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Abstrakt 

Britská společnost se v sedmdesátých letech 20. století změnila. Důsledkem toho, že se 

nedokázaly vypořádat s vleklými ekonomickými potížemi, klesla podpora Konzervativní a 

Labouristické strany, které se od Druhé světové války střídaly u moci. Zatímco v padesátých 

letech je podporovala drtivá většina obyvatelstva, v sedmdesátých letech dala čtvrtina voličů 

hlas jedné z menších stran. Většinu těchto hlasů obdržela Liberální strana, což spolu 

s nerozhodnými výsledky voleb 1974 umožnilo její návrat do centra politického dění. Právě 

únorové volby roku 1974 odstartovaly éru politických turbulencí ukončenou drtivým 

volebním vítězstvím Margaret Thatcherové v roce 1983, v níž byl vliv Liberální strany na 

britskou politiku mnohem větší než kdykoliv od roku 1945 do roku 2010. V bakalářské práci 

se zabývám právě vlivem Liberální strany na britskou politiku v letech 1974-1983 ve všech 

třech významech slova politika. Pozornost věnuji zejména Lib-Lab paktu z let 1977-1978 a 

vzniku a vyhlídkám aliance Liberální strany a nově vzniklé Sociálně demokratické strany. Na 

Lib-Lab pakt se soustředím proto, že se jedná o jediné období v druhé polovině 20. století, 

kdy se Liberální strana přímo podílela na vládě. Vznik Sociálně demokratické strany a 

Aliance pak zase měl rozsáhlé důsledky na stranický systém. 

 

Abstract 

The UK general election in February 1974 resulted in the first hung parliament after the 

Second World War. The result clearly signalled the British two party system is not what it 

used to be. The people of the United Kingdom was growing dissatisfied with the inability 
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Conservative and Labour governments to tackle the lengthy economic difficulties and other 

contemporary issues. The dissatisfaction was mirrored by a decline in support for the two 

main political parties and thereby by an increase of support for third parties, especially the 

Liberal Party. That is the reason why the Liberal Party enjoyed in this turbulent period from 

February 1974 general election to 1983 general election a much greater influence on the 

British politics than at any other point from 1945 to 2010. The aim of this paper is to explore 

in detail not only the Liberal influence on British politics, but also on British policy and 

polity. The paper focuses especially on the Lib-Lab pact of 1977-1978, on the birth of the 

Social Democratic Party and its alliance with the Liberals and on the prospects of the Alliance 

for the next general election. 
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Úvod 

Současná vládní koalice Konzervativní strany a Liberálních demokratů vládnoucí od roku 

2010 bývá označována jako první období silného vlivu liberálů na politiku UK v poválečné 

historii. Často se zapomíná na období mezi volbami v únoru 1974 a v červnu roku 1983. Jistě, 

v tomto období se na rozdíl od současnosti liberálové nikdy nestali členy plnoprávné koaliční 

vlády, ale jejich vliv na politiku UK byl v tomto období prokazatelně větší, než ve 

kterémkoliv jiném období od roku 1945 do roku 2010. Tématem práce je vliv Liberální strany 

na politiku UK právě v tomto období (1974-1983). Volby v únoru 1974 přinesly zároveň 

nejlepší výsledek Liberální strany a první parlament, ve kterém žádná ze stran nedržela 

nadpoloviční většinu mandátů, po Druhé světové válce. Těmito volbami započalo období ve 

druhé polovině 20. století nevídaného vlivu Liberální strany, který se projevil především 

v období Lib-Lab paktu a při a krátce po vzniku Sociálně demokratické strany. Toto období 

poměrně vysokého vlivu Liberální strany lze považovat za ukončené volbami v červnu 1983, 

které přinesly nejjasnější vítězství jedné ze stran od roku 1945. 

Cílem práce je vyzkoumat, jak přesně se projevil vliv Liberální strany na politiku UK v tomto 

období vymezeném volbami v únoru 1974 a v červnu 1983. V práci zkoumám vliv Liberální 

strany na politiku UK ve všech třech možných významech slova politika policy, politics i 

polity. Politikou ve smyslu policy se zde myslí konkrétní výstupy politiky ve formě zákonů a 

konkrétních vládních kroků. Jelikož je z důvodů vysvětlených ve druhé a páté kapitole 

obtížné určit vliv Liberální strany na politiku v tomto smyslu bez dalších pomůcek, činím tak 

ve srovnání s agendou Liberální strany tedy Liberal Party policy. Politikou ve smyslu politics 

je míněna každodenní politika soupeření politických stran v rámci institucionálního rámce 

daného politického systému. Na zkoumání vlivu Liberální strany na politiku UK ve smyslu 

politics je v práci kladen největší důraz. Zkoumám však také vliv Liberální strany, respektive 

to, zda nějaký byl, na politiku UK ve smyslu polity, čímž se rozumí politický systém a jeho 

institucionální rámec jako takový. Práce by tedy ve svém výsledku měla odpovědět na otázku: 

„Jaký byl vliv Liberální strany na politiku (ve všech třech významech slova) UK v období od 

voleb v únoru 1974 do voleb v červnu 1983?“ 

Působení Liberální strany v letech 1974-1983 patří v České Republice mezi méně zmapované 

oblasti historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Důkazem budiž, že se 

mi v rámci bibliografické rešerše nepodařilo najít jedinou publikaci, která se tématu 
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podrobněji věnuje. Ambicí této bakalářské práce tento nedostatek do určité míry nahradit a 

poskytnout tak odrazový můstek českým zájemcům o hlubší studium dané problematiky. 

Časové období, ve kterém vliv Liberální strany zkoumám, je vymezeno dvěma volbami. 

Začátkem období jsou únorové volbami roku 1974, jejichž výsledek jasně signalizoval 

dalekosáhlé společenské změny, které se projevily mimo jiné oslabením podpory obou 

velkých třídních stran. Koncem zkoumaného období jsou naopak volby roku 1983, jejichž 

výsledek, i když nutně neznamenal návrat politiky dvou stran, jasně signalizoval konec 

období velkých politických změn a nestability. 

Z metodologického hlediska je práce případovou studií vlivu Liberální strany, jakožto třetí 

největší strany v oslabeném bipartismu. Práce se dělí na pět kapitol. První kapitola rozebírá 

společenské změny, ke kterým v Británii došlo v 70. letech 20. století a prezentuje výsledek 

dvojích voleb roku 1974 jakožto dopad rozebíraných změn. Druhá kapitola pojednává o 

počátcích éry spolupráce s ostatními stranami. Hlavní pozornost této části práce je upřena 

Lib-Lab pakt v letech 1977-1978. Třetí kapitola se zaobírá krizí Labouristické strany a 

následným vznikem Sociálně demokratické strany a její aliance s Liberální stranou. Čtvrtá 

kapitola postihuje první léta Aliance, její očekávání a následné zklamání ohledně výsledku 

voleb 1983. Pátá a závěrečná kapitola odpovídá na položenou výzkumnou otázku. 

Co se týče terminologie, je potřeba vyjasnit některé pojmy, se kterými pracuji. V práci 

používám anglickou zkratku UK, protože žádná obecně používaná zkratka pro Spojené 

království v češtině neexistuje. Termíny UK, tedy Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska, a Velká Británie jsou brány jako synonyma, neboť severoirská politika, která 

se od té ve zbylých částech Spojeného království značně liší, není tématem této práce. 

Termíny liberální a liberálové používám výhradně ve vztahu k Liberální straně, liberální 

politikou se tedy myslí politika Liberální strany. Slovem poválečný mám na mysli vztahující 

se k období po Druhé světové válce. A konečně v souvislosti se snahou liberálů a Aliance o 

prolomení dominance dvou největších stran, které ve zkoumaném období již neodráželo 

názory veřejnosti, se často používá sousloví breaking the mould (of British politics). Toto 

sousloví, které poprvé použil Roy Jenkins v jednom ze svých proslovů v roce 1980,1 se 

                                                 
1 Jeremy Josephs, Inside the Alliance: an inside account of the development and prospects of the Liberal-SDP 
alliance (London: John Martin Publishing, 1983), s. 17. 
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obtížně překládá do češtiny. Místa, kde v práci používám vlastní překlad významu tohoto 

sousloví, jsou označena vysvětlivkou. 

Rozbor literatury 

Existují tři akademické práce zabývající se obecně historií Liberální strany. A History of the 

Liberal Party in the Twentieth Century Davida Duttona, neustále doplňovaná A Short History 

of the Liberal Party Crhise Cooka, s jejíž šestou edicí zabývající se lety 1900-2001 pracuji, a 

Liberals: the History of the Liberal and Liberal Democrat Parties Roye Douglase. 

V bakalářské práci používám pouze první dvě ze zmíněných, protože třetí z nich je v České 

republice obtížně dostupná. Během mého pobytu v Anglii v zimním semestru 2011/2012 se 

mi do ní ovšem podařilo nahlédnout a v kapitolách zabývající se stejnou dobou jako má 

bakalářská práce se od zbylých dvou liší spíše stylem než obsahem. Namísto ní navíc 

používám Third party politics since 1945: Liberals, Aliance and Liberal Democrats Johna 

Stevensona a hlavně v současnosti asi nejaktuálnější akademickou publikaci o historii 

Liberální strany Peace, Reform and Liberation: a History of Liberal Politics in Britain 1679-

2011 editovanou Robertem Inghamem a Duncanem Brackem. Mnoho cenných informací o 

období 70. let a o ekonomických problémech Británie jsem našel také v The IMF Crisis of 

1976 and British Politics Kevina Hicksona. 

V práci také používám tři tituly napsané žurnalisty a sice Inside the Alliance: an inside 

account of the development and prospects of the Liberal-SDP Alliance Jeremyho Josephse, 

Breaking the Mould?: The birth and prospects of the Social Democratic Party Iana Bradleyho 

a Glaret and Chips: The rise of the SDP Hugha Stephensona. Všechny tyto knihy nabízejí 

zajímavý vhled do vnitřních záležitostí Aliance a jsou tak přínosem pro tuto práci. V případě, 

že na ně odkazuji, je tomu tak většinou proto, že formulace v jedné z těchto knih byla 

výstižnější, než jak jsem informaci našel v akademické literatuře, nicméně i v případech, že 

odkazuji pouze na jeden z těchto neakademických zdrojů, jsou informace vždy ověřené i 

v akademické literatuře. 

Jedinými prameny, které v práci používám, jsou liberální programy pro jednotlivé volby 

z publikace Liberal party general election manifestos 1900-1997 sestavené Ianem Dalem a 

několik dokumentů z přílohy ke knize Glaret and Chips: The rise of the SDP Hugha 

Stephensona. Jelikož z ní čerpám jednak jako z pramene a potom také jako ze sekundární 

literatury, je kniha Glaret and Chips uvedená v seznamu literatury dvakrát. V případě, že z ní 
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čerpám jako z pramene, je odkázán vždy konkrétní dokument v ní. Pro potřeby práce jsem se 

rozhodl nepoužít memoáry nikoho ze zúčastněných politiků, poněvadž jsou jejich 

nejdůležitější názory a výroky dostatečně dobře zdokumentovány v sekundární literatuře. 

Kromě knižních publikací používám v práci také několik odborných článků pro získání 

doplňkových názorů a informací, které se vždy vztahují ke konkrétnímu úseku práce, jako je 

tomu například u Liberal Priorities, the Lib-Lab Pact and the Requirement of Policy Influence 

Iana Marshe v případě podkapitoly o Lib-Lab paktu. 
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1. Změny v 70. letech 20. stol 

1. 1. Příčiny změn 

Britská společnost se v 70. letech 20. století změnila. V prvních poválečných desetiletích se 

zdálo, že obě u moci se střídající strany uznávají první poválečnou vládou zavedený systém 

státu blahobytu (welfare state). Konzervativní vlády se ho nesnažily rušit a labouristické příliš 

rozšiřovat. Naproti tomu v 70. letech jakoby byl poválečný konsenzus zapomenut. Dle slov 

Iana Bradleyho se střídající se levicové a pravicové vlády zdály trávit většinu času rušením 

toho, co udělala vláda předchozí.2 Ekonomická politika se tak stala kolotočem znárodňování a 

privatizací a vyjednávání s odbory. 

Změny se projevily i na náladách elektorátu. Veřejnost přestávala vnímat příslušnost 

k společenské třídě jakožto určující volební faktor. Neplatilo tedy už, tak jako v první 

poválečné dekádě, že drtivá většina střední třídy bude vždy hlasovat pro Konzervativní stranu, 

zatímco stejně velká většina dělníků pokaždé podpoří labouristy, a volby tak rozhodne 

poměrně malá skupina nezařazených voličů. Tento jev lze jasně sledovat jednak z procenta 

elektorátu identifikujícího se podle průzkumů veřejného mínění silně s některou z největších 

stran, a potom také ze samotného procenta odevzdaných hlasů pro obě největší strany 

v několika prvních poválečných volbách a pak v 70. letech. 

Ještě v roce 1964 se podle British Election Studies 81 procent elektorátu identifikovalo 

s labouristy nebo konzervativci, přičemž 40 procent velmi silně. V roce 1974 uvedlo, že se 

silně identifikují s některou ze dvou největších stran již pouhých 24 procent elektorátu.3 

Oslabená identifikace voličů s konzervativci a labouristy byla samozřejmě dobrou zprávou 

pro liberály a další menší strany, nicméně je třeba mít na paměti, že s liberály se ve stejném 

období identifikovalo jen asi 12 procent voličů.4 Těchto 12 procent nepředstavovalo nijak 

zvlášť společensky nebo regionálně koherentní skupinu obyvatelstva, což bylo jedním 

                                                 
2 Ian Bradley, Breaking the Mould?: The birth and prospects of the Social Democratic Party (Oxford: Martin 
Robertson, 1981), s. 29. 
3 John Stevenson, Third party politics since 1945: Liberals, Aliance and Liberal Democrats (Oxford: Blackwell 
Publishers, 1993), s. 70. 
4 Harold D. Clarke a Gary Zuk, „The Dynamics of Third-Party Support: The British Liberals, 1951-1979“, 
American Journal of Political Science 33, č. 1 (1989): 196-221, http://www.jstor.org (staženo 20. 3. 2012), s. 
201. 



7 

 

z důvodů, proč Liberální strana získávala tak malé množství mandátů. Nicméně platilo, že 

většina liberálních voličů patřila mezi příslušníky dobře vzdělané střední třídy.5 Oslabení 

identifikace s tradičními třídními stranami tak především znamenalo výrazné zvětšení 

nestálosti volebních výsledků a podpory jednotlivých stran. Lze ovšem říct, že to také 

otevřelo prostor pro návrat liberálů jakožto významného hráče na politickou scénu, pokud by 

se jim podařilo nalákat velkou část těchto přelétavých voličů. 

Pokles podpory dvou největších stran se samozřejmě projevil i v samotných počtech 

odevzdaných hlasů. V letech 1945 a 1951 dalo svůj hlas jedné ze dvou největších stran více 

než 96 procent lidí, co přišlo k volbám. V obou volbách roku 1974 obdržely Konzervativní a 

Labouristická strana dohromady už pouze okolo 75 procent odevzdaných hlasů. Vzhledem ke 

značně snížené volební účasti to znamenalo, že zatímco v roce 1951 dalo svůj hlas jedné ze 

dvou největších stran celkem 80 procent všech oprávněných voličů, zatímco v roce 1974 to 

bylo už pouze necelých 55 procent. Pokles volební účasti, považovaný za signál ztráty důvěry 

v současný politický systém, je zajímavé sledovat i v kontrastu s dramatickým nárůstem 

členství v odborech. To bylo o to významnější, že vzhledem k častým stávkám, protestům a 

následných vládních ústupků, glosovali někteří komentátoři politického dění na téma, zda 

zemi stále ještě řídí vláda Jejího Veličenstva, nebo odborové svazy.6 

Důvodů změn volebního chování a společnosti vůbec bylo několik. Nejvážnějším z nich byla 

vleklá ekonomická krize. Krize akcelerovaná ropným šokem v roce 1973 zasáhla všechny 

západní ekonomiky, ale Velká Británie se s ní zdála vyrovnávat mnohem hůře a déle než 

většina ostatních. Konzervativci krizi chtěli řešit opuštěním od udržování nákladného welfare 

state, zatímco mezi labouristy sílil názor, že je třeba postoupit plnému socialismu.7 Ve 

výsledku se kvůli slabým vládám a jejich častému střídání nepostupovalo nikam. Neschopnost 

labouristických a konzervativních vlád se s ekonomickou situací vypořádat vedla u části 

populace ke ztrátě důvěry v obě strany, nebo i politický systém jako takový, jak dokládají 

faktory zmíněné v předchozím odstavci. Dalším důvodem změn byl přesun pozornosti 

politiků a veřejnosti k novým otázkám, z nichž u některých se proti sobě vymezovaly spíše 

frakce ve dvou největších stranách než strany proti sobě navzájem. Mezi takové otázky patřilo 

                                                 
5 Andrew Russell, Ed Fieldhouse a Iain MacAllister, „The anatomy of Liberal support in Brittain 1974-1997“, 
Brittish Journal of Politics and International Relations 4, č. 1 (2002): 49-74, http://onlinelibrary.wiley.com 
(staženo 20. 3. 2012), s. 52-53. 
6 Ian Bradley, Breaking the Mould?..., s. 29. 
7 Kevin Hickson, The IMFCrisis of 1976 and British Politics (London: Taudis Academic Studies, 2005), s. 24. 
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především členství Británie v Evropském hospodářském společenství. Tato otázka rozdělila 

obě největší politické strany na dva tábory. V Konzervativní straně, jejíž vláda žádost o 

členství v EHS vznesla, již v té době existovalo euroskeptické křídlo, které vládní snahy 

nehodlalo podpořit. V Labouristické straně, jejíž vláda v roce 1967 sama žádala o vstup do 

EHS, a která byla nyní oficiálně proti vstupu do EHS, naopak existovalo silné proevropské 

křídlo vedené Royem Jenkinsem. Byl to právě Roy Jenkins, bývalý kabinetní ministr, pozdější 

předseda Evropské komise a jeden ze zakladatelů a vůdčích osobností SDP, který vedl revoltu 

69 labouristických poslanců, kteří v říjnu roku 1971 podpořili vládní záměr připojit se k EHS. 

V únoru 1972 při vlastním hlasování o zákonu, jenž dával vládě pravomoc vstoupit do 

evropských struktur, se ovšem všichni až na pět těchto rebelantů,8 rozhodli zachovat 

stranickou loajalitu a hlasovat proti svému přesvědčení. Vzhledem k tomu, že euroskeptické 

křídlo Konzervativní strany nehodlalo vládu podpořit a většina proevropských labouristů 

tentokrát zachovala stranické linii věrnost, ukázaly se pro schválení zákona European 

Communities Act9 klíčové hlasy pěti poslanců Liberální strany.10   

Přetrvávající ekonomické potíže provázené rostoucí nezaměstnaností a inflací, na něž se 

oběma u moci se střídajícím stranám nedařilo najít správný recept, měly ještě jeden významný 

efekt. Konzervativní strana se v 70. letech ve snaze nalézt cestu z ekonomické krize 

posouvala ve své politice čím dál více doprava, zatímco Labouristická strana se ve stejnou 

dobu ze stejného důvodu posunovala dále doleva. Obě strany tím postupně opustily poválečný 

konsenzus, konzervativci rezignovali na snahu o plnou zaměstnanost, zatímco labouristé se 

chtěli vydat cestou masivního znárodňování. Tyto procesy výrazně akcelerovaly po nástupu 

Margaret Thatcherové a Michaela Foota do čela svých stran v letech 1975 respektive 1980, 

nicméně jejich projevy je možné pozorovat již po větší část 70. let. V kombinaci s oslabeným 

třídním cítěním a identifikaci se dvěma tradičními třídními stranami se tak po celá 70. léta 

postupně čím dál tím výrazněji otevíral prostor pro subjekt politického středu. Na začátku 80. 

let pak došla situace tak daleko, že v průzkumu The Times v lednu 1980 vyšlo najevo, že 60 

                                                 
8 Těchto 5 labouristických poslanců, z nichž jeden se později přidal k liberálům, se zdrželo hlasování. 
9 Přesněji šlo v tomto nejtěsnějším hlasování ze 17. února 1972, o němž je zde řeč, o to, zda se zákonu vůbec 
dostane druhého čtení nebo nikoliv. 
10 Robert Igham, „Liberal Revival (1956-1974)“ in Peace, Reform and Liberation: a History of Liberal Politics 
in Britain 1679-2011, ed. Robert Ingham a Duncan Brack (London: Biteback Publishing, 2011), s. 264. 
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procent respondentů má za to, že se Labouristická strana posunula příliš doleva a 46 procent 

respondentů si myslí, že se Konzervativní strana posunula příliš doprava.11 

1. 2. Dvojí volby roku 1974  

Vraťme se však nyní zpátky do roku 1974, kdy se změny, o nichž jsem hovořil v předchozí 

části práce, poprvé výrazně projevily na volebních výsledcích. Liberálům se v období před 

únorem 1974 mimořádně dařilo v doplňovacích volbách a strana si stála velmi dobře 

v předvolebních průzkumech. Jeremy Thrope, lídr Liberální strany od ledna 1967 do května 

1976, v osobní výzvě voličům, jež uváděla liberální program pro volby v únoru 1974, nabádal 

voliče, aby dali svůj hlas liberálům, neboť každý hlas pro liberály v těchto volbách bude 

hřebíkem do rakve starému systému konfrontace dvou stran a krokem vpřed směrem národní 

jednotě a rekonstrukci.12 Voliči na tuto výzvu slyšeli, protože Liberální strana obdržela přes 

šest miliónů (přes 19 procent) hlasů, což byl její nejlepší výsledek od roku 1929. Volby na 

počet hlasů vyhrála Konzervativní strana, jež obdržela necelých 12 miliónů hlasů, asi o 

200 tisíc víc než kolik měli druzí labouristé, kteří ovšem vyhráli na počet mandátů. Labouristé 

jich získali 301, zatímco konzervativci pouze 297. Šest miliónů hlasů odevzdaných pro 

liberály se v realitě britského volebního systému projevilo pouhými 14 mandáty. Významný 

byl i nárůst počtu hlasů pro Skotskou národní stranu (SNP) a velšskou Plaid Cymru, které 

nyní držely sedm a dva mandáty. Co bylo ovšem na tomto volebním výsledku nejzajímavější, 

je to, že poprvé od 20. let žádná ze stran nezískala nadpoloviční většinu mandátů.13 Tento fakt 

více, než cokoliv jiného, odhalil, že bipartijní politický systém, jehož hlavním smyslem je 

produkovat jednobarevné většiny, v tomto případě nefungoval, jak by měl. 

Lídr konzervativců a stávající premiér Edward Heath se za dané situace pokusil vyjednat 

koalici s liberály. Heath si pozval Thorpa na Downing Street a nabídl mu plnou koalici včetně 

pozice kabinetního ministra a projednání Thorpem požadované volební reformy, nicméně 

vládní podporu pro ni neslíbil. Jak se ovšem brzy ukázalo, na tom, co Heath nabídl, příliš 

nezáleželo, neboť Liberální strana reagovala na možnost koalice s konzervativci se zděšením 

a jednoznačně ji odmítla. Důvodem byl jednak hluboko zakořeněný odpor ke Konzervativní 

straně, v níž liberálové viděli svého odvěkého soupeře, a také to, že konzervativci byli ve 

volbách de facto poraženou stranou, neboť to byl právě Heath, kdo volby za účelem posílení 

                                                 
11 Ian Bradley, Breaking the Mould?..., s. 40-43. 
12 Ian Dale (ed.), Liberal party general election manifestos 1900-1997 (London: Routledge, 2000), s. 147-148. 
13 Robert Igham, „Liberal Revival..., s. 266. 
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svého mandátu vypsal. Jedinou možností tak byla menšinová vláda labouristů a nové volby, 

jež byly vypsány na říjen 1974.14 

Naděje liberálů pro říjnové volby byly značné. Jeremy Thrope dokonce v osobním úvodu 

liberálního programu vysvětloval, jak je nyní vítězství Liberální strany a následná liberální 

vláda reálnou možností.15 Přes velké finanční vypětí, kterým byly pro liberály druhé volby ve 

stejném roce, postavili liberálové do té doby nejvíce kandidátů a ucházeli se o téměř všechny 

mandáty v Anglii, Skotsku a Walesu.16 Volební výsledek byl pro liberály velkým zklamáním, 

strana obdržela pouhých 5,3 miliónů hlasů a 13 mandátů a to přesto, že se ucházela o 102 více 

mandátů než v únoru.17 V situaci, kdy každý další mandát mohl rozhodnout souboj mezi 

konzervativci a labouristy totiž značná část voličů považovala hlas pro liberály za ztracený.18 

Navíc vzhledem k tomu, že labouristé ve svém předvolebním programu odmítli koaliční 

vládnutí, liberálové by podle všeho mohli v případě dalšího nerozhodného výsledku po 

volbách vládnout pouze v koalici s konzervativci. Jelikož liberálové získávali většinu nových 

mandátů právě v oblastech, kde soupeřili s konzervativci, podpořili voli či často raději tradiční 

konzervativní kandidáty.19 Výsledek voleb ovšem neznamenal zvrácení trendu klesající 

podpory pro dvě největší strany, jak je možné vidět z nárůstu hlasů a mandátů pro obě 

nacionalistické strany.20 Labouristická strana navíc vyhrála s většinou pouhých 3 mandátů, 

což znamenalo, že vláda může v důsledku proher v doplňovacích volbách snadno ztratit 

parlamentní většinu, jak se tomu skutečně o dva roky později stalo. 

 

2. Počátek éry koalic a spolupráce 

2. 1. Referendum o setrvání v EHS 

Labouristický program, s nímž vyhráli volby v říjnu 1974, obsahoval slib znovu otevřít 

jednání o britském členství v evropských strukturách a uspořádat referendum o setrvání 

                                                 
14 Robert Igham, „Liberal Revival..., s. 266-67. 
15 Ian Dale (ed.), Liberal party general election manifestos..., s. 171-172. 
16 Chris Cook, A Short History of the Liberal Party, 1900-2001 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002), s. 159. 
17 David Dutton, A History of the Liberal Party in the Twentieth Century (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2004), s. 224. 
18 Robert Igham, „Liberal Revival..., s. 267. 
19 Chris Cook, A Short History...,s. 158. 
20 SNP si polepšila ze 7 na 11 mandátů a Plaid Cymru ze 2 na 3. 
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v EHS. Referendum bylo vypsáno na 5. června 1975. Politici a zainteresovaná veřejnost, jako 

byli zástupci průmyslu a odborů, se rozdělili na dva tábory. Obě největší strany byly v této 

otázce rozdělené a jejich poslance bylo možno najít v obou táborech. Jedině Liberální strana 

spadala celá do proevropského tábora, čehož také k nelibosti ostatních během kampaně 

obratně využívala pro vlastní propagaci.21 Všichni liberálové sice nebyli tak stoprocentně 

proevropští, jak se strana tvářila,22 nicméně dle slov Matta Colea „to nepatrné množství 

liberálů, kteří byli proti členství, se zdržela toho, aby stranu ztrapňovala.“23 Proevropský tábor 

měl značnou finanční podporu ze strany průmyslu a finančnictví a jeho kampaň tak byla 

mnohem rozsáhlejší, rozmanitější a účinnější, čemuž ostatně nasvědčoval i výsledek referenda 

(přes 67 procent pro), jenž reflektoval jasný souhlas veřejnosti se setrváním v EHS.24 

Referendum o setrvání v EHC mělo ještě jeden, dlouhodobější efekt. Britští politici z různých 

stran si vyzkoušeli, jaké je to pracovat dohromady na společném zájmu s kolegy z jiných 

stran. Někteří z nich s překvapením zjistili, že se v mnohých otázkách shodnou spíše se svými 

politickými soupeři než se stranickými kolegy. Obzvlášť produktivní a oboustranně příjemná 

byla spolupráce mezi Liberály a vedoucími sociálními demokraty z Labouristické strany. 

Řada z nich potom v roce 1981 pomáhala zakládat Sociálně demokratickou stranu (SDP) a 

její Alianci s Liberální stranou.25 Roy Jenkins se nechal slyšet, že zkušenost se spoluprací 

s ostatními stranami způsobila, „že se některé spory v politice začaly zdát poněkud 

umělými.“ 26 Otevíral se prostor pro spolupráci levého středu v britské politice. 

2. 2.  Lib-Lab pakt  

Liberální strana mezitím prodělala změnu na pozici lídra strany, která vývoji směrem ke 

spolupráci s ostatními stranami jenom prospěla. Když se totiž David Steel 7. července 1976 

stal lídrem Liberální strany, dal se několikrát slyšet, že by se Liberální strana neměla bát 

podílet se na moci, a že by měla prosazovat svoji politiku, nebo její části, za pomoci 

spolupráce s ostatními politickými stranami.27 Steel tím vlastně oznámil určitou změnu kurzu 

strategie Liberální strany. Namísto čekání na málo pravděpodobné volební vítězství, po němž 
                                                 
21 Matt Cole, „Breaking the Mould (1974-1988)“  in Peace, Reform and Liberation: a History of Liberal Politics 
in Britain 1679-2011, ed. Robert Ingham a Duncan Brack (London: Biteback Publishing, 2011), s. 273. 
22 Richard S. Grayson, „The liberal party and international affairs, c. 1919-1988“, Contemporary British History 
13, č. 1 (1999): 186-197, http://www.tandfonline.com (staženo 20. 3. 2012), s. 194-195. 
23 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 273. 
24 Ian Bradley, Breaking the Mould?..., s. 33. 
25 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 273. 
26 Citováno z Ian Bradley, Breaking the Mould?..., s. 35. 
27 David Dutton, A History..., s. 228-229. 



12 

 

by liberálové mohli uskutečnit svůj program, se měla strana snažit uskutečňovat části svého 

programu, kdykoliv to jen bude možné, pomocí spolupráce s ostatními stranami, jak se to již 

osvědčilo v případě referenda o setrvání v EHS.  

Příležitosti proměnit slova v činy se Steelovi dostalo dříve, než mohl kdokoliv čekat. 

Ekonomickou krizí28 těžce zkoušená vláda totiž díky zběhnutí několika labouristických 

poslanců a několika prohrám v doplňovacích volbách ztratila koncem roku parlamentní 

většinu a James Callaghan, lídr labouristů a premiér od dubna 1976, byl nucen hledat podporu 

mimo vlastní stranu.29 Klima v Liberální straně bylo spolupráci s labouristy příznivě 

nakloněno, neboť drtivé volební vítězství Konzervativní strany, k němuž by podle průzkumů 

došlo, pokud by liberálové vládu nepodpořili, by jim také nijak nepomohlo.30 Navíc byla 

Liberální strana stále ještě finančně vyčerpána po dvojích parlamentních volbách roku 1974 a 

bylo by pro ni obtížné sehnat prostředky na další kampaň.31 Dohodnutá spolupráce se poprvé 

výrazněji projevila 23. března 1977, když bylo na pořadu jednání o nedůvěře vládě iniciované 

lídrem opozice Margaret Thatcherovou. Hlasy liberálních poslanců zabránily pádu vlády a 

následným volbám.32 Středa 23. března proto také bývá považována za počátek trvání Lib-

Lab paktu. Zabráněním pádu vlády ovšem spolupráce liberálů a labouristů zdaleka nekončila.  

Byla ustavena společná konzultační komise, kde byly projednávány vládní návrhy předtím, 

než byly prezentovány parlamentu, kromě toho se konala pravidelná jednání mezi Steelem a 

Callaghanem a mezi ministrem financí Danisem Healeym a mluvčím liberálů pro ekonomické 

záležitosti Johnem Pardoem.33 Hlavní programovou náplň Lib-Lab paktu tvořil vládní 

závazek zintenzivnit snahy o devoluci ve Skotsku a ve Walesu34 a slib, že vláda předloží 

návrh zákona na přímé volby do Evropského parlamentu, a že „vezme v úvahu“ přání 

liberálů, aby se tyto volby konaly na základě systému poměrného zastoupení.35 Dalšími 

podmínkami spolupráce bylo zastavení znárodňování, ke kterému docházelo za předchozí 

                                                 
28 Callaghan byl dokonce nucen požádat o pomoc Mezinárodní měnový fond. (Kevin Hickson, The IMF Crisis..., 
s. 73. 
29 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 276. 
30 Chris Cook, A Short History..., s. 163. 
31 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 276. 
32 Chris Cook, A Short History..., s. 163. 
33 Ibidem, s. 163-164. 
34 John Stevenson, Third party politics since 1945: Liberals, Aliance and Liberal Democrats (Oxford: Blackwell 
Publishers, 1993), s. 61. 
35 Chris Cook, A Short History..., s. 164. 
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vlády labouristů,36 a závazek vlády, že se bude vážně zabývat těmi návrhy zákonů, na nichž 

má Liberální strana obzvlášť silný zájem, jako například zákona zabývajícího se ubytováním 

bezdomovců nebo dělby zisku se zaměstnanci v průmyslu.37 Dohoda byla uzavřena do konce 

současného parlamentního sezení v červenci téhož roku s možností jejího prodloužení.38 

Původní verze dohody byla ze strany liberálů téměř výhradně Steelovým dílem, liberálním 

poslancům a celé straně ji předložil ke schválení až po jejím uzavření. Poslanci i strana Steela 

z počátku drtivou většinou podpořili, ale mnozí byli překvapeni, jak málo zaručovala dohoda, 

co se týká prosazování liberální politiky. Nabízela se otázka, zda Liberální strana z paktu 

získá dost na to, aby se vyvážily dopady spojení se s nepopulární vládou. Květnové volby do 

místních zastupitelstev, ve kterých liberálové ztratili t ři čtvrtiny svých křesel39, a červencové 

hlasování o přímé volbě Evropského parlamentu, kde – ač byl návrh díky hlasům opozice 

pohodlně schválen – řada labouristů včetně šesti kabinetních ministrů hlasovalo proti,40 obavy 

liberálů jenom posílily. V atmosféře nastolené těmito událostmi strana hlasovala o 

prodloužení paktu na další parlamentní sezení. Pokračování dohody bylo schváleno stále ještě 

pohodlnou většinou, nicméně strana tentokrát trvala na důslednějším prosazování liberálních 

požadavků. Byl sestaven seznam deseti položek, jež zahrnoval mimo jiné i podpoření systému 

poměrného zastoupení „podstatnou většinou labouristických poslanců“ ve volbách do 

Evropského parlamentu, jejichž splnění bylo podmínkou pokračování paktu.41 Prosincové 

hlasování o volebním systému pro volby do Evropského parlamentu, v němž poměrné 

zastoupení podpořilo jen 147 z 308 labouristických poslanců, tak bylo pro liberály hořkým 

zklamáním.42 Kritici paktu byli nyní mezi liberály ve většině, nicméně Steelovi se ho pomocí 

obratné argumentace podařilo udržet. Na svolaném zvláštním sjezdu strany v Blackpoolu 

v lednu 1978 se mu podařilo liberály přesvědčit o nutnosti udržení jednoty strany v očích 

veřejnosti. Sjezd dal Steelovi svobodu pokračovat ve spolupráci s labouristy do konce 

stávajícího parlamentního sezení, čímž se v praxi rozuměla svoboda ukončit pakt, až to uzná 

za vhodné. Dohoda o spolupráci tedy přetrvala, ale její duch byl nenávratně pryč.43 Konec 

                                                 
36 David Dutton, A History ..., s. 229. 
37 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 277. 
38 Chris Cook, A Short History..., s. 164. 
39 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 278. 
40 Chris Cook, A Short History..., s. 164. 
41 Ian Marsh, „Liberal Priorities, the Lib-Lab Pact and the Requirement for Policy Influence“, Parliamentary 
Affairs 43, č. 3 (1990): 292-321, http://pa.oxfordjournals.org/ (staženo 20. 3. 2012), s. 294. 
42 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 279. 
43 Ibidem. 
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paktu byl formálně vyhlášen v květnu,44 nicméně veškerá spolupráce ustala až v červenci, i 

když v tomto období již liberálové častokrát hlasovali proti vládě.45 Liberální i Konzervativní 

strana se začaly připravovat na podzimní volby, ovšem k překvapení všech se Callaghan 

rozhodl je ještě nevypsat, což nakonec pomohlo právě liberálům a konzervativcům, neboť 

volební preference labouristů během neblaze proslulé „zimy nespokojenosti“46 ještě klesly, 

zatímco podpora opozice stoupla.47 

Jak již bylo naznačeno, měla dohoda v táboře liberálů své kritiky, jejichž hlas s trváním paktu 

stále sílil. Projevila se zklamání z hlasování Labouristické strany ohledně voleb do 

Evropského parlamentu, prohry v doplňovacích volbách a ve volbách do místních 

zastupitelstev a klesající preference ve volebních průzkumech.48 Panoval názor, že za 

záchranu vlády mohl Steel vyjednat mnohem více. Kritizován byl především nedostatek záruk 

ze strany labouristů, což se projevilo například i u vládního návrhu na poměrné zastoupení ve 

volbách do Evropského parlamentu, o němž se rozhodovalo v režimu volného hlasování, při 

kterém poslanci nejsou vázáni hlasovat pro návrh vlastní vlády.49 Steel sám, zdálo se, se více 

zajímal o koncept dohody jako takové než o její obsah.50 Dohodu bránil jako počátek zlomu 

antagonistického soupeření dvou stran, což byla podle něj příležitost, kterou si liberálové 

nemohli dovolit nevyužít. Dále pak v souvislosti s obhajobou paktu tvrdil, že dohodou 

zastavil socialismus v Británii, a také poukazoval na fakt, že jedinou další Callaghanovou 

možností byly předčasné volby, které by pro liberály dost možná skončily katastrofou.51 

V souvislosti s Lib-Lab paktem a jeho přínosem v oblasti prosazování liberálního programu si 

lze klást několik otázek. Do jaké míry byly nakonec výhrady kritiků respektive Steelova 

obhajoba paktu oprávněné, čeho Liberální strana v období Lib-Lab paktu dosáhla, čeho vůbec 

dosáhnout mohla a jaký byl tedy její vliv na britskou politiku v daném období? Nalézt 

jednoznačné odpovědi na vytčené otázky je nesnadné, neboť každý z autorů zabývající se 

daným obdobím vnímá Lib-Lab pakt poněkud rozdílně. Jediné, na čem se všichni autoři plně 

                                                 
44 John Stevenson, Third party politics..., s.62. 
45 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 280. 
46 Větší část zimy zmítaly Británií rozsáhlé průmyslové nepokoje a stávky vedené odbory, jež požadovaly 
zvyšování platů a státní podpory zejména v hornictví, které jim vláda bez parlamentní většiny rozhodně nemohla 
poskytnout. (David Dutton, A History ..., s. 231). 
47 David Dutton, A History ..., s. 231. 
48 John Stevenson, Third party politics..., s.61-63. 
49 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 278-79. 
50 Chris Cook, A Short History..., s. 164 
51 John Stevenson, Third party politics..., s. 62. 
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shodují, je Steelův postoj k paktu. Skutečně je snadno doložitelné, že Steel považoval pakt za 

první krok na cestě k plnohodnotné koalici, a proto se více zajímal o koncept paktu, než jeho 

samotný obsah.52  

S ohledem na plnění liberálního programu se k obsahu paktu vyjadřuje nejpodrobněji Ian 

Marsh, který odlišuje tři kategorie prosazování liberální politiky. Zaprvé, blokování vládních 

návrhů a opatření, které jsou v rozporu s liberálním programem. Zadruhé, modifikaci vládních 

návrhů tak, aby lépe odpovídaly představám liberálů. Zatřetí, prosazování samostatné liberální 

agendy. Marsh na základě podrobného zkoumání výstupů Lib-Lab paktu ve formě zákonů a 

vládních opatření tvrdí, že zatímco z vlastního samostatného programu se liberálům podařilo 

prosadit máloco, na řadě míst uspěli v úpravách a blokování některých vládních návrhů, 

zejména těch směřující k dalšímu znárodňování a centralizaci.53 Tyto poslední závěry jsou 

v přímém rozporu se závěry Davida Duttona, který tvrdí, že pod přísným dohledem 

Mezinárodního měnového fondu, jejž byla nucena požádat o pomoc, by si labouristická vláda 

tak jako tak žádné další znárodňování a jinou výrazně levicovou politiku dovolit nemohla.54 

Otázka, co vlastně mohla Liberální strana od paktu očekávat je stejně sporná. Zatímco kritici 

paktu tvrdili, že „se nedá říct, že by Steel vyjednával tvrdě,“55 Steel se bránil, že liberálové 

měli slabší vyjednávací pozici, než si mysleli, a že alternativa – vypsat předčasné volby – by 

byla měla na liberály pravděpodobně ještě tvrdší dopad než na labouristy.56 Ostatně i Chris 

Cook, který jinak úspěšnost paktu nehodnotí, tvrdí, že očekávat podporu labouristů v otázce 

systému poměrného zastoupení ve volbách do Evropského parlamentu bylo vzhledem 

k silnému protievropskému zaměření labouristů naivní.57 David Dutton dodává, že se od 

paktu z hlediska plnění liberálního programu asi nedalo očekávat o mnoho více než několik 

dílčích úspěchů i z hlediska parlamentního zastoupení obou stran – 13 liberálních ku 310 

labouristickým poslancům.58 

V období Lib-Lab paktu se Liberální strana poprvé od Druhé světové války podílela, i když 

nepřímo, na vládě. Již z toho je patrné, že její vliv na britskou politiku byl větší, než 

                                                 
52 Mat Cole, „Breaking the Mould..., s. 277, Chris Cook, A Short History..., s. 164, David Dutton, A history..., s. 
229-230, Ian Marsh, „Liberal Priorities..., s. 294 a John Stevenson, Third party politics..., s. 61-62. 
53 Ian Marsh, „Liberal Priorities ..., s. 308-313. 
54 David Dutton, A History ..., s. 230. 
55 Ibidem,  s. 229 („It could not be claimed that Steel had driven a hard bargain“). 
56 John Stevenson, Third party politics..., s. 62. 
57 Chris Cook, A Short History..., s. 165. 
58 David Dutton, A History ..., s. 230. 
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v předcházejících desetiletích. Autoři zabývající se Lib-Lab paktem se ale shodují, že v tomto 

období nedošlo k nijak masivnímu prosazení liberální politiky. Je ovšem třeba říct, že některé 

návrhy, jako například dělení zisku v průmyslu a podporu malých firem, se prosadit podařilo. 

Tyto úspěchy sice nebyly nijak závratné, ale i ostatním liberálním návrhům se v tomto období 

dostalo seriózní parlamentní diskuze a konkrétních legislativních návrhů, na čemž mohla 

strana do budoucna stavět.59 David Steel vyšel z této zkušenosti posílen v pozici lídra liberálů, 

protože se mu po krizovém hlasování o poměrném zastoupení podařilo udržet podporu strany 

k pokračování paktu, který byl už v té době mezi liberály značně nepopulární.60 Steel se také 

poučil, že liberálové budou v jeho snahách o koalici stát za ním, ale jenom pokud to straně 

přinese očividný prospěch.61 

 

3. Volby 1979, krize Labouristické strany a vznik SDP a Aliance    

3. 1. Volby 1979 

Když Callaghan v polovině roku 1978 ztratil podporu liberálů a tím i většinu v dolní komoře 

parlamentu, národ i opoziční strany očekávaly podzimní volby, které liberálové očekávali 

s úzkostí, neboť průzkumy ukazovaly nejnižší podporu Liberální strany od začátku 70. let. 

Naštěstí pro liberály se premiér Callaghan rozhodl zřejmě v naději, že získá zpátky část 

ztracené popularity, vypsat volby až na květen 1979. To dalo Liberální straně dost času na to, 

aby se vymezila proti nyní menšinové vládě labouristů a zvýšila svojí podporu 

v předvolebních průzkumech z pouhých 6 na 14 procent.62 Liberální program, v němž svou 

pozornost soustředili kromě tradičních témat, jako byla volební reforma a devoluce, 

především na šetrnou energetickou politiku,63 se ukázal být poměrně úspěšným. The 

Economist ho dokonce vyhlásil za jednoznačně nejlepší z programů 3 největších stran pro 

dané volby.64 I samotná volební kampaň byla vedena efektivně. Díky kvalitnímu programu, 

dobře vedené kampani a takzvané zimě nespokojenosti, kdy popularita labouristů ještě klesla, 

                                                 
59 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 280. 
60 John Stevenson, Third party politics..., s. 62. 
61 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 280. 
62 Ibidem, s. 280-281. 
63 Ian Dale (ed.), Liberal party general election manifestos..., s. 186-197. 
64 John Stevenson, Third party politics..., s. 63. 
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se tak nakonec liberálům se ziskem 13,8 procent hlasů podařilo udržet 11 ze 14 mandátů, 

které před volbami drželi,65 což lze vzhledem k okolnostem považovat za dobrý výsledek. 

Jasným vítězem voleb se stala Konzervativní strana v čele s Margaret Thatcherovou, která se 

svými téměř 44 procenty hlasů získala 339 mandátů. Poprvé od roku 1970 tak jedna ze stran 

získala pohodlnou parlamentní většinu. Vzhledem k tomu, že obě nacionalistické strany byly 

ve volbách roku 1979 zredukovány na 2 mandáty, mohlo by se zdát, že doba politické 

nestability je u konce.66 Jak se však vzápětí ukázalo, opak byl pravdou. Volební debakl 

labouristů totiž akceleroval posun Labouristické strany doleva, vývoj, s nímž se sociálně 

demokratické křídlo strany nehodlalo smířit. 

3. 2. Krize Labouristické strany a vznik SDP 

„Britská Labouristická strana byla odjakživa nesnadnou koalicí zásadně rozdílných zájmů a 

skupin.“67 Tvrdí ve své knize v úvodu kapitoly zabývající se proměnou Labouristické strany a 

vznikem SDP Ian Bradley a má dozajista pravdu. Od počátku existence strany existovalo 

pnutí mezi jejím radikálním křídlem, které chtělo vybudovat pravý socialistický stát, jak je 

stanoveno v ústavě strany z roku 1918, a mezi umírněným sociálně demokratickým křídlem. 

Otěže moci ve straně drželo po většinu 20. století umírněné křídlo, jenže již v průběhu 70. let 

ovládla většinu mimoparlamentní strany levice. Na přelomu 70. a 80. let se pak v důsledku 

hrozivě nízké popularity Callaghanovy vlády a volebního debaklu z roku 1979 labouristické 

levici podařilo vychýlit váhy vlivu ve straně výrazně ve svůj prospěch.68 Představitelé 

labouristické pravice se s čím dál větším znepokojením dívali na protievropské tendence 

strany a na její příklon k unilaterálnímu jadernému odzbrojení.69  

Sociálně demokratické křídlo Labouristické strany mělo 4 vůdčí postavy, kterým bylo později 

přezdíváno „gang čtyř,“70 a jež stály o rok později u zrodu SDP. Všichni byli veřejnosti dobře 

známi, svého času patřily k labouristické parlamentní elitě a zastávali významné pozice 

v labouristických vládách. Roy Jenkins, toho času předseda Evropské komise, působil ze 

                                                 
65 Chris Cook, A Short History..., s. 166-167. 
66 David Dutton, A History ..., s. 232. 
67 Ian Bradley, Breaking the Mould?..., s. 44. 
68 David Dutton, A History ..., s. 237-8. 
69 Chris Cook, A Short History..., s. 167. 
70 Původně se jednalo o „gang tří,“ populární označení pro vůdčí domácí sociální demokraty, ke kterým se 
později přidal Jenkins, čímž vznikl „gang čtyř.“ 
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zahraničí, zatímco David Owen, William Rodgers a Shirley Williamsová působili na domácí 

scéně.  

Roy Jenkins, který měl díky svému působení v Bruselu od Labouristické strany určitý odstup, 

ve své televizní přednášce s titulem Home Thoughts from Abroad v Dimbleby v listopadu 

1979 jako první vyhlásil potřebu změny politiky a volebního systému Británie a potřebu 

vzniku silného středolevého politického uskupení, jež bude lépe reprezentovat zájmy všech 

obyvatel bez rozdílu třídy.71 „Gang tří“ v té době ještě o nutnosti odchodu z Labouristické 

strany a založení nového politického uskupení přesvědčen nebyl, ba právě naopak. Například 

David Owen se v reakci na Jenkinsovu přednášku v Dimbleby na adresu vzniku nového 

středolevého politického uskupení vyjádřil, že by bylo „bez kořenů, vzniklo by pouze 

z frustrace a brzy by se rozpadlo.“72 

David Owen, William Rodgers a Shirley Williamsová byli odhodláni bojovat za budoucnost 

sociální demokracie v rámci struktur Labouristické strany. Jeremy Josephs ve své knize pro 

obě části hnutí, jež nakonec vedly k vzniku SDP, nachází zajímavé paralely ve vojenství. 

Zatímco snahu „Gangu tří“ o vnitřní obrodu Labouristické strany přirovnává ke krvavé 

zákopové válce, Jenkinsovo působení označuje za přesné letecké nálety, kdy se jejich pachatel 

vždy jenom krátce objeví v Londýně, udeří a urychleně ustoupí zpátky do Bruselu, aby znovu 

zhodnotil situaci. „Gangu tří“ pak postupně dojde, že jejich opotřebovávací válka nikam 

nevede a proto se spojí se svým přirozeným lídrem v zahraničí.73 Tato metafora vystihuje, 

myslím, vcelku přesně situaci, kdy se sociální demokraté v Labouristické straně museli 

postupně vzdát snahy o zvrácení levicových trendů uvnitř strany a přehodnotit svoje 

stanovisko ohledně založení strany nové. První pochybnosti o správnosti zvoleného postupu 

přišly záhy, když nejen, že se nepodařilo zvrátit radikálně levicový kurs strany, ale v červnu 

1980 se objevil návrh na vytvoření volebního sboru pro volby lídra strany, v němž by 

nejsilnější slovo měly odbory74, a další návrhy směřující ke kontrole labouristických poslanců 

stranickými aktivisty a odborovými svazy. Dalším varovným signálem bylo zvolení Michaela 

Foota, dlouhodobého předního představitele labouristické levice, do čela strany na podzim 

roku 1980. To bylo pro pravicové křídlo labouristů o to horší, že volba lídra proběhla podle 

                                                 
71 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 283. 
72 Citováno z David Dutton, A History ..., s. 240. 
73 Jeremy Josephs, Inside the Alliance..., s. 14-16. 
74 Odbory měly kontrolovat 40 procent hlasů, zatímco zvoleným poslancům  a aktivním členům strany by 
připadlo po 30 procentech hlasů. 
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starého modelu, kdy hlasovala jenom parlamentní strana, takže se ukázalo jak silnou pozici i 

v parlamentní straně vlastně labouristická levice má.75 Koncem roku již byl „Gang tří“ 

v pevném a pravidelném kontaktu s Jenkinsem, který v průběhu roku několikrát vystoupil na 

podporu svých myšlenek předestřených v Dimbleby.76 Poslední kapkou byla zvláštní 

konference labouristů v lednu 1981 ve Wembley, kde byl odsouhlasen nový systém volby 

lídra strany, v němž hlavní roli hrály odbory. Týden poté 25. ledna 1981 Roy Jenkins, David 

Owen, William Rodgers a Shirley Williamsová vydali takzvanou Limehouse Declaration,77 

v níž oznamovali založení Rady pro sociální demokracii (Council for Social Democracy). 

Původně se jednalo pouze o nátlakovou skupinu, okolo níž se měla zformovat případná 

podpora. Dne 26. března 1981 z ní ovšem vznikla Sociálně demokratická strana (Social 

Democratic Party – SDP), k níž se přihlásilo 13 stávajících labouristických a 1 konzervativní 

poslanec.78 

3. 3. Vznik Aliance 

David Steel a Roy Jenkins byli v kontaktu již několik týdnů po volbách roku 1979. Jenkins 

pozval Steela, který byl právě na rutinní návštěvě Bruselu, na oběd. Jejich schůzka by sama o 

sobě nebyla ničím neobvyklým, co ale neobvyklé bylo, je téma, o němž hovořili. Namísto 

evropských záležitostí probírali stav britské politiky, a co by se s ním dalo udělat.79 Oba 

politici se shodli, že nové středolevé politické uskupení, založené na masivním exodu 

z Labouristické strany, úzce spolupracující s liberály by mělo největší šanci na to, aby 

„rozvířilo zakalené vody“80 britské politiky. Liberální strana nepřijala původně Jenkinskovy a 

Steelovy závěry s přílišným nadšením. Část stranických kolegů Steelovi vyčetla, že se nikdy 

nepokusil získat Jenkinse a jeho spojence pro vstup do Liberální strany, ale Steel se bránil 

tím, že liberálům jako straně se nikdy nepodařil výrazný průlom v oblastech skalní podpory 

Labouristů, což by se Jenkinsovi a jeho kolegům podařit mohlo.81 

Oba muži byli tedy již během roku 1979 v pravidelném kontaktu. Není tak žádným velkým 

překvapením, že Steel Jenkinsovi radil s obsahem jeho přednášky v Dimbleby na podzim 

                                                 
75 David Dutton, A History ..., s. 240. 
76 Hugh Stephenson, Glaret and Chips: The rise of the SDP (London: Michael Joseph, 1982), s. 23-24. 
77 Limehouse Declaration in Hugh Stephenson, Glaret and Chips..., s. 285-286. 
78 Chris Cook, A Short History..., s. 167-168. 
79 Hugh Stephenson, Glaret and Chips..., s. 13. 
80 „Rozvířit zakalené vody“ je můj vlastní překlad významu termínu breaking the mould, který je v této 
souvislosti hojně používán.  
81 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 282. 
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téhož roku. Steel a Jenkins pak pokračovali ve spolupráci a během roku 1980, kdy také občas 

veřejně vystoupili na podporu svého projektu.82 Jak bylo zmíněno v přechozí části, vedoucí 

představitelé sociálně demokratického křídla labouristů doma měli původně velmi rozdílný 

pohled na věc než Roy Jenkins. „Gang tří“ nejen, že se původně stavěl skepticky k možnosti 

odchodu z Labouristické strany a založení strany nově, ale odmítal i spolupráci s liberály.  

Jako příklad zde může posloužit poněkud bizarní epizoda s otevřenými dopisy novinám The 

Guardian. Stále zoufalejší „Gang tří“ poslal v srpnu 1980 otevřený dopis Guardianu, ve 

kterém se poprvé veřejně vyjádřili, že pokud labouristé nezastaví posun doleva, otevírá se 

prostor pro novou středolevou stranu.83 Steel se v reakci na to rozhodl napsat vlastní otevřený 

dopis Guardianu, který byl ale ve skutečnosti adresován právě „Gangu tří.“ Steel je ve svém 

dopise vyzval, aby zanechali marného boje uvnitř Labouristické a připojili se k Liberální 

straně v boji za společné principy. Steelův vzkaz „Gangu tří“ byl přijat velmi chladně a 

s nepochopením, William Rodgers se o něm dokonce vyjádřil, že se zřejmě jedná o 

„vnitrostranický trik84 Liberální strany.“85 

Týden potom, co strana vznikla, 2. dubna 1981 Roy Jenkins formálně vyzval k zahájení 

jednání o Alianci s Liberální stranou, jak to již od roku 1979 plánoval. Problémem ale bylo, 

že Jenkins byl jen jednou ze 4 hlav nově vzniklé SDP, přičemž ostatní 3 se do aliance 

s liberály až tak nehrnuly.86 Stejně tak ne všichni liberálové byli z perspektivy Aliance s SDP 

nadšení. Jedním z hlavních odpůrců spolupráce s SDP byl dlouholetý liberální poslanec Cyril 

Smith, který se ještě před vznikem Sociálně demokratické strany vyjádřil, že jakákoliv strana 

vzniklá z Rady pro sociální demokracii by měla být „uškrcena hned po narození.“87 Nicméně 

oficiální stanovisko Steelem vedené strany k alianci s SDP bylo pozitivní. Co pomohlo 

přesvědčit většinu odpůrců aliance, byly preferenční průzkumy, které stavěly případnou 

alianci liberálů a SDP na první místo s bezpečným náskokem před konzervativci i 

labouristy.88 Od dubna do června tak probíhala alianční jednání a hledání společných 

                                                 
82 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 283. 
83 „Gang tří“ na tomto místě ale ještě dodává, že i pokud by taková strana vznikla, rozhodně se k ní nepřipojí, a 
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vnitrostranického manévru po liberální lest, či úskok. Domnívám se, že William Rodgers mnohoznačného slova 
ploy použil zcela záměrně, a proto jsem se rozhodl pro relativně neutrální překlad slovem trik. 
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principů. To se nakonec, vzhledem k tradici středolevé spolupráce tradující se již od dob 

progresivní aliance na začátku 20. století, ukázalo snazší, než se mnozí domnívali.89 Dne 16. 

června 1981 tak vyšlo společné prohlášení pojmenované A Fresh Start for Britain,90 ve 

kterém se obě strany vyjádřily shodu širokých principů obou stran a dohodly se na tom, že 

spolu obě strany nebudou vzájemně soupeřit ve volbách. 

Krátce po vydání A Fresh Start for Britain se konaly doplňovací volby ve Warringtonu 

v severozápadní Anglii v oblasti dominance labouristů, ve kterých se Roy Jenkins rozhodl 

ucházat se o znovuzvolení do dolní komory britského parlamentu. Roy Jenkins sice nezvítězil, 

nicméně získal slušných 42 procent hlasů. Co bylo ovšem podstatnější než samotný výsledek, 

byl vliv, jaký měly volby dopad na vznikající Alianci. SDP snažící se o zvolení Jenkinse tu 

totiž spolupracovala s místními liberálními aktivisty. Výsledek, který daleko předčil to, čeho 

by jedna ze stran mohla dosáhnout samostatně, tak byl jasným signálem, že spolupráce je 

oboustranně prospěšná. Stejně tak řeč Roye Jenkinse po prohraných volbách, ve kterém 

označil Warrington, svoji první volební prohru po 30 letech v politice za „zdaleka největší 

vítězství na jakém jsem se kdy podílel,“91 rezonovala dobře s pocity liberálů zvyklých na 

volební prohry. Tyto události připravily nejlepším možným způsobem půdu pro sjezd 

Liberální strany v Llandudnu v září roku 1981, kde byla aliance s SDP drtivou většinou 

liberálních delegátů schválena.92 Aliance byla na světě. 

Období okolo vzniku SDP a Aliance představuje vedle Lib-Lab paktu jednu z period 

nejsilnějšího liberálního vlivu na britskou politiku ve zkoumaném období. Tento vliv se sice 

v tentokrát neprojevil přímo na zákonech a vládní politice, neboť otěže moci pevně svírala 

Konzervativní strana v čele s Margaret Thatcherovou, ale byl přesto velmi významný. Vznik 

SDP a její aliance s liberály totiž na většinu desetiletí změnil politickou mapu Británie. Roy 

Jenkins, který má lví podíl na vzniku SDP, pro stranu od začátku počítal se spoluprací 

s liberály. Steelem vedená strana byla těmto snahám nakloněna a liberálové tak významným 

způsobem napomohli ke změně stranického systému. SDP by dost možná vznikla i nebýt 

liberálních nabídek ke spolupráci a reformování levého středu britské politiky, ale rozhodně 

by se sama neměla šanci stát významným hráčem s ambicemi vyhrávat parlamentní volby. 

                                                 
89 David Dutton, A History ..., s. 243-245. 
90 A Fresh Start for Britain in Hugh Stephenson, Glaret and Chips..., s. 187-189. 
91 Citováno z Chris Cook, A Short History..., s. 169. 
92 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 287. 
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4. první léta Aliance a volby 1983 

4. 1. První měsíce Aliance 

Aliance Liberální a Sociálně demokratické strany se v prvních měsících po svém vzniku těšila 

nevídané popularitě veřejnosti. V pravidelných měsíčních průzkumech popularity 

s organizace Gallup získávala Aliance pravidelně přes 40 procent.93 V tomto období se také 

Alianci mimořádně dařilo v doplňovacích volbách. Obzvlášť vítězství Shirley Williamsové 

v do té doby bezpečně konzervativním obvodu Crosby v listopadu 1981 bylo obrovským 

politickým triumfem.94 Jedinou vadou na kráse počátečního aliančního úspěchu bylo, že se 

zdálo, že celá popularita patří SDP. Téměř každý den se někdo z „Gangu čtyř“ objevil 

v televizi, čemuž se Steel nemohl rovnat. Očividná převaha SDP v tomto období probouzela 

vzájemnou nevraživost, jak ze strany liberálů, tak ze strany sociálních demokratů. Liberálové 

těžce nesli, že jejich historická strana je nyní ve stínu strany staré pouhých pár měsíců. 

Někteří sociální demokraté zas začali zvažovat, zda má aliance s liberály jakožto s rovnými 

partnery opravdu smysl.95 Tyto drobné nevraživosti měly jít brzy stranou, neboť se objevily 

mnohem vážnější a hlubší rozkoly, které se také projevily na určitém poklesu popularity 

Aliance.  

4. 2. Ideologické rozdíly a dělení mandátů 

Přestože se obě strany už dříve dohodly na širokých principech společné politiky, existovaly 

mezi jejich prioritami určité rozdíly. Dohoda byla o to složitější, že obě strany měly poněkud 

rozdílnou vnitřní strukturu. Zatímco v Liberální straně měly místní organizace značnou 

autonomii, SDP byla silně centristická, a tak nebylo vždy snadné se dohodnout. Zejména 

lokální liberální organizace se někdy těžko smiřovaly s kompromisy vedení strany.96 

Problém byl například v ekonomické politice. SDP totiž více zajímala úroveň ekonomického 

růstu než její dopady na životní prostředí, zatímco u liberálů tomu bylo naopak. Nejhlubší 

rozpory však panovaly na poli obrany. Zatímco v Liberální straně existovalo silné křídlo, jež 

preferovalo unilaterální jaderné odzbrojení, SDP, a nejvíce ze všech bývalý ministr obrany 

                                                 
93 Jeremy Josephs, Inside the Alliance..., s. 63. 
94 Chris Cook, A Short History..., s. 169-170. 
95 Jeremy Josephs, Inside the Alliance..., s. 63-64. 
96 Geoffrey Pridham, „Not so much a programme – more a  way of life: European perspectives on the British 
SDP/Liberal alliance“, Parliamentary Affairs 36, č. 1 (1983): 183-200, http://pa.oxfordjournals.org (staženo 15. 
4. 2012), s. 194. 
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David Owen, podporovala samostatný britský jaderný arzenál. Tyto rozpory pak způsobily, že 

společný program obou stran byl v některých otázkách poněkud vágní, velmi kompromisní a 

nepříliš inovativní.97 To se ale na popularitě Aliance neodrazilo zdaleka tolik, jako spory o 

rozdělení mandátů pro příští všeobecné parlamentní volby. 

Již v červnu 1981 se obě strany v prohlášení A Fresh Start for Britain dohodly, že spolu 

nebudou soupeřit ve volbách. V doplňovacích volbách se obě strany prostě střídaly, jak ale 

rozdělit mandáty pro všeobecné parlamentní volby? Jako první bylo potřeba vyřešit otázku 

v jakém poměru rozdělit volební obvody, v nichž se budou jednotlivé strany ucházet o 

zvolení. Obě strany se shodly na tom, že by měly postavit kandidáta jedné ze stran ve všech 

volebních obvodech Anglie, Skotska a Walesu, ale kdo kolik? Existovaly dvě základní 

varianty. Většina liberálů a část sociálních demokratů měla za to, že SDP by jako nová a 

nezavedená strana neměla stavět kandidáta v příliš mnoha volebních obvodech. Například 

Roy Jenkins jich pro SDP chtěl asi 150. Většina SDP v čele s Billem Rodgersem, který byl 

také za vyjednávání za SDP zodpovědný, se však zasahovala o přibližně paritní rozdělení 

volebních obvodů, což se jim také nakonec podařilo prosadit.98 Předběžná dohoda o rozdělení 

volebních obvodů obsahovala kromě celkové parity také přibližnou vyrovnanost99 počtu 

volebních obvodů v jednotlivých oblastech a regionech a navrhovala, aby se jednání o 

rozdělení konkrétních volebních obvodů uskutečnila mezi 31. říjnem 1981 a 31. březnem 

1982.100 Bylo to právě dohadování, který volební obvod připadne komu, jež se ukázalo být 

opravdovým problémem. Místní liberální organizace se totiž často odmítaly vzdát možnosti 

postavit možnosti postavit vlastního kandidáta ve prospěch kandidáta buďto naprosto 

neznámého, nebo v horším případě bývalého volebního soupeře.101 Jednání způsobila u Billa 

Rodgerse takovou úroveň frustrace, že v prosinci kvůli „neústupnosti liberálů“ veřejně 

přerušil jednání o rozdělení mandátů. Tato epizoda přitáhla pozornost veřejnosti k rozporům 

uvnitř Aliance a její popularita začala mírně klesat. Přestože se tento spor podařilo urovnat, 

mnozí věřili, že image Aliance jako jednotného bloku byl nenávratně poškozen.102 Jednání 

byla definitivně uzavřena až v druhé polovině roku 1982, s tím, že ve čtyřech volebních 

                                                 
97 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 290. 
98 Jeremy Josephs, Inside the Alliance..., s. 144-145. 
99 Poměr volebních obvodů v jednotlivých oblastech neměl za normálních okolností přesáhnout poměr 3:2. 
100 Guidelines for the Allocation of Seats in House of Commons between the SDP and the Liberals in Hugh 
Stephenson, Glaret and Chips..., s. 190-192. 
101 Matt Cole, „Breaking the Mould..., s. 288. 
102 David Dutton, A History..., s. 250. 
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obvodech se liberální kandidáti odmítli vzdát nominace ve prospěch SDP. V té době už ovšem 

Aliance u veřejnosti zdaleka nevedla tak dobře jako o rok dříve. 

4. 3. Úspěchy vládní politiky a válka o Falklandy 

Popularita Aliance začala klesat na přelomu let 1981 a1982 v souvislosti se spory o 

rozdělování volebních obvodů a také s tím, jak neortodoxní vládní ekonomická politika 

začínala konečně fungovat. Konzervativci v čele s Margaret Thatcherovou se vzdali snah o 

plnou zaměstnanost a soustředili se hlavně na boj s inflací, jenže trvalo až právě do přelomu 

let 1981 a 1982 než se jejich ekonomická politika začala opravdu fungovat.103 Úroveň 

podpory Aliance se stále držela na vysoké úrovni, což také umožnilo Jenkinsovo vítězství 

v doplňovacích volbách v Glasgow, Hillhead na 25. března 1981, čímž byl nyní celý „Gang 

čtyř“ zpátky v dolní sněmovně parlamentu. Jenkinsův návrat do parlamentu mu také umožnil 

stát se lídrem SDP, k čemuž došlo 7. července 1982.104  

Podpora Konzervativní strany tak od začátku roku 1982 díky prvním úspěchům vládní 

ekonomické politiky pomalu rostla. Krátce po doplňovacích volbách v Glasgow, Hillhead, 

ovšem přišlo něco, co trend růstu vládní popularity mnohonásobně znásobilo. Dne 2. dubna 

1982 totiž Argentina přepadla Falklandské ostrovy. Margaret Thatcherová zareagovala 

vysláním námořnictva za účelem znovuobsazení ostrovů. Veřejnost na tuto ráznou reakci a 

především její úspěch zareagovala vlnou patriotického nadšení, které se projevilo masivním 

nárůstem podpory vlády. V průběhu března se v průzkumech popularity Aliance dělila 

s labouristy o první místo s 33 procentní podporou voličů. V červenci, měsíc po osvobození 

hlavního města ostrovů Port Stanley, vedla Konzervativní strana průzkumy s pohodlnými 46 

procenty, zatímco Aliance se propadla na třetí místo s pouhými 24 procenty.105 

První skutečná volební zkouška Aliance, volby do místních zastupitelstev v květnu 1982, tak 

přišla v pro Alianci dost nevhodnou dobu. Konzervativní strana, která ještě několik týdnů 

před volbami figurovala v průzkumech až na třetím místě, volby ve světle vojenských 

úspěchů na Falklandských ostrovech vyhrála. Druhá Labouristická strana oproti 

předvolebnímu stavu ztratila, zatímco třetí Aliance si polepšila. Počet zastupitelů však zdaleka 

neodpovídal počtu obdržených hlasů. Zisk v průměru 28 procent hlasů stačil pouze na 
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obsazení zhruba desetiny z celkového počtu mandátů. Významný byl také rozdíl mezi 

výkonem obou aliančních partnerů. Převážně díky neúspěchu zastupitelů, kteří v přechozím 

období zběhli z Labouristické strany, totiž SDP v konečném výsledku ztratila, zatímco 

liberálové značně posílili. 106 Volební výsledek měl také jeden zajímavý efekt na vnitřní vývoj 

Aliance. Na rozdíl od situace z druhé poloviny roku 1981 to nyní byli liberálové, kteří váhali, 

zda aliance dvou rovnocenných partnerů správně vyjadřuje jejich postavení ve vztahu 

k popularitě u veřejnosti.107 Nejdůležitější ale bylo to, že se Alianci nepodařil zásadní volební 

průlom, a že pro něj bude potřeba výrazné navýšení počtu hlasů oproti tomu, co získaly 

v květnových volbách.108 Jeremy Josephs volební výsledek shrnul slovy: „Zakalené vody 

komunální politiky zůstaly nedotčené.“109 

Steel a Jenkins věděli, že obrovská počáteční podpora Aliance musí s postupem času 

poklesnout, neboť jim bylo jasné, že je zčásti tvořena protestními hlasy proti nepopulárním 

konzervativcům i labouristům.110 Nemohli ovšem tušit, jak s volebními preferencemi zamává 

vlna patriotismu způsobená válkou o Falklandy. Široký a obecný záběr Aliance, její největší 

výhoda při získávání hlasů, se v tomto případě ukázaly být slabinou, neboť si Aliance 

podporu veřejnosti na rozdíl od úžeji profilované Labouristické strany se stálejší voličskou 

základnou nedokázala udržet.111 K nárůstu podpory vlády Margaret Thatcherové v důsledku 

války o Falklandy tak došlo především na úkor Aliance. Ironií je, že Konzervativní strana, 

která z falklandské války tak prosperoval, nesla díky rozhodnutí stáhnout v rámci úspor 

námořní obranu ostrova část viny na propuknutí války. To se ovšem v podpoře voličů nijak 

neprojevilo a „falklandský faktor“ tak působil v britské politice jako veskrze 

prokonzervativní. „Falklandský faktor“ navíc díky obratné konzervativní propagandě, která 

využívala slovních spojení jako „rezolutní akce“ i u naprosto nesouvisejících problémů, 

vydržel v britské politice velice dlouho a rozhodně měl vliv i na výsledek voleb 1983.112 
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4. 4. Alianční program a spor o vedoucí úlohu v Alianci  

Začátkem roku 1983 bylo jasné, že Margaret Thatcherová bude chtít vypsat volby, dokud 

stále ještě funguje „falklandský efekt.“ V tomto světle bylo jasné, že Aliance potřebuje 

společný program, se kterým půjdou obě strany do voleb. Společný program Working 

together for Britain s odvážným podtitulem Progamme for Government obsahoval závazek 

během dvou let snížit nezaměstnanost o 1 milión, reformu státu blahobytu a tradiční témata 

volební reformy a devoluce.113 Program nebyl tentokrát přijat příliš příznivě, neboť díky 

kompromisům mezi oběma aliančními stranami nabízel málo nového v ekonomické politice, 

která byla opět nejdůležitějším tématem voleb.114 Společný program byl tedy vytvořen, 

zbývalo ještě určit aliančního lídra a tím pádem i kandidáta na premiéra. David Steel a Roy 

Jenkins spolu úzce spolupracovali již od schůzky v Bruselu v roce 1979. Osa Steel-Jenkins 

byla základním kamenem Aliance, právě tak, jako byla osa Steel-Callaghan základním 

kamenem Lib-Lab paktu o několik let dříve.115 Jenkins byl díky svým zkušenostem a věku 

považován za přirozeného lídra Aliance, ale Steel se těšil podstatně větší popularitě 

veřejnosti.116 Otázkou tedy bylo, kdo by se měl, který z nich se více hodí pro pozici lídra a 

premiérského kandidáta.  Steelovi osobně nečinilo problémy přiznat Jenkinsovi vedoucí 

úlohu. Liberální strana se však s tak snadnou Steelovou kapitulací odmítala smířit. Lídr 

Aliance tak dlouhou dobu nemohl být veřejně vyhlášen. Tato nejistota, kdo to vlastně v čele 

Aliance stojí, měla jediný efekt, a to sice pokles podpory a důvěry veřejnosti.117 Nakonec se 

Aliance rozhodla do voleb jít se dvěma lídry, s Jenkinsem jako premiérským kandidátem a se 

Steelem v čele kampaně.118  

4. 5. Volby 1983 a jejich důsledky 

Samotná volební kampaň proběhla pro Alianci SDP a Liberální strany dobře a do voleb tak 

obě strany vstupovaly s vysokými nadějemi. Samotný výsledek pak byl pro Alianci hořkým 

zklamáním. Navzdory zisku 25,4 procenta odevzdaných hlasů, což byl nejlepší výsledek 

liberálů od roku 1923, získala Aliance pouhých 23 mandátů.119 Výsledek byl o to drtivější, že 

druzí labouristé, kteří obdrželi jen o pouhé 2,2 procenta hlasů více, získali 209 mandátů. 
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Liberální strana, respektive Aliance liberálů a sociálních demokratů, zase jednou těžce 

doplatila na reálie britského volebního systému. Liberálové si v těchto volbách opět vedli 

významně lépe, než jejich alianční partner. Zatímco Liberální strana získala víc mandátů, než 

jich ztratila, pro SDP skončily volby katastrofou. Počet sociálně demokratických poslanců se 

snížil na pouhých šest, přičemž dva z „Gangu čtyř,“ Shirley Williamsová a William Rodgers 

nebyli znovuzvoleni.120 David Owen měl ovšem za to, že se jednalo o výsledek pro SDP 

nevýhodného rozdělení volebních obvodů.121  

Jasným vítězem voleb se tak opět stala Konzervativní strany Margaret Thatcherové s 397 

mandáty, což představovalo největší volební vítězství jedné ze stran od roku 1945. Obě 

nacionalistické strany, SNP a Plaid Cymru získaly opět pouhé dva mandáty.122 Parlamentní 

volby z června roku 1983 tak představují definitivní ukončení éry nestability britské politiky 

započaté v 70. letech. Neznamená to ovšem, že by se vše vrátilo do starých kolejí čistého 

bipartismu. Liberální strana a později Aliance Liberální strany a sociálních demokratů se 

během 70. a 80. let stala významným politickým subjektem, který byl pravidelně schopen 

získávat okolo 20 procent odevzdaných hlasů. V realitě britského volebního systému to sice 

neznamená, že strana získává množství mandátů srovnatelné s oběma největšími stranami, 

nicméně, jak dokazují příklady voleb v letech 1974 a 2010, někdy je to dost, na to, aby držela 

rovnováhu moci. 

 

5. Vliv Liberální strany na politiku UK 1974-1983 

Jaký byl tedy vliv Liberální strany na britskou politiku v celém období od únorových voleb 

1974 po volby roku 1983? Odpověď na tuto otázku se značně liší podle toho, se kterým 

významem slova politika pracujeme. V práci se zabývám primárně politikou ve smyslu 

politics, přesto se zde pokusím otázku zodpovědět pro všechny tři významy slova, tedy policy, 

politics i polity tak, jak byly definovány v úvodu. 

Vliv liberálů na britskou politiku ve smyslu policy, tedy ve smyslu konkrétních výstupů 

politiky, jako například konkrétních zákonů lze pozorovat v podstatě pouze během Lib-Lab 
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paktu 1977-1978. Konkrétní výstupy politiky jsou totiž logicky v moci toho, kdo ovládá 

parlamentní většinu. Vliv liberálů na policy UK je zajímavé a užitečné pozorovat především 

ve vztahu k prosazování liberální agendy (liberal policy), neboť na tom se nejlépe pozná, co 

z výstupů vládní politiky zapříčinila nebo ovlivnila Liberální strana. Jak vyplývá ze závěrů 

druhé kapitoly, liberálové byli během Lib-Lab paktu z nejrůznějších důvodů celkově mnohem 

úspěšnější v blokování a modifikaci vládních návrhů, než v prosazování vyloženě liberální 

agendy. Liberální straně se v období Lib-Lab paktu podařilo zablokovat v podstatě všechny 

zákony, které šly vyloženě proti liberální agendě. Pokud měly vládní návrhy s vlastní liberální 

agendou alespoň něco společného, často se jim je povedlo upravit tak, aby lépe odpovídaly 

liberálním představám. Vlastních návrhů se liberálům ale podařila prosadit pouhá hrstka. 

Hlavním přínosem liberálů v Lib-Lab paktu mělo tedy být zastavení výrazně levicového 

zákonodárství labouristů. To se jistě podařilo, i když je otázka,123 do jaké míry to byla zásluha 

liberálů a do jaké míry dodržování závazků IMF, od kterého si Callaghanova vláda musela 

půjčit. Argument zastavení socialismu v Británii navíc bledne v historických souvislostech, 

neboť pokud by Lib-Lab pakt nevznikl, labouristé by bez většiny v parlamentu těžko mohli 

něco prosadit, a Callaghan by tak pravděpodobně brzo vypsal volby, ve kterých by podle 

předvolebních průzkumů zvítězila Margaret Thatcherová. 

Vliv liberálů na britskou politiku ve smyslu politics, tedy ve smyslu soupeření politických 

stran, je podstatně větší a zahrnuje celé zkoumané období. Liberálové se z voleb v únoru 1974 

poprvé po druhé světové válce vynořili jako silný hráč na britském politickém kolbišti. 

Možná, že ne v počtu mandátů, ale rozhodně, co se počtu týká počtu hlasů. Liberálům se totiž 

podařilo přilákat více než polovinu počtu hlasů, který měla kterákoliv ze dvou velkých stran. 

Nově získaný liberální vliv mnohonásobně umocněný nerozhodným výsledkem voleb se 

okamžitě projevil, když se stávající konzervativní premiér Edward Heath pokusil s liberály 

vyjednat koalici. Jak jsem rozebral v první kapitole, okolnosti nebyly pro vznik koalice 

příznivé, a tak tentokrát vyšel liberální vliv vniveč. Říjnové volby, ve kterých liberálové část 

únorových zisků ztratili, ovšem vyprodukovaly další těsný výsledek, v jeho důsledku měla 

chvíle liberálů brzy přijít. Řeč je opět o Lib-Lab paktu, díky němuž se liberálové poprvé od 

druhé světové války opět podíleli na vládě. Liberální strana tak poprvé v druhé polovině 20. 

století dostala možnost zažít soupeření politických stran z jinak než z opozice. Na rozdíl od 

vlivu liberálů na britskou politiku ve smyslu policy však Lib-Lab paktem liberální vliv 

                                                 
123 David Dutton, A History ..., s. 230. 
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zdaleka nekončil, právě naopak. Díky krizi Labouristické strany, která následovala po volbách 

1979, jež jasně vyhráli konzervativci v čele s Margaret Thatcherovou, se měl liberální vliv na 

britskou politiku ve smyslu politics ještě prohloubit. Liberálové a zejména jejich tehdejší lídr 

David Steel totiž hráli významnou roli při vzniku SDP. Roy Jenkins, který se asi největší 

měrou zasloužil o založení Sociálně demokratické strany, by se totiž dle vlastních slov po 

návratu z Bruselu pravděpodobně stal nominálním liberálem a víceméně se stáhl z politiky, 

pokud by se mu nepodařilo povzbudit dostatečně silnou sociálně demokratickou politickou 

inciativu, která by mohla s liberály rovnocenně spolupracovat.124 David Steel Jenkinsovo 

snahy o vytvoření SDP vítal a podporoval. Navíc ujišťoval Jenkinse, že Liberální strana je 

připravena s tímto novým politickým uskupením úzce spolupracovat. Steel tak dal Jenkinsovi 

potřebné záruky, aby měly jeho snahy, jejichž cílem bylo zlomit systém dominance dvou 

stran, smysl. To se Alianci, jak je zřejmé z výsledků voleb roku 1983, nepodařilo. Podle 

výsledků bádání Ivora Crewea tomu tak bylo, protože se Alianci nepodařilo sesbírat podporu 

pro svoji politiku, jako spíše proti politice vládní i labouristické. Taková podpora pak rychle 

zmizelas návratem popularity vlády po válce o Falklandy.125 Nelze ovšem zanedbat vliv 

vzniku Aliance na soupeření politických stran ve volbách. Přestože se Alianci nepodařil 

zásadní průlom v oblastech tradičně ovládaných labouristy, podařilo se jí část hlasů 

labouristům odebrat, což se spolu s výkyvem labouristů doleva projevilo 18 let trvající vládou 

pravice. 

Vliv Liberální strany na britskou politiku ve smyslu polity, tedy na institucionální rámec 

politického systému, byl jednoznačně nejmenší. Liberální respektive alianční program 

sliboval sice reformu volebního systému, nicméně vzhledem k tomu, že Liberální strana nikdy 

v daném období volby nevyhrála, nepodařilo se z reformy nic prosadit. Nejblíže úspěchu byla 

strana opět v období Lib-Lab paktu, kdy se o změně volebního systému, i když pouze pro 

volby do Evropského parlamentu, alespoň hlasovalo. Návrh byl ovšem jasně poražen a 

liberálové se tak o reformu volebního systému snaží dodnes, prozatím neúspěšně. 

                                                 
124 David Dutton, A History ..., s. 239. 
125 Ivor Crewe, „Is the Britain’s ..., s. 305. 
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Závěr 

Období od voleb v únoru 1974 do voleb v červnu 1983 bylo jednoznačně obdobím největšího 

liberálního vlivu na britskou politiku od Druhé světové války po vznik vládní koalice 

Konzervativní strany a Liberálních demokratů v roce 2010. Jednalo se o období v poválečné 

Británii nebývalých politických změn. Dva těsně volební výsledky v roce 1974 ukázaly, že 

podpora dvou největších stran slábne. Přestože volby let 1979 a zejména 1983 skončil jasným 

vítězství jedné z tradičních stran, neznamenalo to, že byl tento trend zvrácen. Vždyť v roce 

1983 získala ve volbách třetí Aliance přes 25 procent hlasů, což by ve většině jiných 

volebních systémů znamenalo silnou pozici v parlamentu. Doby, kde si drtivou většinu hlasů 

rozdělily Konzervativní a Labouristická strana byly navždy pryč. 

Je logické, že v tomto období politických turbulencí, byla třetí strana v tomto již ne zcela čistě 

bipartijním systému silnější než za normálních okolností. Liberálové se dokonce v tomto 

období něco přes rok podíleli na vládě a měli možnost ovlivnit britskou politiku ve smyslu 

policy, což se jim jindy v období 1945-2010 nepodařilo. Liberální snahy o změnu volebního 

systému tedy o vliv na politiku ve smyslu polity byly stejně jako po celý zbytek poválečné 

historie až do současnosti neúspěšné, nicméně v roce 1977 se při hlasování o změně 

volebního systému do Evropského parlamentu na systém poměrného zastoupení dostali ke 

svému cíli nejblíže až do referenda o změně volebního systému v roce 2011. Nejvýznamněji 

se ovšem liberálové v tomto období podepsali na britské politice ve smyslu politics. Vznik 

SDP a Aliance otřásl britskou politikou a natrvalo změnil její tvář. 

 

Summary 

The paper explores the influence of the Liberal party on UK policy, politics and polity in 

1974-1983. The Liberal influence on British policy only manifested in the period of the Lib-

Lab pact in 1977-1978 because it is the only period when Liberals were part of the 

governmental parliamentary majority. Arguably, there was a stronger negative influence on 

the government policies than a positive one in a sense that the Liberals managed to stop or 
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change most of the policies they didn’t agree with but only managed to push through a few of 

their own proposals. The Liberal influence on the British politics of that time was greater and 

extended over the whole period. In 1974 the party re-emerged as strong player in British 

politics. Throughout the period they managed to attract large quantities of votes. In the reality 

of the British first past the post voting system it only meant a not-so-large number of 

mandates but it was sometimes enough to hold the balance. The most far reaching event as far 

as the party system is concerned was of course the birth of the Social Democratic Party and its 

Alliance with the Liberals. The emergence of a new strong centre-left political subject, 

although it ultimately failed to win an election and thereby “break the mould” of the two party 

system, significantly changed the political landscape of the country. There Liberal Party had 

no real influence on the polity of the UK but the 1977 poll on proportional representation 

voting system for European election which they lost was arguably the closest they got to 

changing the political system until the 2011 alternative vote referendum.
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