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Úvod 

 
Většina historiků studené války se shoduje, že ačkoliv příčiny tohoto konfliktu byly 

četné a komplexní, jednou z nejvýznamnějších byl střet amerického principu sebeurčení se 

sovětskou snahou podmanit si národy východní, střední a jihovýchodní Evropy. Sovětské 

počínání v „osvobozených“ státech tohoto regionu – zatýkání, mučení a popravy politických 

odpůrců, manipulace voleb, dosazování loutkových vlád, oklešťování občanských svobod, 

atd. – bylo v naprostém rozporu s americkým principem sebeurčení, jehož aplikace po válce 

měla všem evropským národům zajistit národnostně spravedlivé hranice a svobodně zvolené 

vlády. Ukázalo se však, že americké ideály a sovětská totalitární praxe jsou zcela 

nekompatibilní. 

Hlavním výzkumným záměrem mé práce, která nese název „Spojené státy americké a 

sovětská expanze do středovýchodní Evropy: americký princip sebeurčení versus sovětský 

pocit nejistoty v letech 1941 – 1945“, je zjistit, z jakých důvodů princip sebeurčení po 

skončení války nebyl aplikován ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Tuto velice 

komplexní a složitou otázku jsem rozdělil na několik dílčích podotázek, na které jsem 

zaměřil svůj výzkum: Proč si americká administrativa princip sebeurčení zvolila za jeden ze 

svých hlavních poválečných cílů? Proč se představitelé americké administrativy rozhodli 

ponechat řešení konkrétních územně-politických otázek až na poválečnou mírovou 

konferenci? Proč Sovětský svaz trval na teritoriální expanzi a sféře vlivu v tomto regionu? 

Proč prezident Roosevelt v letech 1941 – 1942 zastával vůči sovětským územním 

požadavkům ve východní Evropě odmítavé stanovisko, avšak v průběhu roku 1943 Sovětům 

postupně ustoupil? Proč se Američané Sovětům případně nepostavili vojensky? A proč 

Roosevelt o této změně americké politiky neinformoval americkou veřejnost? 

Odpovědi na tyto otázky mi pomohla najít především práce The United States and the 

Origins of the Cold War 1941 – 1947, kterou v roce 1972 napsal známý americký historik 

John Lewis Gaddis. Ačkoliv byla napsána již před více než třiceti lety a studená válka, o 

jejíchž kořenech práce pojednává, již mezitím dávno skončila, nepozbyla tato kniha nic ze 

svých kvalit a i dnes je na ni odkazováno téměř v každé odborné publikaci o studené válce. 

Gaddisova práce se nevěnuje pouze americké politice vůči sovětským expanzivním záměrům 

ve středovýchodní Evropě, nýbrž i dalším aspektům, jako například poválečným 

ekonomickým plánům americké administrativy, otázce atomové bomby, poválečné 

mezinárodní organizaci atd. Gaddis zdůrazňuje význam minulosti pro americké plánování 
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budoucnosti - snahu poučit se z minulých chyb. Spojuje rovněž otázku tzv. „druhé fronty“ 

s problematikou sovětských poválečných záměrů ve středovýchodní Evropě. 

Další kniha, kterou jsem při psaní své bakalářky použil, pochází z pera přímého 

účastníka velké části spojeneckých konferencí a jednání, bývalého amerického velvyslance 

v Moskvě Averella Harrimana. Velkou předností této práce je její autentičnost. V letech 1943 

až 1945 byl Harriman v častém kontaktu s Molotovem i se Stalinem, a proto se mu do značné 

míry „podařilo“ poznat „pravou tvář“ kremelského vedení. Harrimanovy paměti jsou 

výborným zdrojem pro poznání mentality sovětských vůdců. Kromě toho zde najdeme i 

množství dalších bystrých postřehů a originálních interpretací. 

Pro pochopení sovětských poválečných záměrů a ambicí ve středovýchodní Evropě 

mi byla velmi užitečná kniha Vojtěcha Mastného Moskaus Weg zum Kalten Krieg. Mastný ve 

své práci tvrdí, že Stalin pro středovýchodní Evropu neměl žádný „master plan“, kromě 

minimálního sovětského cíle, kterým bylo opětovné získání území obsazených Sověty 

v letech 1939 – 1940. Podle Mastného byla sovětská politika v tomto ohledu velmi flexibilní, 

přizpůsobovala se vždy aktuálním okolnostem a volila cestu nejmenšího odporu. Navíc měl 

Sovětský svaz výhodu kvalitní diplomacie, která mu přinesla nejednu výhodu na 

spojeneckých konferencích „velké trojky“. 

Závěry, ke kterým jsem v této bakalářské práce dospěl, se shodují s hlavními 

argumenty a tezemi těchto autorů. 
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I. Minulost utváří americkou vizi budoucnosti 
 

 „V několika uplynulých letech a nejbolestněji v posledních třech dnech jsme dostali 

strašlivou lekci.“ Těmito slovy americký prezident Franklin Delano Roosevelt 9. prosince 

1941 komentoval útok japonského letectva na americkou námořní základnu Pearl Harbor. 

Ukázalo se, pokračoval Roosevelt, že izolacionismus 20. a 30. let byl pro Ameriku špatnou 

volbou: „Ve světě ovládaném gangstery“ člověk není nikdy v bezpečí. I Američané se proto 

nakonec budou muset zapojit do boje na život a na smrt proti totalitárním režimům tohoto 

světa: „Nelíbí se nám to, nechtěli jsme se do toho dostat, ale jsme v tom a budeme bojovat ze 

všech sil.“ Američané však v této válce neměli bojovat a umírat pouze s cílem porazit své 

nepřátele. Měli bojovat především za příležitost vytvořit nový, lepší svět, který nebude trpět 

nedostatky světa meziválečného - měli bojovat za svět, který bude bezpečný, mírumilovný a 

demokratický. Šli do této války s vizí, že až ustane střelba, bude v mezinárodních vztazích 

nastolen mírový kurs, který zabrání vypuknutí další války v budoucnosti: „Vyhrajeme válku 

a vyhrajeme také mír, který po ní bude následovat.“1 

Nic neovlivnilo americkou vizi budoucnosti více, nežli snaha vyhnout se chybám 

učiněným v minulosti. Nestabilní politicko-ekonomické poměry meziválečné Evropy byly 

podle odborníků americké administrativy zapříčiněny chybnými kroky spojeneckých státníků 

z první světové války a z Pařížské mírové konference. Tyto poměry se pak staly živnou 

půdou totalitárních režimů, které nakonec rozpoutaly druhou světovou válku. Při utváření 

poválečného světa se proto americká administrativa chtěla především vyvarovat podobných 

chyb a tím zabránit repríze osudového meziválečného vývoje. Slovy viceprezidenta Henryho 

A. Wallace: „Po I. světové válce jsme selhali … ale vlastními chybami jsme se hodně naučili 

a po téhle válce budeme schopni tyto zkušenosti zužitkovat při vytváření světa, který bude 

ekonomicky, politicky a doufám že i morálně v pořádku.“2 

Většina čelních představitelů americké administrativy byla zajedno v názoru, že 

jednou z nejzávažnějších chyb prvního světového konfliktu bylo uzavírání tajných smluv 

mezi dohodovými spojenci. 3  Tyto smlouvy za války podrývaly jednotu dohodových 

                                                 
1 Gaddis, John Lewis, The United States and the Origins of the Cold War 1941 – 1947, New York, Columbia 
University Press 1972, s. 1. 
2 Tamtéž, s. 1 -2. 
3 Tyto tajné smlouvy se týkaly poválečných územních zisků jednotlivých dohodových mocností na úkor jejich 
společných nepřátel. Kritika představitelů americké administrativy se v tomto ohledu vztahovala především k 
tzv. Londýnské dohodě z 26. 4. 1915, která specifikovala podmínky vstupu Itálie do první světové války na 
straně Dohody. Za to měla Itálie po válce získat Jižní Tyrolsko, Tridentsko, Istrii, většinu Dalmácie, kontrolu 
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mocností, oslabovaly jejich válečné úsilí, a v okamžiku, kdy vešly ve známost, pobouřily 

veřejné mínění. Největším negativem tajných smluv však bylo, že po skončení války bránily 

uplatnění principu sebeurčení při stanovení hranic meziválečné Evropy a americký prezident 

W. Wilson tak na Pařížské mírové konferenci nebyl schopen uskutečnit svoji představu 

spravedlivého poválečného uspořádání. To ve Spojených státech vyvolalo vlnu rozčarování a 

Američané před spoluprácí s ostatními evropskými národy dali raději přednost 

izolacionismu.4 

Princip sebeurčení, tedy vymezení hranic státu a formy vlády prostřednictvím 

plebiscitu, představoval pro Roosevelta „nejvýznamnější přínos Versailleské smlouvy“. 

Domníval se, že napětí meziválečného období bylo do značné míry vyvoláno 

nerespektováním tohoto principu. Podle prezidenta „nebylo jediného důvodu, proč by 

Chorvati měli být proti své vůli nuceni vstupovat do vlád se Srby, Maďary, Italy, případně 

stát se nezávislými, aniž by jim před tím bylo umožněno vyjádřit svůj vlastní názor … Jde o 

to, že mírové vymezení … eliminuje vymezení válkou.“5 Roosevelt však byl přesvědčen, že 

lidé bojující ve válce nemají čas na vymezování svých budoucích hranic, či na diskuse o své 

budoucí formě vlády, a velmoci nemají právo o těchto otázkách rozhodovat místo nich. 

Soudil proto, že spojenci udělají nejlépe, když řešení konkrétních politických otázek a 

problémů odloží až na poválečnou mírovou konferenci a v přechodném období si stanoví 

pouze obecné a nekontroverzní cíle, na kterých se bez potíží shodnou. Touto cestou mělo být 

zabráněno předčasnému rozhodování o teritoriálně-politické budoucnosti Evropy a zároveň 

se tak spojenci měli vyhnout rozepřím a konfliktům mezi nimi samotnými. „Zatímco se 

všichni spojenci dokážou shodnout na společných válečných cílech,“ napsal F.D.R. v létě 

1941, „přeli by se ohledně konkrétních mechanismů k jejich dosažení.“6 

Tato politika též reflektovala tendenci americké administrativy ostře rozlišovat mezi 

vojenskými a politickými záležitostmi. Prvotním cílem bylo vítězství. Vyjednávání a 

manévrování mezi spojenci s cílem získat to či ono území by narušilo jejich válečnou 

jednotu, z čehož by měl prospěch pouze jejich společný nepřítel. V roce 1943 Roosevelt 

v jednom ze svých rozhlasových projevů prohlásil: 

                                                                                                                                                       
nad Albánií, suverenitu nad souostrovím Dodekanésos a podíl v případě dělení německých kolonií či Osmanské 
říše.    
4 Davis, Lynn E., The Cold War Begins: Soviet-American Conflict over Eastern Europe, Princeton, Princeton 
University Press 1974, s. 12. 
5 Gaddis, c. d., s. 11 – 12. 
6 Tamtéž, s. 12 – 13. 
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Nesmíme zmírňovat náš tlak na nepřítele tím, že si dopřejeme oddychu a 
budeme určovat kdejakou hranici a řešit každičký politický spor v každém koutě 
světa. V tuhle chvíli je ze všeho nejdůležitější pokračovat v boji a zvítězit.7 
 

V neposlední řadě tato strategie brala v úvahu domácí politické reálie a byla 

motivována Rooseveltovou snahou neohrozit v čase války klid na „domácí frontě“. Prezident 

se obával, že by detailní diskuze o poválečném teritoriálně-politickém uspořádání Evropy 

mohla vyvolat kontroverze v USA a narušit válečnou solidaritu mezi Republikány a 

Demokraty.8 

 Proto Roosevelt 9. srpna 1941 navrhl britskému premiérovi Winstonu S. Churchillovi 

při jejich setkání u pobřeží New Foundlandu, aby společně vydali prohlášení, které by 

„stanovilo jisté široké principy vedoucí naše osudy po stejné stezce“.9 Toto anglo-americké 

komuniké nakonec vešlo ve známost jako tzv. Atlantická charta, která v osmi krátkých 

odstavcích velmi obecně definovala ekonomické a politické cíle, za které spojenci v této 

válce bojují. Principem sebeurčení se zabývaly první tři paragrafy tohoto dokumentu, ve 

kterých se spojenci zavázali, že: 1) nebudou usilovat o žádné teritoriální ani jiné zisky, 2) 

neuznají žádné změny hranic, které nebudou v souladu se svobodně vyjádřenou vůlí 

dotyčného obyvatelstva, 3) budou respektovat právo všech národů zvolit si formu vlády, pod 

kterou chtějí žít, a budou usilovat o to, aby byla „suverénní práva a samospráva“ navrácena 

národům, kterým byla  násilně odňata.10 

Roosevelt závazkům Atlantické charty přikládal větší důležitost než Churchill, který 

je považoval pouze za „přechodné a dílčí vyjádření našich válečných cílů, které má za účel 

ujistit všechny země o našich spravedlivých záměrech“. F.D.R. však ve své povaze měl 

určitý idealistický rys, který mu dával víru, že tyto ušlechtilé cíle budou po válce opravdu 

splněny.11 Také americká veřejnost přijala Atlantickou chartu s nekritickým nadšením, stejně 

jako státní tajemník Cordell Hull, který o Chartě prohlásil: „Je to deklarace elementárních 

principů, stěžejních myšlenek a postupů, jejichž použití v praxi je univerzální.“ Charta 

nebyla v USA považována pouze za morální kodex, kterým by se měly řídit všechny národy 

světa, ale též za klíč k vyřešení všech spletitých otázek, které válka a její konec v budoucnu 

                                                 
7 Tamtéž, s. 13. 
8 Tamtéž, s. 14. 
9 Feis, Herbert, Churchill – Roosevelt – Stalin; The War They Waged and the Peace They Sought, New Jersey, 
Princeton University Press 1967, s. 20. 
10 Burns, James MacGregor, Roosevelt: The Soldier of Freedom, London, Redwood Press Limited 1971,            
s. 130 - 131. 
11 Gaddis, c. d., s. 12. 



 10 

přinese. 12  Mnoho Američanů se stejně jako významný žurnalista a spisovatel Walter 

Lippmann domnívalo, že „vše, k čemu se tentokrát musíme uchýlit, je Atlantická charta“.13 

Americký princip sebeurčení obsažený v Atlantické chartě však byl již v samém 

okamžiku jejího vzniku ohrožen. Toto nebezpečí spočívalo v sovětském odhodlání chránit se 

proti potenciálnímu útoku v budoucnosti teritoriální expanzí a vytvořením sféry vlivu podél 

západní hranice SSSR.14 

 

                                                 
12 Feis, c. d., s. 22. 
13 Welles, Sumner, Seven Decisions that Shaped History, New York, Harper and Brothers Publisher 1950,             
s. 124. 
14 Gaddis, c. d., s. 14. 
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II. Dočasné vítězství principu sebeurčení 
 

I sovětská vláda se při plánování budoucnosti nechala inspirovat minulostí. Zdrcující 

německý útok z 22. června 1941 pro ni v jistém ohledu byl možná ještě strašlivější „lekcí“ 

než Pearl Harbor pro Američany. Byla to v pořadí již druhá německá invaze do Ruska za 

poslední čtvrt století, a pokud k tomu přičteme ještě polsko-sovětskou válku z let 1919-1920 

a Napoleonovo ruské tažení z roku 1812, tak dojdeme ke čtyřem invazím za 130 let. Tato 

historická zkušenost stála v pozadí sovětského záměru chránit se proti agresivitě svých 

západních sousedů tradičním způsobem - teritoriální expanzí a sférou vlivu.15 

Kromě obav z další invaze v budoucnosti však ve hře byla i hluboce zakořeněná 

sovětská nedůvěra ke kapitalistickým spojencům. Několik dní před spojeneckou invazí 

v Normandii (což byla fáze vrcholné spolupráce mezi SSSR a jeho západními spojenci) se 

Stalin o svých partnerech vyjádřil: „Churchill je přesně ten typ člověka, kterého když 

nehlídáš, tak ti z kapsy vytáhne kopejku! ... A Roosevelt? Roosevelt není jako on. Ten ruce 

natahuje jen po větších mincích. Ale Churchill? Churchill i po kopejce.“ 16  John Lewis 

Gaddis píše: „Tradiční ruská xenofobie, spolu s komunistickou ideologií způsobila, že 

státníci v Kremlu podezírali motivy Západu a hledali unilaterální řešení svých 

diplomatických problémů.“17 

Během období německo-sovětské spolupráce v letech 1939 až 1941 se Sovětskému 

svazu podařilo získat zpět téměř veškerá území bývalého carského Ruska, která byla ztracena 

ve zmatcích následujících po revolucích z roku 1917. Tato území - východní Polsko, 

Lotyšsko, Litva, Estonsko, Besarábie a část Finska - před německým útokem tvořila 

„předsunutou“ západní hranici Sovětského svazu. Po německém útoku byla sice opět 

ztracena, ale Stalin se netajil svým odhodláním získat je zpět.18 V očích Sovětů měla tato 

území obrovský bezpečnostní a strategický význam. Stalin Churchillovi 18. července 1941 

napsal, že by se Němci v současné chvíli nalézali v ještě výhodnějších pozicích, kdyby 

Sověti bývali v letech 1939 - 1940 mezi Německou říši a centra SSSR nepoložili 

                                                 
15 Tamtéž, s. 3. 
16 Djilas, Milovan, Conversations with Stalin, New York, Harcourt, Brace & World, Inc. 1962, s. 73. 
17 Gaddis, c. d., s. 3, pro detailní pojednání o roli komunistické ideologie ve vztazích Sovětů k jejich západním 
spojencům viz Schlesinger jun., Arthur, „Počátky studené války“, Soudobé dějiny, 1/1997, s. 96 – 117, zde        
s. 102, 113 – 115. 
18 Gaddis, c. d., s. 14. 
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„dodatečnou vzdálenost“ ve formě východního Polska.19 Téhož měsíce také prohlásil, že si 

SSSR hodlá ponechat polská území, která získal o dva roky dříve.20 Sovětské ambice v tomto 

ohledu byly jasně naznačeny i způsobem, kterým sovětský velvyslanec v Londýně I. Majskij 

podmínil přistoupení SSSR k Atlantické chartě: „Uplatnění Charty se bude nutně muset 

přizpůsobit specifickým okolnostem, potřebám a historickým zvláštnostem jednotlivých 

zemí“.21 

V prosinci 1941 se Stalin v Moskvě sešel s britským ministrem zahraničních věcí 

Anthony Edenem. Při těchto jednáních se ukázal plný rozsah sovětských ambicí: kromě 

britského uznání sovětské západní hranice z června 1941 Stalin vznesl celou řadu dalších 

sovětských požadavků a návrhů týkajících se poválečného uspořádání Evropy. Sovětský 

diktátor například chtěl vojenské základny v Rumunsku a ve Finsku či část východního 

Pruska. Za budoucí polsko-sovětskou hranici byla Sověty navržena tzv. „Curzonova linie“ – 

tedy hranice vymezená po první světové válce na základě etnického principu tehdejším 

britským ministrem zahraničí lordem Curzonem. Výsledná dohoda měla být k anglo-sovětské 

spojenecké smlouvě připojena v podobě tajného protokolu.22 Tato situace britským státníkům 

nepříjemně připomínala německo-sovětský pakt ze srpna 1939. Evropa měla být podle 

Sovětů opět rozdělena na sféry vlivu, pouze s tím rozdílem, že sovětským partnerem měla 

tentokrát být Velká Británie.23  

Churchill, kterého zpráva o sovětských požadavcích a návrzích zastihla na cestě do 

Washingtonu, zaslal válečnému kabinetu následující odpověď: 

 

Stalinovy požadavky ohledně Finska, Baltských států a Rumunska jsou 
v přímém rozporu s prvním, druhým a třetím odstavcem Atlantické charty, 
jejímž je Stalin signatářem. Nemůže být vůbec řeč o našem přistoupení na 
takovouto dohodu - ať již tajnou či veřejnou, přímo či implicitně - bez 
předchozího dorozumění se Spojenými státy. Ještě nenastal čas na řešení otázek 
hranic. Tyto mohou být vyřešeny až na mírové konferenci po našem vítězství ve 
válce.24 
 

                                                 
19 Ulam, Adam B., Expansion and Coexistence – The History of Soviet Foreign Policy , 1917 – 1967, New York, 
Frederick A. Praeger 1969, s. 317. 
20 Gaddis, c. d., s. 15. 
21 Mastny, Vojtech, Moskaus Weg zum Kalten Krieg – Von der Kriegsallianz zur sowjetischen 

Vormachtstellung in Osteuropa, München, Oldenbourg Verlag 1980, s. 54. 
22 Feis, c. d., s. 26. 
23 Mastny, Vojtech, The Cold War and Soviet Insecurity – The Stalin Years, New York, Oxford University Press 
1998, s. 17. 
24 Tamtéž, s. 27. 
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Po odmítnutí sovětských návrhů byl Stalin rozmrzelý. Považoval prý za samozřejmé, 

že Sovětský svaz vzhledem ke svým obrovským ztrátám ve válce a své potřebě bezpečnosti 

po válce opětovně získá všechna svá bývalá území. „Vše, o co žádáme“, řekl Edenovi, „je 

obnovit původní hranice naší země.“ Když ho Eden upozornil na možný rozpor mezi 

sovětskými požadavky a principy Atlantické charty, zeptal se ho Stalin podrážděně, zda je 

tento dokument namířen proti nacistickému Německu nebo proti Sovětskému svazu. 

Uzavření anglo-sovětské smlouvy bylo nakonec odloženo s tím, že britská vláda potřebuje 

více času na zkonzultování sovětských požadavků s vládou USA a s vládami britských 

dominií.25 

Americká administrativa však byla zásadně proti přijetí sovětských požadavků. 

Vyjednávání o budoucích sovětských hranicích před koncem války by podle odborníků ze 

Státního departementu narušilo jednotu Velké aliance (USA, VB, SSSR), a tím pádem 

oslabilo válečné úsilí jejích členů. Případné přijetí sovětských územních požadavků ve 

východní Evropě by navíc milionům Poláků, Litevců, Lotyšů, Estonců, Finů a Rumunů 

(případně Bělorusů a Ukrajinců) znemožnilo svobodně si určit formu vlády pod kterou chtějí 

žít. Takové zásadní porušení těch nejdůležitějších principů Atlantické charty by nenávratně 

zničilo vážnost celého dokumentu a tím v očích Američanů zkompromitovalo ideály války.26 

Americká administrativa se obávala i nepříznivé odezvy polské, lotyšské, litevské a estonské 

národnostní menšiny v USA (žilo zde několik milionů Poláků a několik set tisíc Lotyšů, 

Litevců a Estonců). Tyto skupiny a jejich političtí reprezentanti mohli v případě vyjednávání 

o budoucím statutu Polska či Baltských států administrativě způsobit značné potíže. 

Vyjednávání o budoucích hranicích by též polarizovalo americké veřejné mínění, což by 

ohrozilo národní jednotu v čase války.27 

Hull – obávaje se, že by Britové v Moskvě mohli sovětskému tlaku podlehnout – 

Edenovi ještě před jeho odjezdem do Sovětského svazu připomenul, že poválečné cíle                

a politika USA byly vymezeny v Atlantické chartě. Jeho zpráva pokračovala tím, že 

americká vláda nesouhlasí s tím, aby bylo o otázkách poválečného teritoriálně-politického 

uspořádání Evropy rozhodováno před koncem války a především si nepřeje, aby byly mezi 

spojenci uzavírány jakékoliv tajné smlouvy.28 

Prezident byl sice do jisté míry ochoten sovětské bezpečnostní potřeby respektovat, 

nehodlal však kvůli nim porušovat principy Atlantické charty. Měl představu, že bezpečnost 

                                                 
25 Tamtéž, s. 27 – 28. 
26 Gaddis, c. d., s. 13 - 15. 
27 Welles, c. d., s. 135. 
28 Feis, c. d., s. 25. 
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SSSR bude po válce zajištěna v rámci spolupráce hlavních velmocí (tzv. koncept „čtyř 

četníků“) a později zřízením nové, efektivní mezinárodní organizace, která se stane globální 

strážkyní míru a bezpečnosti. Jelikož se navíc domníval, že sovětské ambice ve střední               

a východní Evropě jsou motivovány výhradně strachem z další německé agrese 

v budoucnosti, věřil, že poté, co bude Německo jakožto agresor spojenci definitivně 

zneškodněno, tyto ambice zmizí samy od sebe.29 

V únoru 1942 prezident obdržel od státního tajemníka Hulla memorandum, které bylo 

vypracováno odborníky z Evropské divize Státního departementu a obsahovalo teoretická 

východiska negativního postoje americké administrativy vůči sovětským územním 

požadavkům. Píše se v něm, že jakmile by spojenci mezi sebou začali vyjednávat o svých 

poválečných hranicích, vneslo by to do jejich řad podezřívavost a jednotliví členové Velké 

aliance by proti sobě začali intrikovat. Akceptování sovětských nároků by Američanům               

a Britům navíc ztížilo situaci v budoucnosti, jelikož by se jim pak hůře odmítaly další 

sovětské požadavky: 

 

Není sebemenší pochybnosti o tom, že sovětská vláda má v Evropě obrovské 
ambice a že dříve či později USA a Velká Británie budou nuceny konstatovat, že 
nemohou souhlasit - alespoň ne předem - se všemi sovětskými požadavky. Zdá 
se proto, že je výhodnější zaujmout pevný postoj nyní, nežli sovětskému tlaku 
ustoupit a být k zastávání pevného postoje donucen v budoucnosti, kdy už naše 
postavení bude oslabeno tím, že jsme se vzdali výše zmíněných principů.30 

 

Dále se v memorandu můžeme dočíst, že přijetím sovětských požadavků by vážně 

utrpěla integrita Atlantické charty a USA by v očích malých národů střední a východní 

Evropy ztratily své jedinečné morální postavení. O budoucím teritoriálně-politickém 

uspořádání Evropy a případných územních změnách mělo proto být rozhodnuto až po válce 

na mírové konferenci.31 

Sověti však na britském uznání své západní hranice z června 1941 trvali a v průběhu 

února a března na Brity diplomatickými prostředky dále vyvíjeli tlak. V britském válečném 

kabinetu tou dobou převládl názor, že v zájmu válečné i poválečné spolupráce západní 

spojenci Sovětům musí dát nějakou garanci jejich poválečné bezpečnosti. Britové proto chtěli 

Sovětskému svazu místo jeho hranice z června 1941 přislíbit alespoň vojenské základny v 

sousedních státech či kontrolu nad jejich zahraniční a obrannou politikou. Tyto britské 

                                                 
29 Gaddis, c. d. , s. 15, 133 – 144. 
30 Hull, Cordell, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 2, New York, The Macmillan Copany 1948, s. 1168 - 1170. 
31 Tamtéž, s. 1168 - 1170. 
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návrhy však byly Američany odmítnuty s tím, že jsou v rozporu s Atlantickou chartou a měly 

by katastrofální dopad na americkou veřejnost. Roosevelt se místo toho rozhodl, že se u 

Stalina pokusí o osobní intervenci.32 Ve svém dopise Churchillovi prezident napsal: „Vím, že 

se na mne nebudete hněvat, když k Vám budu krutě upřímný a napíšu, že si myslím, že 

Stalina osobně zvládnu lépe než Váš Foreign Office nebo můj Státní department. Stalin Vaše 

lidi nesnáší a je přesvědčený, že mne má radši.“33 

V březnu 1942 F.D.R. prostřednictvím sovětského velvyslance ve Washingtonu 

Litvinova apeloval na Stalina, aby budoucí anglo-sovětská smlouva neobsahovala žádná 

ustanovení týkající se sovětských hranic. Dohody o hranicích před koncem války by měly 

„výbušný“ efekt na americké veřejné mínění a bylo v zájmu samotných Sovětů, aby smýšlení 

Američanů zůstalo příznivě nakloněno úzké spolupráci se SSSR. Prezident však na závěr 

přidal ubezpečení, že nemá nic proti „legitimním bezpečnostním opatřením“ ve prospěch 

SSSR po skončení války, včetně garancí proti případnému německému útoku. Stalinova 

odpověď byla strohá - sovětská vláda bere prezidentův názor na vědomí.34 Majskij později 

Foreign Office řekl, že Stalin na prezidentovu iniciativu reagoval tímto způsobem proto, že 

se ho o názor USA nežádal.35  

Britská vláda sice názory americké administrativy nemohla ignorovat (USA byly 

britským nejdůležitějším spojencem), zároveň však došla k závěru, že by nebylo moudré 

sovětské požadavky donekonečna odmítat. Změna britského postoje byla zřetelná 

z premiérova dopisu ze 7. března 1942: 

 

Stále se stupňující zátěž války mne vede k závěru, že by principy Atlantické 
charty neměly být interpretovány takovým způsobem, aby Rusku odepíraly 
hranice, které mělo před německým útokem. Na základě těchto hranic Rusko k 
Chartě přistoupilo … Proto doufám, že nám budete moci v nejbližší možné době 
nechat volnost pro podpis smlouvy, po které Stalin touží. Vše nasvědčuje 
obrovské jarní ofenzívě německé armády na východní frontě a je velice málo 
toho, co můžeme udělat pro jedinou zemi, která na svých bedrech nese plnou 
zátěž bojů s nacistickými armádami.36 

 

Britové se především začali obávat, že by Sověti, kteří byli nespokojení jak 

s vojenskou pomocí svých spojenců, tak s jejich neústupností v otázce sovětských hranic, 
                                                 
32 Dallek, Robert, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932 – 1945, New York, Oxford 
University Press 1979, s. 337 – 338. 
33 Davis, c. d., s. 29. 
34 Dallek, c. d., s. 338. 
35 Feis, c. d., s. 59. 
36 Tamtéž, s. 60. 
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mohli s Německem uzavřít separátní mírovou smlouvu. Churchill měl ještě živě v paměti, jak 

v roce 1939 britská neochota ponechat Sovětům volnou ruku ve východní Evropě otevřela 

cestu k uzavření paktu Ribbentrop-Molotov. Nyní se Britové obávali opakování této situace. 

Premiérův názor, že Baltské státy by měly být nezávislé, se sice nezměnil, avšak vážnost 

situace a jeho smysl pro realitu ho přivedly k závěru, že by bylo nemoudré ohrožovat zájmy 

Británie kvůli budoucnosti tří malých států ve východní Evropě. Jak později napsal: „Ve 

smrtelném zápase by ti, co bojují za velkou věc, na sebe neměli brát více zátěže, nežli mohou 

unést.“37 

Ve svém plném rozsahu však sovětské územní požadavky byly neslučitelné 

s Atlantickou chartou. Američané se tedy pokusili najít nějaké kompromisní řešení, které by 

uspokojilo sovětské požadavky a zároveň by odstranilo jejich nejméně přijatelné přání, 

kterým byla „absorpce“ Baltských států. Jestliže Sověti například v případě Polska mohli 

argumentovat Curzonovou linií, respektive principem sebeurčení pro běloruské a ukrajinské 

etnikum, v případě Baltských států byly jejich úmysly s tímto principem v nesmiřitelném 

rozporu. Proto Američané navrhli, aby těm Lotyšům, Litevcům a Estoncům, kteří 

s připojením jejich země k SSSR nebudou souhlasit, bylo umožněno s veškerým majetkem 

svou zem opustit. Tento „kompromis“ však narazil na silnou opozici uvnitř samotného 

Státního departementu, kde byl označen za jakýsi „baltský Mnichov“, který obyvatelstvu 

Litvy, Lotyšska a Estonska zaručí „právo“ na masovou emigraci. Americký návrh se 

pozitivní odezvy nedočkal ani u Sovětů, a proto byl zanedlouho v tichosti opuštěn.38 

Počátkem dubna 1942 byli tudíž Američané rozhodnuti sovětským požadavkům 

oponovat, zatímco Britové byli váhavě ochotni je přijmout. V této situaci se v Londýně 

objevila americká delegace vedená prezidentovým hlavním poradcem Harrym Hopkinsem a 

náčelníkem štábu Georgem Marshallem, jejímž úkolem bylo s Brity projednat americký 

projekt spojenecké invaze do severní Francie. Hopkins při té příležitosti Edena upozornil na 

trvající americký nesouhlas s jakýmkoliv formálním uznáním sovětských územních 

požadavků. Klíčová je však až další pasáž jejich rozhovoru, ve které Hopkins britskému 

ministrovi zahraničí tlumočí prezidentovo přesvědčení, že „náš hlavní návrh tady (druhá 

fronta) by měl zchladit sovětské diplomatické požadavky směřované na Anglii.“ Podle 

amerického historika Herberta Feise měl Roosevelt v úmyslu odlákat Stalina od jeho ambicí 

                                                 
37 Tamtéž, s. 59 – 60. 
38 Davis, c. d., s. 30 – 32. 
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ve východní Evropě vidinou brzké anglo-americké vojenské pomoci: „Sovětská vláda měla 

být od jedné výhody odlákána výhodou větší.“39 

Sověti zřízení druhé fronty v západní Evropě požadovali již od léta 1941. V dopise ze 

4. září 1941 Stalin britského premiéra například žádá o „druhou frontu ještě tento rok někde 

ve Francii či na Balkáně, která by z východní fronty odčerpala 30 až 40 (německých) divizí“. 

Churchillovi však na tyto zoufalé sovětské apely nezbylo než reagovat konstatováním, že 

vzhledem k aktuálnímu stavu britských vojenských sil je vylodění na evropském kontinentě 

v roce 1941 čistou fantazií.40 V roce 1942 se však zřízení druhé fronty v západní Evropě díky 

americké iniciativě stalo reálnou eventualitou. Američané totiž přišli s projektem spojenecké 

invaze v západní Evropě, která měla být uskutečněna nejpozději na jaře 1943, ale projekt 

počítal i s možností provedení menšího výsadku na podzim 1942.41 V úvahách amerického 

prezidenta spojenecké vylodění na kontinentě splňovalo hned několik kritérií najednou: 

uspokojilo by americké veřejné mínění požadující brzké nasazení armády proti německým 

jednotkám, podpořilo by válečné úsilí Rudé armády a mohlo by sovětskou vládu vést 

k odložení jejích územních požadavků na poválečnou mírovou konferenci.42 Tento plán byl 

v dubnu americkou delegací vedenou Hopkinsem a Marshallem prezentován britskému 

premiérovi a britskému vojenskému velení, kteří s ním „v principu“ souhlasili.43 

Poté, co byl informován o britském souhlasu, poslal Roosevelt Stalinovi zprávu, ve 

které sovětskému diktátorovi vzkazuje: „Mám na mysli velmi důležitý vojenský návrh, který 

spočívá v použití našich ozbrojených sil způsobem, který uleví Vaší západní frontě.“ Na 

jednání o tomto návrhu měl Stalin do Washingtonu poslat Molotova a jednoho sovětského 

generála.44 

Stalin se však americkou nabídkou nenechal vyvést z rovnováhy a Molotov se 

v květnu cestou do Washingtonu nejprve stavil v Londýně, kde měla být uzavřena britsko-

sovětská smlouva. Hned během prvního jednání sovětský komisař Churchillovi a Edenovi 

předložil stejné požadavky jako v prosinci v Moskvě, Britové se však opět zdráhali je 

přijmout a snažili se najít nějaké kompromisní řešení. Poté, co americký státní tajemník Hull 

od svého britského protějšku dostal seznam sovětských „přání“, poslal prezidentovi 

memorandum, ve kterém doporučoval, aby se USA – v případě, že by Britové i přes 

                                                 
39 Feis, c. d., s. 61 – v originále: „The Soviet government was to be lured away from one boon by a choicer 
one.“ 
40 Ulam, c. d., s. 317 – 319. 
41 Feis, c. d., s. 49. 
42 Gaddis, c. d., s. 66 – 69. 
43 Feis, c. d., s. 49 - 50. 
44 Dallek, c. d., s. 340. 
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americký protest sovětské územní požadavky akceptovali - od této smlouvy veřejně 

distancovaly. Prezident toto memorandum schválil a ihned jej nechal zaslat Edenovi. Pevná 

americká pozice na Brity pravděpodobně udělala dojem a na příštím jednání s Molotovem již 

Eden na hledání kompromisu rezignoval. Místo toho Molotovovi navrhl, aby ustanovení 

týkající se sovětských hranic bylo ze smlouvy vynecháno a ta se týkala pouze anglo-

sovětského spojenectví s platností na 20 let. Molotov nakonec od předchozích sovětských 

požadavků ustoupil a signoval Edenem navrženou smlouvu. Důvodem pro náhlou sovětskou 

ústupnost bylo zřejmě prudké zhoršení vojenské situace na východní frontě, kde se Němcům 

v době londýnských rozhovorů podařilo prolomit její jižní sekci. Za těchto okolností byla 

představa anglo-amerických jednotek vyloďujících se na francouzských březích 

Lamanšského kanálu velmi lákavá a sovětská vláda ji pravděpodobně nechtěla ohrozit tím, že 

bude lpět na svých - pro Američany nepřijatelných - územních požadavcích.45 Eden později 

napsal, že Molotov v jistém bodě jejich rozhovorů zřejmě usoudil, že jelikož Brity 

k akceptování sovětských požadavků stejně nepřiměje, bude pro Sověty výhodnější britské 

podmínky přijmout, a tím si pro nadcházející jednání ve Washingtonu zajistit výhodnější 

postavení (Molotov samozřejmě neměl pravomoc o ničem rozhodovat, rozhodoval vždy 

Stalin).46 

Poté, co byla anglo-sovětská smlouva uzavřena ke spokojenosti Američanů, vydal se 

Molotov do Washingtonu. Ve svých rozhovorech se sovětským komisařem se Roosevelt 

Sověty především snažil přesvědčit, že jejich poválečná bezpečnost muže být zajištěna                

i jinými způsoby, než rozšiřováním hranic a zřízením sféry vlivu. Prezident před Molotovem 

mluvil o poválečné budoucnosti, ve které budou agresoři odzbrojeni a pacifikováni a ve které 

budou za bezpečnost světa zodpovídat velmoci spojené nyní ve Velké alianci společně                

s Čínou. Namísto „další Společnosti národů se 100 členy“ zajistí mír efektivně čtyři 

„policisté“.47 

V průběhu washingtonských jednání Roosevelt s Molotovem diskutovali také o druhé 

frontě. Sovětský komisař se prezidenta otevřeně otázal, zda se Britové a Američané v roce 

1942 vylodí v západní Evropě. Roosevelt se místo odpovědi dotázal přítomného Marshalla, 

zda se situace vyvíjí dostatečně jasně na to, aby Stalinovi mohli vzkázat, že připravují druhou 

frontu. Generál odpověděl kladně a Roosevelt autorizoval Molotova, aby Stalinovi vyřídil, že 

                                                 
45 Feis, c. d., s. 61 – 63. 
46 Davis, c. d., s. 36. 
47 Dallek, c. d., s. 342. 
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„očekáváme zformování druhé fronty v tomto roce“.48 Relevantní odstavec v závěrečném 

komuniké zněl: „V průběhu rozhovorů bylo dosaženo úplné shody v otázce naléhavého úkolu 

vytvoření druhé fronty v Evropě v roce 1942.“49 

Molotov byl americkými vojenskými experty dostatečně informován o nesčetných 

překážkách a komplikacích stojících tomuto podniku v cestě. Při své zastávce v Londýně na 

zpáteční cestě do SSSR navíc od Churchilla obdržel memorandum, ve kterém stálo: 

  

Připravujeme vylodění na kontinentě v srpnu nebo v září 1942. Jak již bylo 
řečeno, hlavním limitujícím faktorem velikosti tohoto výsadku je dostupnost 
speciálních vyloďovacích člunů. Je však jisté, že by nebylo ku prospěchu ani 
Sovětů, ani ostatních spojenců, kdybychom se za každou cenu pustili do nějaké 
operace, která by skončila katastrofou a tím povzbudila nepřítele. Nelze dopředu 
s jistotou určit, zda až nadejde čas, budou okolnosti pro provedení této operace 
příznivé. Proto v této záležitosti nemůžeme nic slíbit, avšak bude-li situace 
příhodná, nebudeme s uskutečněním našich plánů váhat.50 

 
V Sovětském svazu byla prezidentova slova a společné komuniké nicméně 

prezentovány jako závazný slib uskutečnit invazi v severní Francii v roce 1942 a sovětské 

obyvatelstvo se na stránkách novin a časopisů mohlo dočíst, že zahájení této operace je na 

spadnutí. To vedlo amerického velvyslance v Moskvě, Williama H. Standleyho ke 

komentáři, že pokud by Britové a Američané invazi neuskutečnili, „tito lidé se budou cítit 

natolik oklamáni, že to věci spojených národů způsobí neodhadnutelnou újmu.“51 Ať již 

Stalin v realizaci druhé fronty v roce 1942 skutečně věřil či nikoliv, při pozdějších jednáních 

Sověti washingtonské rozhovory interpretovali jako jednoznačný závazek a dokázali z této 

skutečnosti vytěžit značný politický kapitál.52 

Na přelomu května a června 1942 však Roosevelt mohl pociťovat úlevu nad tím, že se 

problém sovětských poválečných hranic podařilo alespoň prozatím odložit. Molotovovi ve 

Washingtonu řekl, že se v budoucnosti snad naskytne vhodná chvíle pro vyřešení této otázky, 

současnost že však takovým momentem rozhodně není. Když později prezident blahopřál 

americkému velvyslanci v Londýně Johnu Winantovi k uzavření pro Američany přijatelné 

britsko-sovětské smlouvy, prohlásil, že pokud by Rusové bývali trvali na přijetí svých 

                                                 
48 Sherwood, Robert E., Roosevelt and Hopkins – an Intimate History, vol. 2, New York, Bantam Book 1950,     
s. 146 – 147. 
49 Dallek, c. d., s. 344. 
50 Feis, c. d., s. 69. 
51 Gaddis, c. d., s. 69. 
52 Mastny, Moskaus Weg zum Kalten Krieg, c. d., s. 61. 
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původních požadavků, „bývalo by to ideálům války způsobilo téměř nenapravitelnou 

škodu“.53 

 

                                                 
53 Gaddis, c. d., s. 16 – 17. 
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III. Princip sebeurčení podléhá politickému realismu 
 

Britové sice v dubnu 1942 principielně souhlasili s americkým projektem 

spojeneckého vylodění v západní Evropě, sotva však Hopkins s Marshallem opustili Londýn, 

začali o proveditelnosti této akce v roce 1942 pochybovat. Za hlavní překážky pro úspěšné 

uskutečnění operace SLEDGEHAMMER (spojenecké vylodění v severní Francii v srpnu či 

v září 1942) považovali kromě nedostatku speciálních vyloďovacích člunů i příliš silnou 

německou obranu atlantického pobřeží. Britští vojenští odborníci se obávali, že jelikož nízký 

počet vyloďovacích člunů spojencům neumožní provést větší výsadek, bude útok na 

prolomení německé obrany příliš slabý a celá operace se změní v zákopovou válku na způsob 

první světové války. Britský postoj však byl podmíněn i poněkud odlišnou strategickou 

koncepcí vedení války. Zatímco američtí vojenští plánovači na Německo chtěli udeřit tou 

nejpřímější cestou přes Francii, Britové, kteří v I. světové válce utrpěli ohromné lidské ztráty, 

chtěli Třetí říši nejprve oslabit bombardováním a námořní blokádou, zbavit ji jejího italského 

spojence a až poté - pokud by to vůbec ještě bylo zapotřebí - ji „dorazit“ úderem ze západu. 

V souladu s touto strategií „obklíčení Německa“ britská vláda za nejvhodnější operaci pro 

rok 1942 považovala spojenecké vylodění v severní Africe spolu s paralelními údery 

britských jednotek z Egypta (tato operace nesla krycí označení GYMNAST, později však 

byla přejmenována na TORCH).54 

Rozdílné postoje Britů a Američanů k otázce druhé fronty se projevily během 

návštěvy Molotova v Londýně a ve Washingtonu. Zatímco americký prezident sovětskému 

komisaři několikrát řekl, že očekává spojenecké vylodění v západní Evropě v roce 1942, 

Britové byli daleko zdrženlivější a upozornili Molotova na skutečnost, že ačkoliv jsou 

odhodláni udělat vše, co je v jejich silách, nemohou Sovětům v této záležitosti nic slíbit.55 

Ve skutečnosti Britové již v červnu 1942 provedení operace SLEDGEHAMMER 

vyloučili. Britská vláda si totiž pro jakékoliv budoucí spojenecké vylodění v západní Evropě, 

na kterém by participovaly britské jednotky, stanovila dvě podmínky, na jejichž splnění bylo 

provedení této operace vázáno: 1) spojenci se v západní Evropě měli vylodit pouze v případě, 

že zde již budou zamýšlet natrvalo zůstat a 2) útok měl být proveden až v momentě, kdy již 

budou Němci demoralizováni neúspěchem na východní frontě.56 

                                                 
54 Feis, c. d., s. 50 – 51. 
55 Tamtéž, s. 51 – 52. - viz kap. 2. 
56 Tamtéž, s. 52. 
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Churchill si však byl vědom skutečnosti, že Marshall a další američtí vojenští 

představitelé preferují spojenecké vylodění v západní Evropě. Rozhodl se proto, že podnikne 

další ze svých četných válečných návštěv USA a pokusí se prezidenta a jeho vojenské 

poradce od vylodění v severní Francii v roce 1942 odradit a naopak je přesvědčit o výhodách 

vojenské kampaně v severní Africe. Churchill jednání ve Washingtonu zahájil mistrnou 

expozicí britských argumentů proti operaci SLEDGEHAMMER: tento podnik je předurčen 

k tomu skončit naprostým vojenským debaklem a nemá potenciál odčerpat z východní fronty 

žádné německé divize. Porážka anglo-amerických jednotek by naopak měla povzbuzující 

efekt na morálku nepřítele a vystavila by francouzské sympatizanty krutým represáliím. 

Kromě toho by taková katastrofa ohrozila uskutečnění hlavní invazní operace v roce 1943.57 

Churchill prohlásil, že se mu nepodařilo najít jediného britského generála, který by se 

domníval, že tato operace může skončit úspěchem. Západní Evropa byla podle britských 

vojenských expertů v roce 1942 nedobytná a premiér odmítal posílat britské jednotky do 

„dalšího Dunkirku“. 58  Churchill pokračoval řečnickou otázkou, zda si spojenci 

na atlantickém  bojišti mohou dovolit nečinně stát po celý zbytek roku 1942: „Neměli 

bychom v rámci operačního plánu BOLERO (shromažďování anglo-amerických vojenských 

sil v Británii za účelem vylodění v severní Francii na jaře 1943) přichystat nějakou jinou 

akci, prostřednictvím které bychom mohli  … přímo či nepřímo … zmírnit tlak na Rusko?“ 

V tomto kontextu měli jeho američtí spojenci jako alternativu k operaci SLEDGEHAMMER 

zvážit vojenskou kampaň v severní Africe.59 

Proti britskému návrhu se však postavil jak ministr války Henry Stimson, tak náčelník 

generálního štábu Marshall. Oba byli přesvědčeni, že kampaň v severní Africe Sovětskému 

svazu nikterak nepomůže. Navíc by podle nich takovéto vojenské angažmá vážně ohrozilo 

vylodění v západní Evropě v roce 1943, jelikož by z Británie odčerpalo obrovské množství 

britských a amerických vojáků a válečného vybavení.60 Svoji roli sehrálo i podezření, že 

britská snaha směřovat válečné angažmá do Středomoří  je motivována především aspiracemi 

na obnovení bývalých pozic britského impéria v této části světa. Podle Marshalla, Stimsona  

a dalších amerických vojenských autorit se pravá druhá fronta nacházela za Lamanšským 

průlivem v severní Francii - to byl nejefektivnější způsob pomoci Sovětskému svazu                   

a nejrychlejší cesta k porážce Hitlera.61 
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Washingtonská jednání nakonec skončila kompromisem - americký generální štáb 

měl nadále pokračovat v přípravách a plánování operace SLEDGEHAMMER a 1. září 1942 

mělo být na základě aktuální situace rozhodnuto, zda bude operace realizována.62 

Již začátkem července 1942 však britští náčelníci štábu vypracovali posudek, který 

konstatoval, že ony dvě závazné podmínky stanovené britským válečným kabinetem o necelý 

měsíc dříve, v roce 1942 s největší pravděpodobností nebudou splněny. O několik dní 

později Churchill předsedal jednání britského generálního štábu, jež dospělo k závěru, že 

operace SLEDGEHAMMER neskýtá žádné naděje na úspěch. Britský premiér se proto 

rozhodl, že přišla chvíle „SLEDGEHAMMER jednou provždy pohřbít, jelikož byl již delší 

dobu mrtev“. V následném dopise Rooseveltovi premiér opět shrnul všechny britské 

argumenty proti provedení spojeneckého vylodění v západní Evropě na podzim 1942                  

a závěrem napsal: „Jsem si jistý, že francouzská severní Afrika je zdaleka tím nejlepším 

způsobem, jak v roce 1942 ulevit ruské frontě … zde leží pravá druhá fronta roku 1942.“63 

Nyní se rozpor mezi americkými a britskými strategickými plány vedení války 

projevil naplno. Američtí štábní velitelé se své válečné strategie nehodlali vzdát a dokonce 

prezidentovi doporučili, aby se Spojené státy v případě, že by Britové neustoupili, zaměřily 

na pacifické bojiště a nadále soustředily své válečné úsilí proti Japonsku. Prezident však 

věděl, že takové rozhodnutí by zásadně narušilo anglo-americkou alianci, což podle něj bylo 

přesně to, co si jejich společný nepřítel přál, a proto tento návrh zamítl. Vyjádřil se o něm, že 

je to „tak trochu jako vzít si svůj talíř a odejít k vedlejšímu stolu“.64 

Rooseveltovi nesoulad mezi americkými a britskými strategickými plány vadil též 

z toho důvodu, že zdržoval provedení jakékoliv společné anglo-americké vojenské akce 

namířené proti nacistickému Německu v roce 1942. Proto se prezident nakonec rozhodl 

britský projekt vylodění v severní Africe přijmout.65 

V polovině července Roosevelt poslal Marshalla a Hopkinse do Londýna, kde měli 

s britskými vládními a vojenskými představiteli znovu probrat invazní plány pro rok 1942. 

Hlavním prezidentovým požadavkem bylo, aby na těchto jednáních bylo dosaženo nějakého 

rozhodnutí, které by americkým jednotkám umožnilo střetnout se s Němci v roce 1942, 

přičemž na britského partnera v žádném případě neměl být vyvíjen nátlak. Pokud by Britové 
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nadále odmítali vylodění v severní Francii v roce 1942, měla americká delegace přijmout 

britský plán severoafrické kampaně.66 

Britové v Londýně podle očekávání trvali na provedení operace GYMNAST a jelikož 

měl Marshall od prezidenta jasné instrukce, nezbylo mu nakonec než jejich plány na invazi 

do severní Afriky přijmout. Tím sice byla zachráněna integrita anglo-americké aliance, 

zároveň však odložením „slíbené“ druhé fronty v západní Evropě utrpělo spojenectví se 

Sovětským svazem. Sovětská vláda totiž tento krok svých západních partnerů nesla velice 

nelibě. Když Churchill v srpnu 1942 Stalinovi v Moskvě oznámil, že se Američané a Britové 

v roce 1942 ve Francii nevylodí, nešetřil sovětský diktátor na adresu svých spojenců kritikou 

a dokonce Brity nepřímo obvinil ze zbabělosti. Anglo-americké vojenské angažmá v severní 

Africe pro něj kritéria druhé fronty rozhodně nesplňovalo a považoval jej pouze za 

druhořadou operaci, která německý tlak na Sovětský svaz nezmírní.67 

Vztahy mezi Sovětským svazem a jeho anglo-americkými spojenci se však měly ještě 

zhoršit v roce 1943, kdy se ukázalo, že prognózy amerických vojenských plánovačů, kteří 

předpovídali, že severoafrická kampaň znemožní vylodění ve Francii v roce 1943 (operace 

ROUND-UP), byly realistické. Severoafrické tažení totiž trvalo mnohem déle, než se 

původně předpokládalo, a poslední německé jednotky v Tunisku se vzdaly až v květnu 1943. 

Na konferenci v Casablance v lednu 1943 se navíc Churchill s Rooseveltem rozhodli, že na 

kampaň v severní Africe naváží vyloděním na Sicílii s cílem vyřadit z války hlavního 

německého spojence - Itálii.68 Stalin v reakci na toto rozhodnutí svým spojencům napsal: 

„Ačkoliv si plně uvědomuji důležitost Sicílie, musím nicméně zdůraznit, že nemůže nahradit 

druhou frontu ve Francii.“ 69  Definitivní rozhodnutí o tom, že spojenecké vylodění na 

severofrancouzských březích bude odloženo na rok 1944, padlo na květnové konferenci ve 

Washingtonu.70 

Toto rozhodnutí v létě 1943 způsobilo prudké ochlazení vztahů mezi Sovětským 

svazem a jeho západními spojenci. Ve svém dopise z 11. června 1943 Stalin Rooseveltovi a 

Churchillovi napsal: „… (sovětská vláda) s tímto rozhodnutím, které … by mohlo vážně 

ovlivnit další průběh války,  nemůže souhlasit.“ Premiér Stalinovi odpověděl, že ačkoliv 

zcela chápe jeho zklamání, domnívá se nicméně, že by Rusům bylo málo platné, pokud by 

Američané a Britové podnikli takové vylodění, které by skončilo vojenskou katastrofou, a že 
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„nejlepší způsob, jak Vám můžeme pomoci, je vítězství, nikoliv porážka“. Sovětský diktátor 

reagoval dopisem překypujícím hořkostí:  

 

Tvrdíte, že „zcela chápete“ mé zklamání. Musím Vám však říci, že zde již nejde 
pouze o zklamání sovětské vlády, nýbrž o zachování důvěry této vlády ve své 
spojence – důvěry, která je vystavena velkému tlaku.71 

 

Bývalý americký velvyslanec v Moskvě Joseph Davies v květnu 1943 zaslal Státnímu 

departementu zprávu, ve které varoval, že sovětská vláda své západní spojence podezřívá z 

toho, že zřízení druhé fronty v západní Evropě odkládají záměrně s úmyslem nechat Rudou 

armádu „vykrvácet“, a mít tak na poválečné mírové konferenci oslabený Sovětský svaz. 

Někteří američtí pozorovatelé tou dobou dokonce mínili, že by sovětská vláda ještě stále 

mohla s Hitlerem uzavřít separátní mírovou smlouvu, čímž by veškerá zátěž války 

s nacistickým Německem padla na zbylé členy antifašistické koalice. Asistent státního 

tajemníka Breckinridge Long si do svého deníku poznamenal: „Pokud by Rusko vystoupilo 

z války, znamenalo by to pro nás katastrofu v Evropě a nesmírně by to ztížilo naše vítězství 

nad Japonskem.“ Ještě v říjnu 1943 byl Roosevelt Stalinovými záměry natolik zneklidněn, že 

se Standleyho zeptal: „Co si myslíš, Bille, uzavře s Hitlerem separátní smlouvu?“72 

Žádná separátní mírová smlouva mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem 

však nakonec uzavřena nebyla a koncem roku se vztahy mezi členy Velké aliance opět 

normalizovaly.73 Podle některých autorů však opakované odložení spojeneckého vylodění 

v západní Evropě vztahy mezi Anglo-američany a Sovětským svazem dlouhodobě poškodilo, 

jelikož nejvyšší představitele sovětské moci utvrdilo v přesvědčení, že je jejich kapitalističtí 

spojenci nechávají záměrně nést hlavní tíhu bojů. Tato teorie o spiknutí západních mocností 

proti Sovětskému svazu zřejmě ještě vystupňovala Stalinovu někdy až paranoidní nedůvěru  

a podezřívavost k jeho anglo-americkým spojencům. John Lewis Gaddis píše: 

 

 Je pravděpodobné, že vzhledem k ideologickým rozdílům by Rusové svým 
spojencům nevěřili ani tehdy, pokud by Anglo-američané vrhli své síly proti 
Hitlerově Evropě v roce 1942. Avšak tím, že tuto operaci slíbil v roce 1942,        
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separátní mír. Sověti však trvali na svých hranicích z roku 1941 a jejich neústupnost zřejmě vedla ke ztroskotání 
jednání začátkem května - viz Mastny, Moskaus Weg zum Kalten Krieg, c. d., s. 96 – 100.    
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a poté s ní otálel až do roku 1944, Roosevelt zbytečně prohloubil sovětské 
nepřátelství vůči Západu, čímž ohrozil i své vlastní naděje v poválečný svět. 74 

 
 

V jistém ohledu však absence druhé fronty pro Sověty představovala i určitou 

výhodu. Sovětská vláda totiž nyní mohla snadněji prosazovat územní požadavky, které o rok 

dříve dočasně odložila výměnou za „slib“ amerického prezidenta, že západní velmoci v roce 

1942 podniknou vylodění v západní Evropě (viz kap. 2). Ve své zprávě Státnímu 

departementu americký velvyslanec Standley z Moskvy napsal, že „… (absence druhé 

fronty) jim umožňuje zastávat pevnou pozici na poli zahraniční politiky“.75 Sovětská vláda 

tak například v lednu 1943 oznámila, že polsko-sovětskou hranici v její podobě 

před německým útokem z 22. června 1941 považuje nadále za platnou a všechny Poláky 

žijící na východ od této hranice prohlásila za sovětské občany.76 

Ve prospěch Sovětů hrála i změna vojenské situace na východní frontě. Po sovětském 

vítězství u Stalingradu v zimě 1942/1943 se poměr sil vyrovnal a Wehrmacht byla pod 

tlakem Rudé armády dokonce nucena se do února 1943 stáhnout z území, která obsadila o 

rok dříve. Začínalo být zřejmé, že válečné štěstí se pomalu ale jistě obrací ve prospěch 

antifašistické koalice. Smrtelné nebezpečí, které Sovětskému svazu hrozilo po předchozí dva 

roky již pominulo a sovětská vláda se tak mohla s větší vervou pustit do prosazování svých 

politických cílů, kterými bylo obnovení sovětské západní hranice z roku 1941 a nastolení 

„přátelských vlád“ (tedy Stalinův eufemistický výraz pro loutkové režimy) ve státech, které 

s touto hranicí sousedily. Agresivnější sovětská zahraniční politika se projevila například 

v ostrém postupu Sovětského svazu proti polské exilové vládě v Londýně. 

Londýnští Poláci od počátku svého působení v exilu odmítali uznat sovětský nárok na 

východní Polsko. V roce 1941 se sice Sovětský svaz stal jejich spojencem v boji proti 

nacistickému Německu, avšak nepřátelství a spory mezi polskou exilovou a sovětskou vládou 

se nikdy zcela urovnat nepodařilo. V dubnu 1943 Němci zveřejnili svůj nález několika tisíc 

těl polských důstojníků, který učinili poblíž katyňského lesíku, a z jejich vraždy obvinili 

sovětskou vládu. Polská exilová vláda v Londýně následně souhlasila s německým návrhem, 

aby prošetřením celé záležitosti byla pověřena nezávislá komise Červeného kříže. Sovětská 

vláda reagovala tím, že londýnské Poláky označila za nacistické kolaboranty a přerušila 

s nimi veškeré diplomatické styky.77 Většina západních pozorovatelů však byla toho názoru, 
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77 Feis, c. d., 192 – 194. 



 27 

že tzv. katyňská aféra Stalinovi posloužila jen jako záminka pro již delší dobu zamýšlenou a 

(jak se mělo ukázat) definitivní roztržku s londýnskými Poláky, kteří na jeho vkus byli příliš 

nepoddajní.78 

Situace na východní frontě se mezitím dále vyvíjela v sovětský prospěch. V červenci 

1943 se sice Wehrmacht ještě vzmohla na masivní protiútok u Kurska (byla to největší 

tanková bitva v dějinách), ten se však záhy změnil v rozsáhlý ústup. Ztráty v této bitvě byly 

sice na obou stranách zhruba stejné, Hitler však na rozdíl od Stalina již neměl potřebné 

rezervy k jejich nahrazení. Rudá armáda proto mohla zahájit své tažení západním směrem, 

které ji za necelé dva roky přivedlo do hlavního města Třetí říše. Bylo zřejmé, že tato armáda 

na své cestě do Berlína zanedlouho „osvobodí“ i ona východoevropská území, která si 

sovětská vláda nárokuje a Stalin tudíž bude schopen o jejich osudu rozhodovat nezávisle na 

svých západních spojencích. Samotní američtí vojenští experti v memorandu zpracovaném 

v září 1943 konstatovali, že Sovětský svaz bude mít na konci války ve střední a východní 

Evropě dominantní postavení, což mu umožní prosadit tam jakékoliv územní uspořádání, 

které mu bude vyhovovat.79 

Představa východní a střední Evropy okupované Rudou armádou vzbuzoval u části 

americké administrativy vážné obavy. Rooseveltův dlouholetý přítel a bývalý velvyslanec 

v Moskvě, William C. Bullitt, prezidentovi v srpnu 1943 napsal, že „nadvláda Stalinovy 

komunistické diktatury nad Evropou“ by pro „svobodné instituce“ Velké Británie a 

Spojených států představovala stejnou hrozbu jako nadvláda Hitlera. Proto navrhoval, aby 

Roosevelt americkým generálům dal za úkol naplánovat takové vojenské operace proti 

Německu, které by anglo-americkým armádám současně umožňovaly působit jako protiváha 

sovětského vlivu ve východní Evropě (Bullitt měl na mysli vojenskou operaci na Balkáně). 

Další dodávky americké materiální pomoci do Sovětského svazu měly být navíc podmíněny 

respektováním amerických válečných cílů. „Válka je úsilím dosáhnout politických cílů 

prostřednictvím boje … a při plánování vojenských operací musíme mít politické cíle 

neustále na zřeteli,“ připomněl Bullitt na závěr svého dopisu prezidentovi.80 
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Roosevelt si byl rizikovosti spolupráce se Sovětským svazem vědom: „Nepopírám 

fakta, která uvádíš,“ řekl Bullittovi, „jsou přesná … nezpochybňuji logiku tvé argumentace.“ 

Prezident se nicméně radou svého přítele řídit nehodlal: 

 

Mám prostě pocit, že Stalin takový není. Harry (Hopkins) říká, že takový není a 
že nechce nic jiného než bezpečí pro svoji zemi, a já si myslím, že pokud mu 
dám vše, co budu moci, a nebudu za to od něj nic žádat – noblesse oblige – 
nebude se snažit nic anektovat a bude se mnou spolupracovat při budování 
demokratického a mírumilovného světa.81 
 

 Roosevelt měl pro své rozhodnutí neposílat do východní Evropy americké vojáky 

několik pádných důvodů. Zaprvé ve Washingtonu ještě stále přežívaly obavy z uzavření 

německo-sovětské separátní mírové smlouvy a Roosevelt Sovětům nechtěl dát důvod k 

její realizaci. Prezident si dále uvědomoval, že i Spojené státy mají nutně pouze omezené 

možnosti a vyvažování sovětského vlivu ve východní Evropě přítomností amerických vojsk 

by podle jeho názoru pro lidské i materiální zdroje Spojených států představovalo neúnosnou 

zátěž (tyto zdroje byly beztoho již značně zatížené souběžným válečným úsilím proti 

Německu a Japonsku). Vojenské manévry zaměřené proti Sovětskému svazu by navíc 

ohrozily vyhlídku na sovětskou vojenskou pomoc na Dálném východě, bez které by se podle 

tehdejších odhadů válka proti Japonsku stala nesnesitelně zdlouhavou a krvavou záležitostí. 

Prezident byl kromě toho přesvědčen, že americká veřejnost by jakékoliv poválečné setrvání 

amerických vojáků za oceánem – což by v případě amerického zadržování sovětského vlivu 

bylo bývalo nezbytné – nesla velmi nelibě. Prezident proto nasazení amerických vojsk proti 

Sovětskému svazu zamítl a veškeré zdroje Spojených států soustředil proti mocnostem Osy.82 

Poté, co vyloučil jediný prostředek, který mohl Sovětům v jejich záměru ovládnout 

východní Evropu reálně zabránit, došel Roosevelt k závěru, že pokud si chce nad 

východoevropskými událostmi nadále udržet nějaký vliv, bude se muset se Stalinem nějak 

dohodnout, a to ještě před koncem války.83 Prezident doufal, že se mu Stalina podaří přimět 

ke kompromisům. Nový americký velvyslanec v Moskvě, Averell Harriman, ve svých 

memoárech později napsal, že se prezident domníval, že „Stalinovi může vysvětlit rozdíl 

mezi pozitivní reakcí veřejného mínění na slušné chování Rusů, a prudkým odporem, který 

by vyvolalo sovětské zabrání jistých území.84 Státnímu tajemníkovi Hullovi prezident sdělil, 
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že má v plánu na sovětského vůdce „morálně apelovat“. Hodlal mu říci, že Spojené státy ani 

Velká Británie sice kvůli Baltským státům válčit nebudou, s ohledem na dobrou pověst 

Sovětského svazu je však v zájmu samotné sovětské vlády, aby po válce v těchto zemích 

byly uspořádány plebiscity.85 

Prezident s charakteristickým optimismem věřil, že ambice Sovětského svazu ve 

východní a střední Evropě jsou pouhým odrazem sovětského strachu z Německa a zmizí 

samy od sebe v momentě německé porážky, následného odzbrojení a případného rozdělení. 

Prezident se Stalina a jeho kolegy v průběhu války vytrvale snažil přesvědčit o tom, že pokud 

spojenecké velmoci budou držet pospolu i po válce, bude to pro Sovětský svaz daleko 

spolehlivější a trvalejší garance jeho bezpečnosti než územní zisky a sféry vlivu. Pokud by se 

však Rooseveltova optimistická očekávání nenaplnila a Stalin by na svých územních 

požadavcích trval, byl prezident v zájmu zachování spolupráce se Sovětským svazem 

připraven tyto požadavky přijmout. Princip sebeurčení pro něj představoval určitý ideál, o 

který sice má být usilováno, který však v praxi není vždy uskutečnitelný. Spolupráce se 

Sovětským svazem byla naopak cílem veskrze praktickým, jehož dosažení bylo nezbytné jak 

pro vítězství ve válce, tak pro zabezpečení míru po skončení bojů.86 

Prezident totiž počítal s tím, že USA a Sovětský svaz z války vyjdou jako dva 

nejsilnější národy světa – dvě supervelmoci. Pokud by spolupracovaly, mohly společně 

prosadit téměř cokoliv. 87  Pokud by však jejich válečný svazek byl po skončení války 

zpřetrhán, znamenalo by to rozdělení Evropy a možná i světa na dva nepřátelské tábory, což 

by nakonec mohlo vést k další, ještě katastrofálnější válce: „Buď budeme s ostatními 

velkými národy spolupracovat,“ řekl Roosevelt Asociaci pro zahraniční politiku (Foreign 

Policy Association) v roce 1944, „nebo bychom se jednoho dne mohli dostat do situace, že 

s nimi budeme muset válčit. A to já nechci.“88 

F.D.R. si sice o povaze Stalinova režimu, který osobně považoval za stejně tuhou 

formu diktatury jako režim Hitlerův, nedělal žádné iluze, věřil ovšem, že sovětská varianta 

totalitarismu je méně nebezpečná, jelikož se Moskva na rozdíl od Berlína nepokoušela dobýt 

svět silou zbraní. Zrušením Kominterny v roce 1943 se Kreml navíc zdánlivě zřekl světové 

revoluce, a tím odstranil hlavní ideologickou překážku spolupráce mezi Sovětským svazem a 
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kapitalistickým světem. Mnoho expertů se v té době dokonce domnívalo, že Stalin podstatně 

změnil ideologickou orientaci své země a že SSSR ve skutečnosti směřuje k opuštění 

komunismu jako takového. Roosevelt zastával názor, že za sovětskou nedůvěrou                           

a nevraživostí k Západu stojí v podstatě pouhá neznalost: „Domnívám se, že Rusové jsou 

naprosto přátelští a nemají v úmyslu ovládnout zbytek Evropy nebo světa. Pouze nás dosud 

neznali, to byl ten zásadní problém … Nemají žádné dobyvačné choutky … a teď, když nás 

lépe poznali, jsou daleko ochotnější nás přijmout.“89 

Nový postoj amerického prezidenta k sovětským teritoriálním požadavkům se 

projevil již během návštěvy Edena ve Washingtonu v březnu 1943. Roosevelt zde připustil, 

že ačkoliv pohlcení Baltských států Sovětským svazem v USA zvedne vlnu odporu, není 

v moci Američanů ani Britů tomu zabránit. Prezident nicméně doufal, že Stalin tento krok 

pro americké veřejné mínění učiní stravitelnějším tím, že v dotyčných zemích alespoň 

uspořádá referenda.90 Ohledně Polska se v zápisu rozhovoru Edena s Rooseveltem, který 

pořídil Hopkins 15. března 1943, dočteme: „Velmoci rozhodnou o tom, co Polsku připadne a 

… prezident na mírové konferenci s Polskem či ostatními malými státy nebude smlouvat; co 

se Polska týče, je nejdůležitější, aby bylo ustaveno způsobem, který pomůže udržet mír na 

světě.“ Oba státníci se též shodli na tom, že USA ani Velká Británie Sovětskému svazu 

nebudou bránit v jeho záměru vybudovat po válce v Rumunsku a Finsku sovětské vojenské 

základny.91  

V červenci prezident velvyslanci polské exilové vlády v Londýně J. Ciechanowskému 

oznámil, že Spojené státy Sovětskému svazu kvůli Polsku a Baltským státům válku 

vyhlašovat nebudou. V září Roosevelt arcibiskupovi F. Spellmanovi sdělil, že nemá smysl 

Sovětskému svazu v jeho územních požadavcích bránit, jelikož má Stalin dostatek moci na 

to, aby si daná území vzal bez ohledu na protesty USA či Velká Británie. Podle prezidenta 

bylo lepším řešením sovětské požadavky přijmout dobrovolně.92 

Začátkem listopadu Roosevelt od Harrimana z Moskvy dostal odhad sovětských 

záměrů ve východní Evropě, ve kterém velvyslanec čerpal ze svých postřehů z Moskevské 

konference zahraničních ministrů „Velké trojky“. Podle Harrimana se dalo očekávat, že 

Sověti budou v budoucnu trvat na uznání své západní hranice z roku 1941, a sovětská vláda 

byla dokonce přesvědčena, že Britové její požadavky již v tichosti přijali a mlčení Američanů 

si vykládá jako jejich váhavý souhlas. Americký velvyslanec dále prezidenta varoval, že 
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„polský problém je dokonce ještě tužší, než jsme si mysleli“, neboť Sověti nebudou 

požadovat pouze polská území zabraná v roce 1939, ale též dosazení nějakého prosovětského 

režimu ve Varšavě, neboť „polskou exilovou vládu považují za naprosto nepřátelskou,                

a tudíž nepřijatelnou“. Podle této zprávy bylo pro Sověty ve východní Evropě rovněž zcela 

nepřijatelné jakékoliv uspořádání, které by připomínalo meziválečný „cordon sanitaire“.93 

Roosevelt se proto v pozdním listopadu roku 1943 do Teheránu vydával s jasnou 

představou o tom, co Stalin ve východní Evropě žádá. I postoj amerického prezidenta byl 

víceméně předvídatelný. F.D.R. již před nějakou dobou došel k závěru, že západní spojenci 

Sovětskému svazu v uskutečnění jeho záměrů ve východní Evropě nemohou zabránit. 

Roosevelt hodlal nasadit svůj „šarm“ a přimět Stalina k velkorysosti. Byl však připraven 

ustoupit, pokud by Sověti na svých požadavcích trvali. Otázkou, kterou nyní ještě zbývalo 

vyřešit, bylo, jak tento nový přístup prezentovat americké veřejnosti. Odborník americké 

administrativy na východní Evropu a Rusko Charles E. Bohlen se vyjádřil, že „základním 

problémem v americko-sovětských vztazích bude přesvědčit americký lid, aby v zájmu 

zabezpečení poválečné spolupráce se Sovětským svazem opustil svoji tradiční averzi 

k politice síly“.94 

Na Teheránské konferenci prezident nicméně v otázce sovětských územních 

požadavků přenechal iniciativu Churchillovi. Ten Stalinovi během jednání navrhl, aby bylo 

Polsko „posunuto“ na západ, a jestliže přitom „pošlape Německu prsty na nohou“, nedá se 

zkrátka nic dělat, jelikož „Polsko musí být silné“. Tento posun posléze na mapě znázornil 

pomocí tří sirek. Diskutovalo se také o východní polské hranici. Stalin řekl, že Rusové 

nechtějí nic, co by patřilo „ostatním národům“. Nárokují si prý pouze „etnograficky 

spravedlivé“ hranice své země. Eden se zeptal, zda tím má na mysli linii Ribbentrop-

Molotov. Stalin mu odvětil, že ať se již tato hranice nazývá jakkoli, on ji považuje za 

„správnou a poctivou“. Molotov Edenovi připomněl, že tato hranice je většinou nazývána 

Curzonovou linií. Eden však s jeho tvrzením nesouhlasil a následoval menší spor ohledně 

přesného průběhu linie navržené v roce 1919 lordem Curzonem. Ačkoliv se na konci této 

diskuze stanoviska Britů a Sovětů stále ještě poněkud rozcházela, Churchill nakonec               

s Curzonovou linií jako východní hranicí nového polského státu souhlasil a slíbil Stalinovi, 

že se k jejímu přijetí pokusí přimět i polskou exilovou vládu v Londýně.95 
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Když konference probíhala již několik dní, pozval si prezident Stalina na soukromý 

rozhovor, který se měl týkat interní americké politiky. Roosevelt sovětského vůdce při tomto 

rozhovoru ujistil o tom, že on osobně s posunem polsko-sovětské hranice na západ souhlasí  

a domnívá se, že by Polsko jako kompenzaci za své ztráty na východě mělo získat německé 

území na západě. Jelikož však ve Spojených státech žije 6 až 7 milionů Poláků, jejichž hlasy 

prezident jakožto „praktický muž“ nechce ztratit v nadcházejících prezidentských volbách, 

musí Stalin pochopit, že Roosevelt v současnosti nemůže nic takového veřejně odsouhlasit. 

Stalin se vyjádřil, že „teď, když mu to prezident vysvětlil, tak tomu rozumí“. Roosevelt se při 

tomto rozhovoru zmínil i o Baltských státech. Připustil, že kdysi byly součástí Ruska,                  

a naznačil, že americká administrativa Sovětům nebude bránit v jejich opětovném získání. 

S ohledem na americké veřejné mínění by však Stalin Rooseveltovi velice ulehčil život tím, 

kdyby v Baltských zemích před jejich připojením k Sovětskému svazu uspořádal plebiscity. 

Podle názoru prezidenta by se obyvatelstvo těchto zemí v budoucím plebiscitu samo 

vyslovilo ve prospěch začlenění do Sovětského svazu.96 

Je zřejmě nemožné zjistit, co přesně si Stalin o prezidentových výrocích myslel. 

Pravděpodobně jej utvrdily v přesvědčení, že prezidentova snaha prosadit princip sebeurčení 

je pouhou propagandou či pózou a hlavní Rooseveltovou starostí je prezentovat americké 

veřejnosti ruskou politiku v kladném světle. To mělo americké administrativě později 

způsobit nemalé potíže. 97  Ještě závažnější však byla skutečnost, že o změně americké 

politiky nebyla informována americká veřejnost. Zahraniční politika Spojených států byla 

oficiálně nadále založena na principech Atlantické charty a na zásadě, že poválečné územně-

politické uspořádání Evropy má být ponecháno až na mírovou konferenci po skončení války. 

Americká veřejnost, která pod vlivem válečné rétoriky na konci války očekávala takové 

mírové uspořádání, které všem národům umožní svobodně si určit vlastní budoucnost, byla 

šokována a pobouřena sovětským záměrem vnutit východní Evropě svůj společenský a 

politický systém.98  V roce 1943 se však Roosevelt ještě stále domníval, že se mu mezi 

sovětskou bezpečností a americkými ideály podaří nalézt nějaký schůdný kompromis. 
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IV. Zrození sfér vlivu 
 

Pro sovětskou vládu byla Teheránská konference velkým politickým úspěchem. 

Sovětský tisk a rozhlas oslavovaly spolupráci velmocí „velké trojky“ a zdůrazňovaly rozdíl 

mezi opravdovým porozuměním, kterého bylo mezi velmocemi dosaženo v Teheránu, a 

„falešným demokratickým postojem (velmocí) k malým státům“ v předchozím období. Stalin 

byl překvapen, jak snadno v Teheránu jeho západní partneři přistoupili na sovětské územní 

požadavky. Během rozhovoru mezi Molotovem a Benešem z 16. prosince 1943 (tedy krátce 

po skončení Teheránské konference) se sovětský komisař vyjádřil, jak je spokojen s tím, že 

v nových sovětských mapách byla Curzonova linie již zakreslena jako budoucí polsko-

sovětská hranice. Sověti se navíc domnívali, že západní státníci v Teheránu kromě 

sovětských územních požadavků mlčky akceptovali i nárok Sovětského svazu na jistou míru 

vlivu v sousedních zemích. Sovětský diplomat Vladimír Novikov se vyjádřil, že Teherán 

„nám dal právo, si v sousedních státech zřídit přátelské vlády“.99 

Stalin o získání vlivu v zemích sousedících na západě se Sovětským svazem usiloval 

již dříve. Krátce po německém útoku například sovětská vláda exilovým vládám Polska, 

Československa a Jugoslávie nabídla založení „národních výborů“, které se měly starat o 

jejich vojenské jednotky na území Sovětského svazu. Nebezpečí vzniku alternativních vlád 

pod sovětskou kontrolou však bylo natolik zřejmé, že tuto nabídku všechny tři vlády 

odmítly.100 Další pokus dělit Evropu na sféry vlivu se uskutečnil během jednání Edena se 

Stalinem, které se uskutečnilo v prosinci 1941 v Moskvě. 101  Britové by se sovětským 

návrhem možná byli bývali ochotni souhlasit, Američané však nikoliv. Sféry vlivu totiž byly 

neslučitelné s „univerzalismem“ většiny představitelů americké administrativy. Podle této 

doktríny „mají všechny národy společný zájem na všech celosvětových záležitostech“ a 

nejlepším garantem národní bezpečnosti jednotlivých států je mezinárodní organizace 

kolektivní bezpečnosti. 102  Mocenská rovnováha založená na sférách vlivu byla podle 

amerických odborníků ze své podstaty nestabilní, jelikož velmoci vystavovala pokušení 

zvrátit rovnováhu ve vlastní prospěch. Proto v minulosti uspořádání založené na mocenské 

rovnováze vždy zklamalo a představitelé americké administrativy se obávali, že by se tak 

stalo i v budoucnosti. Rooseveltův klíčový poradce Hopkins na Teheránské konferenci 
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Molotovovi řekl, že „prezident považuje za zásadně důležité pro světový mír, aby Rusko, 

Velká Británie a Spojené státy vypracovaly takový způsob kontroly, který neodstartuje nové 

zbrojení jedné ze tří velmocí proti druhým“.103 

Podle představitelů americké administrativy mohla systém mocenské rovnováhy 

efektivně nahradit globální organizace zahrnující všechny mírumilovné státy a fungující na 

základě „širokého systému všeobecné bezpečnosti“ a solidarity mezi velmocemi. Američané 

uznávali, že Sovětský svaz má právo na spolehlivé zajištění své národní bezpečnosti, avšak 

nikoliv prostřednictvím sfér vlivu. Hull později napsal: „Měl jsem plné pochopení pro 

Stalinovu touhu zajistit své západní hranice proti budoucí agresi. Domníval jsem se však, že 

takové bezpečnosti lze nejlépe dosáhnout vytvořením silné mírové organizace po válce.“104 

Poválečné uspořádání založené na sférách vlivu by navíc – podobně jako v případě 

sovětských územních požadavků - znamenalo opuštění principů, za které američtí vojáci 

prolévali svoji krev. Tyto principy – především princip sebeurčení - formulované například v 

Atlantické chartě či Deklaraci spojených národů, se v průběhu války (i díky rétorice 

samotného prezidenta a jiných vládních představitelů) mezi Američany hluboce vžily. 

Prezident a další členové administrativy byli přesvědčeni, že porušování těchto principů by  

ve Spojených státech vyvolalo bouřlivou reakci a způsobilo vážné problémy v domácí 

americké politice. Washington se dokonce obával toho, že by se Američané – rozčarováni 

tím, že americké zásady byly pošlapány – mohli opět rozhodnout pro izolacionismus.105 

Z těchto důvodů byla americká administrativa zásadně proti uzavření jakékoliv 

britsko-sovětské dohody, která by se týkala sfér vlivu či definovala sovětské poválečné 

hranice. Britská vláda se v květnu 1942 americkému přání podřídila a nakonec rezignovali i 

Sověti. Kremelské vedení ostatně již v průběhu následujícího roku v souvislosti s vítězstvími 

Rudé armády zjistilo, že by mu dohoda o sférách vlivu uzavřená v rané fázi války později 

pouze svazovala ruce. Vyhlídky na rozšíření sovětského vlivu do rozsáhlých částí východní, 

střední a jihovýchodní Evropy se totiž s postupem času a jejich armád na západ stále 

zlepšovaly. V roce 1945 Stalin prohlásil: „Tato válka se od válek v minulosti liší; ten, kdo 

dané území zabere, zde nastolí svůj vlastní společenský systém. Každý svůj systém nastolí 

všude tam, kam až dojdou jeho armády. Jinak to ani být nemůže.“106 Pro sovětskou vládu 

tedy bylo výhodnější nijak se nevázat a vyčkávat, „kam až Rudá armáda dojde“.107 
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Představitelé americké administrativy však sovětský požadavek mít na své západní 

hranici „přátelské vlády“ nepovažovali za nutně neslučitelný s americkým principem 

sebeurčení. Státní department hodnotil obecnou náladu v Evropě jako „levicovou, se silným 

sklonem k dalekosáhlým ekonomickým a sociálním reformám, avšak nenakloněnou zřízení 

levicových totalitních režimů, které by takové reformy prosazovaly“.108 Řada členů americké 

administrativy proto počítala s možností vzniku tzv. „otevřených“ sfér vlivu. Malé státy by si 

podle této teorie mohly uspořádat své domácí záležitosti bez vnějšího vměšování Sovětského 

svazu s tím, že by za to akceptovaly určitou míru sovětského vlivu nad zahraničními 

záležitostmi.109 Asistent státního tajemníka Adolf Berle se domníval, že by sovětská sféra 

vlivu v zemích rozkládajících se mezi Německem a Ruskem, podobná americké „politice 

dobrého sousedství“ v Mexiku či Karibiku, nepředstavovala žádnou hrozbu.110 Těžko říci, 

zda členové americké administrativy tuto teorii zastávali ještě v září 1944, když Harriman 

z Moskvy svému nadřízenému Hullovi psal, že „… slova mají pro Sověty jiný význam než 

pro nás. Když mluví o “přátelských vládách“ ve svých sousedních zemích, mají na mysli 

něco zcela jiného než my“.111 

Britská vláda měla vlastní představu o tom, jak by měla vypadat střední a 

jihovýchodní Evropa po válce. Tato koncepce počítala se vznikem dvou středoevropských 

konfederací, ve kterých se spojí vždy jeden rusofilní a jeden rusofóbní národ. „Severní“ 

konfederace měla zahrnovat Polsko a Československo, „jižní“ pak Jugoslávii a Řecko. 

Jelikož si však sovětská vláda tyto plány vyložila jako pokus o obnovení „sanitního 

kordónu“, Molotov na říjnové konferenci zahraničních ministrů v Moskvě všechny 

konfederační plány vetoval. Místo toho se sovětská vláda chystala podepsat československo-

sovětskou smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. Britové v této 

smlouvě spatřovali první krok na cestě k rozdělení Evropy na sféry vlivu, a proto se snažili 

jejímu uzavření zabránit. Eden však byl na Moskevské konferenci postaven před prakticky 

již hotovou věc a nakonec s uzavřením této smlouvy rezignovaně souhlasil.112 

Jestliže tedy po svém návratu z konference americký státní tajemník Cordell Hull 

prohlásil, že „už nadále nebude třeba sfér zájmů, aliancí, mocenské rovnováhy či žádného 

jiného zvláštního uspořádání, s jejichž pomocí se státy v neblahé minulosti snažily zajistit 

svoji bezpečnost či prosadit své zájmy“, nebyla to tak docela pravda, neboť podpisem 
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československo-sovětské smlouvy z 12. prosince 1943 právě jedna taková sféra zájmů 

vznikala. Přitom nešlo pouze o garanci bezpečnosti, ale i o úzkou vojenskou a hospodářskou 

spolupráci a koordinaci zahraniční politiky. Majský, který byl mezitím v létě 1943 odvolán 

z Londýna a dále působil jako Molotovův náměstek, tak v lednu 1944 Československo mohl 

označit za „baštu sovětského vlivu“ ve střední a jihovýchodní Evropě.113 

Dalším státem, který měl po válce patřit do sovětské sféry vlivu, bylo Polsko. Stalin 

později na Jaltské konferenci prohlásil, že „Polsko bylo v dějinách vždy nástupištěm pro 

vpády do Ruska“, a jeho budoucnost je tudíž pro sovětskou vládu otázkou „života a smrti“. 

Jednoznačnou prioritou sovětské vlády po válce bylo „Polský koridor“ uzavřít. 114  Po 

přerušení diplomatických styků s polskou exilovou vládou v dubnu 1943 si Sověti jako 

podmínku pro obnovení vztahů stanovili uznání Curzonovy linie jako budoucí polsko-

sovětské hranice. Sovětský svaz navíc krátce nato přišel s požadavkem, aby z polské exilové 

vlády byly odstraněny veškeré „antisovětské elementy“. Londýnští Poláci však na tyto 

podmínky odmítali přistoupit. Churchill v Teheránu Stalinovi slíbil, že se polskou exilovou 

vládu pokusí přimět k akceptování Curzonovy linie. Po celý rok 1944 se proto snažil - 

mnohdy velmi tvrdě - „přivést Poláky k rozumu“.115  V únoru například předsedu polské 

exilové vlády Mikolajczyka upozornil, že „Curzonova linie je to nejlepší, v co Poláci mohou 

doufat“. Pokud polská exilová vláda nezmění svůj postoj, ztratí nakonec vše co má, zatímco 

„Polsko bude převálcováno ruským parním válcem, ve Varšavě bude ustavena komunistická 

vláda a vše, na co se pak současná polská vláda vzmůže, budou protesty“. Mikolajczyk však 

namítal, že Curzonovu linii uznat nemůže, jelikož by to podkopalo jeho autoritu u polského 

národa. Nemohl prý Polákům oznámit, že „přijme Curzonovu linii a vzdá se Vilna a Lvova“. 

Domníval se, že již udělal maximum, když souhlasil s tím, že bude vyjednávat o všech 

otázkách, včetně budoucích polských hranic.116 

Americká administrativa polskou otázku považovala za primárně britskou záležitost, a 

do vyjednávání s polskou exilovou vládou proto pokud možno nezasahovala. Američané se 

v polsko-sovětském sporu snažili zůstat neutrální. Nehodlali zasahovat do vnitřních 

záležitostí suverénních států, a tudíž zamítli žádost londýnských Poláků o americkou 

intervenci u sovětské vlády. Zároveň však Státní department odmítal veřejně akceptovat 

Curzonovu linii, jelikož stále zastával názor, že hraniční spory mají být řešeny až na 
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poválečné mírové konferenci. 117  Ani Roosevelt, kterého koncem roku 1944 čekaly 

prezidentské volby a který si nechtěl znepřátelit šestimilionovou polskou voličskou skupinu 

ve Spojených státech, se v polsko-sovětském sporu příliš neangažoval. Během svého 

červnového rozhovoru s Mikolajczykem prezident zdůraznil, že pro londýnské Poláky je nyní 

nejdůležitější dosáhnout dohody se sovětskou vládou, jelikož „Britové ani Američané nemají 

v úmyslu s Ruskem válčit“. Roosevelt polskému premiérovi řekl, že kdyby byl on na jeho 

místě, souhlasil by jak se sovětskými územními požadavky, tak s žádostí Sovětů, aby byla 

polská exilová vláda reorganizována a její antisovětské elementy odstraněny. Prezident 

vyjádřil své přesvědčení, že se Stalin v Polsku nebude pokoušet potlačit občanské svobody, 

poněvadž si je vědom skutečnosti, že by takové kroky pobouřily americkou veřejnost.118   

Velvyslanec Spojených států v Moskvě, Averell Harriman, se snažil přimět svou 

vládu ke změně její „pasivní politiky“ vůči Polsku. Sovětská vláda podle něj nebyla proti 

vzniku silného a nezávislého Polska, obávala se však, že velkostatkářská třída a vojenští 

důstojníci tvořící jádro polské exilové vlády budou po válce Sovětský svaz nenávidět natolik, 

že se nebudou štítit ani spojenectví s Němci. K opětovnému navázání diplomatických styků 

jsou proto Sověti ochotni pouze za podmínky, že se londýnští Poláci zbaví „extrémních 

antisovětských živlů“ a přestanou vzdorovat sovětským územním nárokům. Harriman 

doporučoval, aby americká administrativa akceptovala Curzonovu linii jako budoucí polsko-

sovětskou hranici a londýnské Poláky tlačila k reorganizaci jejich vlády. V lednu 1944 - 

několik dní poté, co Rudá armáda vstoupila do východního Polska - poslal Harriman do 

Washingtonu memorandum, ve kterém položil otázku, zda by od americké administrativy 

nebylo „poctivější“ londýnským Polákům upřímně říci, že jim Spojené státy v záležitosti 

hraničního sporu nebudou schopny pomoci více než doposud, a že je tudíž „v jejich vlastním 

zájmu“ se sovětskou vládou co nejdříve obnovit styky. Harriman závěrem varoval, že pokud 

se londýnští Poláci se sovětskou vládou nedohodnou, Sověti v Polsku pravděpodobně 

podpoří vznik nějakého „osvobozeneckého výboru“, čímž se šance polské exilové vlády na 

návrat do Polska radikálně sníží.119 O půl roku později se ukázalo, že Harrimanova slova byla 

vskutku prorocká. 

Dne 22. července 1944 oznámilo Rádio Moskva vznik Polského výboru národního 

osvobození, jehož sídlem se stalo polské město Lublin. Tento „lublinský výbor“, který se 

v prosinci 1944 stal novou polskou prozatímní vládou, byl tvořen polskými komunisty a za 
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svůj vznik vděčil sovětské vládě. Polská exilová vláda byla nyní konfrontována s rivalem, 

který se nacházel na polském území a měl plnou podporu Sovětského svazu.120 Mikolajczyk 

proto koncem července jednal o budoucnosti Polska již s představiteli lublinského výboru. 

Byl mu sice nabídnut post předsedy budoucí polské vlády, členové lublinského výboru však 

v této vládě žádali 14 z 18 ministerských křesel. Přes Harrimanovo přesvědčování, aby se 

nevracel do Londýna, nýbrž spolu se svými „rozumnějšími“ londýnskými kolegy zůstal 

v Moskvě, kde měl větší možnost ovlivňovat vývoj událostí, odletěl Mikolajczyk 10. srpna 

zpět do Británie zkonzultovat nabídku lublinského výboru s ostatními členy svého 

kabinetu.121 

Mikolajczykova návštěva Moskvy se časově překrývala s vypuknutím Varšavského 

povstání. Rudá armáda se koncem července probojovala až na předměstí Varšavy a po jistou 

dobu se zdálo, že se Sověti pokusí polskou metropoli osvobodit. Polské odbojové hnutí 

loajální k exilové vládě v Londýně (Armia Krajowa - AK) však Varšavu chtělo osvobodit 

vlastními silami, a jeho vůdci proto 1. srpna 1944 dali rozkaz k zahájení rozsáhlého povstání. 

Byl to však nerovný boj. Proti německým divizím vyzbrojeným těžkými zbraněmi a tanky 

povstalo kolem 50 tisíc polských bojovníků, kteří však disponovali pouze asi 7000 lehkými 

ručními zbraněmi, 40 000 granáty a velmi omezeným množstvím munice. Bezprostředně v 

okamžiku vypuknutí povstání navíc byla připravena pouze asi šestina mužů AK a pouhých 

8% zbraní.122 Postup Rudé armády se navíc zastavil na řece Visle a sovětští vojáci, vyčerpaní 

více jak měsíčním pochodem, se do bojů na druhé straně řeky nezapojili. Poláci v 

krutých pouličních bojích vytrvali celých třiašedesát dní, zatímco Rudá armáda po celou 

dobu stála o několik kilometrů dále na druhém břehu Visly.123 Američané a Britové chtěli 

zoufale bojujícím Polákům pomoci alespoň tím, že by je letecky zásobovali zbraněmi, municí 

a léky, kterých povstalci měli akutní nedostatek. K obrovskému úžasu západních vlád však 

Sověti zamítli jejich žádost o přistání anglo-amerických letadel na sovětském území. Stalin 

celé povstání považoval za pouhou provokaci a nehodlal varšavským povstalcům poskytnout 

sebemenší pomoc. 124  Ačkoliv je v retrospektivě zřejmé, že povstání bylo z vojenského 

hlediska předčasné a překročení Visly Rudou armádou by bylo bývalo velmi obtížnou a 

riskantní operací, vypadalo to v danou chvíli jako promyšlené sovětské rozhodnutí nechat 
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nacisty vyhladit polské antisovětské podzemí. Americký historik Arthur Schlesinger jr. ve 

svém pojednání o vzniku studené války píše: 

 

 Stalinova nevšímavost k lidskému utrpení, jeho snaha vydírat během tragédie 
londýnské Poláky, jeho pokrytecké odmítání umožnit letecké zásobování po pět 
drahocenných týdnů, neměnná mrazivost jeho prohlášení („sovětské velení 
došlo k závěru, že se musí distancovat od varšavského dobrodružství“) a 
očividná politická výhoda, kterou likvidace Zemské armády přinesla 
Sovětskému svazu – to všechno způsobilo, že náhle spadla maska válečného 
přátelství a Západ spatřil nelítostnou tvář sovětské politiky. Tím, že nyní 
nekompromisně prosazoval to, co považoval za minimální požadavky poválečné 
bezpečnosti své země, Stalin nechtěně odhaloval neslučitelnost svých cílů i 
prostředků s angloamerickou koncepcí míru.125 

 

Harriman se v Moskvě mezitím ze všech sil snažil získat sovětské povolení k přistání 

anglo-amerických letadel. Po dalším bezúspěšném jednání o této otázce s Molotovovým 

náměstkem, Andrejem Vyšinským, ve zprávě prezidentovi dal průchod své frustraci: „Poprvé 

od chvíle, kdy jsem přišel do Moskvy, jsem postojem sovětské vlády vážně znepokojen. 

Pokud Vyšinského tvrzení odpovídá skutečnému postoji sovětské vlády, pak je její odmítnutí 

založeno na nemilosrdných politických kalkulech, a nikoliv na popírání existence povstání, či 

na operačních těžkostech.“126 V souvislosti se sovětským postojem k Varšavskému povstání 

a dalšími sovětskými obstrukcemi (sovětská vláda například požadovala vyklizení 

sovětských letišť, které byly americkému letectvu dány k dispozici v létě 1944) velvyslanec 

Hopkinsovi v září poslal soukromý dopis, ve kterém doporučuje změnu americké politiky 

vůči Sovětskému svazu: 

 

Sovětská vláda se zřejmě domnívá, že jelikož Rusko za nás vyhrálo válku, je 
naší povinností mu pomáhat a schvalovat jeho politiku. Jsem přesvědčen, že 
tento trend můžeme zvrátit pouze tehdy, když hmatatelně změníme naši politiku 
vůči sovětské vládě. Je zřejmé, že si náš štědrý postoj vykládají jako slabost a 
ústupnost … Nadešel čas, kdy jim musíme dát najevo, co od nich očekáváme 
výměnou za naši velkorysost vůči nim. Jestliže se nevzepřeme jejich současné 
politice, je důvod se domnívat, že se Sovětský svaz stane světovým tyranem 
všude tam, kde půjde o jeho zájmy … Nenavrhuji žádnou drastickou akci, nýbrž 
pevný, jakkoli přátelský postoj založený na politice quid pro quo.127 
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Mezitím se na podzim 1944 Rudá armáda přehnala přes Baltské země, obsadila 

Rumunsko a Bulharsko a stála na hranicích Maďarska a Jugoslávie. Britský premiér, který na 

Balkáně hodlal zajistit alespoň určitou míru západního vlivu, byl tímto vývojem okolností 

krajně zneklidněn. Již v květnu 1944 Londýn sovětské vládě navrhl dohodu o vymezení pole 

působnosti v Rumunsku a v Řecku, které bylo tradiční britskou zájmovou oblastí. Sovětská 

strana tuto dohodu však podmínila souhlasem americké vlády. Pro Hulla se britská iniciativa 

příliš podobala dělení Balkánu na sféry vlivu, a Státní department ji proto zamítl. Churchill 

následně prezidenta ujistil, že britský návrh je motivován výhradně „praktickými vojenskými 

ohledy“ a britská vláda v žádném případě nezamýšlí dělit Balkán na sféry vlivu. Platnost 

opatření, které mělo Velké Británii přiřknout dominantní vliv v Řecku výměnou za sovětskou 

nadvládu v Rumunsku, měla být omezena na zkušební dobu tří měsíců. Prezident, aniž by o 

tom informoval Státní department, nakonec s britským návrhem souhlasil, dodal však, že 

„musíme být opatrní, aby bylo jasné, že nevytváříme žádné poválečné sféry vlivu“.128 O tři 

měsíce později se situace ve východní Evropě zhoršila natolik, že Churchill počátkem října 

1944 odletěl do Moskvy zachránit na Balkáně, co se ještě dalo.129 

Roosevelt měl nejprve v úmyslu nechat premiéra mluvit i za sebe a dokonce několik 

dní před zahájením anglo-sovětských rozhovorů v Moskvě již připravil telegram v tomto 

duchu. Na radu svého předního poradce Hopkinse však nakonec poslal Harrimanovi do 

Moskvy zprávu, ve které zdůraznil, že má v úmyslu „ponechat si plnou svobodu jednání po 

skončení konference“.130 Stalinovi prezident napsal, že „v téhle globální válce není doslova 

jediné otázky – vojenské či politické – ve které by Spojené státy nebyly zainteresované“.131  

O pět dní později, 9. října 1944, britský premiér se Stalinem uzavřel známou 

„procentní dohodu“. Ve svých válečných memoárech Churchill její vznik líčí následovně: 

 

Ten okamžik byl příhodný pro jednání, a tak jsem řekl: „Pojďte vyřídit naše 
záležitosti na Balkáně. Vaše armády jsou v Rumunsku a Bulharsku. My tam 
máme zájmy, mise a agenty. Nedopusťme, aby došlo k nedorozumění 
kvůli maličkostem. Co se Británie a Ruska týče, co kdyby jste Vy měli 
devadesát procent vlivu v Rumunsku, my devadesát procent v Řecku a padesát 
na padesát v Jugoslávii“? 
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Mezitím, co byla jeho slova překládána do ruštiny, sepsal Churchill svá procenta na kus 

papíru a přidal k nim ještě dva další údaje: 50-50% v Maďarsku a 75-25% ve prospěch 

Sovětského svazu v Bulharsku. 

 

Toto jsem přistrčil Stalinovi, který si mezitím vyslechl překlad. Chvilku bylo 
ticho. Poté Stalin vzal svoji modrou tužku, udělal na papír velikou fajfku a 
posunul ho zpět k nám … Následovalo dlouhé ticho. Odfajfkovaný papír ležel 
uprostřed stolu. Konečně jsem řekl: „Nepůsobilo by dosti cynicky, kdyby se 
zdálo, že jsme se s touto záležitostí - tak osudovou pro miliony lidí - vypořádali 
takovýmto ledabylým způsobem? Pojďme ten papír spálit.“ „Ne, nechte si ho,“ 
odvětil Stalin.132 

  

Uvedené cifry se však ještě několikrát změnily – vesměs v sovětský prospěch –  

během jednání mezi Edenem a Molotovem, které proběhlo následující den. Eden se během 

těchto rozhovorů dosti nepochopitelně vzdal původně požadovaného padesátiprocentního 

vlivu v anglofilním Maďarsku výměnou za lepší poměr v Bulharsku. Molotov licitace 

ukončil 11. října návrhem, podle nějž měl Sovětský svaz mít osmdesátiprocentní vliv na 

události v Maďarsku a Bulharsku. V Jugoslávii si velmoci vliv rozdělily rovným dílem. Po 

skončení války měly být v prvních dvou zemích ustaveny sovětské kontrolní komise, ve 

kterých by Spojené státy a Velká Británie měly vždy po jednom zástupci. V případě 

Jugoslávie se ministři zahraničí shodli na potřebě společné politiky.133 

V Moskvě se jednalo také o budoucnosti Polska. Mikolajczyk, který byl do sovětské 

metropole pozván na přání britského premiéra, se opětovně ocitl pod Churchillým tlakem: 

„Nezničíme evropský mír kvůli sporům mezi Poláky. Jestliže tu hranici nepřijmete 

(Curzonovu linii), vyřadíte se jednou provždy mimo hru. Rusové se převalí přes Vaši zem a 

Vaši lidé budou zlikvidováni. Stojíte na pokraji zkázy.“ Předseda polské exilové vlády však 

nebyl autorizován vyjednávat o budoucích polských hranicích: „Není v mé moci o této 

otázce rozhodovat. Rozhodnutí náleží polskému národu.“134 Mikolajczyk se po svém návratu 

do Londýna snažil ostatní členy svého kabinetu přimět k větším ústupkům, neuspěl však, a 

v prosinci 1944 proto podal demisi. V lednu 1945 Sovětský svaz lublinský výbor uznal za 

oficiální polskou prozatímní vládu, čímž vznikla paradoxní situace, kdy západní velmoci 

USA a Velká Británie uznávaly jinou polskou vládu, než jejich sovětský spojenec.135 
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Rok 1944 znamenal převratný vývoj vojenské situace. Anglo-americká vojska 

osvobodila Francii, Belgii a větší část Itálie, sovětská vojska většinu Balkánu, Polska a 

Baltských zemí. Německo bylo vystaveno mohutnému tlaku z východu i ze západu, 

zničujícímu bombardování a námořní blokádě. Zdálo se, že je se silami u konce. Nikdo sice 

nevěděl, zda je vítězství záležitostí týdnů, nebo měsíců, bylo však zřejmé, že je konečně na 

dosah. Očekávaná porážka Německa však spojenecké státníky rovněž konfrontovala s 

množstvím politických problémů a nevyřešených otázek. S cílem nalézt jejich řešení se 

Roosevelt, Churchill a Stalin v únoru sešli na druhé válečné konferenci „velké trojky“ v Jaltě. 

 Jednou z hlavních otázek, která mohla poškodit vztahy mezi spojeneckými 

velmocemi, byla otázka budoucnosti Polsko. Ačkoliv o polsko-sovětské hranici bylo de-facto 

rozhodnuto již v Teheránu, pokusil se Roosevelt v Jaltě pro Poláky získat ze sovětské strany 

alespoň mírný ústupek. „Poláci, podobně jako Číňané, si především přejí zachovat tvář“, řekl 

prezident během jednání Stalinovi. Pokud by tedy Sověti mohli Polsku ponechat převážně 

polské město Lvov a okolní ropná naleziště, které se nalézaly na východ od Curzonovy linie, 

usnadnilo by to další polsko-sovětské soužití a prezidentovi by to „ulehčilo život“ ve 

Spojených státech.136 Stalin však v otázce západní sovětské hranice nehodlal ustoupit ani o 

píď. Na Rooseveltův návrh odpověděl, že Curzonova linie byla původně navržena spojenci 

po první světové válce a pokud by pro Rusy požadoval méně než za Leninových časů 

nabízeli cizí státníci, jak by se poté mohl vrátit zpět do Moskvy a „podívat se lidem do očí“? 

Měl snad být „méně ruský než Curzon a Clemenceau“?137 

 Hraniční spor však na konferenci představoval pouze okrajovou záležitost. Klíčová 

byla otázka, kdo v této zemi bude po válce vládnout – lublinští, nebo londýnští Poláci? 

Roosevelt Stalinovi řekl, že Američané jsou proti uznání lublinské vlády, jelikož tato vláda 

nereprezentuje polský národ. Zároveň však sovětského vůdce ubezpečil, že v Polsku má být 

ustavena taková vláda, která bude „zcela přátelská vůči Sovětskému svazu“. Prezident si 

zřejmě neuvědomoval, že jakákoliv svobodně zvolená polská vláda by zcela určitě byla silně 

antisovětská.138 

 Američané a Britové nejprve chtěli, aby byla v Polsku ustavena zcela nová vláda, 

která by se skládala ze zástupců jak londýnských, tak lublinských Poláků. Sověti s tím však 

nesouhlasili a trvali na tom, že jádrem jakékoliv budoucí polské vlády se musí stát lublinští 

Poláci. Spojeneckým státníkům se nakonec podařilo dosáhnout jakéhosi kompromisu, podle 
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nějž měla být polská provizorní vláda „reorganizována na širším demokratickém základě 

včleněním demokratických vůdců z Polska samého a z Poláků v zahraničí. Tato vláda pak 

bude nazývána Polskou prozatímní vládou národní jednoty.“ Rooseveltovi neuniklo, že toto 

ustanovení ve své podstatě odpovídalo původnímu sovětskému návrhu, podle něhož měli 

lublinští Poláci tvořit jádro budoucí polské vlády. „V dohodě jsme lublinské Poláky poněkud 

upřednostnili na úkor oněch dalších dvou skupin, ze kterých má být polská vláda složena,“ 

napsal Roosevelt dva týdny před smrtí Churchillovi.139 

 Prezident však v Jaltě na tento „kompromis“ přistoupil, jelikož se domníval, že 

důležitější než vlastní složení polské prozatímní vlády je otázka, zda Sověti v Polsku po 

skončení války umožní uspořádat svobodné volby. Stalin prezidenta v tomto směru 

ubezpečil, že „pokud nedojde ke katastrofě a Němci nás neporazí“, bude v Polsku možné 

vypsat volby již za měsíc či za dva. Roosevelt zdůraznil, že první polské volby musí být 

nezpochybnitelné: „Měly by být jako Césarova manželka – sice jsem ji neznal, avšak říkalo 

se o ní, že byla neposkvrněná.“ Stalin odvětil: „Sice se to o ní říkalo, ale ve skutečnosti měla 

své hříchy.“ Závěrečné komuniké sice mluvilo o „svobodných volbách, konaných v nejbližší 

možné době na základě všeobecného a tajného hlasovacího práva“, Sověti však odmítli 

požadavek svých západních partnerů, aby nad regulérností budoucích polských voleb 

dohlíželi spojenečtí pozorovatelé (Molotov řekl, že by to Poláky uráželo). Poté, co jednání o 

Polsku skončila, varoval admirál Leahy Roosevelta, že dohoda o Polsku „je tak elastická, že 

ji Rusové mohou natáhnout z Jalty až do Washingtonu, aniž by ji technicky porušili“. 

Prezident mu unaveně odpověděl: „Já vím Bille, já vím. Ale víc pro Polsko v tuhle chvíli 

udělat nemohu.“140 

 Závazek uspořádat svobodné volby byl obsažen i v tzv. „Deklaraci o osvobozené 

Evropě“, která byla v každém smyslu antitezí vize pevných sfér vlivu. V tomto dokumentu 

velmoci s odvoláním na Atlantickou chartu garantovaly osvobozeným národům Evropy 

právo svobodně si zvolit vládní formu, v níž chtějí žít, a slibovaly jim veškerou pomoc při 

vytváření podmínek, které jim umožní, „aby demokratickými prostředky vyřešily své 

naléhavé politické i hospodářské problémy“. 141  Deklarace nicméně postrádala efektivní 

nástroje, s jejichž pomocí by se ustanovení v ní obsažená dala prosadit. James F. Byrnes, 

který se v roce 1945 stal státním tajemníkem, později přiznal, že Deklarace měla sloužit spíše 
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k tomu, aby uklidnila americké veřejné mínění, které se obávalo vzniku sféry vlivu ve 

východní Evropě.142 

 Roosevelt byl s výsledky Jaltské konference spokojen. Rusové přece slíbili, že ve 

východní Evropě nebudou bránit uspořádání svobodných voleb. I když byla dohoda o složení 

polské prozatímní vlády spíše neuspokojivým kompromisem, s ohledem na brzké konání 

voleb to měl být kompromis pouze dočasný. Sovětské ústupky v otázce hlasování v Radě 

bezpečnosti budoucí OSN a sovětský závazek sejít se v dubnu v San Franciscu, kde měla 

vzniknout charta mezinárodní organizace, se zdály být znamením upřímného zájmu Sovětů 

o poválečnou spolupráci mezi národy. Proto byl Roosevelt 1. března 1945 ve svém projevu 

před Kongresem ohledně budoucnosti optimistický a prohlásil, že na základě dohod 

dosažených v Jaltě bude možné vytvořit takové poválečné uspořádání, které světu přinese 

trvalý mír a bezpečnost. Američané neměli očekávat, že svět po válce bude dokonalý. 

„Avšak může to být mír – a bude to mír – založený na rozumných a spravedlivých principech 

Atlantické charty.“143 
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V. Svobodné volby, nebo „přátelské vlády“? 
 

 Jaltská konference byla vrcholným okamžikem spojenecké spolupráce. Již o několik 

týdnů později se však ukázalo, že Sovětský svaz Deklaraci o osvobozené Evropě ani dohodu 

o Polsku dodržet nehodlá. Místo toho Sověti ve východní Evropě začali jednostranně 

naplňovat své bezpečnostní potřeby. Nyní se naplno projevilo, jak „děravé“ jaltské úmluvy 

ve skutečnosti byly. 

Nejmarkantnější to bylo v případě Polska. Již na první schůzi trojstranné komise, 

která se skládala z Harrimana, Molotova a britského velvyslance Clarka Kerra a jejímž 

úkolem bylo určit složení nové polské prozatímní vlády, se ukázalo, že Sovětský svaz si 

jaltskou dohodu o Polsku interpretuje zcela jinak než Spojené státy a Velká Británie. Jaltské 

závěrečné komuniké říká, že provizorní vláda v Polsku má být „reorganizována na širším 

demokratickém základě včleněním demokratických vůdců z Polska samého a z Poláků 

v zahraničí“. Molotov však trval na tom, aby delegace varšavské vlády byla do Moskvy 

pozvána jako první. Tito „varšavští“ Poláci měli navíc rozhodovat o tom, kteří z 

„demokratických vůdců z Polska samého a z Poláků v zahraničí“ dostanou na moskevská 

jednání pozvánku. Představitelé západních velmocí proti těmto nehorázným sovětským 

požadavkům protestovali, avšak Molotov byl neústupný.144 Harriman, kterému již docházela 

trpělivost, do Washingtonu poslal telegram, že Molotov evidentně dostal instrukce, „aby 

neustupoval ani o píď“.145 Společné anglo-americké memorandum, které bylo Molotovovi 

prezentováno 19. března, požadovalo svobodu nominovat na jednání do Moskvy libovolné 

kandidáty z řad demokratických Poláků z Polska i zahraničí. Kromě toho měli být do Polska 

vpuštěni západní pozorovatelé a varšavská vláda měla zastavit čistky politických protivníků. 

Podle Molotovovy odpovědi však v Jaltě bylo dohodnuto, že „varšavští“ Poláci budou tvořit 

„jádro“ budoucí vlády, a proto do Moskvy mohou být pozváni pouze ti Poláci, kteří pro ně 

budou přijatelní. Stanovisko Sovětského svazu bylo pro jeho západní spojence nepřijatelné a 

jednání proto uvízla na mrtvém bodě.146 Roosevelt začátkem dubna Stalinovi napsal: 

 

Ačkoliv je pravda, že lublinská vláda má být reorganizována a jejím členům má 
připadnout vedoucí úloha, má tato reorganizace zároveň vést ke vzniku nové 
vlády. Tato skutečnost jasně zaznívá v několika pasážích textu dohody. Musím 
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Vám upřímně říci, že jakékoliv řešení, které by současný varšavský režim 
ponechalo intaktní, by bylo nepřijatelné a mělo by za následek, že by americký 
lid jaltské dohody považoval za neúspěch.147      

 

Několik dní před Rooseveltovou smrtí Harriman do Washingtonu poslal telegram, ve 

kterém psal: „Musí nám být zcela jasné, že sovětský program se rovná ustavení totalitarismu, 

konci svobody osobnosti a konci demokracie, jak my ji známe a respektujeme.“148 

Dalším příkladem jednostranných sovětských kroků se stalo Rumunsko. Sověti v této 

zemi chtěli mít poddajnější režim, než byla dosavadní koaliční vláda, a proto podporovali 

demonstrace a komunisty uměle vyvolané nepokoje. Dne 27. února se v Bukurešti objevil 

sovětský náměstek ministra zahraničí, Andrej Vyšinský. Ještě téhož dne se setkal s 

rumunským králem, vznesl sovětské výtky proti rumunské vládě a požadoval její okamžité 

odvolání a nahrazení režimem založeným na „skutečných demokratických silách v zemi“. 

Dalšího dne, 28. února, Vyšinský naléhal znovu, a když se král zdráhal sovětský požadavek 

přijmout, dal mu Vyšinský ultimátum „přesně dvě hodiny a pět minut“. Ačkoliv západní 

velmoci vznesly formální protesty, byla situace pro rumunskou vládu beznadějná a 6. března 

proto odstoupila.149 Roosevelt později Stalinovi napsal, že nedokáže pochopit, proč vývoj 

událostí v Rumunsku nespadá pod Deklaraci o osvobozené Evropě.150 

V březnu Sověti rovněž dali najevo, že budoucí mezinárodní organizaci považují za 

druhořadou záležitost. V Jaltě bylo dohodnuto, že na ustavující konferenci OSN, která se 

měla konat v dubnu v San Franciscu, velmoci vyšlou své ministry zahraničí. Sověti se však 

najednou zdráhali Molotova vyslat, údajně proto, že se ve stejné době konalo zasedání 

Nejvyššího sovětu, kterého se Molotov bude muset zúčastnit. Roosevelt Stalinovi napsal, že 

Molotovova absence na této důležité konferenci by byla všude na světě vnímána jako 

sovětský nezájem o poválečnou spolupráci Spojených národů.151 

Ve stejné době, kdy spojenci řešili tyto závažné problémy, došlo k události, která 

naplno vyjevila Stalinovu paranoidní podezíravost k jeho západním spojencům. Američtí 

důstojníci se v neutrálním Švýcarsku v březnu setkali s německým velícím důstojníkem, 

který Američanům nabízel kapitulaci německých armád na italské frontě. Tato jednání měla 

pouze předběžný charakter a Sověti o nich byli ihned informováni. Molotov projevil zájem o 

sovětskou účast na těchto jednáních a chtěl za tímto účelem do Švýcarska vyslat sovětské 
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důstojníky. Američané však pro sovětskou účast neviděli žádné opodstatnění, jelikož Němci 

nabízeli pouze vojenskou kapitulaci armád na anglo-americké frontě a nikoliv kapitulaci 

celoněmeckou. Harriman se vyjádřil, že by „Sověti našim důstojníkům nikdy neumožnili 

zapojit se do podobných vyjednávání na východní frontě“. Američané proto sovětskou žádost 

zamítli s tím, že se jedná o předběžná jednání a že se Sověti budou moci podílet jako 

pozorovatelé na jednáních finálních. Molotov americký postoj označil za „naprosto 

neočekávaný a nepochopitelný“ a požadoval okamžité ukončení těchto jednání. Jak se 

ukázalo v následující korespondenční výměně mezi Stalinem a Rooseveltem, domnívali se 

Sověti (zcela neopodstatněně), že Němci pod rouškou vyjednávání přesunují své jednotky na 

východní frontu.152 

Roosevelt se v dalším dopise pokusil sovětského vůdce těchto obav zbavit. Podrobně 

mu popsal průběh vyjednávání, jejich účel, a ujistil ho, že Anglo-američané Němcům nikdy 

nedovolí přesouvat jejich jednotky na východní frontu. Několik dní nato přišla Stalinova 

odpověď: 

 

Trváte na tom, že dosud neproběhla žádná jednání. Domnívám se však, že jste 
nebyl plně informován. Co se týče mých vojenských kolegů, na základě 
informací, které mají k dispozici, nepochybují o tom, že se jednání uskutečnila a 
že skončila dohodou s Němci, na základě které velitel západní fronty, maršál 
Kesselring, souhlasil s tím, že otevře frontu a umožní anglo-americkým 
jednotkám postupovat na východ a Anglo-američané výměnou za to Němcům 
zmírní mírové podmínky … Domnívám se, že mí kolegové jsou blízko 
pravdě…153 

 

Roosevelt byl Stalinovým ohromujícím obviněním a jeho hlubokou nedůvěrou 

bolestně zasažen. Jelikož se snažil sovětskému vůdci věřit, očekával na oplátku jakousi míru 

důvěry i od něj. Stalin jej však v tomto dopise implicitně obvinil z toho, že je buď lhář, nebo 

hlupák, kterého vodí za nos jeho nejdůvěrnější podřízení. Prezident odpověděl: 

 

Abych byl upřímný, nedokáži se ubránit pocitu trpkého hněvu vůči Vašim 
informátorům, ať je to již kdokoliv, za takové hanebné překrucování mých činů 
a činů mých důvěryhodných podřízených.154 
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 Stalinovo dopisy překypující fantastickými obviněními demonstrovaly, jak bezbřehá 

byla ve skutečnosti Stalinova nedůvěra a až paranoidní podezíravost vůči jeho spojencům, 

kteří se s ním snažili po celou dobu války navázat přátelské vztahy. Jeho nedůvěra 

nepramenila ze skutečnosti, že Anglo-američané neprovedli vylodění v západní Evropě 

tehdy, když po něm Sověti zoufale volali. Tyto vlastnosti v jeho povaze zapustily hluboké 

kořeny již dávno předtím. Byl vychován ve víře, že střet mezi Sovětským svazem a 

„světovým kapitalismem“ je nezvratný. Nedůvěřoval svým spojencům a nedokázal si 

představit, že by oni mohli věřit jemu. Neustále od nich očekával nějaký zákeřný úskok, a 

proto byl kdykoliv připraven věřit těm nejfantastičtějším konspiračním teoriím. Zdálo se 

téměř, jako by tomu potřeboval věřit.155 

 Ve své poslední zprávě Stalinovi Roosevelt napsal, že mezi spojenci „v 

žádném případě nesmí panovat vzájemná nedůvěra a menší nedorozumění tohoto druhu by se 

v budoucnosti již neměla opakovat“.  Když Harriman prezidenta upozornil na skutečnost, že 

ono nedorozumění nelze považovat za „menší“, Roosevelt odpověděl: „Slovo “menší“ 

z textu nechci vymazat proto, jelikož je mým přáním Bernský incident považovat za menší 

nedorozumění.“156 Prezident nepřestával doufat, že se problémy mezi Sovětským svazem a 

jeho západními spojenci nakonec podaří nějak vyřešit. Den před svou smrtí, 11. dubna 1945, 

Churchillovi napsal: „Obecný sovětský problém bych minimalizoval, jelikož tyto komplikace 

vznikají každý den a většina z nich stejně tak rychle zase mizí.“157 Roosevelt pravděpodobně 

nikdy nepřestal doufat, že Sověti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě umožní konání 

svobodných voleb. Prezident si totiž neuvědomoval, že například v takovém Polsku by 

jakákoliv vláda vzešlá ze svobodných voleb byla automaticky antisovětská. Sověti proto 

v Polsku a dalších zemích sousedících s jejich západní hranicí dosadili jimi kontrolované, a 

tedy „přátelské“ režimy. Rooseveltova neznalost východoevropských reálií způsobila, že 

prezident Američanům sliboval konání svobodných voleb ve východní, střední a 

jihovýchodní Evropě, zatímco Stalina v Jaltě ujistil, že si přeje, aby vlády v těchto státech 

byly vůči Sovětskému svazu „přátelské“. Domníval se totiž, že je možné obojí.158 
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Závěr 

 

Americká i sovětská představa poválečného uspořádání světa vycházely ze snahy 

zabránit repríze neblahých událostí z nedávné minulosti. Obě velmoci usilovaly o svoji 

bezpečnost v poválečném světě. Každá z nich však tohoto cíle chtěla dosáhnout svým 

vlastním způsobem: Američané prostřednictvím mezinárodní organizace a spolupráce mezi 

vítěznými velmocemi (především mezi USA a SSSR), Sověti teritoriální expanzí a sférou 

vlivu. Ačkoliv tedy jejich cíle byly v zásadě stejné, prostředky zvolené k dosažení těchto cílů 

se diametrálně lišily: Spojené státy dávaly přednost multilaterálním postupům, Sovětský svaz 

preferoval unilaterální řešení svých bezpečnostních problémů. 

Samotná rozdílnost bezpečnostních politik by však pravděpodobně nevedla ke 

konfliktu, který trval déle než čtyřicet let a kterému se říká studená válka. Sovětská 

unilaterální bezpečnostní politika se však ve východní, střední a jihovýchodní Evropě střetla 

s dalším americkým poválečným cílem, kterým bylo uplatnění principu sebeurčení při 

stanovení poválečných hranic a vlád jednotlivých národních států. 

Většina představitelů americké administrativy princip sebeurčení považovala za 

nezbytný předpoklad trvalého míru. Prezident Roosevelt řekl, že „mírové vymezení … 

eliminuje vymezení válkou“. 159  Princip sebeurčení se stal obsahovým jádrem většiny 

spojeneckých prohlášení a deklarací, jako byla například Atlantická charta či Deklarace o 

osvobozené Evropě, a americká veřejnost proto po skončení bojů očekávala jeho aplikaci. 

Sovětská vláda však v americkém principu sebeurčení spatřovala potenciální hrozbu 

pro své vlastní zájmy. Uskutečnění tohoto principu v zemích sousedících na východě se 

Sovětským svazem by totiž znemožnilo realizaci sovětské bezpečnostní koncepce, která byla 

založena na teritoriální expanzi a sférách vlivu. Rusové východní Evropu odjakživa pokládali 

za jakési „obranné předpolí“, které bylo záhodno kontrolovat. Německý útok z června 1941 

byl pouze posledním ze tří, které se uskutečnily za méně než čtvrtstoletí. Bez nepovšimnutí 

v Kremlu též nezůstala skutečnost, že nepřátelé Rusko vždy napadli skrze Polsko. Sověti 

proto tuto zem považovali za jakýsi „koridor“ pro všechny minulé i budoucí útoky na Rusko. 

Prioritou jakékoliv sovětské vlády logicky bylo tento „průchod“ jednou provždy uzavřít. 

Většina členů americké administrativy však své naděje na poválečnou bezpečnost 

vkládala do budoucí mezinárodní spolupráce mezi mírumilovnými národy, a nikoliv do 
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uspořádání založeného na mocenské rovnováze a sférách vlivu. Taková uspořádání byla 

podle amerických státníků ze své podstaty nestabilní a v minulosti vždy selhala. Rozdělení 

světa na sféry vlivu by proto v budoucnosti nutně vedlo k další válce. Sovětská sféra vlivu ve 

východní, střední a jihovýchodní Evropě, či posun sovětské západní hranice na úkor 

sousedních států by kromě toho zkompromitovaly ony spojenecké deklarace, které hlásaly 

princip sebeurčení. Americká administrativa proto byla odhodlána sovětským jednostranným 

krokům ve východní Evropě bránit a přesvědčit Sověty o výhodách doktríny univerzalismu. 

V roce 1943 se nicméně ukázalo, že tato politika nemá šanci na úspěch. Sověti nebyli 

ochotni vzdát se svých tradičních unilaterálních metod v tak důležité otázce, jako byla jejich 

poválečná bezpečnost. Nevěřili, že by jim poválečná spolupráce mezi vítěznými velmocemi 

– jak si ji představoval prezident Roosevelt – mohla zaručit takový stupeň bezpečnosti, jako 

sféry vlivu a teritoriální expanze. Je možné, že je odradila i neochota jejich západních 

spojenců vojensky jim pomoci v roce 1942. Sovětská vláda zřejmě považovala anglo-

americké vylodění v západní Evropě za skutečnou „mezinárodní spolupráci“, avšak 

Američané a Britové v tuto pro Sověty kritickou chvíli „spolupracovat“ nehodlali. Je více než 

pravděpodobné, že vzhledem k zásadním ideologickým rozdílům by Sovětský svaz po válce 

se Západem stejně nespolupracoval, avšak „neochota“ západních spojenců poskytnout 

Sovětům vojenskou pomoc v jejich nejvyšší hodině nouze zřejmě zpečetila jejich rozhodnutí 

řešit po válce své bezpečnostní problémy jednostranně. 

V průběhu roku 1943 se navíc vojenská situace na východní frontě změnila ve 

prospěch Sovětského svazu. Koncem roku již vyhrávala Rudá armáda a Němci byli na 

ústupu. Bylo zřejmé, že sovětské armády budou zanedlouho ve východní Evropě a Roosevelt 

si uvědomoval, že neexistuje způsob – kromě války – jak Sovětům zabránit v realizaci jejich 

záměrů v této části světa. Americký prezident však kvůli východní Evropě se Sovětským 

svazem válčit nehodlal, poněvadž sovětskou spolupráci potřeboval pro uskutečnění 

amerických válečných i poválečných cílů. V Teheránu proto Roosevelt Stalinovi naznačil, že 

Spojené státy nebudou Sovětům bránit v uskutečnění jejich ambicí ve východní Evropě. Nic 

takového ovšem nemohl oznámit veřejně, neboť Američanům princip sebeurčení již příliš 

přirostl k srdci. Americká administrativa se tohoto principu nyní nemohla vzdát, aniž by tím 

ve Spojených státech nevyvolala vážnou politickou krizi. Pravděpodobně by to ohrozilo i 

samotnou participaci USA v budoucí mezinárodní organizaci. Z toho důvodu Roosevelt 

veřejnost neinformoval o tom, jaké mírové uspořádání v Evropě po válce může očekávat. 

Když Američané koncem války zjistili, že Sovětský svaz hodlá ovládnout východní, střední a 



 51 

jihovýchodní Evropu, interpretovali si to mylně jako pokus moskevské komunistické 

diktatury o světovou revoluci. 

Sověti tedy po válce měli vládnout nad sférou vlivu. Otázkou nyní zůstávalo, kolik 

vlivu budou požadovat. Nebylo jasné, zda národům východní, střední a jihovýchodní Evropy 

ponechají autonomii výměnou za kontrolu jejich zahraniční politiky, či zda budou požadovat 

jejich kompletní podmanění. Je možné, že ani samotný Stalin dlouho nevěděl, jakým směrem 

půjde. Je jasné, že si přál „přátelské“ západní sousedy, avšak co pro něj vlastně tento výraz 

znamenal? Je důvod se domnívat, že nejprve pouze poddajné a loajální vlády, avšak nikoliv 

nutně totální sovětskou kontrolu. Národy východní Evropy (zvláště Poláci) však s Rusy měly 

v minulosti špatné zkušenosti a byly vůči nim proto zcela „nepřátelské“. Jakákoliv svobodně 

zvolená vláda v těchto zemích by proto automaticky byla silně antisovětská. Stalin si zřejmě 

skutečný rozsah tohoto nepřátelství uvědomil až po Jaltské konferenci a ihned odpovídajícím 

způsobem pozměnil význam termínu „přátelský stát“ tak, že nyní znamenal kompletní 

sovětskou kontrolu. Sověti také Rumunsku ihned vnutili vládu, která jimi byla plně ovládána 

(v Polsku již tou dobou taková vláda fungovala). Porušování jaltských dohod ze strany 

Sovětů vyvolalo vážné obavy u jejich západních spojenců, a to ještě ani neskončila bitva o 

Německo. Přibližně ve stejnou dobu se také projevil plný rozsah Stalinovy nedůvěry ve své 

anglo-americké spojence, když ti během března reagovali na německou nabídku kapitulace 

armád na italské frontě. Američané začali o možnostech spolupráce se Sovětským svazem 

pochybovat. Roosevelt však nikdy zcela neztratil svoji naději, že Sověti umožní konání 

svobodných voleb v zemích sousedících na východě se Sovětským svazem. Jelikož jeho 

znalosti východoevropských reálií byly značně povrchní, neuvědomoval si, že v této části 

světa je vznik prosovětských vlád prostřednictvím demokratických procesů zhola nemožný. 

Proto mohl americké veřejnosti slíbit svobodné volby ve východní, střední a jihovýchodní 

Evropě, zatímco Stalinovi zde slíbil „přátelské režimy“. 
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Summary 
 

American officials linked the outbreak of World War II to grave mistakes committed 

by the statesmen of the Entente powers during World War I and at the Paris peace 

conference. They were convinced that these mistakes had contributed significantly to the 

unstable conditions of the interwar era, which in turn became the hot-bed for fascist 

totalitarian regimes of the 1920s and 1930s. These regimes eventually started the war. 

American officials were therefore determined to avoid these and similar mistakes in their 

own plans for the post-war world. 

One of the most serious of these mistakes - according to President Roosevelt and the 

majority of other American officials - was the violation of the principle of self-determination 

after World War I. For Americans, self-determination was essential to preserve peace. 

Roosevelt himself said, that “peaceful determination … eliminates determination by war”.160 

The principle of self-determination became an important element in American postwar 

planning. It was the substance of the Atlantic Charter, the Declaration of the United Nations, 

the Declaration on Liberated Europe and many other official proclamations and speeches 

made by the President and other members of the Administration in the course of the war. It is 

not surprising therefore, that the American public sincerely believed in self-determination 

and expected its full implementation after the war. 

The American vision of the future, however, was not based solely on the principle of 

self-determination. Another prerequisite for the achievement of the overall American goal, 

which was the preservation of peace after the war, was postwar international cooperation 

among the victorious great powers, in particular cooperation of the two world’s future 

“superpowers” – the United States and the Soviet Union. Without accomplishing this, future 

peace would be threatened. Throughout the war, the President therefore undertook to 

convince the Soviets to cooperate with the West after the fighting was over. 

Roosevelt also strove to remove all possible impediments to this cooperation. Yet 

ironically, the major impediment to postwar cooperation with Soviet Russia (besides 

ideological differences) turned out to be the American effort to apply the principle of self-

determination to Eastern Europe. 

                                                 
160 Gaddis, John Lewis, The United States and the Origins of the Cold War 1941 – 1947, New York, Columbia 
University Press 1972, p. 12. 
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As Russia’s western frontier lacked natural protection, like massive mountain ranges, 

great rivers or wide oceans, the best defense was territorial expansion. The Russians had 

always considered Eastern Europe to be their “security zone”, which it was desirable to 

control. The German assault in June 1941 was just the last one in a series of three devastating 

invasions in less than a quarter century. The fact didn’t escape the Kremlin rulers, that 

Russia’s enemies had always invaded her through Poland. The Soviets therefore regarded 

this unfortunate country as a “corridor” for all past and future invaders. It follows that the 

priority of any Soviet government was to shut this corridor once and for all. The Soviets were 

determined to solve their security problems through territorial expansion and imposition of a 

sphere of influence on their immediate neighbors. 

The majority of American officials, however, believed in international cooperation 

among all peaceful nations and not in balance of power systems and spheres of influence. 

Settlements based on spheres of influence were - in their opinion - inherently unstable and 

had therefore always failed in the past. A world divided into spheres of influences would 

therefore inevitably lead to another war. Apart from that, a Soviet sphere of influence in 

Eastern Europe or the westward expansion of Soviet frontiers would violate the principle of 

self-determination and therefore “dynamite” all the glorious allied declarations, like the 

Atlantic charter. The American government therefore was determined to oppose Soviet 

unilateral actions in Eastern Europe and to try to foster the Soviet Union’s belief in the 

doctrine of universalism. 

By 1943, however, this proved to be impossible. The Soviets were not willing to give 

up their traditional unilateral methods in seeking their security. They didn’t believe that 

postwar international cooperation and unity between the victorious great powers, as 

envisaged by President Roosevelt, could give them the security they wanted. Maybe they 

were discouraged by the lack of military help from their western allies, by their 

unwillingness to “shed blood” for them. The Soviets apparently considered an early allied 

“sacrifice” landing in Western Europe to be the true “international cooperation”, but their 

western allies were not willing to “cooperate” in 1942, when the Soviets needed it most. This 

surely further reduced their interest in postwar international cooperation. Given fundamental 

ideological differences, the Soviets after the war would probably not have cooperated 

anyway, but the refusal of the Americans and the British to launch an early military operation 

in Western Europe probably sealed the Soviet preference of a unilateral postwar security 

policy. 
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In the beginning of 1943 the situation on the eastern front changed in favor of the 

Soviets and by the end of the year, it was them, not the Germans, who were winning. The 

Red army would soon be in possession of Eastern Europe and Roosevelt knew that there was 

no way of preventing the Soviet Union from taking these areas – except for war. But that was 

not an option for him. He wanted to cooperate with the Soviets, not to fight them. At Teheran 

he therefore indicated to Stalin, that he was willing to grant the Soviets a free hand in Eastern 

Europe. He could, however, not do so publicly, because Americans had by now become too 

much attached to the principle of self-determination to break away from it. The American 

president could not have renounced this principle without provoking a considerable crisis 

inside the United States and even endangering the prospect of the United States participating 

in an international organization after the war. That’s why Roosevelt did not inform the public 

about the kind of peace settlement it could expect. When Americans found out at the end of 

the war, that the Soviet Union was going to dominate all of Eastern Europe, they reacted 

violently and misinterpreted this as a renewed bid by the communist dictatorship for world 

revolution. 

So there was going to be a Soviet sphere of influence after the war. The question 

which was on the minds of most American officials was how much influence the Soviets are 

going to demand. Would the Soviets leave the peoples of Eastern Europe to govern 

themselves in exchange for Soviet control of their foreign affairs? Or would they insist on 

complete subjugation? Even the Soviets themselves may not have known the answer to this 

question for a long time. It is clear, that Stalin wanted “friendly” western neighbors. What 

did this term actually mean to Stalin? There is reason to think, that at first it meant only 

submissive and loyal governments, not necessarily complete Soviet control. Because of 

negative experiences in the past, however, Eastern Europeans (especially Poles) were 

thoroughly “unfriendly” to the Russians. It followed that any freely elected government in 

Eastern Europe would automatically be bitterly anti-Soviet. Stalin probably realized the full 

extent of this hostility only after the Yalta summit and accordingly changed the meaning of 

the term “friendly” neighbor state. Now the Soviets insisted on complete subjugation and 

immediately proceeded to install a Soviet-controlled regime in Rumania (it had already been 

installed in Poland). Soviet violations of the agreements reached at Yalta caused serious 

fissures among the allies, even while the battle for Germany was still raging on. Furthermore, 

Stalin revealed the astonishing extent of his mistrust toward his western allies during March, 

when Americans responded to a German offer to lay down their arms on the Italian front. 

American officials began to wonder, whether there could be postwar cooperation with such a 
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difficult ally. Roosevelt, however, never lost his faith that the Soviets would enable the 

holding of “free and unfettered” elections in countries bordering the Soviet Union. Because 

of a superficial knowledge of the realities of Eastern Europe, he didn’t realize how 

impossible it was to create pro-Soviet governments in Eastern Europe through democratic 

processes. Therefore he promised the American public free elections in Eastern Europe, 

while at the same time promising Stalin “friendly governments” in states bordering the 

Soviet Union. 

 



 56 

Seznam použité literatury 
 

Knihy: 
 

• Gaddis, John Lewis, The United States and the Origins of the Cold War 1941 – 1947, 

New York , Columbia University Press 1972. 

 

• Mastný, Vojtěch, Moskaus Weg zum Kalten Krieg – Von der Kriegsallianz zur 

sowjetischen Vormachtstellung in Europa, München, Oldenbourg Verlag 1980. 

 

• Davis, Lynn E, The Cold War Begins: Soviet-American Conflict over Eastern Europe, 

Princeton, Princeton University Press 1974. 

 

• Feis, Herbert, Churchill, Roosevelt, Stalin: The War They Waged and the Peace They 

Sought, Princeton, Princeton University Press 1957. 

 

• Sherwood, Robert E., Roosevelt and Hopkins: An Intimate History, vol. 2, New York, 

Bantam Books1950. 

 

• Ulam, Adam B., Expansion and Coexistence: The History of Soviet Foreign Policy, 

1917 – 1967, New York, Frederick A. Praeger 1968. 

 

• Dallek, Robert, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932 – 1945, 

New York, Oxford University Press 1979. 

 

• Harriman, W. Averell and Abel, Elie, Special Envoy to Churchill and Stalin,            

1941 – 1946, New York, Random House 1975. 

 

• Burns, James MacGregor, Roosevelt: The Soldier of Freedom, London, Weidenfeld 

and Nicolson 1971. 

 

• Djilas, Milovan, Conversations with Stalin, New York, Harcourt, Brace & World 

1962. 



 57 

 

• Welles, Sumner, Seven Decisions that Shaped History, New York, Harper and 

Brothers Publisher 1950. 

 

• Mastny, Vojtech, The Cold War and Soviet Insecurity – The Stalin Years, New York, 

Oxford University Press 1998. 

 

• Hull, Cordell, The Memoirs of Cordell Hull, vol. 2, New York, The Macmillan 

Copany 1948. 

 

 

Periodika: 
 

• Schlesinger jun., Arthur, „Počátky studené války“, Soudobé dějiny, 1/1997,                

s. 96 – 117. 

• Smetana, Vít, „Sféry vlivu: mýtus, či realita?“, Dějiny a současnost, 5/2005,                

s. 34 – 37. 

• Maršálek, Zdenko, „Úspěch, nebo katastrofa? Varšavské povstání 1944“, Dějiny              

a současnost, 5/2004, s. 27 – 31. 

 

 

 
 

 


