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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá procesem americko-sovětského odzbrojování během 70. let 
s primárním zaměřením na pohled z americké strany, přičemž hlavní důraz je dán na 
období administrativy prezidenta Cartera. Práce zkoumá proces odzbrojování od jeho 
začátku, tj. za administrativy Richarda Nixona, kdy došlo k podepsání klíčové smlouvy 
SALT I (1972), pokračuje obdobím prezidenta Geralda Forda, za něhož vešla v platnost 
Vladivostocká dohoda (1974), až po Jimmyho Cartera, kdy došlo k podpisu SALT II 
(1979) a jeho neúspěšné ratifikaci v americkém Senátu. V kapitolách jsou kromě 
průběhu jednání rozebírány i hlavní oblasti, které byly pro vyjednávání zásadní, a také 
přístupy jednotlivých administrativ k vztahům se Sovětským svazem.  
 

Annotation 

The thesis is focused on the process of US-Soviet disarmament during 70s and 
especially on the end of the decade. The work is based on the American point of view of 
the disarmament and it examines the period from the administration of Richard Nixon, 
when was signed the most important treaty of the beginning of the 70s – SALT I (1972), 
through administration of Gerald Ford, when Vladivostok accord (1974) came into 
force, and the final part of the thesis concentrates on the period of Jimmy Carter during 
which SALT II was signed but it didn’t pass the U.S. Senate. In particular chapters are 
analyzed main issues which were important for the disarmament and also changing of 
American approach towards relationship with the Soviet Union.  
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Úvod 

Po skončení druhé světové války se zásadním způsobem změnilo mocenské uspořádání 

ve světě. Z válečných události vzešly dvě velmoci, resp. supervelmoci – Sovětský svaz 

a Spojené státy americké – které vzhledem ke svým rozdílným ideologickým 

východiskům a vzájemnému antagonismu nakonec nevyhnutelně stanuly proti sobě. 

Vypukla tzv. Studená válka, která s sebou přinesla i masivní zbrojení na obou stranách. 

Tím se ještě více zvyšovalo napětí mezi oběma státy a potažmo na celém světě, jelikož 

charakter případného vzájemného konfliktu by byl s velkou pravděpodobností globální. 

Vztahy mezi oběma velmocemi se několikrát dostaly na takovou úroveň, že riziko 

války, ať konvenční či jaderné (například během berlínské krize či kubánské raketové 

krize), se stalo bezprostředním a jen díky maximální zdrženlivosti na obou stranách 

bylo nebezpečí zažehnáno. S obzvláště velkou nedůvěrou hleděly Washington a 

Moskva na vzájemné vyzbrojování jadernými zbraněmi. Spojené státy měly v této 

oblasti několikaletý náskok, avšak Sovětský svaz vyvíjel obrovské úsilí, aby tento 

deficit překonal. Proti takto masivnímu zbrojení se začaly postupně ozývat stále sílící 

hlasy, které volaly po jeho omezení – omezení, které by symbolizovalo zlepšení vztahů 

mezi USA a SSSR a zároveň by bylo i příznivým signálem pro další státy světa, které se 

cítily nebezpečnou rivalitou mezi Kremlem a Bílým domem ohroženy. 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil právě americko-sovětský proces 

odzbrojování a to zejména na konci 70. let. V  70. letech se odehrálo mnoho událostí, 

které určujícím způsobem ovlivnily proces odzbrojování a jeho dva klíčové výstupy – 

dohodu SALT I (1972), který byl podepsána a následně ratifikována oběma zeměmi, a 

SALT II (1979), která sice byla vedoucími představiteli USA a SSSR podepsána, 

nicméně kvůli nesouhlasnému stanovisku amerického Senátu a sovětské invazi do 

Afghánistánu v prosinci 1979 nevstoupila v platnost. Svoji práci chci zaměřit především 

na komplex smluv SALT II, a to zejména na průběh a okolnosti vyjednávání, na 

události, které vedly k jeho konečnému nepřijetí a rovněž na jeho praktický dopad, 

pokud o něm lze vůbec hovořit. Tuto problematiku jsem si zvolil, jelikož proces 

odzbrojování probíhá i v současnosti a jedná se tedy o téma stále vysoce aktuální. I 

z tohoto důvodu považuji za zajímavé analyzovat přístupy hlavních aktérů a jejich 

praktickou reflexi ve vzájemných jednáních. Chci se soustředit zejména na pohled ze 

strany Spojených států, jehož některé aspekty nejsou dle mého názoru v dosud vydané 
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odborné literatuře české provenience detailněji zachyceny a vysvětleny. V rámci svojí 

práce se pokusím zodpovědět otázku, zda neúspěch SALT II byl skutečně zapříčiněn 

chováním SSSR či zda vinu za toto selhání nesl i prezident Carter, který svým důrazem 

na dodržování lidských práv vyvolával v řadách sovětského politického vedení silnou 

antipatii a nedůvěru. Nevýhodou prezidenta Cartera byla navíc nesporně i jeho 

nezkušenost v mezinárodní politice, která byla spolu s poněkud naivním idealismem 

příčinou mnoha přehmatů a omylů.  

Při zpracovávání zvoleného tématu jsem vycházel z několika základních děl. Mezi 

nejdůležitější z nich patří dle mého názoru kniha Détente and Confrontation1 od 

Raymonda L. Garthoffa, která se věnuje problematice americko-sovětských vztahů od 

počátku prezidentství Richarda Nixona po éru Ronalda Reagana. Garthoff svoji studii 

pojal jako rozsáhlou analýzu, popisující vývoj všech důležitých aspektů diplomatických 

vztahů Washington-Moskva, do níž zahrnul i soupeření obou velmocí ve Třetím světě. 

Nesporným kladem díla je skutečnost, že se jedná o práci autora, který pracoval jako 

úředník ministerstva zahraničí, sloužil jako velvyslanec v Bulharsku a byl odborníkem 

na problematiku interakce USA se sovětským blokem. Dalším dílem, které je pro moji 

práci stěžejní, je studie Endgame: The Inside Story of SALT II2 od Stroba Talbotta, který 

se procesu vyjednávání SALT II přímo zúčastnil. Jeho kniha proto obsahuje řadu 

cenných informací a vhledů, které nelze najít v monografiích jiných autorů. Na druhou 

stranu je až příliš podrobná, což poněkud snižuje její přehlednost. Především však byla 

vydána již v roce 1979 – informace v ní obsažené byly tedy sice z hlediska autora 

aktuální, na druhou stranu však studie postrádá historický odstup a Talbott nemohl 

pracovat s později odtajněnými materiály. Z dalších publikací lze zmínit například The 

Arms Race and Nuclear War3 od Davida P. Barashe, který obecně popisuje otázku 

zbrojení a jeho důsledků, poskytuje detailní přehledy množství jednotlivých zbraní 

v arzenálu obou supervelmocí a stručně rozebírá jednotlivé dohody o omezení zbrojení i 

další aspekty zbrojení jako například problematiku vzájemného odstrašení. Rovněž jsem 

využil některých poznatků a postřehů Zbigniewa Brzezinského (poradce pro národní 

bezpečnost v administrativě4 Jimmyho Cartera), obsažených v jeho knize Game Plan5, 

                                                 
1 Garthoff, Raymond L. Détente and Confrontation. American‐Soviet Relations from Nixon to Reagan. 
Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1986. 1147 s. 
2 Talbott, Strobe. Endgame. The Inside Story of SALT II. New York: Harper & Row, 1979. 319 s. 
3 Barash, David P. The Arms Race and Nuclear War. Belmont (CA): Wadsworth, 1987. 365 s. 
4 V angličtině National Security Advisor. 
5 Brzezinski, Zbigniew. Game Plan. How to Conduct the U.S. Soviet Contest. Boston: The Atlantic Monthly 
Press, 1986. 288 s. 
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kde se zabývá soupeřením mezi oběma supervelmocemi. Tato publikace je však spíše 

teoretického rázu a procesu odzbrojování jako takovému nedává příliš velký prostor. 

Kromě monografií jsem jako zdroje informací využil i některé odborné články. Z nich 

za nejdůležitější pouvažuji The Functions of SALT6 napsaný v roce 1977 Sveerrem 

Lodgaardem, který se snažil shrnout nejdůležitější dopady dohody SALT I sedm let od 

začátku jeho vyjednávání; SALT and Soviet-American Relations7 od Williama G. 

Hylanda, který popisuje důsledky dohody z Vladivostoku; a článek od Lea Sartoriho 

Will SALT II Survive?8, který byl napsán v roce 1985 a který se byl ve své podstatě 

analýzou průběhu a vývoje procesu vyjednávání dohody SALT II. Z primárních 

pramenů jsem využil především novinový archiv Googlu, v němž lze nalézt celou řadu 

dobových úvah a komentářů k mnou studované problematice, včetně autentických 

výroků politiků a expertů, kteří se na formování procesu odzbrojování a jeho výstupů 

intenzivně podíleli. Samozřejmě jsem detailně prostudoval i jednotlivé odzbrojovací 

smlouvy a s nimi související dokumenty, které jsou přístupné na oficiálních 

internetových stránkách amerického ministerstva zahraničí.  

Moje práce je koncipována jako historická analýza, která se skládá z několika kapitol. 

Jako první jsem zařadil stručný historický exkurz, nastiňující průběh procesu 

odzbrojování a v souvislosti s ním i další aspekty politiky détente za prezidenta 

Richarda Nixona, během jehož prezidentství byl podepsán první komplex smluv SALT. 

V této kapitole jsem věnoval určitý prostor i analýze toho, co si pod pojmem détente 

USA a SSSR vlastně představovaly a co od této politiky očekávaly. Dále jsem alespoň 

stručně zmínil průběh vývoje bilaterálních rozhovorů o odzbrojování, jeho výsledky a 

též kritiku, které SALT I čelil zejména na americké vnitropolitické scéně. V další 

kapitole jsem pak navázal pokračováním odzbrojování během administrativy prezidenta 

Forda, kde klíčový moment nepochybně představují především dohody z Vladivostoku. 

Poslední a stěžejní kapitola práce je soustředěna na SALT II. Je v ní zachycena změna, 

kterou přinesl nástup Jimmyho Cartera do úřadu i nové směřování americké zahraniční 

politiky a z něj vyplývající vývoj americko-sovětských vztahů s důrazem na 

problematiku procesu kontroly zbrojení, který nakonec kulminoval podepsáním 

                                                 
6 Lodgaard, Sverre.  The Functions of SALT. Journal of Peace Research, roč. 14, č. 1 (1977), s. 1–22. 
Dostupné na http://www.jstor.org/stable/423308 (staženo dne 12. 4. 2010). 
7 Hyland, William G. SALT and Soviet‐American Relations, International Security, roč. 3, č. 2 (podzim 
1978), s. 156–162. Dostupné na http://www.jstor.org/stable/2626688 (staženo 12. 4. 2010). 
8 Sartori, Leo. Will SALT II Survive? International Security, roč. 10, č. 3 (zima 1985–1986), s. 147–174. 
Dostupné na http://www.jstor.org/stable/2538945 (staženo dne 12. 4. 2010). 
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smlouvy SALT II. V této kapitole jsou rovněž zmíněny některé důležité události na 

mezinárodní scéně, které měly vliv na rozhovory o odzbrojení (jako například sovětská 

angažmá v konfliktech ve Třetím světě), očekávání, která obě strany s podpisem SALT 

II spojovaly, a rovněž klíčové sporné body a problematické otázky, které bylo nutno 

vyřešit, neměl-li celý proces ustrnout na mrtvém bodě. Na závěr následuje shrnutí 

zkoumaného tématu a zhodnocení konečných výsledků Carterovy administrativy na poli 

odzbrojování. 
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1. Proces odzbrojování za prezidenta Nixona 

Proces odzbrojování je spojen především se zahraničně-politickou koncepcí détente9, 

která hrála klíčovou roli v americko-sovětských vztazích během období 70. let, přičemž 

ale obě strany nutně nesdílely její jednotnou definici. Základy této politiky byly 

položeny již v druhé polovině 60. let, kdy ve světě vznikl dostatečně stabilní bipolární 

politický systém, který byl založen na strategické rovnováze mezi USA a SSSR 

plynoucí z doktríny MAD10. Od samého počátku politiky détente měly Washington a 

Moskva značně odlišné představy o tom, co má být její hlavní náplní. Americká 

koncepce détente v období 70. let se dá charakterizovat jako snaha zabránit zničující 

nukleární válce, jako možná cesta k navázání oboustranně výhodných diplomatických 

vztahů a jako prostředek k určení jakýchsi závazných „pravidel hry“ se Sovětským 

svazem. Sovětská politika détente vycházela oficiálně z principu mírového soužití států 

na základě vzájemně výhodné spolupráce, jejím skutečným cílem bylo zajistit 

Sovětskému svazu  stejně důležitou mezinárodní pozici, jakou zastávaly Spojené 

státy.11   

Mezi nejzásadnější problémy bipolárního světa patřilo nebezpečí jaderné války. Je 

zajímavé se podívat, jaké strategie obě strany uplatňovaly, aby tuto hrozbu v největší 

možné míře eliminovaly. Zásadním faktorem, na kterém se jak sovětští, tak američtí 

plánovači shodovali a jenž měl být pro „vítězství“ v nukleární válce klíčový, byl tzv. 

překvapivý úder, který podle sovětských stratégů mohl napadené zemi způsobit „

kolaps vlády, jejíž kapacity pro odpor jsou malé, což je dáno zásadními chybami 

v sociální a ekonomické struktuře i nepříznivou geografickou pozicí“

rychlý 

jující 

                                                

12. Američané 

svoji taktiku soustředili na specifický typ překvapivého úder a to na tzv. odzbro

první úder, během něhož měly být zničeny protivníkovy kapacity k protiúderu. Proti 

takovémuto typu útoku bylo pode nich těžké vytvořit adekvátní obranu, protože její 

plánování komplikovalo jednak velké množství nukleárních zbraní na straně USA a 

rovněž jejich dlouhý dosah. Strategie Kremlu naopak s možností vybudovat adekvátní 

 
9 Francouzské slovo znamenající uvolnění napětí. Tento termín se v souvislosti se zahraniční politikou 
začal používat poprvé v 60. letech. 
10 MAD je zkratkou pro mutually assured destruction, tedy vzájemně zaručené zničení. 
11 Garthoff,Raymond L. Détente and Confrontation. American‐Soviet Relations from Nixon to Reagan. 
Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1986, s. 33–38. 
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obranné systémy počítala. První úder měl být dle Sovětů rozhodující spíše proto, že

ochromil funkce vlády a ozbrojených sil tak, aby nebyly sch

 by 

opny zemi bránit proti 

následujícímu útoku vedenému pomocí konvenčních sil.13  

rd 

, a 

 

ty marně 

 

iž 

az 

tilu atomových 

ozici 

tší 

                                                                                                                                              

1.1.  Nixonova zahraniční politika 

Když byl americkým prezidentem v listopadu roku 1968 zvolen republikán Richa

Nixon, bylo mezinárodní postavení Spojených států špatné. Země neustále nesla 

břemeno války ve Vietnamu, která ovlivňovala jak vnitřní, tak zahraniční politiku

navíc se musela vyrovnávat s rostoucí vojenskou silou Sovětského svazu. Nový 

prezident disponoval jasnou vizí restrukturalizace americké zahraniční politiky. Se 

svým nejvlivnějším poradcem Henrym Kissingerem14 se Nixon shodl na tom, že

zásadní nedostatky dosavadní politiky tkvěly ve skutečnosti, že se Spojené stá

pokoušely formovat politickou a hospodářskou mapu světa na základě svých 

idealistických východisek a představ, čímž došlo k oslabení americké politické a 

ekonomické převahy. Prezident si byl vědom toho, že pro světovou rovnováhu je

potřeba silných Spojených států, přitom mu však bylo jasné, že se jeho zemi j

nepodaří získat zpět vojenskou převahu (tedy převahu v jaderných zbraních, 

v konvenčních ji neměla nikdy), které se mohla těšit v 50. a 60. letech. Sovětský sv

totiž začal USA  postupně dohánět, alespoň co se týče počtu mezikontinentálních 

balistických střel (ICBM), a postupně uváděl do služby svoji vlastní flo

ponorek. Už roku 1969 začali Sověti dokonce získávat náskok v počtu 

mezikontinentálních balistických střel, kterých měli 120015 zatímco Američané pouze 

100016. Sovětský svaz ovšem stále silně zaostával v počtu  strategických bombardérů. 

Tento deficit se snažil vyvážit masovým vyráběním raket pro umístění na ponorkách 

(SLBM) a raket dlouhého doletu. Přes tyto pokračující závody ve zbrojení a mohutný 

nárůst sovětské vojenské síly prezident Nixon věřil, že Spojené státy mají dobrou p

pro vyjednávání se svým zámořským rivalem. V první řadě doufal v to, že dalším 

posílením vzájemných vztahů s Japonskem a Evropou a navázáním kontaktů s Čínou 

obnoví upadající prestiž Spojených států ve světě a zároveň dostane Moskvu pod vě

tlak. Sovětský svaz navíc v této době na mezinárodní scéně řešil vážné problémy – 

 
12 Sienkiewicz, Stanley. Salt and Soviet Nuclear Doctrine  International Security, roč. 2, č. 4 (jaro 1978), s. 
88. Dostupné na http://www.jstor.org/stable/2538459 (staženo dne 10. 4. 2010). 
13 Ibidem, s. 94. 
14 Kissinger byl nejdříve národním bezpečnostním poradcem poté i ministrem zahraničí. 
15 Barash, David P. The Arms Race and Nuclear War. Belmont (CA): Wadsworth, 1987, s. 188.  
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vztahy některých zemí Východního bloku vůči Moskvě se rozvolňovaly a vyhrocovala 

se sovětsko-čínská roztržka, která dokonce v roce 1969 přerostla v ozbrojený střet, tzv. 

Ussurijský incident. Nixon byl navíc přesvědčen o tom, že Sovětský svaz zná lépe ne

jeho předchůdci, i proto, že jej v letech 1959, 1965 a 1969 navštívil.

ž 

69 

o 

cí 

bětí 

 na 

ně s 

st 

                                                                                                                    

17 V lednu 19

prohlásil: „cítil jsem, že vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem budou 

nejdůležitějším faktorem, který rozhodne o tom, zda svět bude žít v míru během a p

mém funkčním období“18. Politiku détente však nepovažoval za definitivní řešení 

americko-sovětského soupeření. Měla především sloužit k minimalizaci konfronta

v dílčích aspektech vzájemných vztahů a poskytnout různé alternativy pro řešení 

vážných krizí.19 Spolu s Henrym Kissingerem bral détente spíše jako prostředek nežli 

cíl a tak ji prezentovali i americké veřejnosti. Nixon a Kissinger ve svých základních 

principech pro americko-sovětské vztahy stanovili, že nehodlají dopustit, aby politika 

détente sloužila pouze jako „placebo“ k uklidnění ostatních zemí, potenciálních o

nukleární války. Naopak byli „připraveni na détente, která by byla založena

vzájemné zdrženlivosti. Hodlali jsme používat politiku cukru a biče, trestat 

avanturismus a naopak rozšiřovat vztahy v případě odpovědného chování“.20  

Sovětská koncepce détente na konci 60. a začátku 70. let se vytvářela v závislosti na 

Brežněvově vzestupu a upevňování jeho vedoucí pozice v komunistické straně. Zároveň 

byla ale i konsensem kolektivního politického vedení, ve kterém byl Brežněv společ

Andropovem a Černěnkem.21 V lednu 1977 byl v listu Pravda otištěn článek, který 

shrnoval Brežněvovo pojetí détente: „Détente především značí překonání ‚studené 

války‘ a její přeměnu v normální a rovnoprávné vztahy mezi státy. Détente znamená 

připravenost řešit rozdíly a spory nikoliv silou, hrozbami či vyhrožováním válkou, ale 

mírovými prostředky za jednacím stolem. Détente znamená jistou důvěru a schopno

vzít v potaz legitimitu zájmů druhého.“22 Tento postoj byl nepochybně výsledkem 

zvýšeného sebevědomí Sovětů, plynoucího z rovnováhy ve strategických zbraních, 

                           

as G. (ed.). Major Problems in American Foreign Policy. Volume II: Since 1914. 

. Roky v Bílém domě. Praha: BB/art s.r.o., 2006, s. 126. 

16 Ibidem. 
17 Garthoff, s. 26.  
18 Paterson, Thom
Lexington (MA): D. C. Heath and Company, 1989, s. 620. 
19 Garthoff, s. 26. 
20 Kissinger, Henry
21 Garthoff, s. 37. 
22  Garthoff, s. 37 
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které Moskva dosáhla v 60. letech a v 70. letech ji dokázala udržet, stejně jako z rap

se zvyšující schopnosti přemisťovat konvenční síly daleko za hranice SSSR.

idně 

li 

ikoli 

m svazem považoval Nixon to, aby USA uznaly, že Sovětský svaz má své 

zájmy, a aby tyto zájmy respektovaly. Stejný přístup chtěl pak vyžadovat i od druhé 

ým 

la 

 

 

e 

 

23  

V den inaugurace prezidenta Nixona 20. ledna 1969 se Sovětský svaz vyslovil pro 

neprodlené zahájení jednání o omezení strategických zbraní. Prezident byl ovšem 

k sovětskému postoji v počátcích spíše zdrženlivý a dával najevo, že chce, aby před 

zahájením rozhovorů byla provedena důsledná příprava a formulována promyšlená 

strategie, která by obě strany dovedla ke skutečné dohodě. Nixon s Kissingerem chtě

řešit problém americko-sovětských vztahů komplexně metodou „propojování“, n

odděleně po částech. Prezident k tomu podotkl: „opravdu nevěřím, že by krize nebo 

konfrontace v jedné oblasti a opravdová spolupráce v jiné mohly dlouhou dobu 

existovat paralelně“24. Za jeden ze základních výchozích bodů nové etapy vztahů se 

Sovětský

strany.   

1.1. SALT 

Na počátku roku 1969 byly nakonec zahájeny tajné rozhovory Kissingera se sovětsk

velvyslancem v USA Anatolijem Dobryninem, které probíhaly de facto za zády 

amerického ministerstva zahraničí. Tento mechanismus bilaterální výměny názorů 

vyhovoval Nixonovi, který tak měl prostřednictvím Kissingera větší kontrolu nad 

zahraniční politikou. V otázce uzavření dohody o nešíření jaderných zbraní se obě 

strany shodly na tom, že je potřeba ji koncipovat tak, aby byla obecně přijatelná a moh

být podepsána co největším počtem států. Podle Kissingera měla být pozornost v této 

souvislosti zaměřena především na Indii, která měla již výzkumné centrum, vyvíjející

atomovou bombu, a po Číně se tak mohla stát druhou zemí Třetího světa disponující 

touto zbraní.25 Dále měl být učiněn nátlak i na Izrael, aby ve vlastním zájmu dohodu

podepsal, protože pokud by odmítl, arabské země by mohly učinit stejný krok, což by 

přineslo další komplikace pro řešení blízkovýchodní otázky. Kissinger zdůrazňoval 

rovněž důležitost stanoviska Spolkové republiky Německo ke smlouvě a předeslal, ž

prezident Nixon využije veškerého svého vlivu k tomu, aby Bonn přesvědčil k podpisu.

                                                 
23 Rudá armáda totiž díky vývoji nových technologií a zařazení velkých dopravních letadel, nových lodí 
atp. do výzbroje rapidně zvětšila svůj operační rádius. 
24 Kissinger, s. 132. 
25 Dobrynin, Anatoly. Opening the Channel, February–December 1969. Dostupné na 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB233/2‐21‐69.pdf (staženo dne 9. 3. 2010). 
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Celkově však v americkém táboře ohledně praktických dopadů smlouvy z hlediska 

omezení závodů ve zbrojení převládala spíše skepse. Američané měli tři základní cíle, 

kterých chtěli během procesu vyjednávání dosáhnout. V prvé řadě chtěli zajistit, aby

hranice určující povolené množství strategických zbraní byla oboustranně vyváže

Zadruhé měly být nalezeny prostředky, které by výrazným způsobem omezovaly riziko

nukleární války. Konečně třetím cílem bylo vytvoření solidního základu pro přijetí 

dalších omezení závodů ve zbrojení v nadcházejících letech. Sovětské cíle se od 

amerických priorit v některých ohledech lišily. Moskva chtěla zejména posílit détente

jako takovou a tím utužit hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci se ze

OECD. Kreml chtěl rovněž předejít sblížení Spojených států a Číny, protože jeho 

vlastní vztahy s Pekingem byly v daném okamžiku značně napjaté. Zatřetí pak chtěl 

dosáhnout t

 

ná. 

 

 

měmi 

akového znění dohod SALT, které by postavily Sovětský svaz na 

logické 

ro 

posud ani 

 

pouze systémy ABM. Pentagon se totiž zásadně postavil proti omezení MIRV a kromě 

toho by Sověti na oplátku  museli redukovat počet svých ICBM. Proto nakonec Moskva 

                                                

rovnocennou úroveň se Spojenými státy z hlediska všech kvantitativních indikátorů 

strategických zbraní a využít následného mezičasu k vyrovnání americké techno

převahy.26 

Během listopadu a prosince 1969 se v Helsinkách uskutečnily předběžné rozhovory 

SALT, které nakonec vyústily v konstatování, že obě strany nyní lépe chápou a 

vzájemně respektují svá stanoviska. Žádné konkrétní návrhy k omezení systémů ABM27 

a MIRV28 však předloženy nebyly. Přitom omezení MIRV bylo klíčové zejména p

SSSR, jelikož USA byly v jejich vývoji mnohem dále a na začátku 70. let byly 

připraveny i k jejich operativnímu využití, zatímco Sovětský svaz nedospěl do

do fáze testování. Kreml byl výměnou za omezení MIRV připraven vzdát se 6429 

miniaturních systémů ABM rozmístěných v okolí Moskvy. Antibalistické raketové 

systémy totiž samy o sobě zvyšovaly pocit ohrožení a mohly v důsledku vést 

k rozpoutání jaderné války. Nakonec byl na jednáních ve Vídni v srpnu 1970 předložen 

nový komplexní návrh SALT, který neobsahoval pasáže týkající se MIRV, ale řešil

 
26 Lodgaard, Sverre. The Functions of SALT. Journal of Peace Research, roč. 14, č. 1 (1977), s. 6. Dostupné 
na http://www.jstor.org/stable/423308 (staženo dne 12. 4. 2010). 
27 ABM je zkratkou pro anti‐balistic missiles (antibalistické střely). Tyto finančně nákladné obranné 
systémy měly být v 60. letech rozmisťovány jak v USA, tak v SSSR, ovšem obecně panovaly pochybnosti 
ohledně jejich efektivity. (Barash, s. 223). 
28 MIRV (multiple independently targetable re‐entry vehicle) je raketou, která nese více naváděných 
nukleárních hlavic, takže dokáže zasáhnout více cílů najednou nebo menší počet cílů opakovaně.   
29 Luňák, Petr. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri, 1997, s. 243. 
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od prosazování svých původních priorit ustoupila. V květnu 1971 prezident Nixon 

veřejnosti sdělil, že Spojené státy a Sovětský svaz společně vypracují dohodu o ABM a 

bo 

ých 

oři a 

 

jenských zařízení všeho druhu, což bylo bráno především 

i 

ími 

 

SALT 

                                                

určitých omezeních ofenzivních strategických zbraní.30   

Mezitím byly podepsány i další důležité bilaterální dohody jako například Smlouva o 

modernizaci horké linky (1971), která umožnila modernizování doposud fungujícího 

přímého radiotelegrafního spojení mezi vládami USA a SSSR pro případ krize, ne

Smlouva o opatřeních ke snížení rizika vypuknutí války (1971), jejímž cílem byla 

spolupráce na snižování nebezpečí náhodného nebo neautorizovaného použití jadern

zbraní. Dohoda o odvrácení incidentů na otevřeném moři a vzdušném prostoru nad 

mořem (vstoupila v platnost v květnu 1972) pak byla reakcí na několik incidentů z 60. 

let a měla zajistit bezpečnou plavbu lodí ozbrojených sil obou států na volném m

letů vojenských letadel ve vzdušném prostoru nad volným mořem.31 Důležitým 

počinem byla i multilaterální Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných 

zbraní hromadného ničení na dně moří, oceánů a v podmořských prostorech (vstoupila 

v platnost v květnu 1972), která měla přinést denuklearizaci mořského dna a zákaz jeho

využívání k rozmisťování vo

jako preventivní opatření.32 

Téměř rok po vídeňských jednáních, v květnu 1972, byly během Nixonovy návštěvy 

v Moskvě podepsány smlouvy SALT I, jejichž hlavním deklarovaným cílem bylo 

zabránit jaderné válce mezi supervelmocemi. Finální verze smluv obsahovala čtyř

dohody, jejichž ústředním bodem byl časově neomezený závazek zákazu dalšího 

testování a rozmisťování systémů ABM ve vzduchu, vesmíru nebo na mobilních 

pozemních zařízeních. Obě strany měly povoleno disponovat maximálně dvěma 

systémy ABM, z nichž jeden měl vždy sloužit k ochraně hlavního města (operační 

rádius o poloměru 150 kilometrů)33 a druhý k ochraně komplexu s mezikontinentáln

střelami. Antibalistické raketové systémy měly být od sebe vzdáleny nejméně 1300

kilometrů, aby bylo zajištěno, že společně netvoří celostátní systém protiraketové 

obrany, a každý komplex měl být vyzbrojen maximálně 10034 raketami. Součástí 

I byla i tzv. Prozatímní dohoda (s platností na pět let), která určovala maximální 

 
30 Garthoff, s. 147. 
31 Krejčí, Oskar. Mezinárodní politika. Praha: Ekopress, 2001, s. 461. 
32 Krejčí, s. 458. 
33 Nálevka, Vladimír. Světová politika ve 20. století II. Praha: Aleš Skřivan ml., 2005, s. 204. 
34 Thomson, David B. A Guide to the Nuclear Arms Control Treaties. Los Alamos (NM): Los Alamos 
National Laboratory, 1999, s. 22. Dostupné na http://www.lanl.gov/history/hbombon/pdf/00416713.pdf 
(staženo dne 24. 3. 2010).  
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povolené množství mezikontinentálních balistických střel, raket pro ponorky i ponorek 

nesoucích balistické střely.35 Spojené státy tyto smlouvy podepsaly, i když pro ně b

zdánlivě nevýhodné, jelikož Sovětskému svazu ponechávaly numerickou převahu 

v jaderných zbraních. Byly však výsledkem kompromisu, protože Washington bral 

v potaz obavy Moskvy z rozmístění amerických zbraňových systémů v Evropě a na 

letadlových lodích, odkud přímo ohrožovaly území SSSR. V potaz je třeba brát také 

mnohem vyšší technologickou úroveň amerických zbraní (ovšem například kapacita 

sovětských ponorek byla již v této době s americkými srovnatelná

yly 

 byly 

í zbraně v této době navíc nebyly schopny 

 

dů. 

 a 

o žít 

 

ě omezují většinu moderních, 

silných zbraní“40.  

                                                

36). Díky systému 

MIRV navíc americké střely nesly více hlavic, i když menších, takže ve výsledku

sice USA znevýhodněny co do počtu zbraní, ovšem v přesnosti a technologické 

vyspělosti SSSR porážely. Sovětské nukleárn

zasáhnout přímo území Spojených států.37   

Celkově vzato mělo podepsání dohod SALT spíše pozitivní ohlasy. Prezident Nixon na

zasedání Kongresu prohlásil, že „ tímto krokem jsme zvýšili bezpečnost obou náro

Začali jsme ovládat pustošivou a nebezpečnou spirálu nukleárních zbraní, která 

dominovala ve vztazích mezi našimi dvěma zeměmi po generaci“38. V rozhlasovém

televizním projevu k lidu Sovětského svazu z května 1972 pak navázal na tradici 

amerického idealismu a liberalismu: „Za Spojené státy mohu říci toto: netoužíme po 

cizím území, neusilujeme o nadvládu nad žádným jiným národem. Usilujeme o práv

v míru, a to nejen pro nás, nýbrž pro všechny národy na této zemi. Naší moci bude

použito jen k udržení míru, nikdy k jeho porušení, pouze k obraně svobody, nikdy 

k jejímu zničení“39. Sověti byli rovněž celkem spokojeni s výsledky smlouvy. Brežněv 

SALT popsal jako „první dohody v historii, které konkrétn

 
35 USA se podle smlouvy zavazovaly neumístit více než 710 balistických střel na ponorkách a 
nedisponovat více než 44 moderními balistickými ponorkami. Sovětský svaz naproti tomu mohl mít 950 
balistických raket na ponorkách a ne více než 62 moderních balistických ponorek. Počet 
mezikontinentálních střel byl v případě USA omezen na 1054 a v případě SSSR na 1618. (Interim 
Agreement Between the Uniterd States of America and the Union of Soviet Socialist Republic on Certain 
Measures with Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms Dostupné na 
http://www.fas.org/nuke/control/salt1/text/salt1.htm ; staženo dne 18. 5. 2010). 
36 Americké i sovětské ponorky byly schopny nést shodně 16 SLBM (submarine‐ launched balistic 
missiles, balistické střely odpalované z ponorek). Více o ponorkových flotilách obou zemí viz Fleet 
Ballistic Missile Submarine – SSBN. Dostupné na http://navysite.de/ssbn/index.html (staženo 8. 5. 2010); 
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/667A.htm. 
37 Barash, s. 223–224. 
38 Garthoff, s. 193. 
39 Kissinger, Henry. Umění diplomacie. Praha: Prostor, 1999, s. 738. 
40 Garthoff, s. 194. 
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Výše zmíněná nerovnováha ve velikosti zbrojního arzenálu se však nelíbila americkému 

Kongresu, především pak vlivnému senátorovi Henrymu M. Jacksonovi (několikrát 

kandidoval na prezidenta a byl členem několika lobbistických skupin), na jehož nátlak 

byl 22. září 1972 přijat tzv. Jacksonův dodatek, který „apeloval a požadoval po 

prezidentovi, aby se v budoucnosti snažil uzavřít takovou smlouvu, která by, kromě 

jiného, nelimitovala Spojené státy v počtu mezikontinentálních strategických střel ve 

prospěch Sovětského svazu“41. Senátor Jackson a další podobně smýšlející odpůrci 

vládní politiky viděli v rostoucím důrazu na kontrolu zbrojení nebezpečí pro programy 

národní obrany. Objevila se i kritika, která poukazovala na to, že SALT řešil přímo 

pouze ty vojenské prostředky, jimiž se USA se SSSR mohly potenciálně bezprostředně 

ohrozit, a například rakety středního doletu, jimiž Moskva mohla zasáhnout Londýn, 

Paříž či Peking a proti kterým neměla západní Evropa žádnou obranu, ve smlouvě 

zahrnuty nebyly. 

Dohoda SALT I se přesto stala nejdůležitějším výstupem détente z hlediska vztahů 

SSSR-USA, od níž se pak odvíjela a na níž navazovala další jednání o kontrole 

jaderných zbraní. Uzavření dohody okolnímu světu ukázalo, že proces détente je reálně 

uskutečnitelný a že dvě největší velmoci a zároveň dva největší rivalové jsou schopni 

dospět k vzájemnému (byť omezenému) konsenzu.42 SALT I je také možné považovat  

za východisko pro další formy vzájemné spolupráce, například  hospodářskou a 

vědecko-technickou. Bilaterální rozhovory týkající se SALT I byly navíc prvními 

podobnými jednáními od začátku studené války, kdy za jednací stoly zasedli především 

diplomaté, aby rozmlouvali o vojenských záležitostech.   

 

2. Proces odzbrojování za prezidenta Forda 

Po odstoupení prezidenta Nixona a jeho nahrazení viceprezidentem Fordem43 Kissinger 

při své moskevské návštěvě v říjnu 1974 ujistil sovětské vůdce o vůli nové americké 

administrativy pokračovat v politice détente. Kissingerovi se rovněž podařilo sjednat 

                                                 
41 The Jackson Amendment. Dostupné na http://www.armscontrolwonk.com/2414/the‐jackson‐
amendment (staženo 24. 3. 2010). 
42 Vykoukal, Jiří; Litera, Bohuslav; Tejchman, Miroslav. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 
1944–1989. Praha: Libri, 2004, s. 506. 
43 Stalo se tak v důsledku vnitropolitického skandálu, který dostal jméno Watergate (1972–1974). 
Prezident Nixon nakonec pod hrozbou impeachmentu dne 9. srpna 1974 jako první prezident v historii 
USA rezignoval. (Pečenka, Marek; Luňák, Petr a kol. Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri, 1999, s. 
567). 
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schůzku mezi Fordem a Brežněvem. Jednání proběhla ve dnech 23. a 24. listopadu ve 

Vladivostoku. Američané tuto konferenci považovali za možnou cestu ke zlepšení 

americko-sovětských vztahů, které dočasně ochladly kvůli sblížení Washingtonu 

s Pekingem v roce 1972 a vytvoření „trojstranného mocenského systému. Začlenění 

ČLR do systému supervelmocí muselo vést k zásadnímu přehodnocení sovětského 

strategického uvažování a plánování“44. Dohody z Vladivostoku byly dokladem toho, 

že Sověti i přes tento vývoj chtějí pokračovat v dosavadní politice mírového soužití se 

Spojenými státy. Obě strany se shodly na podobě základní struktury smlouvy SALT II, 

která spočívala v rovnoměrném omezení počtu ICBM, SLBM a těžkých bombardérů 

celkově na 2400 hlavic, přičemž systémy MIRV měly být omezeny na počet 1320 

hlavic.45 Washington a Moskva se rovněž shodly na zákazu budování dalších 

pozemních odpalovacích zařízení pro mezikontinentální střely a na limitech pro 

rozmisťování nových typů útočných strategických zbraní. Kissinger kvitoval stanovení 

numerických stropů slovy, že se „obě strany vyhnou noční můře“46; prezident Ford 

poněkud nadneseně tvrdil, že tento krok „znamená omezení závodů ve zbrojení“47. Po 

podepsání dohod se objevily dvě protichůdné interpretace jejich skutečného významu – 

tiskový tajemník Bílého domu Ron Nessen označil jednání za „triumf“ v oblasti zbrojní 

kontroly. Vladivostocké dohody byly ovšem také považovány za sovětskou past, která 

měla Moskvě zajistit obchod se Spojenými státy a přístup k jejich moderním 

technologiím.48 Obě interpretace byly ovšem zkreslené a obsahovaly pouze část pravdy. 

Sověti udělali například velký ústupek v tom, že se vzdali svého dlouhodobého 

požadavku na omezení rozmístění amerických nukleárních zbraní v Evropě. K dosažení 

dohody napomohlo i to, že Kreml dovolil, aby se britské a francouzské nukleární zbraně 

nemusely započítávat do celkového numerického stropu. Washington musel na druhou 

stranu vzdát svoji snahu o dosažení snížení počtu sovětských těžkých raket. Vynořil se 

                                                 
44 Vykoukal, str. 505. 
45 Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Dostupné na http://dosfan.lib.uic.edu/acda/treaties/salt2‐1.htm 
(staženo dne 8. 4. 2010).  
46 Lodi News‐Sentinel. Kissinger Supports Arms Pact. 5. 12. 1974. Dostupné na 
http://news.google.com/newspapers?id=Am0zAAAAIBAJ&sjid=3DIHAAAAIBAJ&pg=7041,4577078&dq=v
ladivostok+accord&hl=en (staženo dne 9. 4. 2010). 
47 The Argus Press. Ford Outlines Strategic Arms Accord. 3. 12. 1974. Dostupné na 
http://news.google.com/newspapers?id=_jQyAAAAIBAJ&sjid=bKwFAAAAIBAJ&pg=1642,2892568&dq=vl
adivostok&hl=en (staženo dne 9. 4. 2010). 
48 The Times‐News. Vladivostok Accord. 6. 12. 1974. Dostupné na 
http://news.google.com/newspapers?nid=1665&dat=19741206&id=h1MaAAAAIBAJ&sjid=vyQEAAAAIB
AJ&pg=6744,4396704 (staženo dne 8. 4. 2010). 
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nicméně další problém – jak definovat těžký bombardér? Obě strany do této kategorie 

shodně zařadily americké letadlo typu B-52 Stratofortress a v sovětském případě TU-20 

a Mya-4.49 Do sovětského leteckého arzenálu měl ovšem v té době přibýt bombardér 

typu Tu-26, tzv. Backfire, který, ač naplňoval charakteristiku strategického letadla, 

nezapadal zcela do kategorie těžkých bombardérů.50 Tento problém vyvolal na 

americké straně rozpory ohledně dalšího postupu. Sověti měli podobný problém

představeným vynálezem svého zámořského protivníka – naváděné rakety – která 

rovněž nezapadala do definic uvedených v dohodě. Pro Kissingera obě dvě 

„nesrovnalosti“ znamenaly potencionální hrozbu, která mohla proces SALT do 

budoucna citelně ohrozit.  

 s nově 

                                                

Přes tyto potíže a nedostatky omezila vladivostocká dohoda na deset let (do roku 1985) 

možnosti obou velmocí k provedení náhlého prvního a zničujícího útoku na jaderný 

arzenál protivníka. Tato myšlenka, s níž ve své strategii určitým způsobem kalkulovaly 

obě strany, byla přitom považována za jednu z hlavních potenciálních roznětek 

nukleární války.51 Přesto, že výsledky summitu sklidily i kritiku, například opět od 

senátora Jacksona, který kritizoval velmi vysoký počet zbraní, které si obě strany mohly 

ponechat, Vladivostok nakonec na americké domácí půdě našel podporu.   

V roce 1974 byl podepsán Protokol ke smlouvě mezi Spojenými státy americkými a 

Svazem sovětských socialistických republik o omezení anti-balistických systémů, který 

oproti původní smlouvě o systémech ABM zredukoval jejich počet ze dvou na jeden. 

Kreml se rozhodl ponechat si systém na obranu Moskvy a Spojené státy si ponechaly 

zařízení na ochranu sil ICBM blízko Grand Forks v Severní Dakotě. Protokol navíc 

dovoloval dodatečnou změnu rozhodnutí, takže USA mohly rozebrat nebo zničit 

stávající ABM a nahradit ho systémem na ochranu Washingtonu. To samé platilo 

v případě SSSR. Kontroly dodržování protokolu měly probíhat každých pět let, přičemž 

první se měla uskutečnit roku 1977.52 

 
49 Talbott, Strobe. Endgame. The Inside Story of SALT II. New York: Harper & Row, 1979, s. 33.  
50 Tu‐26 Backfire měl totiž potenciál být strategickou zbraní, jelikož byl schopen nést jaderné hlavice, 
ovšem jeho operační rádius byl menší než u klasických strategických bombardérů. Brežněv ujistil Bílý 
dům, že Sovětský svaz „nemá v úmyslu vybavit letadlo možností operovat na mezikontinentální úrovni“. 
(Talbott, s. 14). 
51 Ottawa Citizen. Nuclear Surprise Hardly Possible: U.S. Official. 4. 12. 1974. 
http://news.google.com/newspapers?id=FskyAAAAIBAJ&sjid=m‐
0FAAAAIBAJ&pg=2181,1358462&dq=vladivostok+accord&hl=en (staženo dne 9. 4. 2010). 
52 Protocol to the Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist 
Republics on the Limitation of Anti‐Ballistic Missile Systems. Dostupné na 
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abmprot1.html (staženo dne 14. 4. 2010). 
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3. Nástup Jimmyho Cartera 

V lednu 1977 proběhla inaugurace nového amerického prezidenta, Demokrata Jimmyho 

Cartera, který do Bílého domu přicházel bez větších politických zkušeností. Jeho 

nezkušenost se od začátku projevovala v nejistě vedené, fragmentované, inkonzistentní, 

avšak zároveň ambiciózní zahraniční politice, jejímž cílem mělo být obnovit důvěru 

v americký politický systém a ve světodějnou roli Spojených států, kterými otřásla 

vietnamská válka a aféra Watergate. Ve své řeči pronesené v červnu 1977 na univerzitě 

Notre Dame mimo jiné řekl : „Věřím, že můžeme mít zahraniční politiku, která je 

demokratická, která je založena na hlubokých hodnotách a využívá sílu a vliv, které 

máme, pro humánní účely. Můžeme mít také zahraniční politiku, kterou americký národ 

podporuje a kterou pro změnu53 zná a chápe“54. Hlavním principem americké 

zahraniční politiky se za Cartera stal důraz na lidská práva a hlavním cílem utužení 

vztahů s ostatními demokraciemi, rozšíření ekonomické spolupráce s nimi a podpora 

volného obchodu. Jednalo se nepochybně o odklon od předchozí realpolitik Henryho 

Kissingera. Nový prezident opět posílil v zahraniční politice prvek ambiciózního 

mesianismu, víry v to, že Amerika je předurčena a dokonce povinována spasit ostatní 

svět, což byl v určitém ohledu návrat k dříve převládajícímu proudu v rámci amerického 

zahraničněpolitického diskurzu. Carterův tým byl tvořen třemi hlavními poradci – 

ministrem zahraničí Cyrusem R. Vancem, ministrem obrany Haroldem Brownem a 

poradcem pro národní bezpečnost Zbigniewem Brzezinskim. Prezidentovým hlavním 

problémem bylo to, že nedisponoval ucelenou a koherentní koncepcí, hlavně na začátku 

svého funkčního období jednal intuitivně na vlastní pěst a ani v pozdějších letech nebyla 

jeho zahraniční politika vedena jednotně. Tato roztříštěnost byla způsobena i tím, že až 

příliš často svěřoval důležitá rozhodnutí poradcům, kteří se v řadě případů navzájem 

názorově rozcházeli (jako například Brzezinski a Vance). Navzdory své nesporné 

inteligenci, neotřesitelné víře ve „vyšší poslání“ Spojených států a nezpochybnitelné 

mravní integritě dělalo tak Carterovi často problémy přijímat jednoznačná rozhodnutí a 

domýšlet jejich důsledky. 

 

                                                 
53 Čímž Carter nepřímo kritizoval Nixonovu zahraniční politiku, která probíhala často v naprostém utajení 
a byla pro většinu Američanů nečitelná (např. rozhovory Kissinger‐Dobrynin). 
54 Carter, Jimmy. Human Rights and Foreign Policy. Commencement Speech Given at Notre Dame 
University, červen 1977. Dostupné na 
http://teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=727 (staženo dne 21. 3. 2010). 
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3.1. Americko-sovětské vztahy a proces odzbrojování 

Carter zahájil novou kapitolu vztahů se SSSR již šest dní po svém slavnostním uvedení 

v úřad dopisem adresovaným Brežněvovi, v němž mimo jiné psal, že jeho „cílem je 

zlepšit vztahy se Sovětským svazem na základě reciprocity, vzájemného respektu a 

prospěchu“55. Nový prezident skutečně věřil v možnost úspěšné détente s Moskvou. Ve 

svém memorandu ze srpna 1977 definoval několik základních východisek pro vzájemné 

vztahy: 

 vytvoření, společně se spojenci a „přáteli“ USA a za použití kombinace 

vojenské síly, politického úsilí a ekonomických programů, protiváhy sovětské 

vojenské moci a posílení vlivu USA v klíčových regionech, především v 

Evropě, na Blízkém východě a ve východní Asii,  

 politická konfrontace se Sovětským svazem v oblasti lidských práv a státní 

suverenity,  

 spolupráce se Sověty při řešení regionálních konfliktů a snižování napětí 

v oblastech, kde mohlo potenciálně dojit ke konfrontaci mezi USA a SSSR, 

 zajištění amerických bezpečnostních zájmů prostřednictvím jednání s Moskvou 

o kontrole zbrojení a dalších dohodách o odzbrojování 

 zvýšení úsilí o zapojení Sovětského svazu do konstruktivních aktivit globálního 

charakteru jako byla například podpora ekonomického a sociálního rozvoje a 

vzájemného obchodu.56  

V zásadě byly Carterovy cíle pokračováním politiky administrativ Nixona a Forda, 

ovšem zároveň se více přibližovaly sovětské koncepci détente, takže teoreticky mohlo 

nyní mezi oběma velmocemi spíše dojít ke shodě. Z čistě pragmatického hlediska byl 

však Carterův přístup příliš idealistický a navíc neefektivní, zejména co se týkalo řešení 

regionálních konfliktů (krize v Africkém rohu v roce 1978, sovětská invaze do 

Afghánistánu roku 1979 atd.), takže ve výsledku se většina Carterových cílů, především 

kvůli sovětskému mocenskému angažmá ve Třetím světě a americkým reakcím na něj, 

nenaplnila. 

Otázka kontroly zbrojení a proces odzbrojení patřily mezi nejvyšší Carterovy priority – 

„tyto závody ve zbrojení nejsou jen nebezpečné, ale i morálně odsouzeníhodné“57 – a ač 

                                                 
55 Garthoff, str. 565. 
56 Carter, Jimmy. Presidential Directive/NSC‐18. 26. 8. 1977. Dostupné na 
http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/pddirectives/pd18.pdf (staženo dne 20. 3. 2010).  
57 Carter, Jimmy. Human Rights and Foreign Policy.  
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v jeho zahraničněpolitické agendě nebylo zlepšení vztahů s Kremlem samo o sobě na 

prvním místě, musela podle něj americko-sovětská spolupráce nezbytně pokračovat a 

rozvíjet se. Carter chtěl, aby došlo k „zmrazení“ dalšího vývoje, modernizace a 

produkce zbraní hromadného ničení a aby byl výraznou měrou redukován nukleární 

arzenál obou supervelmocí. Dále usiloval o kompletní zákaz veškerého testování 

jaderných zbraní, zákaz používání chemických a biologických zbraní, zastavení vývoje 

systémů schopných ohrozit satelity ve vesmíru a o omezení koncentrace zbraní v 

oblasti Indického oceánu.58 

Carter definoval své pojetí détente jako směřování k míru, jehož dopady by neměly být 

omezeny pouze na zvýšení bezpečnosti Spojených států a Sovětského svazu. Doufal, že 

SSSR přesvědčí, že jedna země nemůže vnucovat svůj společenský systém jiné zemi – 

ani přímou vojenskou intervencí, ani intervencí „klientského“ státu, jak tomu bylo 

v případě kubánské intervence do Angoly v roce 1975 či další kubánské intervence v 

Ogadenu na pomoc etiopskému režimu. 

Kreml pochopitelně nebyl příliš nadšen Carterovou politikou zdůrazňující dodržování 

lidských práv. Brežněv v březnu 1977 před zahájením odzbrojovacích jednání prohlásil, 

že úspěšné pokračování rozhovorů závisí na respektování „zásady rovnosti, 

nevměšování do vnitřních záležitostí druhého a vzájemných výhod“.59 Carter byl 

dokonce varován německým premiérem H. Schmidtem a kanadským premiérem P. E. 

Trudeauem, že příliš horlivá kampaň za lidská práva může ohrozit východo-západní 

détente. Sověti pak, pravděpodobně proto, aby Carterovi ukázali své pobouření a 

zároveň Američanům naplno dali pocítit jejich bezmoc, zintenzivnili potlačování 

projevů aktivistů za lidská práva, jejichž činnost v rámci sovětského bloku se začala po 

přijetí Závěrečného aktu KBSE60 z roku 1975 postupně stále více veřejně projevovat.  

3.2. SALT II 

V létě 1973, rok po uzavření smluv SALT I, Sověti začali s testováním nové generace 

mezikontinentálních balistických střel, které nesly větší množství náloží než jakákoli 

tehdy používaná americká raketa. Washington sice stále měl relativní převahu 

v technologické vyspělosti v některých oblastech, ale Sovětský svaz měl na své straně 

výhodu většího arzenálu, který navíc průběžně modernizoval, protože do něj zařazoval 

                                                 
58 Ibidem. 
59 Luňák, s. 287. 
60 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která se konala mezi roky 1973 a 1975.  
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moderní mezikontinentální střely. Armáda USA disponovala raketami Titan61, které 

zařadila do výzbroje v 60. letech, ovšem tehdejší ministr obrany Robert McNamara62 je 

považoval za nepřesné, těžkopádné a navíc až příliš ničivé, a proto soustředil další 

americké úsilí spíše na vývoj a výrobu mezikontinentálních střel typu Minuteman63 a 

ponorkových raket typu Polaris64, které byly později v 70. letech nahrazeny 

Poseidony65. V  kategoriích a typech používaných ICBM se odráží i odlišný americký a 

sovětský pohled na okolnosti možné nukleární války. Sověti totiž do výzbroje 

zařazovali spíše rakety typu SS-966, které nebyly zamýšleny primárně jako odvetná 

zbraň, nýbrž jako prostředek pro první úder na americká raketová sila.67 Nevýhodou 

prvního SALTu byla skutečnost, že nedefinoval kvalitativní rozlišení typů 

mezikontinentálních střel, což se nakonec ukázalo jako největší skulina, která 

Sovětskému svazu ponechávala k dobru 300 moderních těžkých balistických raket. 

Navíc již na začátku 70. let začala Moskva testovat nový typ střely – SS-19 – která 

nesla šest hlavic, tedy dvakrát více než americký Minuteman. Američané se následně 

snažili do smlouvy SALT I zanést definici těžkých střel, která by zahrnovala i SS-19, 

nicméně Sověti jejich pokus překazili a Washington nakonec svoje úsilí vzdal. 

Formální přípravná jednání SALT II byla zahájena, jak již bylo zmíněno dříve, 

v listopadu 1972. Americkým původním cílem v rámci odzbrojovacích jednání bylo 

dosáhnout nukleární rovnováhy, tj. určit přesné početní limity pro obě strany a 

redukovat množství sovětských jaderných zbraní. Kissinger však nakonec postavil 

otázku parity na jinou rovinu. Sovětům byla ponechána jejich početní převaha, ale měli 

                                                 
61 Bojové rakety Titan sloužily i k civilním účelům. NASA je používalo pro  lety do vesmíru v rámci 
programu Gemini během let 1962–1967 (Introduction. Dostupné na http://history.nasa.gov/SP‐
4002/intro.htm ; staženo dne 25. 3. 2010).  
62 Byl ministrem obrany za administrativy prezidentů J. F. Kennedyho a L. B. Johnsona během let 1961–
1968 (Robert S. McNamara. Dostupné na 
http://www.defense.gov/specials/secdef_histories/bios/mcnamara.htm ; staženo dne 25. 3. 2010). 
63 V období 1962–1966 Spojené státy užívaly rakety typu Minuteman I, které byly v letech 1966–1973 
nahrazeny typem Minuteman II s dosahem přibližně 13 000 km a s hlavicí o síle 1,2 megatuny. 
Minuteman II byl vybaven radarovými rušičkami a dalšími zařízeními, které byly schopny překonat 
sovětský systém ABM. Během let 1970–1975 do výzbroje přibyl typ Minuteman III s e dvěma nebo třemi 
jadernými hlavicemi o síle 170 kilotun. (Minuteman missile. Dostupné na 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/384678/Minuteman‐missile; staženo dne 25. 3. 2010). 
64 Do výzbroje byly zařazeny počátkem 60. let,  jejich nejpokročilejší typ A‐3 měl dosah přibližně 4500 km 
a nesl tři hlavice o síle 200 kilotun.  
65 Rakety Poseidon byly ve výzbroji amerických ponorek po celá 70. léta. Měly přibližně stejný dosah jako 
Polaris A‐3, ovšem mohly nést až 14 nezávisle naváděných hlavic, jejichž přesnost pak dovolila omezit 
sílu každé z náloží na 50 kilotun. (Poseidon missile. Dostupné na 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/471746/Poseidon‐missile ; staženo dne 25. 3. 2010). 
66 Ve výzbroji v letech 1967–1979, mohly nést až 25‐megatunové hlavice. V závislosti na modelu pak byl 
dosah od 10 000 do 16 000 km.  
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být donuceni zredukovat arsenál těžkých balistických raket a zpomalit či nejlépe 

zastavit svůj program MIRV. Spojené státy měly mít naopak jako kompenzaci ze 

celkově nižší počet jaderných zbraní povolenu převahu právě v raketách nesoucích více 

hlavic.68   

Carter ještě před svým zvolením, ale již jako nominovaný kandidát Demokratů na 

prezidenta, vyslal do Moskvy k Brežněvovi zkušeného politika W. Averella 

Harrimana69. Ten měl sovětskému vůdci sdělit, že pokud Carter vyhraje volby, bude se 

snažit o co nejrychlejší podepsání SALT II. Nová smlouva měla být založena na 

dohodách z Vladivostoku a doplněna o zbraně, jež byly tehdy ponechány stranou, tedy 

naváděné střely a bombardéry Tu-26 (jak však Carter po svém zvolení prohlásil, tyto 

dvě otázky neměly „stát v cestě dohodě“70). SALT II byl nicméně pouze jednou 

z dohod o omezení zbrojení, kterou chtěl americký prezident se Sovětským svazem 

uzavřít – jeho další úsilí směřovalo například k úplnému zastavení testování jaderných 

zbraní, což by v praxi znamenalo mimo jiné celkové pozastavení technologického 

vývoje a tím de facto zakonzervování stávající americké převahy.  

Proces omezení zbrojení byl z počátku novou administrativou pojat v poněkud 

konfrontačnějším duchu a s menší ochotou ke kompromisům. Prezident Carter svým 

přístupem, kterým si chtěl mimo jiné usmířit i dosud skeptického senátora Jacksona, 

nevyvolal u Sovětů pozitivní odezvu, protože jím předložené nabídky se sovětskému 

vedení zdály „extrémně jednostranné… To v Moskvě potvrzovalo dojem, že to Carter 

nemyslel vážně“71. Pro Kreml se jednalo o další projev nespolehlivosti Američanů, 

který jen navazoval na některá předešlá americká selhání, např. neschopnost prezidenta 

Nixona dodržet přislíbené  ekonomické závazky vůči SSSR  či Fordovu neschopnost 

prosadit plnění všech usnesení dohody z Vladivostoku.72 Carterův přístup měl však 

zároveň své opodstatnění. Vycházel totiž ze znepokojení ohledně rostoucích sovětských 

výdajů na zbrojení, které podle odhadů CIA dosahovaly 14–18 %73 HDP SSSR a 

v celkovém objemu převyšovaly americké výdaje. Od podepsání SALT II se proto 

                                                                                                                                               
67 Talbott, s. 25‐27. 
68 Ibidem, s. 31. 
69 Významný americký diplomat, který ve 40. letech sloužil jako velvyslanec v Sovětském svazu, později 
se stal guvernérem New Yorku. (W. Avarell Harriman. Dostupné na 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/255870/W‐Averell‐Harriman ; staženo dne 18. 5. 2010). 
70 Ibidem, s. 42. 
71 Garthoff, s. 566. 
72 V případě Nixona se jednalo o nezdar dohody o normalizaci obchodu z roku 1972, u Forda se jednalo 
fakticky o stejný problém, jen o několik let později. 
73 Vykoukal, str. 486.  
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očekávalo potvrzení a další posílení několik hlavních opatření, přijatých už dříve: 

celkový počet ICBM, SLBM, těžkých bombardérů (včetně těch nesoucích ALCM74) na 

obou stranách  měl být limitován na 2400 a poté na 2250; ICBM a SLBM nesoucí více 

hlavic a taktéž letouny nesoucí takto uzpůsobené ALCM měly být zredukovány na 1320 

v americké i sovětské výzbroji. Na rok 1980 či 1981 se pak počítalo s předložením 

protokolu, který by řešil otázku testování a rozmístění nových generací ICBM. Tento 

protokol by zakázal užívání naváděných střel s dosahem více než 600 km, 

odpalovaných z moře a ze země, i když jejich testování by dovoloval; zároveň bylo by 

zakázáno užívat mobilní odpalovací zařízení ICBM, ale probíhající testování tohoto 

zařízení americkou stranou by mohlo pokračovat. SALT II tak měl poprvé přinést 

významnější omezení sovětského strategického arzenálu, ačkoliv z hlediska snížení 

celkové bezpečnostní hrozby byl tento krok téměř bezvýznamný, protože tento arzenál 

by stále byl natolik velký, že by několikanásobně stačil na zničení všeho života na 

planetě.75  

Podle Brzezinského spočíval smysl SALT v posílení soutěživého charakteru vztahů se 

Sovětským svazem a v omezení těch jeho vojenských prostředků, které mohly být pro 

Moskvu potenciální výhodou. Dlouhodobá strategie Washingtonu pro vztahy 

s Moskvou tak měla být založena na realistickém zhodnocení rozložení sil, protože 

podcenění síly Moskvy  mohlo být osudné a přecenění mohlo naopak u Američanů 

vyvolávat zbytečně přehnané reakce. V dubnu 1977 Brzezinski přišel s návrhem, aby se 

konala pravidelná bilaterální setkání na nejvyšší úrovni. K tomuto návrhu se připojil i 

prezident Carter, který se chtěl setkávat s Brežněvem alespoň jednou ročně a v červnu 

mu zaslal osobní dopis s návrhem uspořádání summitu. Brežněv byl ochoten souhlasit 

pouze pod podmínkou, že budou uzavřeny nové dohody SALT, které mu Carter přislíbil 

ještě před svým zvolením. Sověti udělali navíc vůči Americe další vstřícný, i když spíše 

symbolický krok, když Leonid Brežněv v lednu 1977 veřejně prohlásil, že Sovětský 

svaz se zříká svého úsilí o dosažení vojenské převahy za hranicí toho, co je nutné 

k odstrašení, a formuloval novou sovětskou koncepci politiky détente, která měla 

„nastolit rovnocenné vztahy mezi státy… řešit rozdíly a konflikty ne silou, ne hrozbami 

a vyhrožováním válkou, ale mírovými prostředky na jednacím stole“76. Brežněv však na 

plénu KSSS v roce 1976 zároveň poznamenal, že „není žádný prostor pro neutralitu či 

                                                 
74 ALCM – air‐launched cruise missile (naváděná raketa odpalovaná ze vzduchu). 
75 Hyland, William G. SALT and Soviet‐American Relations, International Security, roč. 3, č. 2 (podzim 
1978), s. 157–158. Dostupné na http://www.jstor.org/stable/2626688 (staženo 12. 4. 2010). 
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kompromis v zápase mezi [socialismem a kapitalismem]”77. Došlo tak k určitému 

přehodnocení sovětské vojenské doktríny, která se v podstatě zřekla teze o 

nevyhnutelnosti války s kapitalismem, a zároveň se jednalo o signál k zahájení, resp. 

obnovení, strategického dialogu. Přesto však ve stejné době došlo k navýšení počtu 

sovětských ozbrojených sil (vyjma pohraničních stráží a sil vnitřní bezpečnosti) o 

800 000 na celkových 3,9 milionu mužů oproti 2,1 milionu mužů na americké straně. 

Kreml předčil Bílý dům i v počtu tanků (5,9 ku 1), počtu taktických letadel (1,9 ku 1) a 

v síle dělostřelectva (8 ku 1).78  

Moskva ignorovala Carterovy snahy o sjednání summitu mimo jiné i kvůli jeho kritice 

dodržování lidských práv v Sovětském svazu a dalších zemích východního bloku. 

Kromě toho již zmíněná nejednoznačnost a nejednotnost zahraniční politiky nové 

administrativy vyvolávala v sovětských kruzích rozpačité pocity. Na jedné straně totiž 

chtěl Carter omezit zbrojení a na druhé straně vybízel NATO k vyzbrojování a 

podporoval vývoj neutronové bomby79, kterou považoval za nástroj pro „diskrétní 

uplatnění síly“80 a která měla se stát zbraní především proti sovětským obrněným 

divizím ve východní Evropě. Je však nutno zároveň vzít v potaz, že vyzbrojování 

NATO nelze brát vyloženě jako odklon od celkové Carterovy politiky odzbrojování, ale 

spíše jako snahu o předání větší míry odpovědnosti evropským spojencům. 

Na začátku roku 1978 vypukl v oblasti Afrického rohu lokální konflikt v Ogadenu, kde 

se spojené etiopské ozbrojené síly a 17 tisíc81 Kubánců snažily vytlačit somálskou 

armádu z Etiopie. Sovětský svaz původně podporoval oba režimy, avšak v okamžiku, 

kdy Somálsko zahájilo s Etiopií válku o provincii Ogaden82, se Moskva ocitla před 

dilematem, kterého ze svých spojenců v tomto boji podporovat.  Kreml se nakonec 

rozhodl pro větší a vlivnější Etiopii. Možné přímé sovětské angažmá v konfliktu 

Američany znepokojovalo. Prezident Carter otevřeně nařkl Sověty z masivní vojenské 

                                                                                                                                               
76 Garthoff, s. 585–586. 
77 The Time. The World: Carter and Brezhnev: The Game Begins. 7. 2. 1977. Dostupné na 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,914759‐3,00.html (staženo 18. 4. 2010). 
78 Ibidem. 
79 Typ taktické jaderné zbraně, která ve zvýšené míře vyzařuje neutrony, čímž se její hlavní obětí stávají 
především živé organismy. 
80 The Deseret News. Neutron Bomb Fight Brewing in Senate. 13. 7. 1977. Dostupné na 
http://news.google.com/newspapers?id=AeAoAAAAIBAJ&sjid=p4UDAAAAIBAJ&pg=6509,2685212&dq=
neutron+weapon&hl=en (staženo dne 20. 4. 2010). 
81 Vykoukal, s. 512. 
82 Provincie Ogaden, jejíž obyvatelstvo tvoří muslimská somálská většina, byla zahrnuta do  koncepce 
tzv. Velkého Somálska, ovšem v 50. letech se stala součástí křesťanské Etiopie, což následně vedlo k 
vypuknutí etnického konfliktu.  
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pomoci Etiopii, jež měla podle jeho tvrzení dosahovat hodnoty přibližně miliardy 

dolarů83, a z toho, že kubánské intervenční síly byly vyslány do oblasti z iniciativy 

Moskvy, zatímco Spojené státy se zapojení do konfliktu vyhnuly. Brzezinski pak 

označil jednání Sovětů a Kubánců v Africe za „kořistnické“84 a za provokaci vůči 

Západu. Rovněž varoval, že takovéto jednání ze strany Kremlu může mít nepříznivý 

vliv na pokračování procesu SALT, na což sovětský tisk reagoval slovy, že se jedná o 

„kruté vydírání“85. Carter však nechtěl riskovat ohrožení rozhovorů SALT, proto dal 

jasně najevo, že sovětská účast v etiopsko-somálském konfliktu nebude mít žádný 

zásadní dopad na vzájemná jednání o kontrole zbrojení. Brežněv na tento nekonzistentní 

postup reagoval s podrážděním a ve své řeči k Nejvyššímu sovětu řekl, že sovětské 

stanovisko ohledně SALT je na rozdíl od amerického „stálé a jednoznačné“86 a že 

Moskva si i nadále přeje zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi.   

Carter přesto celkově pozměnil a vyostřil svoji rétoriku. Patrně bral ohled i na stále 

vlivného senátora Jacksona, který dříve ostře kritizoval SALT I, a snažil se jej před 

očekávaným přijetím SALT II pacifikovat. V květnu 1978 se Carter setkal se sovětským 

ministrem zahraničí Andrejem A. Gromykem. Prezident při této příležitosti 

neprozřetelně obvinil Sovětský svaz ze zapletení se do katangenské invaze do Zaire 

(Konga)87, i když pro toto tvrzení neměl žádné důkazy. Gromyko na americké obvinění 

reagoval slovy: „Nemáme v úmyslu pro sebe získat celou Afriku ani žádné její části. 

Nepotřebujeme ji“88. Carterova   nepromyšlená slova vyústila v další zhoršení vztahů a 

na sovětské straně vyvolala dojem, že Washington se záměrně snaží vyhledávat 

konfrontace namísto détente. Gromyko přitom původně na schůzku přišel s důležitým 

sovětským ústupkem ohledně zmrazení počtu hlavic, které mohou být umísťovány na 

různé druhy ICBM.89  

Z pohledu Kremlu představovala ochota ke zmrazení počtu hlavic významný ústupek, 

protože v minulosti nebyl podobným požadavkům příliš nakloněn. Například během 

                                                 
83 Vykoukal, s. 512. 
84 Herald Journal. Cuban, Soviet Advisers In 16 African Nations. 2. 6. 1978. Dostupné na 
http://news.google.com/newspapers?id=noMsAAAAIBAJ&sjid=tM0EAAAAIBAJ&pg=6887,224873&dq=h
orn+of+africa&hl=en (staženo dne 20. 4. 2010). 
85 Garthoff, s. 592. 
86 Ibidem, s. 593. 
87 Součást vleklého boje o nezávislost province Katanga, která byla významná díky svým minerální 
zdrojům. 
88 St. Petersburg Times. Carter, Gromyko Clash over African Policy. 28. 5. 1978. Dostupné na 
http://news.google.com/newspapers?id=cgMMAAAAIBAJ&sjid=JVoDAAAAIBAJ&pg=2076,3166463&dq=
carter+gromyko&hl=en (staženo dne 20. 4. 2010). 
89 Garthoff, s. 600. 
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rozhovorů v Ženevě v roce 1977 američtí vyjednávači jen s velikými obtížemi 

prosazovali zadání Washingtonu vyjednat desetiprocentní snížení počtu ICBM, SLBM a 

těžkých bombardérů oproti stropům stanoveným ve Vladivostoku. Z vojenského 

hlediska bylo snížení z počtu 2400 na 2160 téměř bezvýznamné, avšak v politické 

rovině bylo vyjednávání nižších limitů se Sověty vždy obtížné. Jejich armáda totiž 

dosahovala již původního vladivostockého limitu, takže by nyní musela některé své 

zbrojní systémy demontovat, což řada vojenských velitelů vnímala velice kriticky.90 

Na konci roku 1978 Carterova administrativa pochopila, že uzavření  SALT II bude 

větším problémem, než se původně čekalo. Prezident zastával svůj úřad již dva roky, 

SALT I už rok neplatil a uplynuly již čtyři roky od podepsání dohod z Vladivostoku, 

které vytvořily základní rámec pro druhý SALT. Jednání i nadále často vázla na 

problémech spojených s rychlým vývojem nových zbrojních systémů a komponentů, na 

otázce počtu hlavic a jejich srovnávání, a rovněž na problému s rozmístěním sovětských 

raket SS-20.91 Na Cartera se začala snášet kritika za neplnění slibů o odzbrojení, a 

úspěchy dosažené v dílčích problémech, jako například v otázce mobilních ICBM92, již 

samy o sobě nestačily. Bylo tedy potřeba, aby SALT II byl co nejrychleji dojednán (a to 

i s ohledem na zhoršující se zdraví Leonida Brežněva), pokud si Carter chtěl zachovat 

šanci na znovuzvolení.93  

Na začátku roku 1979 se Brežněv na otázku ohledně SALT II v rozhovoru pro americký 

magazín Time odpověděl, že „práce na nové dohodě o omezení útočných strategických 

zbraní se blíží ke konci… Věříme, že princip rovnosti a rovnovážné bezpečnosti, který 

SSSR a USA uznávají jako počáteční bod rozprav, bude podnětem pro správná 

rozhodnutí, a že prezident Carter a já připojíme své podpisy k dohodě v blízké 

budoucnosti. Úkol, který nám ukládá sám život  – ukončit nespoutané zbrojení, zajistit 

bezpečnost pro naše národy a upevnit světový mír –  za tu snahu stojí.“94 

Sovětský doposud spíše kladný přístup k otázce odzbrojení byl částečně způsoben i 

znepokojením ze zdánlivého zlepšování vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. 

                                                 
90 Talbott, s. 90. 
91 Vykoukal, str. 515. 
92 Otázku řešil americký ministr zahraničí Cyrus Vance se svým sovětským protějškem Andrejem 
Gromykem v červenci 1978. Sovětům se nelíbila představa mobility amerických raket a chtěli, aby byla 
zcela zakázána, nicméně na americké straně proti tomuto omezení vystoupil senátor Jackson, který ve 
svém memorandu prezidentovi mimo jiné sdělil, že „zde musí být volnost pro nasazení zařízení 
poskytující mobilitu raket“. (Talbott, s. 166). 
93 Talbott, s. 204. 
94 The Time. Nation: An Interview with Brezhnev. 22. 1. 1979. Dostupné na 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,920032‐3,00.html (staženo dne 21. 4. 2010). 
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V Pekingu se totiž dostal k moci proreformní Teng Siao-pching, který záměrně snižoval 

důležitost dohod SALT I a SALT II, které podle něj pouze „ přikrmily sovětskou 

válečnou mašinerii“95  a naopak tvrdil, že pro světový mír je mnohem důležitější 

americko-čínské sbližování. Svoji návštěvu v USA v lednu 1979 také využil k tomu, 

aby ukázal, „jaké nebezpečí představuje SSSR pro národy světa“96 a k pronesení dalších 

negativních výroků na adresu Sovětského svazu. V Kremlu proto ohledně nové fáze 

americko-čínských vztahů vznikaly obavy, aby tyto vztahy nepřerostly v antisovětské 

spojenectví. V praxi ovšem sblížení s Čínou vždy pro Spojené státy znamenalo spíše 

pouze prostředek k vyvinutí většího tlaku na SSSR. Prezident Carter nicméně nechtěl 

dovolit, aby vztahy s Moskvou utrpěly  újmu. Jak řekl ve své výroční zprávě o stavu 

Unie z ledna 1979: „SALT II není založen na pocitech, je založen na vlastním zájmu 

Spojených států a Sovětského svazu. Oba národy sdílejí společné zájmy v otázce 

snižování hrozby jaderné války“97. Případné skeptiky se pokusil uklidnit vyjádřením, že 

USA budou mít stále dostatečně velký arzenál na to, aby se mohly bránit a opětovat 

případný jaderný úder. „Například jedna z našich relativně nezranitelných ponorek typu 

Poseidon…nese dostatečný počet hlavic na to, aby zničila každé velké a středně velké 

město v Sovětském svazu. Náš odstrašující zbrojní arzenál je drtivý a já nepodepíši 

žádnou dohodu, pokud by naše odstrašující síla měla přestat být drtivá.“98 Carter si byl 

vědom toho, že SALT II nemůže zcela eliminovat  možnost jaderné války, mohl ovšem 

podstatně snížit její riziko, pokud by pomohl omezit šíření nukleárních zbraní do dalších 

zemí a pokud by se stal odrazovým můstkem pro další jednání o omezení atomových 

arzenálů. 

Dne 9. května 1979 bylo konečně oznámeno nalezení shody obou států ohledně 

jednotlivých náležitostí SALT II a v červenci téhož roku se prezident Carter setkal s 

Brežněvem na summitu ve Vídni. Bylo to první jednání mezi Sovětským svazem a 

Spojenými státy na nejvyšší úrovni od jednání ve Vladivostoku. Jediným důvodem jeho 

konání bylo podepsání smlouvy SALT II. Špičky Carterovy administrativy se shodly na 

tom, že by se na jednání měli setkat vedoucí  představitelé ozbrojených sil obou států, 

                                                 
95 The Sherbrooke Forum. On Deng Xiaoping’s US Visit. 16. 2. 1979. Dostupné na 
http://news.google.com/newspapers?id=ZMocAAAAIBAJ&sjid=vloEAAAAIBAJ&pg=2110,554335&dq=visi
t+of+deng&hl=en (staženo dne 22. 4. 2010). 
96 Ibidem.  
97 Carter, Jimmy. State of the Union Address 1979. 25. 1. 1979. Dostupné na 
http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/speeches/su79jec.phtml (staženo dne 22. 4. 2010). 
98 Ibidem. 
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což za americkou stranu znamenalo účast ministra obrany Browna a šéfa JCS99 generála 

Jonese, Sověti pak za sebe vyslali maršály Ogarkova a Ustinova. Tito muži měli pak 

provést definitivní projednání vzájemně vyvážené redukce jaderných arzenálů. 

V samotné smlouvě bylo stanoveno, že obě strany se zavazují nepřekročit limit 2400 

jednotek pro strategické ofenzivní zbraně100, od 1. ledna 1981 se a tato hranice měla 

snížit na 2250101. Washington i Moskva se dále zavázaly, že již nebudou budovat 

stacionární odpalovače ICBM; nebudou vyvíjet, testovat či dislokovat mobilní 

odpalovače ICBM; ani umisťovat systémy pro odpalování jaderných zbraní na zemskou 

orbitu. Zahrnutí těchto podmínek do smlouvy se dalo považovat za úspěch, protože se 

tak podařilo částečně eliminovat možné „nepříjemné překvapení“ ze strany protivníka a 

Sověti tím v podstatě Američanům zajistili zachování technologické převahy. Na 

druhou stranu nebylo přijato žádné pravidlo, specifikující přesnost zaměření raket, která 

se postupně zlepšovala a v důsledku se tak vytrácela „nezranitelnost“ vůči druhému 

úderu jadernými zbraněmi102. Smlouva rovněž upravovala pravidla demontáže zbraní 

nad stanovené limity, což se týkalo především Moskvy. Jak poznamenal ministr 

zahraničí Cyrus Vance: „Dosáhnout hodnoty 2250 znamenalo pro Sověty likvidaci více 

než 250 zařízení; my nebudeme muset likvidovat žádné.“103 Podle oficiálních údajů 

bylo celkové množství sovětských útočných strategických zbraní 2504104 a amerických 

2177105.  

Kritikům SALT II se jako obvykle nelíbilo, že Spojené státy byly ponechány ve 

strategické nevýhodě, protože Sovětům bylo umožněno dočasně si zachovat převahu v 

raketách ICBM106. Dále se ozývaly námitky, že smlouva neřeší zbraně středního doletu, 

kterými disponuje pouze SSSR, tj. bombardéry Tu-26 Backfire a rakety SS-20.107 Je 

                                                 
99 Joint Chiefs of Staff – sbor náčelníků štábů, v podstatě generální štáb.   
100 Dle ustanovení ve smlouvě byly za strategické ofenzivní zbraně považovány ICBM, SLBM, těžké 
bombardéry (přičemž byly specifikovány jejich konkrétní typy), ASBM (rakety vzduch‐země s dosahem 
do 600 km), ICBM, SLBM a ASBM využívající systém MIRV a naváděné rakety. 
101 Talbott, str. 281. 
102 Ve strategickém plánování jaderné války je za schopnost druhého úderu považována schopnost země 
oplatit silným nukleárním útokem první úder. (Nuclear Strategy. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/421797/nuclear‐strategy/52988/First‐and‐second‐
strikes#ref=ref511130).  
103 Garthoff, s. 815. 
104 Talbott, s. 308. 
105 Ibidem. 
106 Brzezinski, s. 155. 
107 Bertram, Christopher. SALT II and the Dynamics of Arms Control. International Affairs, roč. 55, č. 4 
(říjen 1979), s. 566. Dostupné na http://www.jstor.org/stable/2617066 (staženo dne 17. 4. 2010). 
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ovšem třeba zároveň podotknout, že Spojeným státům smlouva nezakazovala takovýto 

typ zbraní vyvíjet a vyrábět. 

Dalším důležitým argumentem kritiků byla otázka kontroly dodržování ustanovení 

obsažených v SALT II. Skeptici považovali Sovětský svaz z tohoto hlediska za 

nedůvěryhodný, takže Spojené státy musely podle nich důsledně hledat cesty, jak 

efektivně kontrolovat sovětský vojenský program, resp. jak zajistit, aby jim Sověti tuto 

efektivní kontrolu umožnili.108  

Po slavnostním podepsání smlouvy dne 18. července 1979 měla následovat ratifikace, 

která by oficiálně uvedla smlouvy v platnost (ta měla vypršet 31. prosince 1985). 

Uprostřed procesu ratifikace se však náhle objevil problém, který nakonec způsobil 

neúspěch celého SALT II. Po mnoha dlouhých slyšeních a debatách, které byly smlouvě 

v americkém Senátu věnovány, nezískal návrh při hlasování 9. listopadu 1979 

potřebnou dvoutřetinovou většinu. SALT II totiž vyvolával v Senátu, ale i v Kongresu a 

u veřejnosti, spíše vlažné až negativní reakce, což bylo zapříčiněno i nedostatečným 

úsilím Carterovy administrativy zajistit si pro smlouvu podporu. Carter prezentoval a 

obhajoval SALT II před veřejností vlastně pouze jednou, v dubnu 1979 na tiskové 

konferenci s americkými novináři. V prosinci 1979 Sověti navíc zahájili invazi do 

Afghánistánu, která se pro ratifikaci SALT II stala jakousi „ranou z milosti“. Tato 

vojenská akce nejenže znamenala značné ochlazení vztahů Moskva-Washington a 

následné zvýšení amerických výdajů na obranu, ale zpochybnila i samotnou 

smysluplnost smlouvy jako takové. Senátní komise pro ozbrojené síly109 nakonec 

usoudila, že ratifikace SALT II „není v zájmu národní bezpečnosti Spojených států“110. 

V této souvislosti se ovšem nabízí otázka, jestli právě listopadové odmítnutí Senátu 

nebylo podnětem, který Sovětům pomohl definitivně se rozhodnout, zda invazi do 

Afghánistánu zahájit. V každém případě pak Carter sám stáhl smlouvu z jednání 

Kongresu a k její ratifikaci již nikdy nedošlo.  

Závěr 

Proces odzbrojování na konci 70. let je symbolizován hlavně smlouvou SALT II, která 

byla neúspěšným pokračováním SALT I z roku 1972. SALT I byl nesporně průlomem 

                                                 
108 Ibidem. 
109 Armed Services Comittee. 
110 Wayman, Frank W. Arms Control and Strategic Arms Voting in the U.S. Senate: Patterns of Change, 

1967–1983. The Journal of Conflict Resolution, roč. 29, č. 2 (červen 1985), s. 229. Dostupné na 
http://www.jstor.org/stable/174100 (staženo 20. 4. 2010). 
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v americko-sovětských vztazích, jelikož poprvé stanovil konkrétní limity a pravidla a 

omezil tak do té doby v podstatě nekontrolované jaderné zbrojení. Spolu s dalšími 

smlouvami, které řešily například modernizaci „horké linky“, zákaz testování jaderných 

zbraní ap., byla relativně úspěšným krokem směrem k větší bezpečnosti ve světě, která 

spočívala především v rukou dvou hlavních mocností – USA a SSSR – a zároveň 

velkým úspěchem prezidenta Nixona a jeho poradce Kissingera. Nicméně i dohodě 

SALT I byla na americké politické scéně vytýkána nevýhodnost z hlediska strategické 

rovnováhy. Ponechávala totiž Sovětskému svazu výhodnější poměr zbraní, který měla 

vyvažovat větší vyspělost a sofistikovanost amerických technologií. K nelibosti 

Evropanů SALT I navíc neřešil otázku raket středního doletu, které vzhledem ke svému 

rozmístění v zemích Východního bloku de facto ohrožovaly všechny významné 

evropské metropole. Ve stejném roce, kdy prezident Nixon rezignoval na svůj post a byl 

nahrazen viceprezidentem Fordem, se Henrymu Kissingerovi podařilo dohodnout 

setkání s představiteli SSSR ve Vladivostoku. Ze summitu vzešla dohoda, která 

stanovila hranici pro maximální množství strategických ofenzivních zbraní na obou 

stranách. Po dobu pěti let se pak tato dohoda stala jediným význačnějším dokumentem, 

který řešil otázku jaderného zbrojení.  

S nástupem prezidenta Cartera v lednu 1979 došlo v americké zahraniční politice k 

určitému navázání na tradiční mesianistický směr, spojený v Carterově podání s větším 

důrazem na dodržování lidských práv, na což Kreml pohlížel s nedůvěrou 

a nevraživostí. Celkem logicky, jelikož lidská práva a jejich dodržování jsou (či by 

alespoň měly být) znakem demokratických systémů a Carterova politika tak 

zpochybňovala samotné základy politického a mocenského uspořádání Sovětského 

svazu.111 Omezení zbrojení však i přesto zůstávalo jedním z primárních cílů Carterovy 

zahraniční politiky. Carter považoval zbrojení za nebezpečné pro lidstvo a jako hluboce 

věřící člověk je odsuzoval i z morálního hlediska. Zastával rovněž názor, že 

modernizace již používaných zbraní by měla být zastavena, protože by se jejich dalším 

vylepšováním pochopitelně zvyšovala jejich účinnost a tím i ničivá síla. Celkově byla 

Carterova vize détente v určitých ohledech bližší Brežněvovu pojetí než tomu bylo v 

případě Nixona. Styčné body byly především v podpoře vzájemného obchodu, kde 

Sověti již dvakrát v minulosti nedosáhli reálného naplnění slibů ze strany americké 

vlády. Sovětský svaz v obavách ze zlepšování americko-čínských vztahů dával najevo 

                                                 
111 Vykoukal, s. 515. 
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svůj kladný postoj k procesu odzbrojování, i přes vážné výhrady k politickému stylu 

prezidenta Cartera. Rozhovory se však komplikovaly kvůli vyjednávání o počtu hlavic, 

technologickému pokroku ve vývoji zbrojních systémů atd. Když byla v červenci 1979 

smlouva konečně podepsána, následoval neméně důležitý proces ratifikace v obou 

zemích. Americký Senát však SALT II neschválil, i proto, že Carterova administrativa 

zanedbala kampaň, která by dohodě zajistila dostatečnou podporu. Po sovětské invazi 

do Afghánistánu v prosinci 1979 byla pak smlouva definitivně stažena z legislativního 

procesu.  

Čistě z hlediska obsahového lze SALT II považovat za diplomatický úspěch, protože se 

komplexně zabýval otázkou kontroly strategické výzbroje a zavedl jasné definice typů 

zbraní, čímž byly alespoň částečně eliminovány nedostatky předchozích smluv, zejména 

SALT I. Stanovením konkrétních limitů pro jednotlivé typy zbraní pak byla smlouva 

výhodná i z taktického hlediska, protože v případě konfliktu či vážné hrozby konfliktu 

by obě země měly dobré informace o jaderném arzenálu protivníka, což mohlo pomoci 

zamezit nepřiměřené obranné reakci. Nevýhodou naopak bylo, alespoň dle kritiků na 

americké straně, že Sovětský svaz byl z hlediska plnění svých závazků nedůvěryhodný 

a nebylo možno zajistit efektivní kontrolu jeho kroků, že mu byla ponechána převaha v 

raketách dlouhého doletu a že nebyla vyřešena otázka raket středního doletu SS-20. 

Podle Raymonda Garthoffa byl SALT II „případem, kdy samotná operace byla 

úspěšná, avšak pacient bohužel zemřel,“112 Zbigniew Brzezinski pak SALT I i SALT II 

označil za „bolestně poučné (poučení)“113.  

V určitém ohledu by se dalo říci, že konečný neúspěch SALT II byl zapříčiněn 

především Carterovým podceněním prezentace výsledků procesu odzbrojování na 

americké politické i veřejné scéně, která v přijetí smlouvy spatřovala spíše nevýhodu, 

než výhodu. Carter naopak pravděpodobně přecenil význam upadající politiky détente, 

které byla již na začátku jeho vlády vyčerpána I sám proces odzbrojování, ač mu 

prezident přikládal velký význam, už neměl tak velkou důležitost a potenciál jako na 

začátku desetiletí. Dokazuje to i skutečnost, že se Sověti čím dál méně obávali 

uplatňovat a posilovat svůj vliv ve Třetím světě (v oblasti Afrického rohu atd.), který 

byl jednou z citlivých sfér americko-sovětských vztahů. Právě konflikty ve Třetím 

světě, ve kterých se Moskva přímo či nepřímo angažovala, vrhaly na SALT II stín 

pochybností a komplikovaly jeho akceptaci jako účinného a respektovaného 
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instrumentu zmírnění napětí v mezinárodních vztazích a budování mírového soužití 

mezi oběma bloky. Přesto se domnívám, že i když Carter a jeho administrativa 

nedokázali proces odzbrojování pojmout stejně efektivně a komplexně jako Nixon 

(prezentace na veřejnosti, horší vzájemné vztahy Carter-Brežněv aj.), byl konečný 

nezdar Jimmyho Cartera podmíněn spíše vnějšími okolnostmi. Je však zároveň pravdou, 

že k neúspěchu SALT II přispěla i prezidentova nerozhodnost a neschopnost se s těmito 

vnějšími okolnostmi vypořádat, respektive zaujmout k nim flexibilní a přitom rozhodný 

postoj.   
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Seznam použitých zkratek 
 
ICBM – Intercontinental Ballistic Missile – mezikontinentální balistická raketa. 

SLBM – Submarine-launched Ballistic Missile – balistická raketa odpalovaná 

z ponorky. 

ALCM – Air-launched Cruise Missile – řízená střela s plochou dráhou letu. 
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Summary 

The process of disarmament between the USSR and the USA came along with détente 

in late 60s during the presidency of Richard Nixon. It was supposed to be an 

improvement of relations between these two nations and increase in global security. 

Nixon with the support of his National Security Advisor Henry Kissinger started the 

series of strategic limitation talks which were happening especially between Kissinger 

and Soviet ambassador Dobrynin in so called “back channel meetings” which begun in 

January 1969. They tried to make terms about specific details of upcoming disarmament 

treaty and during November and December 1969 there were first SALT talks but no 

particular design of the treaty was made. In the following year during Vienna talks was 

brought a comprehensive blueprint of SALT I dealing an issue of the ABM systems. In 

1972 almost a year after Vienna talks during Nixon’s Moscow visitation him and 

Brezhnev finally signed SALT which was the most important act of détente in the 

beginning of the 70s. However, the process of disarmament went on and after Nixon 

abdicated the presidency there was still Kissinger who continued his efforts to broaden 

issues of SALT. During the presidency of Gerald Ford Kissinger managed a meeting 

which took part in Vladivostok in 1974 where Ford and Brezhenev signed a 

disarmament accord. 

In 1977 when Jimmy Carter took office he brought his vision of U.S. foreign policy 

with disarmament as its primary objective. In his perception détente had to be heading 

towards peace and make its effects much broader than just to enhance security of the 

USA and USSR but main issue of détente should be arms limitation. The process was 

threatened by Soviet involvement in the Third world which was also an indication of the 

fall of détente and put back strategic arms limitation talks. In May 1979 there was 

finally announced that both sides found a match in specific arms limits and in June 1979 

in Vienna Carter and Brezhnev signed SALT II treaty. However, the treaty didn’t pass 

the U.S. Senate due to Soviet intervention in Afghanistan and also due to Carters 

underestimation of the SALT II propaganda among American public.   
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