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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací vztahujících se k pobytu sovětských vojsk na 
území Československa v letech 1968 až 1991  
 
 
Vážený pane, 
 
na základě rozhodnutí ředitele Kanceláře ministryně obrany čj. MO 343150/2022-8694 jsem 
byl pověřen vyřízením Vašich dotazů ze dne 19. 8. 2022, k čemuž Vám sděluji následující:  
 
1) Problematiku financování sovětských vojsk na území Československa řešila především 
„Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských 
vojsk na území ČSSR“ ze dne 16. 10. 1968 a na ní navazující „Dohoda o způsobu 
a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou 
sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území ČSSR“ ze dne 11. 2. 1969 se 
stanovenou retrospektivní platností od 18. 10. 1968.  
 
Podle uvedené dohody čs. strana zabezpečovala: 
- údržbu a provoz inženýrských sítí a zařízení v kasárnách převzatých sovětskými vojsky, 
jejich zásobování vodou, elektrickou energií, plynem a tepelnou energií hrazené sovětskou 
stranou v československých korunách; 
- vodu, plyn, páru, vytápění, praní prádla a koupání, opravy výstrojního materiálu, chemické 
čištění a jiné komunální služby pro sovětská vojska, osoby k nim příslušející a členy jejich 
rodin hrazené sovětskou stranou v československých korunách; 
- dodávky průmyslového a potravinářského zboží hrazené sovětskou stranou v převoditelných 
rublech; 
- výstavbu objektů pro sovětská vojska na území kasáren na náklady sovětské strany.  
 
Během let 1968 až 1990 vynaložila čs. strana celkem 4 802 mil. Kčs na výstavu objektů pro 
potřeby sovětských vojsk, do čehož nebyla zahrnuta bytová výstavba, protože byty byly 
sovětským občanům pronajímány oproti úhradě. Z rozpočtu MNO bylo na vybudování 
účelových objektů proinvestováno 1 898 mil. Kčs, z prostředků krajských národních výborů 
2 812 mil. Kčs, v rámci akce „Z“ 46 mil. Kčs a od hospodářských organizací dalších 46 mil. 
Kčs. Kromě toho pro potřeby sovětských vojsk vznikla v 80. letech tzv. tanková cesta 
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spojující vojenské výcvikové prostory Libavá, Mimoň a Hradiště, přičemž náklady na 
výstavbu a údržbu byly vyčísleny na 1 270,3 mil. Kčs. 
 
Značně problematické se ukázaly platby za dodávky průmyslového a potravinářského zboží 
hrazené v převoditelných rublech. Prvotní kurz československé koruny byl totiž vůči 
převoditelnému rublu stanoven na podzim 1968 v poměru 29:1 ve prospěch rublu. Postupem 
času se dařilo zmíněný kurz dílčím způsobem upravovat, až od 1. 8. 1989 byl stanoven poměr 
19:1 ve prospěch převoditelného rublu. Neobchodní kurz československé koruny vůči rublu 
se přitom pohyboval v poměru cca 10:1 ve prospěch rublu. Ministerstvo financí ČSSR v roce 
1988 odhadlo, že čs. stát vzhledem ke kurzu převoditelného rublu přichází o 600 mil. Kčs 
ročně.  
 
O konkrétním rozsahu dodávek si lze učinit představu podle údajů za rok 1989. V uvedeném 
roce dodala čs. strana pro potřeby zásobování sovětských vojsk např. potraviny v hodnotě 
81,6 mil. Kčs; textil, oděvy, obuv a koženou galanterii za 209,2 mil. Kčs; domácí potřeby, 
drobné zboží a drogerii za 75,1 mil. Kčs; případně klenoty za 3,1 mil. Kčs. Celkově byly 
platby spojené s pobytem sovětských vojsk v ČSSR za rok 1989 vyčísleny na 57,6 mil. 
převoditelných rublů, tj. 1 150 mil. Kčs.  
 
2) Na základě citované „Dohody“ měla sovětská strana hradit zejména: 
- nájem za pronajatý majetek (především kasárna, byty, skladové prostory, letiště) a provádět 
jeho běžné opravy a údržbu;  
- přepravu vojsk, materiálu, jednotlivých cestujících, zavazadel a poštovních zásilek po 
železnicích, vodních tocích, leteckých linkách a silnicích v ČSSR; 
- opravu a údržbu železničních vleček ke kasárnám, letištím a jiným objektům, poskytnutých 
československou stranou sovětským vojskům, společně s opravami k nim příslušejícího 
vozového parku; 
- pronájem mezinárodních a meziměstských telekomunikačních kanálů, místních telefonních 
stanic a spojovacích vedení; 
- stavební práce prováděné čs. organizacemi, stavební materiály a zařízení dodávané pro 
výstavbu a opravy prováděné sovětskými vojsky.  
 
Po téměř celé období rozmístění sovětských vojsk v Československu byly na jednáních 
zmocněnců vlád řešeny stížnosti čs. dodavatelských podniků na pozdní úhradu nebo 
neuhrazené faktury za dodaný majetek a poskytnuté služby. Po 30. 6. 1991, tj. datu 
formálního ukončení odsunu sovětských vojsk, zůstaly neuhrazeny smluvní závazky vůči 
čs. dodavatelům ve výši 55 mil. Kčs.  
 
Nájem za pronajatý nemovitý majetek v hodnotě 1,6 mld. Kčs byl v roce 1968 stanoven 
souhrnné roční výši 25 mil. Kčs, tj. za jeden milion Kčs pronajaté hodnoty nájem cca 15,6 tis. 
Kčs. V letech 1969 až 1989 ovšem vzhledem k intenzivní investiční výstavbě došlo k nárůstu 
finanční hodnoty základních fondů nově pronajatého majetku o 3,7 mld. Kčs, aniž by v dané 
době byla zvýšena původní částka nájemného z roku 1968. Nedoplatek na nájemném byl 
řešen až v roce 1991, když byl kvantifikován na 479 mil. Kčs a zahrnut mezi pohledávky vůči 
sovětské straně. Současně bylo v roce 1991 nárokováno 434 mil. Kčs za neuhrazené opravy 
objektů prováděné nad rámec dohody z 11. 2. 1969 a 955 mil. Kčs za škody na pronajatém 
nemovitém majetku, včetně historických objektů.  
 
3) K systematickému řešení ekologických škod se přistoupilo až v průběhu odsunu 
sovětských vojsk z Československa v letech 1990 až 1991. K jejich zhodnocení vznikla 
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společná čs.-sov. komise a hydrogeologický průzkum byl prováděn prakticky ve všech 
uvolňovaných posádkách. Celkově nebyly během odsunu sovětských vojsk zjištěny 
ekologické škody pouze u 8,6 % zkoumaných lokalit. Na likvidaci materiálních 
a ekologických škod čs. vláda v letech 1990 až 1992 vynaložila celkem 823 mil. Kčs. Celková 
sumarizace materiálních a ekologických škod se vyvíjela v čase a jejich nejvyšší rozsah byl 
uveden v usnesení vlády ČSFR č. 283 z 8. 5. 1991, když byly oceněny na cca 14,7 mld. Kčs, 
z toho v případě ekologických škod na cca 2,3 mld. Kčs. Následným usnesením vlády ČSFR 
č. 372/1991 byl celkový odhad škod snížen na cca 4,5 až 5 mld. Kčs, přičemž podíl 
ekologických škod se zvýšil na 3,5 mld. Kčs. Ekologicky nejvíce postiženými lokalitami byly 
vojenské výcvikové prostory Mladá (škody 1 193 mil. Kčs), Libavá (657 mil. Kčs) a Mimoň 
(468 mil. Kčs), společně s letištěm Sliač a přilehlým skladem leteckých pohonných hmot 
Vlkanová (715 mil. Kčs).  
 
Sovětská strana ovšem odmítala většinu škod uznat a na jejich úhradu předpokládala 
vynaložit část prostředků získaných odprodejem jejího majetku na území Československa. 
Ten ale probíhal velmi pomalu, přičemž nemovitosti chátraly a ztrácely na hodnotě. Situaci 
rovněž výrazně zkomplikoval rozpad SSSR na sklonku roku 1991. Počátkem roku 1992 ruská 
strana uznávala materiální a ekologické škody pouze ve výši 530 mil. Kčs. Zjevná 
nedobytnost finančních pohledávek nakonec vedla k přijetí tzv. „nulové varianty“, kdy se 
ČSFR a Ruská federace dohodou z 1. 4. 1992 navzájem zřekly všech nároků a zbývající 
nemovité objekty i finanční prostředky z dosavadního odprodeje převedla ruská strana na 
ČSFR. 
 
4) Sovětská armáda se na likvidaci ekologických škod s největší pravděpodobností po většinu 
doby svého pobytu v Československu podílela pouze minimálně. Ekologické oddělení v rámci 
velitelství Střední skupiny vojsk vzniklo až koncem 80. let. Při projednávání největších 
ekologických škod na zasedáních vládních zmocněnců do roku 1989 sovětská strana obvykle 
argumentovala nejasností doby vzniku kontaminace půdy škodlivými látkami (zejména 
chemikáliemi ve výcvikových prostorech), protože při předávání kasárenských areálů 
a cvičišť v roce 1968 nebyl prováděn ekologický či hydrogeologický průzkum. Obvykle 
uznávala pouze zamoření půdy PHM, přičemž náklady na jejich odčerpání zpravidla hradila 
čs. strana. Nejmarkantnějším případem se stala kontaminace půdy PHM na letišti Sliač již od 
roku 1972. Během odsunu sovětských vojsk byly zaznamenány případy, kdy tzv. náprava 
ekologických škod spočívala pouze v zahrnutí „černých“ skládek zeminou za pomoci 
buldozerů.  
 
5) Celkem od 21. 8. 1968 do 25. 6. 1991 v důsledku vstupu, pobytu a odchodu sovětských 
vojsk a vojsk ostatních armád Varšavské smlouvy, které se nacházely na území 
Československa, zahynulo 425 čs. občanů, z toho 137 osob do vstupu v platnost Smlouvy 
o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk dnem 18. 10. 1968 (včetně na ni navazující 
„dohody“ z 11. 2. 1969). K úmrtí poslední osoby došlo 16. 11. 1990. Nejčastější příčinou 
úmrtí byly dopravní nehody (zemřelo 338 osob) a vraždy (zahnulo 63 osob).  
 
Podle čl. XI dohody z 11. 2. 1969 zmocněnci obou vlád pro záležitosti dočasného pobytu 
sovětských vojsk v ČSSR vypracovali v souladu se Smlouvou o podmínkách dočasného 
pobytu sovětských vojsk na území ČSSR ze dne 16. 10. 1968 směrnici pro projednávání 
otázek spojených s náhradou škod. Obě vlády souhlasily s úhradou hmotných škod, které 
budou sovětskými vojsky nebo osobami k nim příslušejícími způsobeny československým 
občanům, institucím nebo občanům třetích států, nacházejících se na území ČSSR. Jednotlivé 



4 
 

škodní události následně projednávali zmocněnci obou vlád na svých pravidelných 
zasedáních.  
 
Při jednání zmocněnců obou vlád v letech 1969 až 1989 byla v případě úmrtí čs. občana 
vyžadována od sovětské strany tzv. regresivní náhrada (zpravidla 100 000 Kčs, v některých 
případech byla snížena na 50 000 Kčs), která měla kompenzovat ztrátu, kterou čs. stát utrpěl 
vynaložením nákladů na léčbu, následným řešením náležitostí spojených s důsledky úmrtí 
nebo z jiných důvodů. V případě zranění čs. stát vyžadoval náhradu skutečně vynaložených 
nákladů na léčbu. Došlo-li k úmrtí či zranění čs. občana mimo výkon služební činnosti 
sovětské armády, náhrada byla vymáhána přímo od viníka. Regresivní náhrady zpravidla 
obdržely okresní národní výbory podle místa bydliště oběti. Pozůstalí po zemřelých nebo 
zranění občané z uvedené náhrady nedostávali žádné finanční prostředky a byli nuceni 
vymáhat odškodnění podle občanského zákoníku. Při usmrcení existoval nárok na úhradu 
škody na majetku (např. poškozené motorové vozidlo), přiměřených nákladů na pohřeb 
a někdy i peněžitou částku na výživu pozůstalých (např. nezletilých dětí). Při zranění se 
jednorázově odškodňovalo bolestné postiženého, případně ztížené společenské uplatnění. 
Do října 1990 bylo na zasedáních komisí vládních zmocněnců projednáno 13 749 žádostí 
o odškodnění za újmu na zdraví a majetku, z toho 11 154 od čs. strany a 2 595 od sovětské 
strany. Odškodnění pro čs. stranu bylo přiznáno ve výši 85 685 254 Kčs a pro sovětskou 
stranu 16 270 775 Kčs.  
 
Vyšší finanční odškodnění bylo poškozeným osobám přiznáno až na základě právních norem 
přijatých po 17. 11. 1989. Vláda ČSFR schválila dne 19. 12. 1991 usnesení o zásadách pro 
odškodňování pozůstalých po obětech a občanů poškozených na zdraví v důsledku vstupu, 
pobytu a odchodu sovětských vojsk. V případě úmrtí se měla vyplácet částka 100 000 Kčs, 
za těžké zranění 25 000 až 50 000 Kčs, za střední zranění 10 000 až 25 000 Kčs a za lehké 
zranění 10 000 Kčs. Nárok bylo třeba uplatnit do 30. 6. 1992. O odškodnění mohli žádat 
postižení, pozůstalí manželé (manželky), rodiče nebo děti. O stanovení konkrétní výše 
odškodnění rozhodovala komise Úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk 
a schválená částka se snižovala o v minulosti již vyplacené náhrady.  
 
Následně vydalo Federální shromáždění ČSFR dne 20. 5. 1992 zákonné opatření, podle 
kterého mohli žádat čs. občané o náhradu hmotných škod způsobených fyzickým osobám 
v důsledku vstupu, pobytu a odchodu sovětských vojsk. 
 
Se značným odstupem přijal Parlament České republiky dne 3. 5. 2005 zákon č. 203/2005 Sb., 
o odškodnění některých obětí okupace ČSSR vojsky Svazu sovětských socialistických 
republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové 
republiky a Bulharské lidové republiky. Zmíněný zákon umožňoval odškodnění osob, které 
byly v době od 20. 8. 1968 do 27. 6. 1991 usmrceny, zraněny nebo znásilněny. V případě 
úmrtí se měla vyplácet částka 150 000 Kč, za trvalé následky po zranění či znásilnění 70 000 
Kč a v ostatních případech 30 000 Kč. Jestliže poškozená osoba v mezidobí zemřela, mohli 
o odškodnění požádat děti a manžel, případně rodiče. Na odškodnění bylo připraveno 250 mil. 
Kč. Žádost bylo možno zamítnout v případě předcházejícího odškodnění vyplaceného na 
základě usnesení vlády ČSFR z 19. 12. 1991. O odškodnění do konce roku 2006 požádalo 
přibližně pět stovek osob a do roku 2010 bylo třem stovkám z nich vyplaceno odškodnění 
v souhrnné výši cca 12 mil. Kč.  
 
6) Podle dodatkového protokolu k „Smlouvě o podmínkách dočasného pobytu“ se na území 
ČSSR mohla nacházet sovětská vojska v celkovém počtu 75 tisíc osob. Na základě údajů 
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vztahujících se k zatáčku odsunu v únoru 1990 lze odhadnout, že z celkového počtu 
sovětských vojsk bylo cca 20 tisíc důstojníků a praporčíků, doplněných o 55 tisíc vojínů 
a poddůstojníků. Vojáky sovětské armády doplňovalo cca pět tisíc občanských zaměstnanců 
a cca 40 tisíc rodinných příslušníků. Na území Československa se tudíž mohlo v jednom 
okamžiku nacházet cca 120 tisíc občanů SSSR. Při předpokládané rotaci důstojníků, 
občanských zaměstnanců a rodinných příslušníků po třech až čtyřech letech, se mohlo 
v Československu vystřídat cca 350 až 450 tisíc osob uvedených kategorií. V případě vojínů 
a poddůstojníků s délkou služby 18 měsíců (u poddůstojníků) až 24 měsíců (u vojínů) se 
mohlo v souhrnu jednat o cca 550 až 600 tisíc osob. Celkem se v letech 1968 až 1991 
v Československu pravděpodobně vystřídalo cca 900 tisíc až jeden milion občanů SSSR. 
Uvedené počty jsou pouze orientační a jedná se pouze o kvalifikovaný odhad.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že podle § 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů (v platném znění), je úkolem Vojenského historického 
archivu jako specializovaného archivu rezortu Ministerstva obrany zejména dohlížet na výkon 
spisové služby u svého zřizovatele; provádět výběr archiválií ve skartačním řízení 
u jednotlivých původců; vést evidenci archiválií; vyhledávat v archiváliích náležejících do 
jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, 
orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob; umožňovat za 
podmínek stanovených zákonem nahlížení do archiválií náležejících do jeho péče; doporučuji 
Vám v případě Vašeho hlubšího zájmu o problematiku vstupu, pobytu a odsunu sovětských 
vojsk z Československa obrátit se taktéž na Ústav pro studium totalitních režimů, Úřad 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nebo Vojenský historický ústav, jejichž 
odborní pracovníci se uvedenou problematikou dlouhodobě systematicky zabývají. 
Samozřejmě se rovněž můžete objednat ke studiu na badatelně Vojenského historického 
archivu při respektování podmínek stanovených badatelským řádem (blíže viz: 
https://www.vuapraha.cz/badatelsky-rad-vha/).  
 
Kontaktní osoba: Dr. Vladimír Šlosar (vedoucí 2. oddělení VHA – archivní fondy a sbírky po 
roce 1945), tel. 973 213 370  
 
 
                Mgr. Josef Žikeš 
             ředitel 

podepsáno elektronicky 
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