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Ve třicátých letech 20 století, se objevila v Sovětském svazu veliká potřeba rozšířit vzdělanost lidí, industrializaci i 
bojeschopnost státu. Byla tedy zřizována dobrovolná sdružení, které byly následně  podporovány státní pokladnou a 
měla napříč celým svazovým státem obrovské členské základny. Když netaktně pomineme sdruženi bojující proti 
negramotnosti a bezprizornosti (Долой неграмотност; Друг детей), spolky pro starost o veterány revoluce 
(Международная организация помощи борцам революции), Červený kříž a půlměsíc (Союз обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца) a další podobné, zůstanou nám ty, co jsou zajímavé pro naše hobby. 
 

Vedení státu bylo jasné, že chybí kádry pro armádu a že je jednodušší školit důležité vojenské specializace již od 
školního věku. Proto vznikly dobrovolnické organizace, zabývající se letectvem, automobilovou dopravou, 
protichemickou obranou, střelbou atd. Tyto vyplňovali volný čas nejen dospívající mládeže více či méně nápadnou 
přípravou na vojenskou službu, výstavbou a výrobou prostředků pro chod státu a v neposlední míře i pořádáním 
finančních sbírek na tyto akce.  
 
 

ВНО - Военно-научное общество 
Vojensko-naučné sdružení 

 
Založeno 13.října 1920. První organizace tohoto typu v SSSR. 
 
Vzniklo při Vojenské akademii RKKA, sídla ve všech vojenských školách, armádách a okruzích. Práce na bázi kroužků 
s vojensko-naučným tématem. Cílem je zlepšení obranyschopnosti státu a zlepšení vzděláni vojáků RKKA.  
 
 

ОДВФ - Общество друзей воздушного флота 
Sdružení přátel letectva 

 
Založeno 8.března 1923 pod heslem "Трудовой народ, строй воздушный флот!". 
 
Vzniklo při velitelství letectva RKKA (Главвоздухофлот) pro výstavbu letadel a letišť, propagace letectví, výchova 
letců. Vydává časopis "Самолет". Sídla ve všech republikách SSSR, oblastech a vojenských rajonech. 
 

  
Odznaky ОДВФ 

 



ДОБРОХИМ - Общество друзей химической обороны и химической промышлености 
Sdružení přátel chemické obrany a chemického průmyslu 

 
Založeno 19.května 1924 pod heslem "Массовая защита от газов — дело трудового народа!". 
 
Vzniklo na základě iniciativy profesních a vojenských organizací. Činností je rozšíření chemie ve školství, průmyslu a 
zemědělství, osvěta na obranu před útoky pomocí otravných plynů. Pořádá protichemická cvičení a branné hry. Vydává 
časopis "Химия и жизнь". 
 

  
 Plakát  Odznak 
 

  
 Z činnosti                                                                                          Plakát 
 

   
Z činnosti  Z činnosti 



ОСО - Общество содействия обороне СССР 
Sdružení pro obranu SSSR 

 
Založeno 13. března 1926, přejmenováním z ВНО. 
 
Náplň zůstala stejná jak u ВНО. 
 

АВИАХИМ - Общество содействия авиационно-химическому строительству в СССР 
Sdružení pro pomoc letecké a chemické výstavbě v SSSR 

 
Založeno 13.března 1925, sloučením ОДВФ а ДОБРОХИМ. 
 
Sloučením předchozích dvou sdružení se spojili i zájmy. Propagace a rozšíření chemie do průmyslu a zemědělství, 
obrana před otravnými plyny, výstavba leteckého zázemí a letadel, výchova pilotů a propagační dálkové lety (Moskva-
Peking, Moskva-Paříž-Moskva atd.). Časopisy "Самолет" a "Химия и жизнь" sloučeny do časopisu "Авиация и 
химия". 

   
 Odznaky АВИАХИМ  Plakát pro podporu letectví 
 

  
Z činnosti                                                                                           Z činnosti  

 

 
Z činnosti 



 

АВТОДОР - Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог СССР 
Sdružení pro automobilismus a zlepšení silnic SSSR 

 
Založeno v září roku 1927, zaniklo 23. října 1935 přesunutím pod ОСОАВИАХИМ. 
 
Vzniklo s cílem vyškolovat a zdokonalovat řidiče všech motorových prostředků dopravy (i železničních) s působností po 
celé SSSR. Detailně zaměřeno na automobily, motocykly, motorové sáně, traktory, lodě. Vojenská sekce vznikla v 
organizaci v roce 1930. Nedílnou součásti byla výchova bezpečnosti provozu. Vydávalo časopis "За рулем" (Za 
volantem). 

   
Odznak „Юний друг Автодора“ Оdznak „За моторизацию пограничных войск СССР“ 

 

  
 Motorové sáně 



ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству СССР 

Sdružení pro podporu obrany, letectva a chemické výstavby SSSR 
 
Založeno 23.ledna 1927, sloučením АВИАХИМ a ОСО. Ukončeno v roce 1948. 
 
Sloučením opět byly převzaty zájmy původních sdružení a stala se gigantickou dobrovolnickou organizací, zajišťující 
pod hlavičkou zájmové činnosti speciální předvzdělání pro vojáka RKKA. K letectvu a chemické podpoře se přidala 
střelba, sport, řízení přepravy na železnici a lodích, protivzdušná obrana, manipulace se zbraněmi, orientace v terénu a na 
moři, práce na lodích. Rozšíření prakticky po celé SSSR. Na „své zájmy“ si místní organizace i pomáhali získáváním 
peněz sbírkami a brigádami. Pro přiblížení činnosti např. v roce 1935 prošlo výcvikem pilotů 1330 lidí a v roce 1935 
pořádal první parašutistický závod a cvičné seskokové rampy byly ve všech městských parcích oddechu. Pořádali se 
soutěže v zájmových jednotlivých disciplinách a výherci byli oceněni vyznamenáními. 
 

 
  Splněné vize о ОСОАВИАХИМ 

 
Odznaky „Снайпер“ а „Активист“ ОСОАВИАХИМ 

 
Součástí ОСОАВИАХИМ byla střelecká výchova, kterou jde zdokumentovat podle tzv. Vorošilovských střelců 
(Ворошиловский стрелок). Jedná se o kluby pod hlavičkou ОСОАВИАХИМ a jejich náplní byla hlavně střelecká 
průprava (vznikají od podzimu roku 1932). Pořádali se střelecké kroužky a následně testy a závody. Členové, kteří 
střeleckými testy prošli, dostali odznak Vorošilovský střelec (ve variantách Mladý vorošilovský střelec, Vorošilovský 
střelec a Vorošilovský střelec II. stupně (ten musel střílet na přesnost již vojenskou puškou)). Přesný počet 
vyznamenaných není znám, ale počet se uvádí mezi 6-9 miliony (?). Na fotografiích předválečných vojáků RKKA se 
často vyskytují na uniformách odznaky Vorošilovských střelců (stejně jako jiné odznaky ОСОАВИАХИМ a různých 
dobrovolnických spolků). 
 
Ke vzniku a názvu se váže legenda, že na velitelských střelbách roku 1932, když se kontrolovali terče, měl jeden z 
velitelů prázdný terč. Jako důvod uvedl špatnou pistoli. Jak to uslyšel návštěvník střeleb Kliment Jefremovič Vorošilov 
(národní komisař obrany a hlavní účastník čistek v RKKA) vzal "vadnou" pistoli a nastřílel sedmi ranami 59 bodu. Jak 
vracel zbraň účastníkovi řekl: "Нет плохого оружия, есть плохие стрелки" - "Není špatných zbraní, jsou jen špatní 
střelci". Na základě rozšíření této příhody v novinách vznikla speciální podpora pro výcvik ke střelbě. 



 
 

  
Mladí vorošilovští střelci měli pro své slavnostní příležitosti vlastní typ přilby. 

 



 

  

 
Odznaky „Ворошиловский стрелок“ 



 
Voják s odznaky „Ворошиловский стрелок“, „Готов к труду и обороне“,  „Готов к ПВХО“ a „Готов к санитарной обороне“ 



 
Voják s odznaky „Готов к труду и обороне“ a „Готов к ПВХО“ 



 

 
Přehlídka účastníků odstřelovačských klubů „Vorošilovských střelců“ – znak je vidět i na tribuně 



 
Přehlídka účastníků odstřelovačských klubů „Vorošilovských střelců“ – klub Dynamo 

 
 



Zajímavost k protichemické ochraně v rámci ОСОАВИАХИМ, v roce 1937 byly vytvořeny různé odznaky "Готов к 
ПВХО" (ПВХО - противовоздушной и противохимической обороне СССР) a v předválečném období jich bylo 
vydáno přes 38 mil. kusů! Pořádali se dokonce dálkové pochody v protiplynových maskách (Oděsa-Moskva, Doněck-
Moskva). Z toho je vidět, jaký strach měla vláda SSSR z chemických zbraní. 

  
Odznaky "Готов к ПВХО" první a druhý stupeň 

 
Doklad o absolvování 40 hodinového kurzu a testu k získání odznaku „Готов к ПВХО“  

  
Dálkové pochody v protiplynových maskách 



 

 
Noviny "За коммунистическое просвещение" №143 z 18. října 1936 

 

  
 Doklady 
 
V roce 1931 byl zaveden výkonnostní  systém (střelba, běh, pochod, skoky, cviky atd.) na základě jeho splnění dostal 
účastník ocenění „Готов к труду и обороне“. 
 

  
Odznaky „Готов к труду и обороне“  první a druhý stupeň 



 
Další kluby v rámci ОСОАВИАХИМ jen podle odznaků 

  
Vorošilovský jezdec  Za výbornou práci s koněm 

    
 Za aktivní obrannou práci Připraven ke zdravotnické práci Námořník 

 
Pro doplnění o odznaky Červený kříž a půlměsíc (Союз общество Красного Креста и Красного Полумесяца) 

 
„Готов к санитарной обороне СССР“ 

 
Dnešní zdroje uvádí, že jen v období 1941-45 připravila Moskevská městská organizace ОСОАВИАХИМ pro RKKA 
383 tis. vojenských specialistů (11233 odstřelovačů, 6332 spojařů, 65676 kulometčíků, 33102 samopalníků, 15283 
minometčíků, 12906 stihačů tanků, 668 protipancéřových střelců atd.). Klub služebních psovodů dodal RKKA 1825 psů. 



  
Loterie na získávání peněz na projekty – АВТОДОР a Oбществo Красного Креста и Красного Полумесяца 

 
Loterie na získávání peněz na projekty – ОСОАВИАХИМ 

 
Loterie na získávání peněz na válku – ОСОАВИАХИМ 



Na prvotním rozvoji komunistického myšlení dětí a mládeže se podíleli hlavně dva níže uvedené svazy. 
 

ПИОНЕР - Пионерское движение 
Pionýrské hnutí 

 
Založeno 19.května 1922 jako Spartakovské hnutí a po smrti V.I.Lenina přijalo název „Всесоюзная пионерская 
организация имени В. И. Ленина“.  
 
Cílem byla výchova dítěte v komunistické a socialistické doktríně. Jednalo se o protipól skautského hnutí (za carské 
vlády byla tato organizace funkční a měla cca 50 tis. dětí) a došlo k různým obměnám pionýrů od zrušených skautů 
(červený šátek za zelený; bílá blůza za zelenou; skautské heslo Buď připraven - Vždy připraven bylo pozměněno na 
pouhé Buď připraven atd.). Děti byli vedeny staršími pionýry a nebo komsomolci. Pro děti od 7-9 let byla podsložka 
„Октябрята“. 
 

КОМСОМОЛ - (Коммунистический союз молодежи) - Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодёжи 

Všesvazový leninsko-komunistický svaz mládeže 
 
Založeno 29.října 1918. 
 
Cílem organizace byla výchova dospívající mládeže ke komunistický ideálům. 
 
Zajímavostí pro nás a pro Komsomol je to, že od roku 1927 se začali v Rusku prodávat v obchodech uniformy 
"Юнгштурм", které byly stejné (podobné) jako stávající německé komunistické hnutí "Rote Jungsturm" (vzniklo 
18.srpna 1924 - později přejmenované na "Roter Frontkämpferbund", zakázáno 1932). Toto německé hnutí bylo 
protipólem nacistickým organizacím v Německu. Tyto uniformy se tedy začali používat právě pro Komsomol, Pionýr, 
ОСОАВИАХИМ atd. Byly doporučovány jako ideální pro turismus v příručkách turistů.  
 

 
Německá komunistická organizace Rote Jungsturm 

 
Znak Roter Frontkämpferbund 



  
Německá komunistická organizace Rote Jungsturm (na přezce je pěst viz níže)  

 

 
Přezky německých komunistických a socialistických organizací (zde pouze pro informaci)  

 



 
Mladí rušští lidé v uniformách „Юнгштурм“ 

 

 
Mladí rušští lidé v uniformách „Юнгштурм“ 

 



  
Mladí rušští lidé v uniformách „Юнгштурм“ 

 

 
Pionýři při prvním všesvazovém srazu v roce 1929 v uniformách „Юнгштурм“ 



 
Pionýři v uniformách „Юнгштурм“ 



 
V roce 1930 byla uniforma „Юнгштурм“ k dispozici pro ОСОАВИАХИМ 
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