudé armády, v jehož duchu se neslo veškeré plánováni operace 

Barbarossa, mělo i v tomto svou příčinu

Na poli mezinárodní politiky měla také finská válka svůj dopad. Nepřímo způsobila, že 

politika, která začala appeasementem a skončila nanejvýš podivným vedením války, 

která vyústila v neúspěch v Norsku a v katastrofu ve Francii byla opuštěna spolu 

s jejími protagonisty Daladierem a Chamberlainem, kteří opustili své funkce. V případě 

britského ministerského předsedy Chamberlaina sedm týdnů po zimní válce, když ho 

v rámci bouřlivé parlamentní debaty, která se zabývala událostmi ve Finsku a Norsku, 

vyzval jeden člen sněmovny к opuštění funkce slovy, která použil Cromwell-„Už jste tu 

seděli dost dlouho aniž jste udělali cokoli dobrého. Odejděte, říkám vám, a nebraňte 

nám, abychom se vás zbavili. Ve jménu božím jděte.“61 Francouzský ministerský 

předseda Daladier následoval svého britského kolegu o týden později.

Vnitropolitická situace po zimní válce ve Finsku pochopitelně musela reflektovat 

výsledek, jakým se válka skončila. Finští komunisté začali opět agitovat a využívali tak 

deprese, která po zimní válce nastala. Pochopitelně, že se je finské orgány snažily nějak 

eliminovat, ale nemohly s ohledem na situaci postupovat příliš razantně, zvlášť potom 

ne, když jim podporu vyjádřil Molotov ve svém projevu.

Ten ostatně neváhal zasahovat do finské vnitropolitické situace ani jinak, když prohlásil 

několik osob z řad finských politiků za nežádoucí. A vyjádřil se v tom smyslu, že pokud 

oni zůstanou na svých místech, vztahy mezi SSSR a Finskem zůstanou špatné. 

Konkrétně to měli být, Tanner, Mannerheim, Svinhufvud a Kivimäki. Zvláštním 

přínosem pro vztahy obou států pak mohlo být jmenování Paasikiviho finským 

velvyslancem v Moskvě, který mohl korigovat potenciální různice vznikající z neochoty 

Finů na příjímání dalších případných požadavků.

Přes toto všechno však zimní válka byla finským vítězstvím. Za cenu velkých ztrát -  

lidských, územních, ekonomických -  tato země uchránila svoji samostatnost, což se 

v roce 1940 tváří v tvář nacistické a komunistické agresi podařilo, kromě Finska, pouze 

Velké Británii. Finské ústupky nebyly tak velké, aby znamenaly změnu politického 

systému, s čímž se Sověti museli, aspoň navenek, smířit. Ani jedna strana nebyla se 

stavem po válce, což je  samozřejmé, spokojena. Sovětská nespokojenost se měla 

eliminovat možným pokusem od „druhou válku“ na podzim, čemuž zabránil německý 

zásadní odpor, prezentovaný Adolfem Hitlerem při návštěvě lidového komisaře

61 Churchill, Winston S.: Druhá světová válka. Sv. 1. Praha. Lidové noviny 1992, s. 592.
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Molotova v Berlíně.62 Finská nespokojenost s daným stavem se pak projevila ochotou 

zúčastnit se nového konfliktu se Sovětským svazem, i když i u nás se nyní objevují 

indicie, že následnou válku vyprovokoval Sovětský svaz.63

Zimní válka dnes stále představuje neuralgický bod finských dějin,64 podobně jako 

události kolem Mnichova v dějinách naších. Podobně jako u nás se totiž diskutuje, co 

by se stalo, kdyby propukla válka proti ČSR a Německu, tak se ve Finsku přetřásá, jestli 

by nebyla lepší alternativa, válce se vyhnout a být vůči sovětským požadavkům 

vstřícnější. Odvrátit válku s Ruskem je právě to, co představuje nej zásadnější cíl finské 

diplomacie. Propuknutí války je prý to nejhorší selhání finské zahraniční politiky, 

protože válka osamoceného Finska s velmocí prvního řádu jako je  Rusko, je to nejhorší 

co by se mohlo stát.

Zastánci neválečného řešení tedy tvrdí, že Sovětskému svazu záleželo pouze na jeho 

bezpečnosti a tudíž jeho požadavky nebyly pláštíkem nějaké agrese. Bylo prý od Finska 

neuvážlivé, stavět se proti požadavkům tak mocného státu v době, kdy neměl žádné 

podstatné problémy к řešení a tudíž se mohl cele soustředit na danou záležitost. Nebylo 

tedy důvodu domnívat se, že by snad SSSR ustoupil ve svých požadavcích. Navíc to co 

Sovětský svaz původně požadoval, stejně od Finska dostal, čili válkou se nic 

podstatného zachránit nepodařilo. Je pravdou, že v daném okamžiku pod dojmem studia 

historických materiálů a s náležitým odstupem, má tento náhled něco do sebe. I když 

tehdejší finská reprezentace žila v domnění, že Rusům není co věřit, motivem SSSR 

byla asi opravdu jenom snaha o zabezpečení prostoru o kterém se domnívali, že by 

mohl posloužit jako nástupiště cizí agrese. Faktem také je, že asi největší autorita mezi 

finskou reprezentací, která vedla Finsko ve válečném období, hrabě Mannerheim stále 

upozorňoval na určitou legitimitu ruských návrhů a jedním dechem také na slabost 

finské armády, ku které se státní pokladna chovala macešsky, přes jeho vytrvalé 

námitky. V obou případech nebyly jeho námitky vyslyšeny. Není zřejmě náhoda, že on 

a ještě Paaskivi patřili ke „smířlivému“ křídlu. Znali oba dobře Rusko a Mannerheim 

navíc i slabost armády, které velel. Proto i během války doporučovali jednání 

s Ruskem a co nejdříve přijmout podmínky druhé strany a nečekat, že přijde slibovaná 

pomoc.

62 К tomu viz Fidler, Jiří: Sovětské přípravy druhé zimní války. Historie a vojenství 20, 2001, č. 4.
63 Naposledy к tomu viz DiNardo, Richard L.: Nerovní spojenci. Brno, Jota 2006.
64 Stručný rozbor problematiky viz Dyke, Carl van: The Soviet Invasion o f Finland 1939-40. London, 
Frank Cass 2001.
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Druhý tábor naopak souhlasí s válkou. Finsko by prý postupně skončilo nejdřív jako 

sovětský vazal a nakonec jako součást SSSR, tedy stihl by ho podobný osud, jako 

pobaltské státy. Zuřivost, s jakou Finové hájili svojí zem, prý nakonec odradila Rusko 

od plánu na obsazení Finska. Ne snad proto, že by nebyla schopná Rudá armáda 

nakonec Finsko porazit, ale proto, že bylo jasné, že Finsko bude vzdorovat všemi 

prostředky i po kapitulaci. Pro budoucí soužití obou zemí bylo tedy zásadní, aby Finsko 

ukázalo, že se nehodlá zastrašit.

Bezprostředně po skončení války, jak již bylo napsáno, zde byla snaha ze strany Finska, 

zabezpečit se obranným svazkem se Švédském a Norskem. Finsko bylo ovšem 

upozorněno Sovětským svazem, že on tuto snahu ani v nejmenším nepodporuje. I jinak 

by se asi nejednalo o funkční spojenectví, protože Švédsko byv dotázáno na míru 

pomoci poskytnutou v případném novém konfliktu, neslíbilo ani tolik co v případě 

zimní války.

Zimní válka a její důsledky byl určující moment pro finskou zahraniční politiku po 

celou dobu studené války. Finsko pragmaticky přijalo ten fakt, že když bezprostředně 

sousedí s Sovětským svazem musí s ním v zahraniční politice počítat na prvním místě. 

Proto Finsko a SSSR spolu uzavřely Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné 

pomoci podobnou těm, co byly uzavírány s „lidovými demokraciemi“ ve střední a 

východní Evropě. Navzdory tomu, se Finsko považovalo za neutrální zemi z toho 

prostého důvodu, že odmítlo členství v jakékoliv mezinárodní organizaci, aby nemuselo 

zaujímat stanovisko ve sporech velmocí. Finové totiž byly už dostatečně poučeni o 

ruské podezřívavosti, kterou věděli že je radno neprovokovat. Veškerá finská politika se 

nesla ve znamení vstřícnosti к SSSR.65 Finsko dávalo najevo, že od něj nehrozí SSSR 

žádné nebezpečí a že bude bránit svojí neutralitu a v žádném případě nedovolí žádné 

cizí zemi ohrozit Finsko a potažmo i SSSR. V dnešní době se vztahy obou zemí dostali 

do úplně jiného rámce. Po rozpadu SSSR vojenská síla Ruska značně zeslábla. 

Nebezpečí tkví spíš v jaderném potenciálu, kterým Rusko stále disponuje ale jak ukazují 

zkušenosti z vystoupení ruské armády například v Čečensku, jeho schopnost vést válku 

konvenčními prostředky klesá. Finsko je dnes jednou z nejbohatších zemí na světě a to 

se pochopitelně promítlo do úrovně jeho obranných mechanismů. Mezinárodní izolace,

65 Plechanovová, Běla -  Fidler, Jiří: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha, ISE 1997.
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kterou Finsko trpělo během zimní války, je už také pryč. Ačkoliv zde neexistuje žádná 

přímá vojenská aliance, je nepravděpodobné, že by nyní Finsko zůstalo v případném 

konfliktu osamoceno, zvlášť když j e v  současné době jedním z členů Evropské unie. 

Finsko navíc v roce 1991 formálně zrušilo Pakt o přátelství, spolupráci a vzájemné 

pomoci, který ho se Sovětským svazem svazoval. V dnešní době rozvinutých 

komunikačních technologií už také není pro Finsko tolik důležité, že společná hranice 

obou zemí měří 1 200 km. Finsko udržuje bohaté hospodářské styky s ostatními státy 

Evropy. Hospodářsky je navíc, jak už bylo řečeno, Finsko mnohem silnější, když jeho 

HDP dosahuje jedné třetiny HDP celého Ruska. Je tedy spíš v ruském zájmu udržovat 

dobré styky s Finskem než naopak.
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Příloha I

Organizace sovětských vojsk při agresi proti Finsku 

(stav к 31. listopadu 1939)66

Leningradský vojenský okruh

velitel -  armádní velitel 2. stupně Mereckov

7. armáda

velitel -  armádní velitel 2. stupně Jakovlev

19. střelecký sbor

velitel -  divizní velitel Starikov

24. střelecká divize 

43. střelecká divize

70. střelecká divize 

40. lehká tanková brigáda 

50. střelecký sbor

velitel -  brigádní velitel Gorelenko 

90. střelecká divize 

142. střelecká divize 

35. lehká tanková brigáda

10. tankový sbor

velitel -  brigádní velitel Veršinin 

1. lehká tanková brigáda

13. lehká tanková brigáda

15. střelecká kulometná brigáda 

49. střelecká divize 

123. střelecká divize

138. střelecká divize 

150. střelecká divize

20. těžká tanková brigáda

8. armáda

66 Zpracováno podle Sovetsko-fmljandskaja vojna 1939-1940. T. 1. Sankt-Peterburg, Poligon 2003, s. 45- 
47; Meltjuchov, Michail: Upuščennyj šans Stalina. Sovetskij Sojuz i borba za Jevropu 1939-1941. 
Moskva, Veče 2000, s. 153. Jména velitelů mi poskytl vedoucí mé práce PhDr. Jiří Fidler.
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velitel -  divizní velitel Chabarov

1. střelecký sbor

velitel -  brigádní velitel Panin

139. střelecká divize 

155. střelecká divize 

56. střelecký sbor

velitel -  divizní velitel Čerepanov 

18. střelecká divize 

56. střelecká divize 

168. střelecká divize 

75. střelecká divize 

34. tanková brigáda

9. armáda

velitel -  sborový velitel Duchanov 

Zvláštní střelecký sbor

velitel -  divizní velitel Smyrov 

54. horská střelecká divize 

47. střelecký sbor

velitel -  brigádní velitel Dašičev 

122. střelecká divize 

163. střelecká divize

14. armáda

velitel -  divizní velitel Frolov

14. střelecká divize 

52. střelecká divize

104. horská střelecká divize 

letectvo

velitel -  sborový velitel Ptuchin

1. bombardovací letecká brigáda

15. bombardovací letecká brigáda

16. bombardovací letecká brigáda 

55. bombardovací letecká brigáda 

59. stíhací letecká brigáda

71. bombardovací letecká brigáda
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Baltské loďstvo

velitel -  komodor Tribuc 

Severní loďstvo

velitel -  komodor Drozd



Příloha II

Organizace finských vojsk při sovětské agresi 

(stav к 30. listopadu 1939)67

Hlavní velitelství

velitel -  polní maršál Mannerheim 

Armáda Karelská šíje

velitel -  generálporučík Östermann

11. armádní sbor

velitel -  generálporučík Ecquist

4. pěší divize

5. pěší divize

11. pěší divize

III. armádní sbor

velitel -  generálmajor Heinricks

8. pěší divize

10. pěší divize 

6. pěší divize 

1. jezdecká brigáda 

IV. armádní sbor

velitel -  generálmajor Heiskänen

12. pěší divize

13. pěší divize 

Severofmská armádní skupina

velitel -  generálmajor Tuompo

9. pěší divize 

Severokarelská skupina 

Laponská skupina

67 Zpracováno podle Sovetsko-fmljandskaja vojna 1939-1940. Т. 1. Sankt-Peterburg, Poligon 2003, s. 
124-128.
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Summary:

The treaty between Soviet Union and Germany was something that changed conditions 

in then world a lot. Such a change nobody expected, because there were no reasons 

why these two utterly antagoistic powers should become allies. This turnout meant, that 

Great Britan and France had to face a great and powerful enemies, becouse Germany 

backed with USSR was a substancial source of danger.

Nonagression pakt included a secret protocol which had a very vital consequnces for the 

area between both states. For each of them was set a sphere o f influence. So far, 

sovereign states laying here from now onwards, were becoming a vassals o f either 

Germany or o f Soviet union.

The first victim o f this treaty was Poland. It was ambushed by the joint attack 

performed by German army and Red army and after that ceased to exist because it was 

parted between Russia and Germany.

The Baltic states Lithuenia, Latvia and Estonia were forced to join Soviet union as a 

member states. Because o f their imperceptible military power, it wasn't difficult for 

Russians to do so. The same scenario was planned to adopt for the Finland. There were 

no reasons to think, that weak isolated Finland will offer resistance. To the great suprise 

of all concerned, Finland rejected all sovitet proposals and was ready to fight. The so 

called winter war was about to come.
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