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1.  RU S KO  V  RO C E  1916 : 
P Ř E D  S TO  L E T Y

Dnes budeme mluvit o tom, co se dělo před sto lety v Rusku, a to 
rozhodně ne proto, že by existovala absolutní shoda mezi dneškem 
a situací před sto lety. Shoda není zas tak velká, resp. v něčem není 
velká, kdežto v lecčems není zrovna malá. A právě přemýšlet o tomto 
problému a analyzovat jej představuje náš dnešní úkol. Historie, jak 
známo, nás má poučit, a právě poučení se dnes budeme věnovat.

Rok 1916 byl druhým rokem nesmírně těžké války. Rusko fungo-
valo v naprosto extrémním režimu. Na válečné výdaje plynulo každý 
den 50 milionů zlatých rublů. To jsou obrovské peníze. Válka vyža-
dovala stále nové lidské životy. Počet padlých už tehdy dosahoval 
mnoha set tisíc.

První úspěchy na válečném poli z přelomu let 1914 a 1915, kdy 
ruská armáda došla až do karpatských průsmyků, směřujících do 
uherské nížiny, skončily. Od dubna 1915 nastalo těžké období váleč-
ných porážek. Znovu jen připomenu, že nešlo o náhodu. První 
období úspěchu vyplývalo především z toho, že Německo se pokou-
šelo realizovat ideu Schlieffenova plánu, bleskovou válku na západní 
frontě. Proto byly hlavní síly německé armády směřovány na západ, 
zatímco proti Rusku měla bojovat především rakouská armáda. Te-
prve po jistých sporech v německém generálním štábu bylo rozhod-
nuto, že nepočetná druhořadá německá vojska mají pouze zadržovat 
nápor ruských vojsk. Zpočátku Němci dokonce plánovali, že v pří-
padě nutnosti ustoupí od Visly a vyklidí Královec (Königsberg), 
jen aby byla na západní frontě dobyta Paříž a francouzská armáda 
byla donucena ke kapitulaci. Jak je však známo, Paříž se nepoda-
řilo dobýt ani roku 1914, ani kdykoli jindy během první světové 
války. Francouzská a britská armáda bojovaly na život a na smrt. 
Schlieffenův plán se úplně zhroutil. Proto v zimě 1914/1915 Němci 
připravují nový plán, jehož podstatou bylo dostat Rusko z války. 
K tomuto účelu měla být většina německých vojsk přesunuta na 
ruskou frontu, zatímco na západě měly být v roce 1915 ponechány 
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jen síly nezbytné k zadržení nepřítele. Poté co bude Rusko vytlačeno 
z války a donuceno k separátnímu míru, měly být všechny síly namí-
řeny proti Itálii, Francii a Velké Británii, díky čemuž mělo být v roce 
1916 dosaženo úplného vítězství. Takový byl tedy nový plán německé 
armády, jenž kvůli neúspěchu Schlieffenova plánu vznikal ve spě-
chu a již 15. dubna 1915 byla zahájena slavná ofenziva 11. německé 
armády generála Augusta von Mackensena v Polsku. Tato ofenziva 
byla vedena s převahou živé síly protivníka, ale především s obrov-
skou převahou techniky.

My, Rusové, jsme se kupodivu nikdy nepřipravovali ani na zimu, 
ani na válku. Přitom je krutá zima pro Rusko přirozená. A protože 
Rusové kupodivu rádi bojují (máme přece spoustu vojenských pom-
pézních písní), měli bychom být na válku připraveni. Jenže v obou 
případech se ukazuje, že nikdy připraveni nejsme. Nebyli jsme při-
praveni na první světovou válku, plánovali jsme krátkou bleskovou 
válku, ale válka nakonec byla velmi dlouhá. A náš průmysl, jak zná-
mo, nebyl schopen navýšit ani výrobu pušek, ani granátů, ani ná-
bojů, ani kulometů, ani nových zbraní typu minometů – nic z toho 
jsme nebyli s to vyrobit v potřebném množství. A právě v okamži-
ku Macken senovy ofenzivy se projevil obrovský nedostatek zbraní 
v ruské armádě. Ruská armáda se stáhla zpět.

Nyní řeknu věc, která není patriotická, ale bohužel je objektivní. 
Ruská armáda bojovala špatně. u nás se tvrdil opak, vždyť hned zde, 
vedle redakce novin Novaja gazeta, sídlí Vojensko-historická společ-
nost, kde mají všelijaké sochy, bajonety, vojenské boty. Ale pochopte, 
nejde o emoce, nýbrž o čísla. Soudí se, že armáda je tím lepší, čím 
více v rámci ztrát převažují tzv. krvavé ztráty, tedy padlí a ranění. 
Čím více je padlých a raněných ve srovnání s těmi, kdo se nechali 
zajmout, tím má armáda vyšší morálku, tím je lépe vybavená, tím 
lépe bojuje. V německé a francouzské armádě za první světové vál-
ky poměr krvavých ztrát vůči těm, kdo se vzdali do zajetí, činil 1 : 3, 
tedy na tři padlé a raněné jeden zajatec. V britské armádě to bylo 
1 : 5, tedy na pět padlých a raněných připadal jeden zajatec. u nás byl 
poměr opačný, 3 : 1: na tři zajaté připadal jeden padlý nebo raněný. 
Za první rok a půl války padlo nebo bylo raněno téměř 400 000 lidí 
a přibližně 1,5 milionu lidí padl do zajetí. Ruská armáda tedy celko-
vě bojovala špatně. Sice chrabře a občas na některých úsecích pod 
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vedením talentovaných generálů skutečně dobře, avšak nízkou kvali-
tu armády musela kompenzovat obrovská masa lidí – ruské armádě 
se v evropě říkalo parní válec. A spojenci to viděli.

Ruská armáda utrpěla od 11. německé armády v roce 1915 velmi 
těžkou porážku, fronta se posunula daleko na východ a ustálila se 
na linii Riga – Dvinsk – Rivne – Ternopil (Tarnopol), přišli jsme 
o území s 23 miliony obyvatel, což představovalo zhruba 13 % oby-
vatelstva Ruska. Padlo více než 45 000 důstojníků a ke konci roku 
1915 bylo v aktivní službě 870 000 mužů, což byla přibližně třetina 
ruské armády, která vstupovala do války v roce 1914. Nebyla-li naše 
armáda přímo rozbitá, pak tedy velmi silně vyčerpaná. Ztratili jsme 
průmyslově nejrozvinutější gubernie: Polsko a značnou část Pobaltí. 
Byla to těžká porážka.

Přesto se ruská armáda dokázala dostat z Mackensenových 
kleští. Byl to nesmírný, byť smutný úspěch, neboť šlo o ústup. 
Talentovaný pěchotní generál Michail Vasiljevič Alexejev, jenž od 
poloviny března 1915 velel ruským vojskům Západního frontu, do-
stal ruskou armádu z Polska, a dokonce dokázal evakuovat část 
průmyslových závodů, Varšavskou univerzitu a ty obyvatele, kteří 
chtěli utéct před Němci. Hlavního cíle německé armády – kapi-
tulace ruské armády a uzavření separátního míru na východní 
frontě – dosaženo nebylo. Ruská armáda se upevnila v nových hra-
nicích, zanechala za sebou krvácející německou armádu (byla to 
přece jen defenziva, nikoli útěk) a zničila německé plány na likvi-
daci východní fronty.

Nikoli ruský historik, ale člověk velmi kritický vůči starému 
Rusku, Richard Pipes, ve své knize Ruská revoluce píše: „A přesto 
bychom mohli říci, že slavná vítězství na východní frontě Něm-
cům válku prohrála. Útokem v Polsku v roce 1915 nedosáhli své-
ho cíle – zničit ruskou armádu a donutit Rusko ke kapitulaci. 
I když se armáda nacházela v zuboženém stavu, ubránila se zaje-
tí a Sankt-Petěrburg ignoroval německé nabídky k uzavření míru. 
Tažení na východ umožnilo západní frontě rok relativní sta-
bility, kterou Velká Británie využila k vytvoření civilní armády 
a k přeměně obrovské průmyslové základny na válečnou produk-
ci. Když v roce 1916 Němci obnovili válečné operace na západě, 
byl jejich nepřítel již dobře připraven. Pohroma roku 1915 byla 
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možná největším, i když ne úmyslným příspěvkem Ruska k vítěz-
ství spojenců.“*)

Je to rezervované, ale velmi objektivní hodnocení.
Pokud se na hlavní, evropské frontě události vyvíjely pro Rusko 

tak tíživým způsobem, pak na druhé ruské frontě Velké války, totiž 
na Kavkaze, byla situace prakticky od začátku pro Rusko příznivá.

V čele Kavkazského frontu stál starý, pasivní vrchní velitel hrabě 
Voroncov-Daškov, zatímco fakticky jí velel talentovaný generál Niko-
laj Nikolajevič Juděnič, jenž byl, jak se později ukázalo, jedním 
z géniů války. Během několika bitev v pozdním jaře 1915 doká-
zal Nikolaj Nikolajevič Juděnič úplně zastavit ofenzivu početnější 
turecké armády. V Mušském údolí v západní Arménii porazil turec-
kou armádu díky skvělému manévru, jejž použil svého času Napo-
leon u Marenga a který se vojevůdci odvažují zopakovat jen velmi 
zřídka. Silná turecká armáda útočila na levé křídlo ruské armády 
svým pravým křídlem. Šlo přitom o devadesát praporů, takže to 
byla opravdu velká operace. Juděnič namísto pomoci ustupujícím 
zaútočil svým pravým křídlem na levé křídlo turecké armády, odrazil 
ho a od této chvíle už turecká armáda na Kavkaze jen více či méně 
rychle ustupovala. V Malé Asii byl tedy úspěch ruských vojsk oči-
vidný. Pokud v evropském Rusku byl relativní, pak zde byl absolutní.

Rok 1916 sliboval ve vojenském ohledu chvíli odpočinku. Všichni 
spojenci včetně Ruska se totiž na jednání v chambésy v prosinci 
1915 dohodli, že s ohledem na situaci ruské armády, jež utrpěla 
těžké porážky a nesmírné ztráty, nebude od Ruska požadována 
nová ofenziva. Pro Rusko bude hlavní pouze zadržovat protivníka. 
Z hlášení rozvědky spojenci věděli, že Němci díky velmi dobře roz-
vinuté husté síti železnic, jež dovolovala snadno dopravovat vojska 
z východní na západní frontu a zpět, přesouvají vojska na západní 
frontu a připravují rozhodující úder na Sommě a u pevnosti Verdun.

Proto bylo důležité, aby Rusko prostě zadržovalo nepřítele, za-
tímco Francie a Velká Británie, jejichž síly se během minulého roku 
poněkud stabilizovaly, organizovaly dobrý týl, rychle vyráběly pro 
armádu vojenskou techniku a vše, co bylo potřeba pro válku, neboť 

*) RIČARD PAJPS, Russkaja revoljucija, Moskva 2005, sv. 1, s. 302. Český pře-
klad citován dle Richard Pipes, Dějiny ruské revoluce, Praha 2017, s. 85.
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měli v roce 1916 nést hlavní tíži války. Je jasné, že spojenci v rámci 
Dohody hrály krvavou (jak jinak v době války), ale velmi dobře pro-
myšlenou hru. Nutili Němce neustále přesouvat vojska i techniku 
sem tam ze západu na východ a z východu na západ. Když už Němci 
dosáhli na jednom místě úspěchu, vyčerpaní a oslabení se museli 
přesunout na druhou frontu, kde byli zastaveni a vykrváceli. Takto 
měli postupně vyčerpat všechny síly a padnout.

Ze strany Dohody šlo o dobře zkoordinovanou strategii. Pokud 
dnes Rusko odmítá v maličké Sýrii koordinovat svůj postup s koa-
ličními spojenci, pak tehdy byla spolupráce a důvěra úplná. Právě 
díky ní nedokázali Němci vyhrát krvavou bitva u Verdunu – nejtěžší 
bitvu první světové války, v níž francouzským vojskům velel později 
nechvalně proslulý maršál Pétain a ve které zahynulo celkem asi mi-
lion lidí: přibližně 530 000 bránících se Francouzů a 460 000 útočí-
cích Němců. Němci nedokázali nejen dobýt Verdun, ale ani přerušit 
silnici, zásobující téměř úplně obklíčený Verdun zbraněmi z centra 
Francie. Této silnici Francouzi říkali cesta do ráje, protože málokdo, 
kdo po ní vyrazil do Verdunu, se vrátil zpět. Francouzské a britské 
nákladní automobily přijížděly po této trase v intervalu 15 sekund. 
Tak byl Verdun zásobován a obstál, byť samozřejmě s obrovskými 
ztrátami. Rusové se mohli klidně dívat, jak krvácí francouzská a brit-
sko-francouzská armáda, která zahájila obtížnou a nepříliš úspěš-
nou ofenzivu na Sommě.

Ruské velení v návaznosti na smlouvu z chambésy navrhlo, aby 
byl zahájen útok na východní frontě. Nemělo jít samozřejmě o hlav-
ní útok, ale pouze o takový, který by odvedl pozornost protivní-
ka. Nejprve bylo rozhodnuto, že bude zahájen útok proti německé 
armádě na severozápadní frontě, avšak generál Alexandr Jermola-
jevič evert, velitel Severozápadního frontu, se obával neúspěchu. 
Tehdy generál Alexej Alexejevič Brusilov navrhl, aby jeho Jihozá-
padní front vedl ofenzivu proti rakouské armádě. Brusilov připra-
voval útok podle tehdejších nejnovějších pravidel vojenství. Krátce 
předtím v roce 1915 Mackensen poprvé u Varšavy použil „palebnou 
clonu“ – mohutnou mnohadenní dělostřeleckou přípravu. Nyní 
k témuž připravoval svou armádu generál Brusilov. Rakouská armá-
da neočekávala, že by Rusové po totálním ústupu v roce 1915 byli 
něčeho podobného schopni. Rakousko se rozhodlo vyřadit z války 
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Itálii. Proto z Tyrolska zahájilo útok na Veronu, přičemž řada ital-
ských pevností byla již plně obklíčená. Itálie a spojenci nyní žádali 
Rusko o pomoc. Útok na jihozápadní frontě, který byl plánován na 
červen, se přesunul na květen, o dva týdny dříve.

Nyní je třeba říci něco málo o stavu ruské armády v roce 1916, 
neboť bez toho by nebylo jasné, jak mohla úspěšně proběhnout 
Brusilovova nebo – jak se říkalo tehdy – lucká ofenziva. V Rusku 
se říká, že Rusové dlouho zapřahají, ale pak rychle jedou. Z mnoha 
důvodů, o kterých budu mluvit o něco později, se situace ruského 
válečného průmyslu radikálně změnila pod vlivem strašných porá-
žek v roce 1915. Ruský průmysl se rozjel s tak neuvěřitelnou silou, 
že to nikdo nečekal. Nyní na každé lehké třípalebné dělo připadala 
sada 350 střel. Do začátku roku 1916 Rusko vyrobilo více než milion 
pušek, ve velkém (15 000) se začaly vyrábět kulomety a v Putilov-
ském závodě minomety. Když spojenci viděli, že se Rusům nedo-
stává techniky, podali pomocnou ruku. Obrovská podpora spojenců, 
která se objemem v podstatě rovnala veškeré produkci ruského 
vojenského průmyslu, zdvojnásobila síly Ruska, byla do země dopra-
vena přes Archangelsk a Vladivostok. Archangelská železnice byla 
rychle rozšířena z úzkokolejky na normální rozchod. Zároveň ruští 
a angličtí inženýři – a také čeští, kteří z Rakousko-uherska přešli na 
ruskou stranu – ze všech sil budovali Romanovskou železnici z Pet-
rozavodsku v Oloněcké gubernii na sever do Romanova na Mur-
manu. Jako dělníci tam tehdy pracovali především Číňané, najatí na 
Čínskou východní dráhu. Město, které se dnes jmenuje Murmansk, 
bylo založeno 21. září 1916 jako Romanov na Murmanu. V lednu 
1917 byl na této železnici zahájen plný provoz.

Na útok na jihozápadní frontě se Rusko dobře připravovalo. Ge-
nerál Brusilov se projevil jako odvážný a talentovaný velitel. Velmi 
mu záleželo na životech vojáků, vytvářel v týlu přesné kopie rakous-
kých zákopů a učil vojáky, jak na tyto zákopy správně útočit. Ofen-
ziva se připravovala v hlubokém utajení a Rakušané o ní nic netušili.

Útokem na oslabenou rakouskou armádu, která současně bojo-
vala v Itálii, bylo dosaženo mimořádného úspěchu. Byl dobyt pás 
široký 80–120 km na 350 km dlouhé frontě. Rakouská armáda 
bojovala skvěle, Rusové měli velké ztráty, ale ztráty Rakušanů byly 
obrovské. Po úspěšné Brusilovově ofenzivě už rakouská armáda 



1. RuSKO V ROce 1916: PřeD STO leTy 19

jako samostatná vojenská síla nepředstavovala nebezpečí a tam, kde 
bylo nutné seriózně válčit, Rakušané žádali o pomoc Němce. Tří-
měsíční skvělý útok ruské armády zlomil Rakousko-uhersko. Nepří-
tel ztratil takřka 1,5 milionu mužů, mezi nimi asi 420 000 zajatců 
a z toho 9 000 důstojníků. Bylo zabráno 581 děl, 1 795 kulometů, 
448 bombometů a minometů. Protivník ztratil území o rozloze více 
než 25 000 km2. Ruská vojska osvobodila Dubno a luck, obsadila 
Černivce (Černovice), Ternopil, Stanislav (dnešní Ivano-Frankivsk), 
znovu zaujala pozice na hřebenech Karpat.

Pod dojmem německého úspěchu v roce 1915 vstoupilo do války 
na straně centrálních mocností Bulharsko. Když byla v pozdním 
jaře 1916 zahájena ofenziva spojenců na Sommě a v Haliči, do války 
vstoupilo na straně Dohody Rumunsko a poté řecko. Vítězství ve 
válce se klonilo na stranu Dohody. V lednu 1917 již byla převaha 
Dohody nad centrálními mocnostmi očividná – na každých pět 
vojáků Dohody připadali pouze tři vojáci centrálních mocností. 
Porážka Rakušanů a Němců začala být nevyhnutelná, což dobře 
chápali jak v Berlíně, tak ve Vídni.

Navíc Verdun i Somma, obě operace roku 1916, skončily poráž-
kou německé armády. Na Sommě německým vojskům velel korunní 
princ Ruprecht, následník německého trůnu. Očekávalo se, že se 
vším leskem vstoupí do Paříže. Nic takového se však nestalo. Rok 
1916 byl okamžikem zlomu, kdy Němci definitivně pochopili, že 
válku strategicky prohráli a další vojenské operace už mohou vést 
nikoli kvůli ziskům, ale jen proto, aby minimalizovali ztráty.

Rok 1916 byl rokem nesmírných úspěchů ruské armády na kav-
kazské frontě. V návaznosti na úspěchy roku 1915 generál Juděnič 
v zimě 1915/1916 dobývá zdánlivě nedobytnou pevnost erzerum. 
V prvních lednových dnech roku 1916 nad citadelou erzerumu 
zavlál prapor ruské imperátorské armády. Poté se už ruská armáda 
valila po horním toku eufratu, podél jižního pobřeží Černého moře, 
obsadila Trapezunt, Bitlis, území okolo jezera Van. V téže době 
ruská a britská vojska vstupují do Íránu a okupují jej, aby nebyl 
obsazen Němci.

Na válečných frontách panuje naprostý úspěch. Plukovník Knox, 
britský atašé při ruské armádě, po sobě zanechal poněkud nudné, 
z vojenského hlediska podrobné, ale svou podstatou velmi důležité 
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paměti With the Russian Army, 1914–1917, v nichž píše: „Perspek-
tivy válečné kampaně roku 1917 byly nadějnější než v březnu 1916. 
Ruská pěchota byla unavená, ale ne tolik jako před dvanácti měsíci. 
Zásoby zbraní, střeliva a techniky byly větší než před mobilizací roku 
1914 a mnohem větší než na jaře 1915 nebo v roce 1916. Každým 
dnem se zlepšovalo velení. V armádě panoval zdravý duch (uvidíme, 
že to bohužel tak úplně nebyla pravda). Vojáci po zimním odpo-
činku zapomněli na prodělané zkoušky a útočili znovu se stejnou 
energií jako v roce 1916. Není pochyb, že kdyby se nerozpadla tkáň 
národa v týlu, ruská armáda by v bojích roku 1917 získala nové 
vavříny vítězství. Se vší pravděpodobností by na protivníka útočila 
takovou silou, že by spojenci mohli do konce roku 1917 dosáhnout 
vítězství.“*) „Z vojenského hlediska nebylo nic,“ psal tehdy Winston 
churchill, tehdejší ministr ozbrojených sil Velké Británie, „co by 
bránilo, aby se rok 1917 stal rokem definitivního triumfu spojenců 
a aby se Rusku dostalo kompenzací za nesmírné prožité utrpení.“

Stejně úspěšně se vyvíjela i diplomatická stránka války. Rusko si 
dopředu vyjednávalo, jaké „kompenzace“ si po dosažení vítězství 
představuje. A spojenecké Británie a Francie, které by na to v minu-
losti nikdy nepřistoupily (vzpomeňme na Berlínský kongres 1878), 
nyní byly ochotné vyjít Rusku vstříc, neboť měly na spolupráci s ním 
nesmírný zájem a také mu věřily. Přes všechny výhrady, které vůči 
sobě přirozeně chovaly demokratické a autoritářské státy, se mezi 
Rusy, Francouzi a Angličany vytvořila důvěra.

Zpočátku nebyly ruské požadavky velké. Rusko požadovalo pouze 
demilitarizaci Úžin a zisk regionu Memel (dnešní Klaipėda) na 
pravém břehu dolního toku Němenu, který jako část východního 
Pruska patřil Německé říši. Když však do války vstoupilo Turecko, 
plány Ruska se radikálně rozšířily. Dne 17. března 1915 ruské mi-
nisterstvo zahraničí informovalo spojence: „Nejnovější vývoj situace 
přiměl Jeho Veličenstvo Imperátora Mikuláše II. k přesvědčení, že 
otázka Konstantinopole a Úžin musí být definitivně vyřešena v sou-
ladu s odvěkým směřováním Ruska. Jakékoli řešení, které by neza-
hrnovalo začlenění Konstantinopole, západního břehu Bosporu, 
Marmarského moře, Dardanel a jižní Thrákie až po linii enos-Midye 

*) A. KNOX, With the Russian Army. 1914–1917, sv. 2, london 1921, s. 552.
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do Ruské říše, by bylo neuspokojivé. Podobně ze strategických dů-
vodů musí být připojena k Ruské říši část asijského pobřeží mezi 
Bosporem a řekou Sakarií a mezi bodem stanoveným na břehu 
Izmitského zálivu, ostrova Imbros a Tenedos.“ Dne 27. března Velká 
Británie a Francie s těmito ruskými nároky souhlasily.

Rusko oznámilo spojencům, že po válce hodlá získat západní Ar-
ménii a jezero Van, Trapezunt a erzerum. Všechny polské země, jež 
dosud patří Rakousku a Německu, musí být sjednoceny s ruskými 
a polskými zeměmi, aby na tomto území bylo vytvořeno polozávislé 
Polské království, spojené jednou korunou s Ruskou říší. Spojenci 
akceptovali dokonce i to. Když v lednu a na začátku února proběhla 
v Petrohradě poslední jednání států Dohody za účasti Ruska, Rusko 
už se těšilo plné důvěře západních spojenců. Územní nároky Ruska 
vůči centrálním mocnostem byly projednány a schváleny.

Nakonec ještě pár slov o hospodářství. ekonomika Ruska se sa-
mozřejmě nerozvíjela ve všech sférách. Finanční systém byl ve velmi 
obtížné situaci. Rusko bylo nuceno brát si velké půjčky. Krytí rublu 
zlatem pokleslo, a inflace tím pádem vzrostla prakticky sedmkrát. 
Před válkou byl rubl kryt z 98 % zlatem, kdežto v roce 1917 to už 
bylo jen ze 17 %, což svědčí o celkové slabosti ruské ekonomiky. Vze-
stup válečného průmyslu byl ale zřejmý.

co se stalo? Stát se přesvědčil o tom, že jako organizátor válečné-
ho průmyslu, za nějž se vždy pokládal, selhal. Vláda zjistila, že sama 
nic organizovat nemůže. V Rusku byla nesmírně mocná vrstva sou-
kromého kapitálu, soukromého podnikání, obrovské průmyslové 
závody. A tito kapitalisté podali státu ruku, nikoli však nezištně. 
Očekávali, že za to získají možnost podílet se na politické správě 
země. V květnu 1915, právě v období těžkých porážek, bylo na Sjez-
du ruského průmyslu přijato rozhodnutí vytvořit výbory válečného 
průmyslu, spojující stát a soukromý kapitál, samozřejmě pod for-
málním vedením předsedy vlády, avšak fakticky řízené soukromým 
kapitálem. Fakticky v čele výborů válečného průmyslu stál skvělý člo-
věk, který si později hluboce prožil svou chybu z roku 1917, Alexandr 
Ivanovič Gučkov. Spolu s ním zde byli takoví lidé jako Těreščenko, 
Konovalov, bratři Rjabušinští, majitel Kolominských a Sormovských 
závodů Alexej Meščerskij, tedy vskutku mocný okruh největších rus-
kých průmyslníků. Byla to velmi silná organizace, která dokázala 
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vytvořit podle návrhu Rjabušinského systém výborů válečného prů-
myslu po celé zemi. celkem bylo vytvořeno asi 240 výborů, tedy 
prakticky v každé gubernii dva, ale někdy i tři nebo čtyři. Šlo o plně 
organizovaný, avšak nikoli centralizovaný systém distribuce surovin, 
objednávek, otopu, dopravních služeb a samozřejmě také pracovní 
síly. Výsledek byl mimořádně úspěšný. Spojenci nečekali, že by byl 
takový rozmach ruského válečného průmyslu vůbec možný. Moh-
lo k tomu ale dojít jen proto, že v Rusku tehdy existoval silný, na 
státu nezávislý soukromý kapitál. Bez něj by se ničeho nedosáhlo.

Nyní přejděme ke stavu ruské společnosti. Válka se v této oblasti 
projevila velmi specificky. Ruská společnost byla především rolnic-
ká – 78 % Rusů pracovalo na půdě jako rolníci, kozáci. Zároveň tvo-
řili hlavní masu ruské armády. V roce 1916 byla mobilizována téměř 
polovina práceschopného obyvatelstva ruského venkova. Představa, 
že to vedlo k úpadku ruského venkova, ruského zemědělství, je ale 
hluboce mylná. Nikdy si ruský venkov nežil tak dobře jako za prv-
ní světové války. Rolníci nazývali peníze, které se sypaly na venkov, 

„šílené prachy“. lidé si za ně kupovali chutné jídlo, gramofony, zrca-
dla. Ti chytřejší a bohatší si dokupovali půdu, a to tak intenzivně, 
že v evropské části Ruska bylo v lednu 1917 už 89,6 % orné půdy 
v rukou rolníků. O statkářském vlastnictví půdy jakožto dominant-
ní formě pozemkového vlastnictví nemohla být řeč.

Proč rolníci tak bohatli? Odkud pocházel onen zlatý déšť? Z něko-
lika zdrojů. Za prvé nezapomínejme, že vojáci, kteří odešli na frontu, 
byli plně zaopatřeni státem. Jejich občiny a členové rodiny je tedy 
nemuseli živit. Naopak vojáci dostávali nejen hmotné zajištění, ale 
i peníze, takže mohli podporovat své rodiny. A nejen to. Za každého 
mobilizovaného vojáka stát vyplácel jeho rodině nemalou penzi. To 
byly hotové peníze. Za třetí probíhala rekvizice skotu, nejprve koní, 
ale poté i dalšího dobytka na maso a kůži. Nebyla to ale žádná bol-
ševická rekvizice, nýbrž rekvizice za velmi dobré peníze. A konečně 
rostla cena potravin. Rolníci, kteří se sami živili ze své půdy a potra-
viny prakticky nekupovali, tímto růstem cen nijak netrpěli. Právě 
naopak měli obrovské zisky, neboť potraviny prodávali na trhu za 
vysoké ceny, tudíž do kapes rolníků plynulo víc a víc peněz.

Stát se pokoušel růst cen kontrolovat. Naši neobolševici s obli-
bou tvrdí, že „povinné dodávky potravin zavedl už car Mikuláš“ a že 
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„prodej za fixní ceny zavedl už car Mikuláš“. Ano, byla taková snaha. 
V září 1916 byl přijat zákon, jenž stanovil jako trestný čin neúměrné 
zvyšování cen nejnutnějšího zboží. Tento zákon se ale neuplatňoval, 
protože tehdy existovaly svobodné soudy, žádné tribunály. A doká-
zat u soudu, co je neúměrné zvyšování, bylo prakticky nemožné. 
Zákon tedy zůstal jen na papíře, aniž by byl aplikován. A pokud jde 
o rekvizice, ty probíhaly dle pevně stanovených cen, které už ale 
neodpovídaly reálným cenám na trhu. Rolníci odmítali odevzdávat 
skot a produkty své práce za snížené ceny. Nezapomeňme, že země 
byla svobodná a rolníky nikdo proti jejich vůli nemohl nutit. Tvrdili, 
že maso, obilí, skot potřebují pro svou domácnost, a nikdo jim ho 
nemohl za jakoukoli cenu vzít. Proto také rekvizice, zavedené v lis-
topadu 1916, skončily debaklem. Silou vláda nebyla s to u rolníků 
ničeho dosáhnout.

Pro rolníky válka samozřejmě znamenala také krev a zprávy 
o úmrtí. Nezapomeňme ale, že třikrát víc než zpráv o úmrtí bylo 
dopisů ze zajateckých táborů. Korespondence probíhala, dodržova-
ly se haagské konvence, všechno bylo normální. Ruští zajatci psali, 
že se jim v táborech nežije špatně, a čekali jen na to, až válka skon-
čí, aby se mohli vrátit domů. Proto v rolnickém prostředí celkově 
nebyla válka pociťována jako velké utrpení. Všichni ale začínali být 
válkou unavení. Ženy z toho, že mají muže na frontě, matky z toho, 
že jsou na frontě jejich synové. V některých případech rolníci raději 
neprodávali zboží, neboť čekali na nový růst cen, což také kompli-
kovalo ekonomické poměry. Nic tragického se ale za války na ven-
kově neodehrávalo.

Kde však byla situace skutečně tristní, bylo prostředí městského 
dělnictva, které žilo ze mzdy. Pokud dělníci neměli úzké vazby na 
venkov, žilo se jim opravdu těžce. Mzdy v roce 1916 vzrostly o 100 %, 
avšak ceny se zvedly o 300 %. Byl reálně pociťován nedostatek toho 
nejdůležitějšího, nejnezbytnějšího. Životní úroveň městského děl-
nictva prudce poklesla. Propukla nespokojenost. Právě ve městech, 
nikoli na venkově, se vytvářela napjatá, téměř revoluční atmosféra. 
Samozřejmě se nešířila do vyšších tříd, které si žily dobře. Ale ne 
tak dobře, jak by se nám mohlo zdát, protože ve všech rodinách 
včetně těch nejbohatších, aristokratických a kupeckých, mladí lidé 
pokládali za svou povinnost jít bojovat na frontu a umírat. Když na 
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začátku války Alexandru Vasiljeviči Krivošejinovi, velmi vlivnému 
finančníkovi a ministru zemědělství, položili jeho nejstarší synové 
(rovněž byznysmeni) otázku, co mají dělat, otec jim odpověděl: „Já 
bych se na vašem místě ani neptal. Myslím, že je to jasné.“ A oni 
odešli na frontu.

V této situaci právě ve městech nazrává krize. Vítězství na fron-
tách není ve městech nijak znát. Ve městech, ale ani na venkově se 
tato vítězství neprojevují. Ve městech je život stále těžší. Sice neexis-
tuje přídělový systém, není hladomor a potraviny jsou k dostání, 
ale peněz ubývá a život se komplikuje. Začíná být pociťován nedo-
statek jídla. Nezapomeňme, že v téže době je v Německu vysloveně 
hlad. Rok 1916 je tam nazýván „řepný rok“, protože potraviny vůbec 
nejsou. lidé jedí krmnou řepu, která byla až dosud určená jen pro 
dobytek. V Rusku to tak daleko nedospělo, ale těžké to bylo i tak. 
Proto na konci října 1916 začíná v zemi vlna stávek. říká se, že je 
inspirovali Němci. Ať už za tím byli či nebyli Němci, účastnily se jich 
desítky, ba stovky tisíc dělníků. Je přitom třeba říct, že vojáci – a to 
byl velmi vážný signál – v Petrohradě přecházeli na stranu dělníků 
a stříleli do policie, kozáků. Po stávkách a demonstracích pod hesly 

„Pryč s válkou“, „Pryč se spojenci“ bylo 31. října 1916 jen v Petrohradě 
popraveno 150 vojáků za porušení přísahy, tedy za to, že se přidali 
na stranu povstalců. Dno společnosti vřelo.

Zde je třeba říct pár slov o úrovni myšlení. Ruská společnost jako 
celek byla málo vzdělaná, málo kulturní. To všichni vědí. Napří-
klad generál Brusilov vzpomíná na úroveň myšlení novobranců: 

„Ti, kdo přišli z provinčních oblastí Ruska, vůbec nechápali, jaká 
válka je to postihla – jako by to všechno bylo zničehonic. Kdykoli 
jsem se v zákopech ptal, zač bojujeme, vždy jsem dostal odpověď, 
že kdosi zabil jakéhosi erz-herz-perze s manželkou, a proto raku-
šáci chtěli potrestat Srby. Ale kdo jsou Srbové, nevěděl téměř nikdo. 
Kdo jsou Slované, jim bylo také neznámé. A proč si kvůli Srbům 
usmysleli válčit Němci, netušil už absolutně nikdo. Z toho vychá-
zelo, že muži jsou posíláni na smrt z naprosto neznámých důvodů, 
prostě jen z carova rozmaru.“ Proto v armádě všechno spočívalo na 
důvěře vládě.

Problém byl v tom, že po válce s Japonskem a revoluci 1905–1907 
byl car pokládán za smolaře. Národ ho vnímal jako nešťastníka 


