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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou vývoje vztahů mezi dvěma supervelmocemi 

studené války, Spojenými státy americkými a Svazem sovětských socialistických republik, 

v období polské krize na přelomu 70. a 80. let 20. století. Cílem práce bylo především pečlivé 

zrekonstruování událostí polské krize, zjištění jejích příčin, vlivů a důsledků na vzájemné 

vztahy supervelmocí.  

Úvod práce je věnován vývoji sovětsko-amerických vztahů v průběhu studené války, a 

to od jejího počátku až do vypuknutí polské krize v letech 1980 až 1981. Následně jsem 

rozebrala zahraniční politiku obou supervelmocí, její charakteristiku, hlavní aktéry i faktory, 

které ji nejvíce ovlivnily. 

Polsko se v 70. letech potýkalo s obrovskými hospodářskými problémy, s nimiž byly 

spojeny také sociální nepokoje. Ty v létě roku 1980 přerostly ve vlnu stávek, kterou 

dosavadní komunistický režim již nedokázal zvládnout. Polské události tak vyústily ve 

vyhlášení výjimečného stavu, který měl komunistický systém v Polsku „zachránit“.  

Polský převrat v 80. letech definitivně ukázal celému světu, že se komunistický systém 

může ve státech střední a východní Evropy udržet pouze silou. V mezinárodně politické 

situaci na počátku 80. let již nemohl Sovětský svaz nebrat ohledy na názory a postoje 

Spojených států i členských zemí Severoatlantického paktu. Americká represivní opatření, 

která následovala po sovětské invazi do Afghánistánu, se výrazně odrazila na hospodářství 

Sovětského svazu. To přispělo k rozhodnutí sovětského vedení neřešit polskou krizi 

vojenským zásahem za použití vojsk Varšavské smlouvy. Nástup Ronalda Reagana, který se 

netajil svými protikomunistickými názory, do čela Spojených států, byl jasným signálem, že 

vojenský zásah v Polsku by značně vyostřil americký přístup nejen k Polsku, ale především 

k Sovětskému svazu. Reaganova administrativa přijala vůči těmto zemím řadu opatření, která 

ve svých důsledcích přispěla k rozpadu sovětského impéria a ke konci studené války. 
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politika. 



 
 

Abstract: 

This Diploma thesis analyses the development of relationships between two 

superpowers of the Cold War, the United States of America and the Union of Soviet Socialist 

Republics, during the Polish crisis period at the turn of the 70’s and 80’s of the 20th century. 

The objective of the Thesis was, above all, to reconstruct carefully the Polish crisis events, to 

discover its reasons, effects and implications for mutual relationships of the superpowers. 

The introduction of the Thesis focuses on the development of the Soviet-American 

relationships in the course of the Cold War from its beginning to the Polish crisis outbreak. 

Consequently, the foreign policy of both superpowers, their characteristics, main actors and 

factors are analysed. 

In the 1970s, Poland struggled with enormous economic troubles which were also 

connected with social disorder. In summer of 1980, the disorder developed into a strike wave 

which the existing communist regime did not manage to get under control. The Polish events 

thus resulted in proclamation of the state of emergency which was supposed to “save” the 

communist system in Poland. 

The Polish coup d’état in the 1980s definitely showed to the entire world that the 

communist system can be maintained in the states of Central and Eastern Europe only by 

force. In the international political situation at the beginning of the 1980s, the Soviet Union 

could no longer have no regard to opinions and attitudes of the United States as well as 

member countries of the North Atlantic Pact. American repressive measures which followed 

the Soviet invasion into Afghanistan reflected dramatically upon the Soviet Union economy. 

It led to the Soviet leaders’ decision not to solve the Polish crisis by a military intervention 

using the Warsaw Pact troops. Commencement of Ronald Reagan’s presidency in the United 

States, who did not hide his anti-communist views, represented a clear signal that the military 

intervention in Poland would have considerably sharpened an American approach not only 

towards Poland but mainly the Soviet Union. Reagan’s administration accepted towards these 

countries a number of measures which contributed to decline of the Soviet empire and to the 

end of Cold War.  

 

Keywords: 

Cold War, Polish crisis, Soviet Union, United States, international relationships, foreign 
policy. 
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1 ÚVOD 
 

 Ve své diplomové práci jsem se zaměřila především na analýzu vývoje vztahů mezi 

dvěma supervelmocemi studené války, Svazem sovětských socialistických republik a 

Spojenými státy americkými, v období polské krize na přelomu 70. a 80. let. Toto téma jsem 

si vybrala proto, že nebylo v českém prostředí dosud takto komplexně zpracováno a je stále 

otevřeno novým interpretacím. Polská krize byla navíc významnou událostí, která měla na 

sovětsko-americké vztahy velmi výrazný vliv a jak ve své knize uvádí Petr Suchý: „Vývoj 

vztahů mezi supervelmocemi v osmdesátých letech dvacátého století náleží mezi nejdůležitější 

fenomény posledního desetiletí trvání studené války a poválečného období vůbec.“1  

 Cílem této práce bylo především pečlivé zrekonstruování událostí polské krize, zjištění 

jejích příčin, vlivu a důsledků na vzájemné vztahy supervelmocí. Pokusila jsem se objasnit, 

do jaké míry byla politika SSSR v období polské krize ovlivněna stanoviskem USA a také, 

jaký význam sovětské vedení tomuto stanovisku přisuzovalo. Mimo jiné jsem se věnovala i 

hypotéze, zda nástup Ronalda Reagana do čela Spojených států přinesl vyostření amerického 

přístupu ke komunistickému vedení v Polsku a v Moskvě, či nikoliv. A samozřejmě jsem se 

zaměřila také na problematiku možné sovětské intervence v Polsku a na případné zamýšlené 

reakce USA.  

 Diplomovou práci jsem rozdělila do pěti samostatných oddílů, ve kterých jsem se vždy 

podrobně věnovala jednotlivým tématům, událostem a v neposlední řadě i hypotézám s těmito 

tématy spojenými.  

 V úvodu celé práce jsem se zaměřila na vývoj sovětsko-amerických vztahů v průběhu 

studené války, a to od jejího počátku až do vypuknutí polské krize. Na jednotlivých 

konkrétních událostech a prohlášeních představitelů obou velmocí jsem zdokumentovala, jaké 

důvody vedly ke studené válce, jaký byl její průběh i důsledky, které pro politiku celého světa 

měla. Zařazení této kapitoly považuji za důležité proto, že díky tomu bylo možné pohlížet na 

sovětsko-americké vztahy komplexněji a porovnat vliv polské krize na vzájemné vztahy 

supervelmocí s jinými krizemi studené války.  

                                                 
1 SUCHÝ, Petr: Reagan a říše zla: vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 
1981 – 1989. Brno 2004, s. 5.  
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 Ve druhé kapitole jsem rozebrala americkou zahraniční politiku vůči Sovětskému 

svazu na počátku 80. let, její charakteristiku, hlavní aktéry i faktory, které měly na zahraniční 

politiku USA vůči SSSR největší vliv. Stejný postup jsem použila i v další kapitole pro rozbor 

sovětské zahraniční politiky vůči USA, opět v období počátku 80. let.  

 V předposlední části této práce jsem se podrobně zabývala polskou krizí, předpoklady 

pro její vypuknutí, jejím průběhem a v neposlední řadě i jejími důsledky, a to jak pro Polsko, 

tak i pro sovětsko-americké vztahy a její vliv na světovou politiku.  

 Závěr své diplomové práce jsem pak věnovala vývoji sovětsko-amerických vztahů 

během této polské krize. Zaměřila jsem se především na prohlášení představitelů obou 

supervelmocí a na jednotlivých událostech jsem rozebrala vývoj jejich vzájemných vztahů. 

Mimo jiné jsem se zabývala i možností sovětské intervence v Polsku, jejími možnými 

následky a případnou reakcí Spojených států. 

 K vypracování této diplomové práce jsem použila jak českou, tak i zahraniční 

literaturu, direktivy, prohlášení a memoranda čelních představitelů obou velmocí, odborné 

články, paměti i svědectví, která se dotýkají polské krize a vývoje vztahů mezi Sovětským 

svazem a Spojenými státy.   

 

1.1 Zhodnocení pramenů a literatury 
 

Literatury, která se zabývá mezinárodními vztahy z období studené války, je poměrně 

velké množství. Nicméně mohu konstatovat, že detailních analýz, které se věnují polské krizi, 

příliš mnoho není. Autoři se zabývají především studenou válkou jako celkem. Převládají 

práce západních a polských historiků, prací jejich ruských kolegů je k dispozici méně. U 

pamětí a svědectví tehdejších sovětských aktérů si navíc musíme dávat větší pozor na jejich 

skutečnou výpovědní hodnotu, než u pamětí z americké strany.  

 

1.1.1 Prameny 
 

 Mezi stěžejní dokumenty s vysokou výpovědní hodnotou, které jsem pro svoji práci 

použila, patří především prezidentské direktivy pro národní bezpečnost (National Security 
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Decision Directives, NSDD) Ronalda Reagana z období polské krize, které jsou uveřejněné na 

webových stránkách Federace amerických vědců (www.fas.org). Reaganovy projevy jsou pak 

dostupné v Reaganově prezidentské knihovně (www.reagan.utexas.edu). Protože polská krize 

vypukla již na konci prezidentského období Jimmyho Cartera, čerpala jsem některé informace 

i z Carterovy prezidentské knihovny (www.jimmycarterlibrary.org).  

Ze sovětské provenience jsem využila především zápisy z porad a jednání ÚV KSSS a 

vojenského velení vojsk Varšavské smlouvy, které se konaly v letech 1980 až 1981 a kde je 

možné zjistit sovětský přístup k této krizi i její hodnocení. Pro zpracování polské krize byl 

nepostradatelný také Cold War International History Project (CWIHP) Mezinárodního 

vědeckého centra Woodrowa Wilsona (http://www.wilsoncenter.org/program/cold-war-

international-history-project), který poskytuje především dokumenty a statě, vydávané 

v bulletinech „Cold War International History Project Bulletin“. Tyto dokumenty jsou 

většinou sovětské provenience. Použila jsem také Brežněvovy projevy a stati z let 1979 až 

1981. 

 

1.1.2 Paměti a svědectví 
 

 K pochopení vývoje sovětsko-amerických vztahů mi velmi pomohly paměti a 

svědectví účastníků jednotlivých událostí studené války. Pamětí je celá řada, ale jejich kvalita 

se značně liší. Pro nahlédnutí do zákulisí jednotlivých jednání a vývoje vzájemných vztahů 

byly nepostradatelné monumentální paměti Henry Kissingera2, poradce pro národní 

bezpečnost a ministra zahraničí dvou amerických prezidentů, Richarda Nixona a Geralda 

Forda, které jsem využila především v úvodní části své práce. Pro období počátku 80. let byly 

stěžejní paměti Carterova poradce pro národní bezpečnost Zbigniewa Brzezinského3, 

sovětského velvyslance v USA Anatolije Dobrynina4 a prezidenta Ronalda Reagana5. Velmi 

cenné pro popis činnosti americké vlády v období polské krize byly vzpomínky Richarda 

Pipese6, harvardského profesora a Reaganova poradce pro SSSR a východní Evropu. Polské 

krizi se věnují také krátké paměti tehdejšího amerického velvyslance v Polsku, Francise J. 

                                                 
2 KISSINGER, Henry: Roky v Bílém domě. Praha 2006. 
3 BRZEZINSKI, Zbigniew: Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977 – 1981. New 
York 1983.  
4 DOBRYNIN, Anatolij Fedorovič: In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War 
Presidents (1962 – 1986). New York 1995. 
5 REAGAN, Ronald: Život jednoho Američana. Paměti prezidenta. Praha 1998 (2. vydání). 
6 PIPES, Richard: Vixi: paměti nezařaditelného. Praha 2005.  
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Meehana, které byly vydány v rámci výše zmíněného Cold War International History 

Project7. Brežněvovy vzpomínky na sledované období se mi najít nepodařilo.  

 

1.1.3 Literatura 
 

 Pro základní analýzu dějin studené války a vývoj sovětsko-amerických vztahů jsem 

použila knihu Petra Luňáka Západ: Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Velmi 

dobrou orientaci mi poskytly také práce od Yvana van den Bergha8, Johna Lewise Gaddise9 a 

Raymonda L. Garthoffa10, které se velmi podrobně zabývají průběhem studené války i 

vzájemnými vztahy mezi oběma velmocemi. Velice důležitá pro mne byla také publikace 

Petra Suchého Reagan a říše zla. 

Pro historický vývoj Sovětského svazu i sovětského bloku je stěžejní kniha od trojice 

autorů Jiří Vykoupil, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman Východ: vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944 - 1989, která sleduje vývoj ve všech sovětských satelitech. Cenné byly 

i práce Briana Croziera11, Martina E. Malii12 a především Brežněv a východní Evropa: 1968 – 

1982 Jana Wannera.  

Klíčovými díly pro hlavní část mé diplomové práce ovšem byly publikace Polska 

rewolucja: Solidarność 1980 – 1981 Timothy Gartona Ashe, The United States, Western 

Europe and the Polish Crisis: International Relations in the Second Cold War Helene 

Sjursenové a knihy polských autorů Adama Michnika13, Łukasze Kamińského14 nebo 

Andrzeje Paczkowského15. Z prací českých historiků je pro sledované období důležitá práce 

Karla Durmana Útěk od praporů. 

                                                 
7 MEEHAN, Francis J.: Reflections on the Polish Crisis, CWIHP Bulletin 11, Winter 1998, s. 43 – 47.  
8 BERGHE, Yvan van den: Velké nedorozumění? Dějiny studené války (1917 – 1990). Praha 1996 
9 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Praha 2006; GADDIS, John Lewis: The United States and the End of the 
Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations. New York 1992.  
10 GARTHOFF, Raymond L.: Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. 
Washington, D. C. 1994.  
11 CROZIER, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004. 
12 MALIA, Martin E.: Sovětská tragédie: dějiny socialismu v Rusku v letech 1917 – 1991. Praha 2004. 
13 MICHNIK, Adam: Sokratov tieň: eseje a štúdie. Bratislava 1997.  
14 KAMIŃSKI, Łukasz a kol.: Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980 – 
1982. Warszawa 2006 – 2007. 
15 PACZKOWSKI, Andrzej: Droga do „mniejszego zła“. Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980 – styczeń 
1982. Kraków 2002. 
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Studené válce a vztahům mezi oběma supervelmocemi se samozřejmě věnuje mnohem 

více relevantní literatury. Nebylo možné prostudovat všechnu dostupnou literaturu a byla 

jsem proto nucena čerpat jen z její určité části, která je uvedena v seznamu literatury na konci 

této práce.  

 

1.1.4 Články a studie 
  

 Článků a studií k tématu této diplomové práce existuje poměrně velké množství. 

Naprosto stěžejní a klíčové studie se nacházejí v již zmiňovaném Cold War International 

History Project (CWIHP). Polské krizi se věnuje například studie The Soviet Non-Invasion of 

Poland in 1980/81 and the End of the Cold War z pera amerického historika českého původu 

Vojtecha Mastného nebo studie Soviet Deliberations during the Polish Crisis, 1980 – 1981 od 

Marka Kramera. Velmi cenné byly také články ze sborníku Solidarita: Polské nezávislé 

odbory od svého vzniku až po vyhlášení výjimečného stavu.   
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2 VÝVOJ SOVĚTSKO-AMERICKÝCH VZTAHŮ 
V PRŮBĚHU STUDENÉ VÁLKY 

 

 Poprvé použil termín „studená válka“ v roce 1945 novinář George Orwell. Nazval tak 

ideologický střet mezi Sovětským svazem a západními mocnostmi. K popisu válečného napětí 

mezi Východem a Západem jej použil americký finančník a politický poradce Bernard 

Baruch16.   

 Tímto pojmem, studená válka, se označuje období politických sporů, vojenského 

napětí, hospodářské konkurence a v neposlední řadě i období zástupných válek. Tento 

dlouhodobý konflikt vypukl po skončení druhé světové války, zhruba v roce 1946, a trval 

v podstatě až do zániku SSSR v roce 1991.17  

 Celé toto období můžeme rozdělit do čtyř fází:  

• 1. fáze – období těsně po skončení druhé světové války až do ukončení války 

v Koreji, tedy od roku 1946 do roku 1953, které je označováno jako období 

„zadržování komunismu“ (snaha zamezit expanzi komunismu) 

• 2. fáze – období mezi lety 1953 a 1960, které je označováno jako období 

„zatlačování komunismu“ 

• 3. fáze – období 60. let, označované jako „druhé období zadržování 

komunismu“  

• 4. fáze – 70. a 80. léta, „období uvolňování“, kdy již dochází k uvolňování 

mezinárodních vztahů  

 

2.1 První fáze studené války (1946 – 1953) 
 

 V poválečném období se bývalí spojenci (SSSR a USA) neshodli především 

v názorech na uspořádání světa. Neshoda panovala ale také v politické filozofii. Sovětský 

svaz po druhé světové válce vybudoval tzv. východní blok, jehož členy byly státy střední a 

                                                 
16 Bernard Baruch (19. 8. 1870 – 20. 6. 1965) byl americký finančník, státník a politický poradce prezidentů 
Woodrowa Wilsona a Franklina Delano Roosevelta. V roce 1946 ho prezident Harry S. Truman jmenoval 
zástupcem USA v Komisi OSN pro atomovou energii. 
17 BRADLEY, John F. N.: Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha 
1994, s. 14. 



15 
 

východní Evropy. V těchto státech si svoji moc v roce 1955 ještě více upevnil vytvořením 

vojenského paktu, Varšavskou smlouvou18. Naproti tomu Spojené státy spolu se státy západní 

Evropy tvořily tzv. západní blok, ve kterém se po válce prosadila doktrína zadržování 

komunismu.  

 Vzhledem k tomu, že oba bloky disponovaly jadernými zbraněmi, zůstala studená 

válka opravdu pouze „studenou“. Obě strany proti sobě využívaly nejrůznější manévry 

především proto, aby zjistily limity akceschopnosti a slabiny druhé strany. Boj byl veden 

spíše nevojenskými prostředky. Jednalo se především o propagandistické kampaně, 

diplomatické souboje, ale také skutečné lokální války, ve kterých ovšem nikdy nedošlo 

k přímému střetu mezi oběma supervelmocemi.19  

 V březnu roku 1947 byla ve Spojených státech přijata tzv. Trumanova doktrína, ve 

které byla vyjádřena nutnost čelit komunistické agresi kdekoliv na světě, a to v zájmu národní 

bezpečnosti. Vyhlášením této doktríny převzaly USA vědomě odpovědnost za osud a vývoj 

celého demokratického světa. Pro rychlejší obnovu válkou poničené Evropy vyhlásily 

Spojené státy v roce 1947 Marshallův plán20. Sovětský svaz ale pařížské jednání o tomto 

plánu po několika dnech opustil a nedovolil, aby jakýkoliv stát východního bloku tento plán 

přijal.21   

 Tyto události, vyhlášení Trumanovy doktríny a Marshallova plánu, urychlily rozdělení 

nejen Evropy, ale i celého světa. Sovětský svaz začal již naprosto nezastřeně upevňovat 

nadvládu ve své zájmové sféře a 25. ledna 1949 země východního bloku založily Radu 

vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)22. Naproti tomu západní blok v roce 1949 směřoval 

k založení Severoatlantické aliance (NATO)23. SSSR také uzavřel spojenectví s nově vzniklou 

komunistickou Čínskou lidovou republikou. V reakci na tento akt USA rozšířily doktrínu 

zadržování komunismu i do Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Snažily se tím zabránit vzniku 
                                                 
18 Varšavská smlouva byl vojenský pakt existující v letech 1955 až 1991. Vznikl na základě „Smlouvy o 
přátelství, spolupráci a vzájemné spolupráci“ podepsané 14. května 1955 Albánií, Bulharskem, 
Československem, Maďarskem, NDR, Polskem, Rumunskem a SSSR ve Varšavě.  
19 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 12.  
20 Marshallův plán, oficiálně Plán evropské obnovy, byl přijat americkým Kongresem 3. dubna 1948 s cílem 
pomoci poválečné Evropě. Plán přispěl k hospodářské rekonstrukci západní Evropy, obnovil průmysl, 
zemědělství a oživil mezinárodní obchod. Spojené státy si touto hospodářskou pomocí zabezpečily vliv a prestiž 
v Evropě.  
21 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Praha 2006, s. 34. 
22 Rada vzájemné hospodářské pomoci byla obchodní organizace sdružující státy sovětského bloku. V podstatě 
se jednalo o mocenský nástroj pro centrální ovládání ekonomiky socialistických států Sovětským svazem. 
Zakládajícími členy RVHP byly 5. ledna 1949 Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a 
SSSR. Rozpuštěna byla 28. června 1991.  
23 Severoatlantická aliance je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt. Byl založen 4. dubna 1949 podpisem 
Severoatlantické smlouvy dvanácti státy. Aliance existuje dodnes, sídlí v Bruselu a nyní má celkem 28 členů.   
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revolučních hnutí vedených komunistickými stranami, které byly často podporovány a 

financovány přímo Sovětským svazem.24  

 Jedním z nejdůležitějších zdrojů narůstajícího napětí mezi supervelmocemi byla 

německá otázka. Vyhlášení měnové reformy v roce 1948 vedlo k první berlínské krizi.25 

Sovětské vedení na reformu zareagovalo přerušením dodávek elektrické energie do západních 

sektorů a následně i uzavřením všech přístupových cest do Západního Berlína. Díky zřízení 

leteckého mostu26 pro zásobování města potravinami a spotřebním zbožím, ale také uhlím pro 

výrobu elektrické energie, benzínem, léky a stavebním materiálem, blokáda nesplnila svůj 

účel a byla o rok později ukončena. V roce 1949 byly také vytvořeny dva německé státy, 

Spolková republika Německo (SRN) a Německá demokratická republika (NDR). Z NDR ale 

každoročně do SRN odcházely tisíce odborníků a intelektuálů. Proto sovětský vůdce Nikita 

Chruščov27 požadoval změnu statutu Západního Berlína. Veškerá jednání velmocí o 

neutralizaci Západního Berlína nebo o jeho začlenění do NDR ovšem skončila nezdarem. 

V důsledku těchto neúspěšných jednání nechalo nakonec východoněmecké vedení postavit 

kolem západní části Berlína berlínskou zeď. A právě výstavba této zdi se stala posledním 

aktem, ukončujícím urputný boj o rozdělení poválečné Evropy, který započal ihned po 

skončení druhé světové války. 

 Avšak v popředí zájmu sovětských vůdců nebyla pouze Evropa a její rozdělení. 

V tomto poválečném období dochází k silné expanzi komunistických struktur do všech částí 

světa. Významným místem střetu obou ideologií se brzy stala východní Asie. Rozdělením 

Korejského poloostrova na dva ideologicky protikladné státy vznikl prostor pro změnu 

charakteru studené války na válku „horkou“.28 Tzv. Dullesova29 pyramidová teze30 (stane-li se 

obětí komunismu další země, vyvolá to lavinovou reakci a její konec by měl pro světovou 

stabilitu nedozírné následky) napětí na Korejském poloostrově ještě posilovala.   

                                                 
24 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 30. 
25 LITERA, Bohuslav: Studená válka. Mezinárodní vztahy 1945 – 1963. Jinočany 1993, s. 26. 
26 MILLER, Roger Gene: To Save a City: the Berlin Airlift, 1948 – 1949. Texas 2000, s. 16. 
27 Nikita Sergejevič Chruščov (15. 4. 1894 – 11. 9. 1971) byl sovětský politik a vůdce, který v letech 1953 až 
1964 zastával funkci prvního tajemníka ÚV KSSS a v letech 1958 až 1964 post předsedy rady ministrů SSSR.  
28 CROZIER, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004, s. 89. 
29 Allen Welsh Dulles (7. 4. 1893 – 29. 1. 1969) byl americký diplomat, právník a dlouholetý ředitel americké 
zpravodajské služby (CIA). 
30 MOSLEY, Leonard: Dulles: a Biography of Eleanor, Allen, and John Foster Dulles and Their Family 
Network. New York 1978, s. 46. 
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Dne 25. června 1950 severokorejská pravidelná armáda překročila 38. rovnoběžku a 

vstoupila do Jižní Koreje. Tím vypukla Korejská válka.31 Americký prezident Harry Truman32 

a ministr financí Dean Acheson33 se domnívali, že: „korejský konflikt je součástí expanze 

komunismu.“34 Rozhodli se proto Jižní Koreu podpořit. Ovšem ve chvíli, kdy se 

severokorejská armáda musela stáhnout až k hranici s Čínou, se do konfliktu zapojila nejen 

Čína, ale i Sovětský svaz. Zapojení SSSR do konfliktu probíhalo pod přísným utajením 

(sovětští piloti létali v čínských uniformách a v čínských letadlech). Spojenecké jednotky byly 

donuceny k ústupu. Jak později vyplynulo z různých prohlášení, v tuto chvíli prezident 

Truman poprvé vážně uvažoval o tom, že použije balistické rakety s jadernými hlavicemi35, 

které byly uloženy v amerických skladech v Japonsku na Okinawě. K jejich použití ale 

naštěstí nedošlo. Znamenalo by to, vzhledem k utajené účasti Sovětského svazu a Číny v této 

válce, rozpoutání třetí světové války.   

 V roce 1953, posledním roce Korejské války, nastoupil do úřadu amerického 

prezidenta generál Dwight David Eisenhower36, který si uvědomoval závažnost použití 

jaderných zbraní a raději vyslal do Koreje další posily. Válka se dostala do silné pasivity. 

Z iniciativy sovětských vůdců bylo nakonec zorganizováno několik mírových jednání. 

Výsledkem těchto jednání byla dohoda o příměří, což znamenalo smír, ale nikoliv mír. Tato 

dohoda mezi oběma zeměmi platí dodnes.37  

 Korejská válka byla prvním vojenským střetnutím, kde do boje proti agresorovi 

zasáhly jednotky Organizace spojených národů. A jak ve své knize uvedl Daniel Kamas: 

„Původní mocenský boj v Koreji se změnil ze střetnutí mezi světovým komunismem a 

demokratickým světem na zástupnou válku obou supervelmocí, na první „testovací“ konflikt 

studené války.“38  

                                                 
31 KISSINGER, Henry: Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha 1997 (2. opravené 
vydání), s. 477.  
32 Harry S. Truman (8. 5. 1884 – 26. 12. 1972) byl v letech 1945 až 1953 33. prezidentem Spojených států. Tzv. 
Trumanovou doktrínou (viz výše) vytyčil základní postoj USA vůči rozpínání komunismu. 
33 Dean Gooderham Acheson (11. 4. 1893 – 12. 10. 1971) byl americký právník a politik. Už od 30. let působil 
na ministerstvu financí a ministerstvu zahraniční. V letech 1949 – 1953 vykonával funkci ministra zahraničí. 
34BERGHE, Ivan van den: Velké nedorozumění? Dějiny studené války (1917 – 1991). Praha 1996, s. 88. 
35 NITZE, Paul H.: From Hiroshima to Glasnost: at the center of decision: a memoir of five perilous decades. 
New York 1989, s. 240.  
36 Dwight David Eisenhower (14. 10. 1890 – 28. 3. 1969) byl americký generál a v letech 1953 až 1961 34. 
prezident Spojených států. V lednu 1957 vyhlásil tzv. Eisenhowerovu doktrínu poskytující ekonomickou a 
vojenskou pomoc zemím, které byly ohroženy šířením komunismu.  
37 VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského 
bloku 1944 – 1989. Praha 2000, s. 77.  
38 KAMAS, Daniel: Křídla nad Koreou 1950 – 1953: první střetnutí proudových letounů v dějinách. Olomouc 
1999, s. 48.  
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2.2 Druhá fáze studené války (1953 – 1960)  
 

 Po smrti J. V. Stalina v roce 1953 a zvolení N. S. Chruščova generálním tajemníkem 

ÚV KSSS, nastalo mírné uvolnění poměrů v Sovětském svazu a tím i v mezinárodních 

vztazích. V tomto období se americký prezident Dwight David Eisenhower snažil v rámci své 

diplomacie se SSSR více komunikovat. Dokonce je možné konstatovat, že došlo k „oteplení“ 

vztahů mezi oběma velmocemi.39 Ovšem v americké zahraniční politice se nejvíce projevoval 

ministr zahraničí John Foster Dulles40, který oproti dosavadní Trumanově doktríně 

„zadržování komunismu“ podporoval politiku „zatlačování komunismu“. Věděl, že není 

možné vojenské osvobozování zemí komunistického bloku, ale věřil, že se tento blok může 

zhroutit zevnitř.  

 Sovětský svaz byl v tomto období nucen řešit řadu problémů ve svých satelitních 

zemích. V Československu probíhaly bouřlivé demonstrace proti měnové reformě, ale byly 

potlačeny za pomoci armády a Lidových milicí. Lidové povstání probíhalo i v Německé 

demokratické republice, kde ho brutálně potlačil maršál Sovětského svazu, Lavrentij Berija41. 

 V květnu roku 1955 země východního bloku založily vojenský pakt, Varšavskou 

smlouvu. Tento pakt měl tvořit protiváhu NATO, ale formálně byl vytvořen jako reakce na 

zřízení Západoevropské unie42 a na tzv. Pařížskou dohodu, která umožnila vstup SRN právě 

do NATO.  

 Ve dnech 18. až 23. července 1955 se konala Ženevská konference, první setkání 

představitelů vítězných mocností protifašistické koalice, Sovětského svazu, Spojených států, 

Velké Británie a Francie. Tato konference se stala projevem zmírnění napětí v mezinárodních 

vztazích. Předsedové vlád všech čtyř velmocí si vyměnili názory na hlavní mezinárodní 

politické problémy, celoevropskou bezpečnost a diskutovali i o rozvoji vztahů mezi 

Východem a Západem. SSSR na tomto jednání předložil návrh celoevropské smlouvy o 

kolektivní bezpečnosti, a to včetně vytvoření poradního politického orgánu. Následně se 

                                                 
39 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 83 – 84.  
40 John Foster Dulles (25. 2. 1888 – 24. 5. 1959) byl americký diplomat a politik. V letech 1953 až 1959, za 
vlády prezidenta Eisenhowera, vykonával funkci ministra zahraničí. Byl rozhodným odpůrcem komunismu a 
jedním z hlavních architektů studené války.  
41 Lavrentij Pavlovič Berija (29. 3. 1899 – 23. 12. 1953) byl sovětský politik a jeden z vykonavatelů Stalinových 
čistek ve 30. letech. Od roku 1940 je jako šéf ministerstva vnitra řídil. Po Stalinově smrti prohrál v souboji o 
moc a byl za podíl na Stalinových zločinech a za zločiny vlastní odsouzen k smrti a popraven.  
42 Západoevropská unie (ZEU) byla mezivládní vojenská a obranná organizace. Vznikla rozšířením Bruselského 
paktu o Itálii a Spolkovou republiku Německo prostřednictvím Pařížských dohod uzavřených 23. října 1954. 
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v Ženevě konalo také setkání ministrů zahraničních věcí, avšak v důsledku postoje západních 

velmocí nepřineslo žádné konkrétní výsledky.  

 Hned následující rok ovšem došlo k opětnému ochlazení mezinárodních vztahů. 

Mohlo za to vypuknutí tzv. Suezské krize, která eskalovala na přelomu října a listopadu roku 

1956. Hlavními aktéry této krize byli Egypt, Velká Británie, Francie, Izrael, Spojené státy a 

Sovětský svaz.43  

 Egyptský prezident Gamál Násir44 si vymohl odchod britských ozbrojených sil ze 

Suezského průplavu. Nicméně Suezský průplav měl zůstat majetkem britsko-francouzské 

Společnosti Suezského průplavu. V roce 1956 se Násir rozhodl postavit Asuánskou přehradu, 

ovšem potřeboval finanční půjčku na financování tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že 

Spojené státy s poskytnutím půjčky váhaly, Násir v reakci na to uznal za legitimní 

komunistický režim v Číně. To způsobilo, že USA poskytnutí materiálně-vojenské pomoci 

odmítly. Egyptský prezident proto o pomoc požádal Sovětský svaz, který jeho žádosti 

neprodleně vyhověl. Následně Násir znárodnil Společnost Suezského průplavu, což však byla 

přímá cesta k vypuknutí Suezské krize. Britský premiér Anthony Eden45 požádal o přípravu 

invaze do Egypta. Ovšem ze strany Spojených států nemohl před volbami nového amerického 

prezidenta očekávat žádnou větší pomoc a podporu. V říjnu roku 1956, po neúspěšných 

jednáních o mezinárodní správě Suezu, se zástupci Velké Británie, Francie a Izraele domluvili 

na společném útoku proti Egyptu. Organizace spojených národů však 2. listopadu 1956 

schválila rezoluci, která všechny zúčastněné strany vyzývala k ukončení válečných operací a 

ke stažení vojsk z obsazených území. Americká vláda se v tomto okamžiku přiklonila 

k dodržování Charty Spojených národů. Paradoxně se tak USA ocitly na stejné straně se 

Sovětským svazem.46 Francie i Velká Británie byly nakonec pod spojeným americko-

sovětským tlakem donuceny stáhnout z Egypta své vojenské síly. A jak ve své knize uvádí Jiří 

Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman: „Egypt se sice nestal sovětským satelitem, 

byl však ve stále větší míře závislý na sovětské ekonomické a vojenské podpoře.“47  

                                                 
43 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 134 – 136.  
44 Gamál Abd an-Násir (15. 1. 1918 – 28. 9. 1970) byl v letech 1956 až 1970 egyptským prezidentem. V roce 
1952 byl v čele vojenského převratu, který svrhl dosavadního krále Farúka I. Od roku 1953 vykonával funkci 
vrchního velitele ozbrojených sil, v roce 1954 se stal předsedou vlády a v roce 1956 prezidentem.  
45 Anthony Eden (12. 6. 1897 – 14. 1. 1977) byl britský státník, člen Konzervativní strany a premiér. Po tři 
funkční období zastával také funkci ministra zahraničí.  
46 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 134 – 136. 
47 VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského 
bloku 1944 – 1989. Praha 2000, s. 328.  
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 Nejvíce z celé této situace vytěžil Sovětský svaz, a to s naprosto minimálními náklady. 

Nejen, že celá tato krize kryla dění v Maďarsku, kde právě v této době SSSR tvrdě potlačoval 

maďarské povstání, a tak zde mohlo dojít k „vyřešení“ situace bez větší pozornosti Západu, 

ale Sovětský svaz také získal vliv v arabských zemích. Východ vyšel z této krize jako vítěz a 

Západ byl protentokrát poražen. V reakci na výsledek Suezské krize vyhlásil roku 1957 

prezident Eisenhower tzv. Eisenhowerovu doktrínu, která si kladla za cíl poskytovat státům 

ohroženým komunismem pomoc nejen ekonomickou, ale i vojenskou. 

 

2.3 Třetí fáze studené války (60. léta) 
 

 Napětí v mezinárodních vztazích se ale neustále přiostřovalo. Důvodem byla 

především nedořešená situace kolem Německa a uzavření mírové smlouvy. Západní velmoci 

neuznávaly vládu NDR, trvaly na svobodných volbách v celém Německu a vytvoření 

celoněmecké vlády. Oproti tomu vláda SSSR podporovala východoněmecký návrh na 

okamžité uzavření mírové smlouvy. Walter Ulbricht48 v říjnu 1957 prohlásil: „Celý Berlín 

leží na teritoriu NDR. Celý Berlín patří k území pod suverenitou NDR. Pravomoc západních 

okupačních sil nemá již dlouho žádný legální základ v Berlíně.“49 Na podzim roku 1958 si 

vlády čtyř velmoci, SRN a NDR vzájemně zasílaly nóty, které ve své podstatě nevedly 

k žádnému řešení. John Foster Dulles k tomu 24. listopadu 1958 řekl: „Jakýkoliv ruský pokus 

přinutit západní spojence, aby odešli z Berlína, by se setkal s jednotou a rozhodností.“50  

 Veškerá jednání a konference nevedly ke shodě a berlínská otázka tak stále zůstávala 

nevyřešena, a to ve své podstatě až do roku 1961. V červnu toho roku se spolu ve Vídni 

setkali Nikita Chruščov a nový americký prezident John F. Kennedy51, který zvítězil 

v prezidentských volbách v listopadu roku 1960. Ale ani na této schůzce nedošlo v této otázce 

k žádné podstatné dohodě. 

 V červenci roku 1961 vydaly úřady Východního Berlína několik omezení, především 

omezení volného pohybu osob přes hranice mezi zónami. Díky tomu prudce stoupal počet 

uprchlíků, kteří hledali azyl v Západním Berlíně. To vedlo pouze k tomu, že v ranních 

                                                 
48 Walter Ulbricht (30. 6. 1893 – 1. 8. 1973) byl významný německý komunistický politik a v letech 1950 až 
1971 generální tajemník Jednotné socialistické strany Německa.  
49 KLEMPERA, Radek: Druhá berlínská krize, 1995, dostupné na http://klempera.tripod.com/2bekrize.htm.  
50 Tamtéž. 
51 John Fitzgerald Kennedy (29. 5. 1917 – 22. 11. 1963) byl 35. prezidentem Spojených států. Je považován za 
ikonu amerického liberalismu.  
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hodinách 13. srpna 1961 uzavřely úřady NDR hranice mezi Východním a Západním Berlínem 

a také hranice mezi Západním Berlínem a okolním územím NDR. Opatření měla zůstat 

v platnosti až do uzavření mírové smlouvy. Uzavření hranic vedlo k přerušení veškeré 

dopravy mezi oběma částmi Berlína. Během noci ze 17. na 18. srpna pak komunističtí dělníci 

postavili dvoumetrovou betonovou zeď, opatřenou ostnatým drátem.52 V noci na 22. srpna 

východoněmecké úřady vydaly další dodatečná omezení: 

• zřízení „země nikoho“ po obou stranách hranice v šířce 100 metrů 

• snížení počtu přechodů hranice ze 13 na 6 

• zavedení zvláštních víz pro obyvatele Západního Berlína, která měla omezit vstup 

„špionů a provokatérů“ do východního sektoru  

Nejvážnější hrozbou třetí fáze studené války se však stala tzv. Karibská krize. 

Demokratický prezident John F. Kennedy byl od počátku své politické dráhy přesvědčen o 

tom, že je velmi nereálné očekávat dobré vztahy se SSSR. Hájil proto protikomunistický 

trend. Vývoj situace na Kubě jej velmi zneklidňoval a varoval, že bude ze všech sil 

podporovat boj proti agresi nebo diverzi kdekoliv na americkém kontinentu.53 

 Po dlouhé partyzánské válce se na Kubě dostal k moci Fidel Castro54. Vzájemné 

vztahy mezi Spojenými státy a Kubou se v té době neustále zhoršovaly. Mohlo za to 

především znárodňování amerických podniků na Kubě. Výsledkem bylo to, že 3. ledna 1961 

přerušily USA s Kubou veškeré diplomatické styky. Jako svého ochránce a spojence si proto 

Fidel Castro vybral SSSR. Chruščov se o dění na Kubě zajímal již od roku 1960. V únoru 

roku 1960 vyslal na Kubu člena politbyra ÚV KSSS Anastáze Mikojana55. Ten vyšel vstříc 

všem Castrovým požadavkům, včetně výcviku policejních složek, výstavby armády i 

ekonomické pomoci. A po neúspěšných hospodářských reformách Fidela Castra se tak Kuba 

dostala do silné závislosti na Sovětském svazu.  

 V dubnu roku 1961 se uskutečnila dlouho plánovaná invaze, která byla výsledkem 

americké podpory kubánským exulantům. Jednotky emigrantů se vylodily v Zátoce sviní, aby 

svrhly Castrův režim, ale i přes americkou výzbroj byly rychle poraženy. Castro si tímto 

vítězstvím posílil svoji pozici nejen doma, ale i v celé Latinské Americe. V té době nastolil 

                                                 
52 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 113 – 119.  
53 DALLEK, Robert: Nedokončený život: John F. Kennedy 1917 – 1963. Praha 2006, s. 288. 
54 Fidel Alejandro Castro Ruz (13. 8. 1926) je bývalý kubánský prezident a premiér, revolucionář a někdejší 
první tajemník Komunistické strany Kuby.  
55 Anastáz Ivanovič Mikojan (25. 11. 1895 – 21. 10. 1978) byl sovětský státník arménského původu, který byl 
politicky činný za éry Stalina a Chruščova.  
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nový radikální směr své politiky, ve kterém následoval sovětský politický model. Tím se 

ovšem postupně dostal do rozporu s ostatními státy Latinské Ameriky. Kuba byla následně 

vyloučena z Organizace amerických států (OAS)56. Kennedy se mezitím snažil zmírnit 

následky krize ustavením vyšetřovací komise a odvoláním Allena Dullese z funkce šéfa CIA. 

Důležitá však byla reakce Sovětského svazu. Prvotní smířlivá memoranda záhy vystřídaly 

útoky a obviňování. Chruščov se ujal iniciativy. Chtěl totiž v Latinské Americe zajistit šíření 

komunismu. Jak ve své knize uvádí Andrej Zubov: „V letech 1961 až 1962 Chruščovovy 

aktivity postupně vedly k nejhlubší krizi studené války, jež hrozila vypuknutím přímé 

ozbrojené konfrontace mezi SSSR a USA.“57  

 V Sovětském svazu v té době vzrostly hospodářské problémy do té míry, že nastávaly 

zásobovací obtíže, docházelo ke zvyšování cen základních potravin a objevovaly se dokonce i 

náznaky sociálního neklidu. Aby Chruščov posílil svoji pozici a prokázal schopnost řídit 

světový komunismus, chtěl využít právě situace kolem Kuby. Začátkem roku 1962 proto 

začal pracovat na plánu vybudovat na Kubě raketové základny. Tento krok zdůvodňoval 

především permanentním ohrožením Kuby ze strany Spojených států a také jako odpověď na 

rozmístění amerických raket na území Turecka a Itálie.58   

 Dne 4. září 1962 varoval prezident Kennedy ve svém veřejném vystoupení před 

rozmístěním jakýchkoli zbraní na Kubě i na celém americkém kontinentu. Moskva na to 

reagovala prohlášením, že posílané zbraně jsou určeny výhradně na obranu. Zapřela tak 

jakékoliv útočné zbraně. Teprve v polovině října získaly Spojené státy důkaz o budování 

raketových základen a jejich zásobení raketami. Kennedy vytvořil početný výbor, který mu 

měl poskytnout analýzu dané situace a návrhy jejího řešení. V tomto výboru ze začátku 

převažoval názor o nutnosti vojenského útoku na Kubu, kterým by byly budované raketové 

základny zničeny. Toto řešení však Kennedymu nevyhovovalo. Chtěl spíše zahájit rozsáhlou 

blokádu Kuby a donutit tak Sovětský svaz opustit toto území. Ve svém televizním projevu 22. 

října 1962 mimo jiné uvedl: „Vyzývám předsedu Chruščova, aby zastavil a eliminoval toto 

pokradmé, nezodpovědné a provokativní ohrožení světového míru a stabilních vztahů mezi 

našimi dvěma národy. Dále jej vyzývám, aby upustil od snah o světovládu a připojil se 

k historickému úsilí ukončit nebezpečné závody ve zbrojení a změnit tak lidské dějiny. Také si 

stojíme na svém slovu. Naším jednoznačným cílem proto musí být zabránit použití těchto raket 
                                                 
56 Organizace amerických států je mezinárodní organizace se sídlem ve Washingtonu, D. C. Byla založena již 
v roce 1890 a dnes jsou jejími členy všechny nezávislé státy Ameriky.  
57 ZUBOV, Andrej Borisovič (ed.): Istorija Rossii.  XX. vek: 1939 – 2007. Moskva 2009, s. 373.  
58 AKSJUTIN, Jurij Vasil‘jevič: Chruščevskaja „ottepel“ i obščestvennyje nastrojenija v SSSR v 1953 – 1964. 
Moskva 2004, s. 293.  
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proti této nebo kterékoli jiné zemi a zajistit jejich stažení a eliminaci za západní polokoule.“59 

Dne 23. října 1962 následovalo oficiální prohlášení Spojených států, ve kterém byla 

vyhlášena blokáda Kuby. Jejím cílem bylo zabránit vojenským dodávkám na Kubu. Chruščov 

na Kennedyho televizní projev a toto prohlášení zareagoval ten samý den dopisem, ve kterém 

uvedl, že Kennedy svým vystoupením vážně ohrozil mír a bezpečnost národů a vydal se 

cestou agresivity nejen vůči Kubě, ale i vůči Sovětskému svazu a dalším komunistickým 

státům. Kennedy mu ihned oznámil, že karanténa vstoupí v platnost tak, jak bylo uvedeno, 

tedy 24. října ve 14 hodin.60 V tomto okamžiku se do problému vložil generální tajemník 

OSN, U Thant61, který vydal zvláštní prohlášení a oběma státníkům poslal osobní dopisy 

s výzvou k jednání a ukončení sporů. I přes tuto korespondenci Chruščov nařídil urychleně 

dokončit výstavbu raketových základen na Kubě a americká strana se důsledně připravovala 

na případný vojenský střet.  

 Přestože Chruščov ve své odpovědi U Thantovi přislíbil, že lodě zůstanou vně 

vymezené zóny, sovětské lodě nadále směřovaly na Kubu. Situace byla značně dramatická, 

protože pokud by USA nechaly sovětské lodě proplout, byla by to ukázka jejich slabosti a 

nepravdivosti vyhlášené karantény. Pokud by ovšem na tyto lodě zaútočily, mohlo by to 

vyvolat válku. Sovětské lodě se nakonec na hranici pásma karantény zastavily.62 

 Nastalo tedy období intenzivní diplomatické aktivity. Obě strany si vyměnily několik 

diplomatických nót. Za průlomovou lze označit Chruščovovu umírněnou nótu z 26. října, kde 

navrhl výměnu. Sovětský svaz měl stáhnout útočné rakety a Spojené státy se naopak měly 

zavázat, že Kubu nenapadnou. Ve dnech 27. a 28. října 1962 tak došlo mezi oběma 

velmocemi ke konečné dohodě. Sovětská strana se zavázala, že pod dohledem OSN odveze 

z Kuby veškerý vojenský materiál i všechny vojáky. Naproti tomu americká strana přislíbila 

odvolání karanténních opatření a vydání záruk proti invazi na Kubu. Krize skončila, nicméně 

diplomatická výměna dopisů mezi oběma státníky trvala až do prosince roku 1962. Dokonce 

byla zřízena tzv. „horká linka“ mezi Kremlem a Bílým domem.  

 Jak uvádí Trofimenko: „Karibská krize roku 1962 dokonale potvrdila skutečnost, že 

silová politika, ať již přímo či prostřednictvím zastupitelské války jiných zemí, dříve či později 

                                                 
59 KENNEDY, Robert F.: Třináct dní: vzpomínky na kubánskou raketovou krizi. Praha 1999, s. 81 a 83.   
60 CHRUŠČOV, Nikita Sergejevič: Vremja, ljudi, vlasť. Kniga vtoraja. Moskva 1999, s. 813 – 818.  
61 Maha Thray Sithu U Thant (22. 1. 1909 – 25. 11. 1974) byl barmský diplomat a třetí generální tajemník OSN. 
62 KENNEDY, Robert F.: Třináct dní: vzpomínky na kubánskou raketovou krizi. Praha 1999, s. 98. 
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poškodí americko-sovětské vztahy. Zároveň zvyšuje nebezpečí vojenské konfrontace a 

představuje hrozbu pro světový mír.“63  

 Ani po vyřešení Karibské krize se vztahy mezi oběma velmocemi příliš nevyjasnily. 

Nedořešená byla především situace v Indočíně. Přestože zde bylo vyhlášeno příměří, neklid 

v tomto regionu nadále zostřoval už tak napjaté vztahy mezi oběma bloky. Hlavním důvodem 

bylo to, že se demokratické volby, které měly sjednotit obě rozdělené poloviny země, Jižní 

Vietnam a Vietnamskou demokratickou republiku (VDR), nikdy nekonaly. Komunistická 

vláda v Severním Vietnamu se proto rozhodla, že zemi sjednotí silou.  

 Přímé zapojení amerických ozbrojených sil do akcí proti Vietnamské demokratické 

republice se datuje dnem 2. srpna 1964, kdy začaly letecké průzkumy a sabotážní akce 

válečného loďstva na pobřeží Severního Vietnamu. Po incidentu v Tonkinském zálivu 

Kongres zplnomocnil prezidenta Lyndona Johnsona64 ke krokům, které měly zabránit útokům 

na americké ozbrojené síly. To ve své podstatě znamenalo souhlas se vstupem Spojených 

států do války. Postupně bylo do bojů vysláno přes půl milionu amerických vojáků.65 Ovšem i 

přes rozsáhlé bombardování VDR nedosáhli Američané žádného ze svých strategických a 

taktických cílů. V květnu 1968 začaly v Paříži předběžné mírové rozhovory. Ovšem obě 

strany prozatím dávaly přednost vojenskému řešení konfliktu.66 

 V roce 1969 se prezidentského úřadu ujal Richard Nixon67. Jednalo se o období, kdy 

právě sílila americká opozice, kritizující zahraniční politiku Spojených států. Prezident tak 

určil za svoji prioritu vyvázání USA z vietnamské války a přenechání konečného řešení pouze 

na Vietnamu (vietnamizace konfliktu). Zároveň se však snažil o to, aby Spojené státy vyšly 

z této války s image neporažené supervelmoci a zůstal zachován nekomunistický Jižní 

Vietnam. Richard Nixon i jeho poradce pro otázky národní bezpečnosti, Henry Kissinger68, 

tyto cíle upřednostňovali i před politikou všeobecného uvolňování napětí.69 

                                                 
63 TROFIMENKO, Genrich A.: Rozhovory s historií, Moskva 1987, s. 195. 
64 Lyndon Baines Johnson (27. 8. 1908 – 22. 1. 1973) byl 36. prezident USA. Prezidentskou přísahu složil po 
zavraždění Johna F. Kennedyho.  
65 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Praha 2006, s. 120.  
66 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Praha 2006, s. 132 – 135.  
67 Richard Milhous Nixon (9. 1. 1913 – 22. 4. 1994) byl 37. prezident Spojených států. V důsledku aféry 
Watergate na svůj úřad rezignoval.  
68 Henry Alfred Kissinger (27. 5. 1923) je americký diplomat německého židovského původu a laureát Nobelovy 
ceny míru. Pracoval jako poradce pro národní bezpečnost a později současně i jako ministr zahraničí v Nixonově 
i Fordově administrativě.  
69 GARTHOFF, Raymond L.: Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. 
Washington, D. C. 1994, s. 69 – 70.  
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 Ale vzájemné boje trvaly až do roku 1973, kdy se po čtyřech letech jednání podařilo 

uzavřít příměří a kdy americké ozbrojené síly konečně z Vietnamu odešly. Nicméně po velmi 

krátké přestávce pokračovala severovietnamská vojska, za podpory sovětských poradců, 

v bojích. Válka tak pokračovala a jejím výsledkem bylo sjednocení Vietnamu pod 

komunistickou vládou. 

 

2.4 Čtvrtá fáze studené války (70. léta) 
 

 Jak ukázala především Karibská krize, mezinárodní napětí mezi oběma 

supervelmocemi mohlo vést až k jaderné válce. I z tohoto důvodu je pro 70. léta 

charakteristická politika détente, uvolňování napětí. Hlavním prvkem této politiky byla 

kontrola zbrojení. Nicméně u obou stran se přístup i koncept uvolňování značně lišil, což 

mimo jiné přinášelo i zklamání z chování druhé strany. Přes oboustrannou vstřícnost k jednání 

o vzájemném soužití i o řešení mezinárodních politických otázek, hodlaly obě strany využít 

nové situace ve vlastní prospěch a k procesu détente přistupovaly značně rozdílně. Na 

sovětské straně bylo détente chápáno jako výsledek dosažené rovnováhy ve vlastnictví 

strategických zbraní, kdežto na straně americké, především díky administrativě prezidenta 

Nixona a jeho poradce Henry Kissingera, se k détente přistupovalo jako ke strategii ve 

vztazích k Sovětskému svazu a celému sovětskému bloku.70  

 Toto období je také charakteristické relativní stabilitou sovětského impéria. Sovětská 

zahraniční politika se zaměřovala spíše na udržení své moci ve střední a východní Evropě a na 

rozšiřování svého vlivu v zemích třetího světa. Leonid Brežněv, který se stal po spiknutí proti 

Chruščovovi v roce 1964 prvním tajemníkem KSSS, vyhlásil doktrínu, podle které bylo 

kolektivní odpovědností států Varšavské smlouvy udržet komunistické režimy. Doktrína 

dovolovala SSSR zasáhnout v případě „ohrožení“ socialistického bloku. Výsledkem bylo 

mimo jiné i násilné potlačení Pražského jara vstupem „spřátelených“ vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa. 

 Na druhé straně se vztah se Západem pro Brežněva stal přímo osobní záležitostí. 

Aktivně podporoval ekonomickou spolupráci a politiku odzbrojování, přestože se sovětský 

arzenál neustále rozšiřoval. Ze strany Spojených států byl rozvoj vzájemných obchodních 

                                                 
70 GARTHOFF, Raymond L.: Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. 
Washington, D. C. 1994, s. 27. 
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styků využíván pro politický kapitál. Tyto vztahy měly zajišťovat zdrženlivost Sovětského 

svazu při působení v krizových oblastech (Střední východ a jihovýchodní Asie). Prezident 

Nixon vydal v roce 1969 memorandum, ve kterém mimo jiné hovořil i o připravenosti USA 

k liberalizaci obchodních vztahů se SSSR a východoevropskými zeměmi, a to v případě 

zlepšení vzájemných vztahů.71 

 Dalším významným faktorem, který přispěl ke změně ve vzájemných vztazích mezi 

Sovětským svazem a Spojenými státy, byl nárůst mezinárodního politického vlivu 

komunistické Číny. Spory mezi Čínskou lidovou republikou (ČLR) a Sovětským svazem, a to 

jak teritoriální, tak i ideologické, vyústily v roce 1969 boji na sovětsko-čínských hranicích. To 

poskytlo USA možnost využít tento spor ve svůj prospěch a zintenzivnit svoje vztahy 

s asijskou velmocí. To nakonec vedlo ke vzniku tzv. triangulární diplomacie, kterou určovaly 

vztahy mezi těmito třemi velmocemi (USA, ČLR a SSSR). Henry Kissinger o této diplomacii 

píše: „Nešlo o spiknutí proti Sovětskému svazu, ale o získání pozice, která by nám umožnila 

být jazýčkem na vahách a jíž bychom mohli využít ke konstruktivním účelům – tedy ukázat 

oběma komunistickým velmocím, že by měly mít zájem na lepších vztazích s námi. Taková 

rovnováha mohla zajistit stabilitu v kontaktech mezi těmito hlavními velmocemi a v 70. a 80. 

letech konečně také jejich spolupráci.“72  

 Také postavení Spojených států v Evropě procházelo významnou změnou. Prezident 

dokonce ve svém výročním projevu uvedl, že jejich role v západní Evropě by se měla změnit 

spíše na čisté partnerství. Nicméně ve vztazích s východní Evropou žádný významný pokrok 

nenastal.73 Podle Lincolna Gordona ale patřila mezi dlouhodobé cíle americké administrativy 

podpora východoevropských zemí k sebeurčení, respektování lidských práv a politických 

svobod.74 

 V roce 1970 ale Sovětský svaz znepokojilo zdražování základních potravin v Polsku, 

které vedlo ke stávkám a protestům, a snažil se ho zastavit. V tomto případě už ovšem 

nedošlo k aplikaci Brežněvovy doktríny zásahu v případě „ohrožení“. SSSR si byl již vědom 

toho, že by ozbrojený zásah mohl vést k ekonomickým sankcím ze strany Západu a 

především ze strany USA. A tyto sankce by ve svém důsledku mohly vést k oslabení vlivu 

                                                 
71 National Security Decision Memorandum 15: East-West Trade. May 21, 1969. Dostupné z adresy 
http://fas.org/irp/offdocs/nsdm-nixon/nsdm-15.pdf  
72 KISSINGER, Henry: Roky v Bílém domě. Praha 2006, s. 184. 
73 BRZEZINSKI, Zbigniew: America and Europe. In: Foreign Affairs, 1970, vol. 49, issue 1, s. 11 – 30.  
74 GORDON, Lincoln: Eroding Empire: Western Relations with Eastern Europe. Washington, D. C., 1987, s. 77 
– 78.  
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Sovětského svazu v satelitních zemích. SSSR totiž nakupoval od Spojených států značné 

množství obilí za velmi výhodné ceny.75 

 Od konce 60. let se snižovalo nejen politické napětí, byla zahájena americko-sovětská 

jednání o snížení stavu jaderných zbraní, ale docházelo také k oživení hospodářských styků 

mezi oběma supervelmocemi. Ovšem krokem Sovětského svazu, který ve Spojených státech 

vyvolal znepokojení, bylo uvalení daně na emigranty a s tím související způsob, jakým se 

v SSSR zacházelo se Židy a disidenty. Na americké straně tento krok dokonce vedl 

k prosazení dodatku k obchodní reformě, který umožňoval odepřít doložku nejvyšších výhod 

těm zemím, kde není tržní ekonomika nebo kde je omezováno právo na emigraci. To se 

týkalo především států východní Evropy. Tento dodatek měl za následek vypovězení 

obchodní smlouvy se Sovětským svazem. Fakticky tak ohrozil politiku détente. Přijat byl až 

v roce 1975 a Spojené státy tak daly najevo, že dodržování lidských práv a svobod je pro ně 

stejně důležité jako ekonomický rozvoj.  

 Již v roce 1969 obě supervelmoci zahájily jednání o omezení strategických zbraní, 

proces SALT (Rozhovory o omezení strategických zbraní – Strategic Arms Limitation Talks). 

Na summitu v Moskvě v roce 1972, tedy po tříletém jednání, prezident Nixon a Leonid 

Brežněv smlouvu skutečně podepsali. Tato dohoda na pět let omezovala počet 

mezikontinentálních raket a stanovila strop pro počet raket na ponorkách. Její součástí byla 

také smlouva o nerozmisťování systémů raketové obrany a nevyužití tohoto systému pro 

obranu jakékoliv oblasti.  

 Základní snahou Spojených států ovšem bylo, i v období détente, udržet rovnováhu sil 

mezi Východem a Západem, mimo jiné i z důvodu soupeření mezi oběma tábory. Bylo nutné 

nastavit jisté postupy a pravidla tak, aby nedošlo k přímému konfliktu a omezovaly se i 

konflikty nepřímé. Z tohoto důvodu mohly USA přejít k flexibilnější politice i při zachování 

celkové rovnováhy sil.76 Americká strana proces uvolňování napětí chápala především jako 

strategii, nikoliv samotný cíl. Důležitým prvkem provádění této strategie bylo zavedení tzv. 

zásady vazby. To ve své podstatě znamenalo, že jednotlivé prvky vztahů mezi oběma 

velmocemi měly být uvedeny do souvislostí. Jednalo se o způsob, jak donutit SSSR 

                                                 
75 BRADA, J. C.: The Soviet-American Grain Agreement and the National Interest. In: American Journal of 
Agricultural Economics [online], 1983, vol. 65, issue 4, s. 651 - 656. Dostupný z adresy: 
http://www.jstor.org/stable/1240452.   
76 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment: a Critical Appraisal of American National Security Policy 
during the Cold War. New York 2005, s. 275.  
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spolupracovat v konkrétní oblasti tím, že pokrok v jednání i ve vztazích jedné oblasti byl 

podmíněn pokrokem v oblasti jiné.  

 Nicméně po Nixonovi nastoupil do prezidentského úřadu Gerald Ford77, opět s Henry 

Kissingerem na postu ministra zahraničí. Kissinger oznámil americkému Senátu koncept nové 

zahraniční politiky a projevil názor, že by sovětsko-americké obchodní dohody neměly být 

vázány na vnitřní politiku Sovětského svazu, ale měly by být spojeny spíše se „zodpovědným 

mezinárodním jednáním Sovětského svazu“.78 

 Leonid Brežněv začal kvůli nestabilitě sovětského režimu usilovat o uznání legitimity 

sovětské vlády a hranic ve východní Evropě. Podporoval uskutečnění Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), kde mělo mimo jiné dojít i k písemnému 

potvrzení poválečného uspořádání Evropy. Tato konference se stala jednou 

z nejvýznamnějších událostí Fordovy administrativy. Závěrečná, třetí část této konference se 

konala v srpnu roku 1975 v Helsinkách. Byl zde přijat a podepsán Závěrečný akt KBSE79. 

Mezi hlavní zásady, které byly tímto aktem přijaty 35 hlavami států, včetně Geralda Forda a 

Leonida Brežněva, patřilo vyhnutí se použití síly, mírové řešení sporů, nevměšování se do 

vnitřních záležitostí jiných zemí, nenapadnutelnost státních hranic, integrita teritoria států, 

respektování lidských práv a svobod. A právě dodržování lidských práv se v rámci détente 

ukázalo jako největší slabina.80 

 V březnu roku 1976 se do amerického tisku dostal článek, který obsahoval chybně 

interpretovaný výrok poradce amerického ministra zahraničí, Helmuta Sonnenfeldta81. Ten 

měl údajně prohlásit, že Spojené státy „odepsaly“ východní Evropu a potvrzují dominanci 

Sovětského svazu z důvodu nespuštění třetí světové války. Satelitní země si tento omyl 

vyložily zcela v duchu propagandy režimu. Toto nedorozumění se nakonec promítlo i do 

výsledku amerických voleb. Novým šéfem Bílého domu se stal Jimmy Carter. 

 Jimmy Carter prosazoval vůči Sovětskému svazu tvrdší přístup. Hlavním směrem jeho 

zahraniční politiky se stalo posilování vztahů s vyspělými zeměmi, stejně jako vztahů mezi 

rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Zaměřil se na omezování strategických arzenálů 

                                                 
77 Gerald Rudolph Ford, Jr. (14. 7. 1913 – 26. 12. 2006) byl 38. prezident Spojených států. Dostal se do úřadu, 
aniž by byl zvolen jako prezident nebo viceprezident USA.  
78 GARTHOFF, Raymond L.: Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. 
Washington, D. C., 1994, s. 486. 
79 Dostupný z adresy http://www.hri.org/docs/Helsinki75.html. 
80 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Praha 2006, s. 162 – 163.  
81 Helmut Sonnenfeldt (13. 9. 1926 – 18. 11. 2012) byl americký expert pro zahraniční politiku. Byl poradcem 
ministra zahraničí Henry Kissingera.  
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supervelmocí a vyvíjel vůči Sovětskému svazu tlak na dodržování lidských práv.82 A právě 

toto téma mohlo ohrozit uvolňování vztahů se SSSR, který upozornil, že nepřipustí jakékoliv 

vměšování a že to bude mít negativní vliv na mezinárodní vztahy.83  

 Jednotliví členové Carterovy administrativy zaujímali k politice détente a 

k problematice mezinárodních vztahů se Sovětským svazem odlišné postoje. Poradce 

prezidenta pro otázky národní bezpečnosti, Zbigniew Brzezinski, politiku uvolňování uznával, 

nicméně poukazoval na to, že tento politický směr by měl být využit pro prosazení vnitřních 

změn nejen v samotném SSSR, ale zejména ve východní Evropě a k omezení sovětského 

vlivu na země třetího světa. Oproti tomu ministr zahraničí, Cyrus Vance, neviděl 

v problematice třetího světa zásadní problém a kladl důraz spíše na rozvíjení spolupráce 

s východním blokem. Z tohoto přístupu vyplývala i dvojaká politika samotného prezidenta. 

Na jedné straně využíval détente a prosazoval bezkonfliktní spolupráci se Sovětským svazem 

a na straně druhé se SSSR tvrdě soupeřil.84 

 Spojené státy chtěly podle Prezidentské direktivy ze dne 13. září 1977 otevřeně 

podporovat východoevropské země, kde probíhal úspěšný proces vnitřní liberalizace. Tyto 

země měly postupně získávat mezinárodní nezávislost na Sovětském svazu.85 

 Vzájemné vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem silně narušovalo 

působení SSSR v zemích třetího světa. Nejzávažnější událostí ale rozhodně byla sovětská 

invaze do Afghánistánu v prosinci roku 1979, která patří k výrazným mezníkům vývoje 

mezinárodních vztahů. 

 Význam Afghánistánu nespočíval nikdy v hospodářském potenciálu, ale spíše v jeho 

strategické poloze. Základem pro dominantní postavení Sovětského svazu v této oblasti se 

stala především sovětská účast na vojenském výcviku, vyzbrojování armády a na budování 

dopravní infrastruktury země.86 Opozici proti oficiální vládě v Afghánistánu představovala 

Lidově demokratická strana Afghánistánu. Ta také odstartovala marxistický převrat. SSSR, 

stejně jako všechny satelitní země, tento nový režim okamžitě přijal. Chtěl tak připoutat tuto 

                                                 
82 GADDIS, John Lewis: The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, 
Provocations. New York 1992, s. 178. 
83 SUCHÝ, Petr: Reagan a říše zla: vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 
1981 – 1989. Brno 2004, s. 34 – 35. 
84 GARTHOFF, Raymond L.: Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. 
Washington, D. C., 1994, s. 38. 
85 CARTER, J.: Presidential Directive/NSC-21, Policy Toward Eastern Europe, September 13, 1977, dostupný z 
adresy http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/pddirectives/pd21.pdf. 
86 CROZIER, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004, s. 269. 
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zemi do své sféry vlivu. Stát byl v roce 1978 přejmenován na Demokratickou republiku 

Afghánistán. Někteří sovětští pohlaváři očekávali, že se ze země brzy stane plnohodnotný 

socialistický stát, ovšem afghánské vedení se zdráhalo označit zemi za součást socialistického 

bloku. Nový režim přislíbil řadu reforem, s jejichž uskutečňováním měli výrazně pomoci 

sovětští poradci. Tyto reformy, které byly prováděny velmi necitlivým způsobem, ale 

narážely na odpor civilního obyvatelstva. V boji o získání podpory z Moskvy se stala 

mezníkem „Smlouva o přátelství, dobrém sousedství a spolupráci mezi SSSR a 

Afghánistánem“. To ovšem vedlo k diplomatické roztržce mezi Spojenými státy a 

Afghánistánem a k přerušení americké hospodářské pomoci.  

 Neklidná vnitřní politická situace v Afghánistánu vedla až k žádosti předsedy tzv. 

Revoluční rady (prezidenta) Tarakího87 o poskytnutí sovětské vojenské pomoci. SSSR po 

zvážení situace sice přislíbil zvýšit materiální podporu, ale přímou vojenskou pomoc odmítal. 

V zemi zatím rostl přímý vojenský vliv opozice, podporované z Pákistánu a Íránu. Z obavy, 

aby nezvítězili muslimští radikálové, padlo dne 12. prosince 1979 v Moskvě konečné 

rozhodnutí. Hlavním úkolem sovětské armády mělo být zajištění kontroly strategických bodů. 

Dne 25. prosince 1979 tak začala sovětská invaze do Afghánistánu.88 

 Americká administrativa odmítla sovětskou intervenci jako vojenské vměšování do 

vnitřních záležitostí suverénního státu. Prezident Jimmy Carter ji dokonce označil za největší 

hrozbu pro světový mír. Americkou reakcí na tuto invazi tak bylo stažení smlouvy SALT II, 

podepsané v červnu roku 1979 ve Vídni Leonidem Brežněvem a Jimmy Carterem, 

z ratifikačního procesu. Po sovětské invazi do Afghánistánu tak tato smlouva nikdy 

nevstoupila v platnost. Dále Spojené státy uvalily embargo na dodávky obilí do SSSR a 

americká sportovní reprezentace bojkotovala olympijské hry, které se v roce 1980 odehrávaly 

v Moskvě. K tomuto bojkotu se připojilo několik desítek zemí, včetně SRN, Japonska, 

Kanady a Číny.  

 Mimo invaze do Afghánistánu se již od roku 1977 cítily členské státy NATO ohrožené 

jinou záležitostí. Sovětská vláda totiž započala s výměnou a modernizací raketových systémů 

zamířených na cíle v západní Evropě. Tento krok byl ze strany západní Evropy hodnocen jako 

jednostranné porušení principu strategické rovnováhy v Evropě. Jako reakci na tento sovětský 

postup přijalo NATO koncem roku 1979 tzv. dvojí rozhodnutí. Na základě tohoto rozhodnutí 

                                                 
87 Núr Muhammad Tarakí (14. 7. 1917 – 9. 11. 1979) byl afghánský politik a jeden ze zakladatelů Lidově 
demokratické strany Afghánistánu (LDSA). Od dubna 1978 byl předsedou revoluční rady a hlavou státu. Na 
podzim roku 1979 byl při palácovém převratu svržen a následně zavražděn.  
88 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 199.  
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se NATO mělo snažit se SSSR o problému jednat. A teprve v případě, že by byla jednání 

neúspěšná, mělo ve státech západní Evropy rozmístit balistické střely a střely s plochou 

dráhou letu. Ovšem díky průtahům ze sovětské strany začala jednání mezi oběma stranami až 

v listopadu roku 1981 v Ženevě. Celou situaci ještě navíc zkomplikovala výše zmíněná invaze 

sovětských vojsk do Afghánistánu. Ta de facto ukončila období détente. 

 Závěr prezidentského období Jimmy Cartera byl ovlivněn i polskou krizí v letech 1980 

až 1981, nicméně s jejími dopady se již musel vyrovnávat jeho nástupce v úřadu prezidenta, 

Ronald Reagan. Jimmy Carter bývá hodnocen jako slabý prezident, za jehož úřadování začal 

klesat vliv Spojených států ve světě. Kupříkladu Burton I. Kaufman ve své knize hodnotí 

Carterovo působení v americké zahraniční politice značně kriticky: „Je nedostačující ve 

vedení, neúčinný při jednání s Kongresem, neschopný bránit americkou čest v zahraničí.“89 

 Cílem Reaganovy zahraniční politiky vůči východnímu bloku nebylo jen dosažení 

lepších vztahů se SSSR za podmínek USA, ale především přispění k porážce totalitárního 

státu. Prezident Reagan dal jednoznačně najevo, že se jeho zahraniční politika vůči 

Sovětskému svazu bude od těch předešlých výrazně lišit a zaměří se především na kritiku 

politiky détente, tzn. uvolňování vztahů mezi oběma velmocemi. 

 

 

 

 

  

                                                 
89 KAUFMAN, Burton Ira: The Presidency of James Earl Carter, Jr. Lawrence 1993, s. 238.  
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3 AMERICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA VŮČI SSSR 
NA POČÁTKU 80. LET 

 

 Jak vyplývá již z předcházející kapitoly, většina amerických prezidentů z období 

studené války považovala za klíčový prvek své zahraniční politiky vztahy se Sovětským 

svazem. Jednotlivé administrativy ve své podstatě dodržovaly politiku zadržování 

komunismu, kterou na počátku studené války formulovali George Kennan90 a Paul Nitze91. 

Jednotlivým státům komunistického bloku nevěnovala americká administrativa přílišnou 

pozornost, a to především z důvodu dominantního vlivu Sovětského svazu na zahraniční 

politiku těchto zemí. Změna nastala v podstatě až v Nixonově administrativě (politika 

diferenciace), kdy vzniká snaha o posílení nezávislosti jednotlivých komunistických zemí na 

SSSR, což mělo způsobit, že Sovětský svaz bude přístupnější a otevřenější pro politická 

jednání. 

 

3.1 Hlavní aktéři zahraniční politiky vůči SSSR 
 

 V této kapitole se zaměřím na jednotlivé osobnosti amerického politického života, 

které se výrazně projevovaly a zasahovaly právě ve vztahu k Sovětskému svazu. Bude se 

jednat především o oba americké prezidenty ze sledovaného období, jejich poradce pro 

národní bezpečnost, ministry zahraničí a výrazné osobnosti ministerstva obrany. 

 

3.1.1 Jimmy Carter  
 

 James Earl Carter Jr. (Jimmy) se narodil 1. října 1924 ve městě Plains (stát Georgia) 

jako nejstarší ze čtyř dětí. Vystudoval matematiku a po ukončení námořní vojenské služby i 

jadernou fyziku. Podílel se dokonce na vývoji atomových ponorek. Po otcově smrti opustil 

                                                 
90 George Frost Kennan (16. 2. 1904 – 17. 3. 2005) byl americký diplomat, historik, politický poradce a analytik, 
specializující se na dějiny a politiku Sovětského svazu. Jeho dílo dalo podnět ke vzniku Trumanovy doktríny a 
americké politiky zadržování komunismu. Stejně tak stál u vzniku Marshallova plánu. 
91 Paul Henry Nitze (16. 1. 1907 – 19. 10. 2004) byl vysoce postavený americký vládní úředník a autor základní 
americké strategie proti Sovětskému svazu na počátku studené války.  
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roku 1953 námořnictvo a převzal vedení rodinné farmy. Současně působil ve své obci jako 

baptistický kazatel a učitel v nedělní škole. 

 V roce 1962 úspěšně kandidoval za Demokratickou stranu do Senátu a na druhý pokus 

zvítězil v roce 1970 i v guvernérských volbách ve státě Georgia.92 I přes velmi nízkou 

podporu ve vlastní, demokratické, straně se nakonec rozhodl kandidovat také na post 

prezidenta. Dne 2. listopadu 1976 získal ve volbách velmi těsné vítězství nad republikánským 

kandidátem, dosavadním prezidentem Geraldem Fordem. Toto vítězství bylo ve své podstatě 

výsledkem nespokojenosti lidí s dosavadní vládou republikánů a projevem nadějí, že zahájí 

obnovu celé americké společnosti. Již svoji předvolební kampaň vedl pod heslem: „Jinak než 

doposud.“ Jeho politická dráha se velmi lišila od jeho předchůdců, kteří své zkušenosti 

získávali především ve Washingtonu. On byl zvolen jako amatér, který ale musel usilovat o 

spolupráci s tradiční politickou elitou. Proto byl často označován jako „outsider“ v Bílém 

domě nebo „Jimmy kdo?“.93 

Jeho záměrem bylo zavedení sociálních reforem, vyrovnání státní rozpočtu, překonání 

hospodářské krize, snížení výdajů na zbrojení a v neposlední řadě i zredukování státní 

byrokracie. Chtěl u Američanů obnovit důvěru v politický systém a posílit prezidentský úřad 

také v morální rovině.94 Zato v zahraniční politice chtěl především pokračovat v politice 

détente, uvolňování napětí, stejně jako jeho předchůdce. Mezinárodní pozice Spojených států 

byla v této době oslabena válkou ve Vietnamu i aférou Watergate. Dle jeho přesvědčení bylo 

také třeba podpořit spojenectví USA, západní Evropy a Japonska a posílit vojenské síly 

NATO, které byly považovány za klíčový nástroj k ovlivňování mezinárodních vztahů.95 

 Na domácí politické scéně zaznamenal Jimmy Carter několik významných úspěchů. 

Vytvořil národní energetickou politiku, prosadil přísnější legislativu v oblasti životního 

prostředí a zreformoval vládu tak, že vznikla dvě nová ministerstva, Ministerstvo energetiky a 

Ministerstvo školství. Nepodařilo se mu ovšem zastavit ekonomickou krizi, ve které se USA 

v této době nacházely, naopak došlo spíše k jejímu prohloubení. V mezinárodní politice 

patřilo k jeho největším úspěchům zprostředkování uzavření mírových dohod, tzv. „Dohod 

v Camp Davidu“, které nakonec v březnu roku 1979 vedly až k uzavření mírové smlouvy 

mezi Egyptem a Izraelem. Přispěl k podepsání dohody o Panamském průplavu a zasloužil se 
                                                 
92 SCHÄFER, Peter: Prezidenti USA: od George Washingtona po Billa Clintona. Praha 1995, s. 433 – 434.  
93 SCHWEIGLER, G. Jimmy Carter. Outsider jako prezident. In: HEIDEKING, J. (ed.). Američtí prezidenti. 41 
portrétů od George Washingtona po Billa Clintona. Praha 1999, s. 463.  
94 LUŇÁK, Petr: Západ: Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha 1997, s. 274. 
95 DOBRYNIN, Anatolij Fedorovič: In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War 
Presidents (1962 – 1986). New York 1995, s. 375. 
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o navázání plných diplomatických styků s Čínou. Pokračoval také v rozhovorech o omezení 

strategických zbraní SALT. Smlouvu SALT II podepsal spolu s Leonidem Brežněvem ve 

Vídni v roce 1979. Kvůli sovětské invazi do Afghánistánu ale nebyla smlouva americkým 

Kongresem nikdy ratifikována.  

 Jimmy Carter byl velice inteligentní, hluboce věřící křesťan s pevnou vůlí a mravní 

integritou. Měl ovšem problémy s přijetím jednoznačného rozhodnutí. Jeho zahraniční 

politika proto jako celek působila značně nekonzistentně. I z tohoto důvodu byl veřejností i 

kritiky vnímán jako naivní a slabý prezident. Jeho zkušenosti se zahraniční politikou byly 

minimální a domníval se, že morální zásady a lidské hodnoty převažují nad politickým 

pragmatismem. Kritizoval dřívější přístup Henry Kissingera a jeho politický pragmatismus 

považoval za nedostatečný.96 Na jeho místo poradce pro otázky národní bezpečnosti jmenoval 

Zbigniewa Brzezinského.  

 

3.1.2 Zbigniew Brzezinski 
 

 Zbigniew Brzezinski je polsko-americký politolog. Je považován, spolu s Henry 

Kissingerem a Samuelem P. Huntingtonem, za šedou eminenci americké zahraniční politiky.  

 Narodil se 28. března 1928 ve varšavské rodině diplomata, polského velvyslance 

v Kanadě. Po komunistickém převratu v Polsku se rodina rozhodla zůstat v kanadském 

Montrealu. V roce 1953 promoval na Harvardově univerzitě v oboru politických věd. Posléze 

zde také přednášel. V roce 1961 ale přestoupil na Kolumbijskou univerzitu, kde vedl nově 

založený Institut komunistických věd.97  

 S americkou vládou spolupracoval již od konce 50. let jako poradce pro otázky vztahů 

s východní Evropou. V 60. letech pak působil jako poradce pro administrativy prezidentů 

Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona. V letech 1966 až 1968 se stal členem Rady pro 

plánování na Ministerstvu zahraničních věcí a zahraničněpolitickým poradcem viceprezidenta 

Huberta Humphreyho98. Postupně se stal předním americkým expertem na komunismus. Jeho 

názory byly ovšem silně ovlivněny jeho antikomunismem a vlastním postojem k Sovětskému 

                                                 
96 LUŇÁK, Petr: Západ: Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha 1997, s. 275 – 276.  
97 SCHWEIGLER, Gebhard: Von Kissinger zu Carter: Entspannung im Wiederstreit von Innen- und 
Aussenpolitik 1969 – 1981. München 1982, s. 368.  
98 Hubert Horatio Humphrey (27. 5. 1911 – 13. 1. 1978) byl americký státník a politik. V letech 1965 až 1969 
byl viceprezidentem USA ve vládě Lyndona Johnsona.  
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svazu.99 V roce 1973 byl jmenován prvním ředitelem tzv. Trilaterální komise. To byla 

skupina prominentních vůdčích osobností USA, západní Evropy a Japonsko, především 

vědců, akademiků a politiků. Jejím členem byl mimo jiné i Jimmy Carter, který po svém 

zvolení americkým prezidentem jmenoval Zbigniewa Brzezinského svým poradcem pro 

otázky národní bezpečnosti. Díky svému nesmiřitelnému postoji vůči SSSR se neustále 

dostával do sporu s americkým ministrem zahraničí Cyrusem Vancem, který byl zastáncem 

mírnějšího postupu v otázkách vztahů se Sovětským svazem. Prezident Carter pak váhal, ke 

kterému názoru se má přiklonit.  

 Podle svých vlastních slov byl Zbigniew Brzezinski klíčovou postavou při „zatažení“ 

Sovětského svazu do války v Afghánistánu. Mylně se totiž domníval, že pro SSSR je 

Afghánistán nástupním můstkem pro pronikání do Perského zálivu.100  

 Co se týče odzbrojovacího procesu, byl Zbigniew Brzezinski zastáncem posílení 

soutěživého charakteru vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Smlouva SALT 

podle něho měla sloužit pro omezení především těch sovětských vojenských prostředků, které 

by mohly být pro Moskvu potenciální výhodou. V dubnu roku 1977 přišel dokonce s návrhem 

na konání pravidelných bilaterálních setkání na nejvyšší úrovni, se kterým souhlasil i 

prezident Carter.101 

 V letech 1977 až 1981 působil jako bezpečnostní poradce amerického prezidenta 

Jimmyho Cartera, Pro současného amerického prezidenta, Baracka Obamu, vykonává funkci 

zahraničněpolitického poradce. Je také profesorem americké zahraniční politiky na univerzitě 

v Baltimoru. Zároveň je činný i jako poradce mnoha velkých amerických i zahraničních 

firem.  

 

3.1.3 William Averell Harriman 
 

 William Averell Harriman se narodil 15. listopadu 1891 v New Yorku. Byl to státník a 

přední americký diplomat. Věnoval se především vztahům se Sovětským svazem, a to 

v průběhu druhé světové války a následně během studené války. V roce 1941 ho prezident 

                                                 
99 DOBRYNIN, Anatolij Fedorovič: In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War 
Presidents (1962 – 1986). New York 1995, s. 377. 
100 EDMONDS, Robin: Soviet Foreign Policy: The Brezhnev Years. Oxford 1983, str. 141-143. 
101 BRZEZINSKI , Zbigniew: From Cold War to Cold Peace. In: URBAN, G. R.: Détente. London 1976, s. 268 
– 269.  
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Roosevelt poslal jako diplomata do Velké Británie a Sovětského svazu s cílem urychlit 

americkou pomoc. V letech 1943 až 1946 pracoval jako americký velvyslanec v SSSR, 

v dubnu až říjnu 1946 ve Velké Británii a posléze v letech 1947 až 1948 působil 

v administrativě Harryho Trumana jako ministr obchodu. 

 Jeho další velmi významnou rolí byl mezi lety 1948 až 1950 post zvláštního vyslance 

Spojených států v Evropě. Měl dohlížet především na správu programu hospodářské obnovy 

Evropy. Dvakrát, v letech 1952 a 1956, byl neúspěšný při snaze uspět v nominaci jako 

demokratický kandidát na prezidenta.102  

 V administrativě prezidenta Kennedyho působil jako poradce ministra zahraničí pro 

záležitosti Dálného východu. Během tohoto období obhajoval americkou podporu neutrální 

vlády v Laosu. Za prezidenta Johnsona pracoval jako velvyslanec a vedl i americkou delegaci 

na mírových rozhovorech mezi Spojenými státy a Severním Vietnamem v Paříži. Za vlády 

prezidenta Nixona tuto pozici amerického vyjednavače opustil. Vrátil se ale v roce 1978, kdy 

byl jmenován starším členem delegace USA pro zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN 

o odzbrojení. 

 Jako velmi zkušeného politika jej demokratický kandidát na prezidenta, Jimmy Carter, 

vyslal v roce 1976 do Moskvy na jednání s Leonidem Brežněvem. Měl ho ujistit, že se Carter 

po svém případném zvolení prezidentem zasadí o urychlené jednání o odzbrojovací smlouvě 

SALT II.103 

 William Averell Harriman zůstal v aktivní politice až do svého pozdního věku. Ještě 

v červnu roku 1983 navštívil Moskvu, aby zde jednal s tehdejším sovětským vůdcem, Jurijem 

Andropovem, o sovětsko-amerických vztazích a zákazu zkoušek jaderných zbraní. Na tomto 

jednání Andropov prohlásil, že Sovětský svaz má upřímnou snahu obnovit s USA normální 

vztahy a vyzval k návratu k mírovému soužití. 

 

 
  

                                                 
102 PFLÜGER, Friedbert: Die Menschenrechtspolitik der USA: amerikanische Außenpolitik zwischen Idealismus 
und Realismus 1972-1982. München 1983, s. 119.  
103 SCHWEIGLER, Gebhard: Von Kissinger zu Carter: Entspannung im Wiederstreit von Innen- und 
Aussenpolitik 1969 – 1981. München 1982, s. 372 – 376.  
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3.1.4 Cyrus Roberts Vance 
 

 Cyrus Roberts Vance byl americký politik a diplomat. Narodil se 27. března 1917 

v Západní Virginii a zemřel 12. ledna 2002 v New Yorku. V roce 1939 získal bakalářský titul 

na univerzitě v Yale a v roce 1942 zde graduoval na prestižní právnické fakultě. Během druhé 

světové války vstoupil do armády, kde sloužil jako dělostřelecký důstojník amerického 

námořnictva. Po ukončení vojenské služby začal v New Yorku pracovat jako právník a 

posléze nastoupil do vládních služeb. 

 Za Kennedyho administrativy vykonával funkci generálního ředitele na odboru obrany 

a zde také získával své první zkušenosti s otázkami lidských práv. Za prezidenta Johnsona 

pracoval jako náměstek ministra obrany. Válku ve Vietnamu nejprve podporoval, později 

však změnil názor a odstoupil z úřadu. V roce 1968 sloužil jako delegát při mírových 

rozhovorech v Paříži.104 

 Ve vládě Jimmyho Cartera zastával funkci ministra zahraničí. Svojí politikou bojoval 

především za odzbrojení a uzavření smlouvy SALT II. Snažil se o navázání ekonomických 

vazeb se Sovětským svazem, ovšem v tomto bodě se názorově neshodoval s poradcem 

prezidenta pro národní bezpečnost, Zbigniewem Brzezinským.105 Ve své knize uvádí, že 

„pouze prezident a jeho ministr zahraničí by měli mít veřejnou zodpovědnost za definování 

zahraniční politiky celé administrativy“.106 V dubnu roku 1980 odstoupil ze své funkce na 

protest proti operaci Orlí spár (Eagle Claw), která byla spuštěna na osvobození amerických 

rukojmí v Teheránu a skončila neúspěchem.107 

 V letech 1974 až 1976 pracoval mimo jiné i jako prezident newyorské advokátní 

komory. V roce 1980, po svém odchodu z administrativy Jimmyho Cartera, se vrátil ke své 

advokátní praxi. Několikrát byl ale povolán zpět do veřejné služby, a to jak v roce 1980, tak 

posléze i v roce 1990, kdy se účastnil diplomatické mise do Bosny, Jugoslávie a Jižní Afriky. 

V roce 1991 byl jmenován zvláštním vyslancem Organizace spojených národů pro Jugoslávii 

a navrhl plán pro vyřešení konfliktu v této zemi. 
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3.1.5 Ronald Wilson Reagan 
 

 Ronald Wilson Reagan se narodil 6. února 1911 ve státě Illinois, v městečku Tampico, 

a zemřel 5. června 2004 v Kalifornii. Než vstoupil do politiky, pracoval jako herec, a mimo 

jiné byl i předsedou hereckých odborů. Mezi lety 1981 až 1989 byl americkým prezidentem 

za Republikánskou stranu. Pro toto období je charakteristická nová ekonomická politika a 

konfrontační politika především vůči Sovětskému svazu a komunistickému režimu kdekoliv 

na celém světě. Svého předchůdce, Jimmyho Cartera, porazil v prezidentských volbách 

drtivou většinou. To bylo známkou americké nespokojenosti s Carterovou politikou a 

administrativou.108  

 Původně byl Ronald Reagan členem Demokratické strany a stoupencem Franklina D. 

Roosevelta. Jeho politická orientace se ale změnila v okamžiku, kdy začal pociťovat změny 

ve své straně. Teprve po zvolení Johna F. Kennedyho prezidentem se odhodlal a přešel 

k republikánům. V roce 1966 byl zvolen guvernérem Kalifornie. Během svého volebního 

období zmrazil přijímání nových úředníků a schválil zvýšení daní pro vyrovnání rozpočtu.109 

 Do prezidentské kampaně se zapojil již v roce 1968, kdy se mu podařilo získat asi 600 

delegátů, nicméně nominaci získal jeho protivník, Richard Nixon. V roce 1976 vyzval 

prezidenta Geralda Forda, který se profiloval jako konzervativní kandidát. Ovšem špatně 

vedená kampaň a slabý management vedly k porážkám v několika velkých státech. Reagan si 

uvědomoval sílu liberálního křídla strany, a proto si zvolil jako kandidáta na viceprezidenta 

senátora Richarda Schweikera110. I přes tento tah Ford nakonec velmi těsně zvítězil. 

 V roce 1980 Republikánská strana konečně Ronalda Reagana na post prezidenta 

nominovala. Jeho kampaň byla vedena pod vlivem neúspěšných jednání prezidenta Cartera o 

propuštění rukojmí, zadržovaných v Teheránu. To byl jeden z hlavních důvodů, proč ve 

volbách drtivě zvítězil.111 

 Na rozdíl od Cartera nebyl intelektuálem, ale díky svému původnímu hereckému 

povolání dokázal veřejnosti výborně předkládat a vysvětlovat své cíle. Získal díky tomu 

dokonce přezdívku „velký komunikátor“.  
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110 Richard Schultz Schweiker (1. 6. 1926) je americký politik. Za vlády prezidenta Ronalda Reagana byl 
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 Za jeho působení došlo k další eskalaci studené války a ke konci politiky détente, 

především v souvislosti se sovětskou invazí do Afghánistánu. Již na své první tiskové 

konferenci po prezidentské inauguraci politiku détente, uplatňovanou jeho předchůdci 

Nixonem, Fordem a Carterem v 70. letech, ostře napadl. Označil tento proces za jednosměrný 

a tvrdil, že Sovětský svaz ho využíval pouze ve svůj vlastní prospěch.112 Všechny předchozí i 

stávající sovětské činitele obvinil ze snah o provedení celosvětové revoluce a nastolení 

komunistického řádu. Jejich morální profil vystihl slovy: „Jedinou etikou, kterou uznávají, je 

to, co podpoří jejich věc, a v tom smyslu si vyhrazují právo spáchat jakýkoli zločin, lhát, 

podvádět, aby toho dosáhli.“113 Jeho snahou bylo především dosáhnout zásadní proměny 

jednání SSSR v mezinárodním systému. Pouze tato trvalá změna mohla vést k optimálnějším 

vztahům mezi světovými supervelmocemi a rovněž by pomohla zahájit proces skutečné 

kontroly zbrojení. Přesto Reagan v této oblasti mezinárodních vztahů hovořil o tom, že než 

podepsat špatnou dohodu, tzn. dohodu zneužitelnou ze strany Sovětského svazu, je lepší 

nepodepsat dohodu žádnou. Podle jeho názoru bylo třeba donutit sovětské představitele 

akceptovat americké odzbrojovací zájmy. I z tohoto důvodu kladla jeho administrativa, 

především v prvním funkčním období, důraz na posílení amerického vojenského potenciálu a 

zavedla nové zbrojní programy namířené proti SSSR. Jednalo se například o rozmístění raket 

Pershing ve Spolkové republice Německo nebo o program Strategické obranné iniciativy. 

Cílem této iniciativy bylo vyvinout systém, který by ochránil Spojené státy před útokem 

balistických raket. Kritici tento projekt přejmenovali na „Hvězdné války“.  

 Ve svém projevu z 3. března 1983 nazval Reagan Sovětský svaz „říší zla“ a prohlásil, 

že komunismus padne a „bude považován za další smutnou a bizarní kapitolu lidských dějin, 

jejíž poslední kapitoly se právě píšou“. Po incidentu, kdy Sovětský svaz sestřelil civilní let, 

Reaganova administrativa odpověděla zrušením všech civilních letů mezi SSSR a USA a také 

ukončila probíhající jednání mezi oběma velmocemi. Reaganova zahraniční politika, 

nazývaná také jako „Reaganova doktrína“, byla často kritizována jako velmi agresivní a 

samotný prezident byl svými kritiky označován za „válečného štváče“. Součástí Reaganovy 

ideologie byl i konzervativní nacionalismus, který měl více univerzalistické a poněkud 

mesianistické tendence.114 
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 Prezident Ronald Reagan ale samozřejmě nebyl jediným, kdo se podílel na tvorbě 

americké politiky vůči Sovětskému svazu.  

 

3.1.6 Alexandr Meigs Haig 
 

 Alexandr Meigs Haig se narodil 2. prosince 1924 ve Filadelfii. Vystupoval West Point 

a v roce 1961 absolvoval na univerzitě v Georgetownu. Do americké armády vstoupil v roce 

1947, sloužil v Koreji a později i ve Vietnamu. V roce 1973 byl povýšen do hodnosti 

generála. Mimo jiné byl i zástupcem Náčelníka Sboru náčelníků štábů armády USA ve 

Washingtonu a pracoval jako právní poradce Henry Kissingera v Radě pro národní 

bezpečnost (National Security Council, NSC).  

Prezident Nixon ho jmenoval šéfem štábu Bílého domu. Po jeho rezignaci působil 

v letech 1974 až 1979 jako vrchní velitel spojeneckých vojsk NATO v Evropě. Byl držitelem 

druhého nejvyššího ocenění americké armády, Kříže za vynikající službu, a dále držitelem 

Stříbrné hvězdy a Purpurového srdce.115 

V roce 1981 se v Reaganově administrativě stal ministrem zahraničí. Haig neměl 

přímý přístup k prezidentovi a neustále se snažil všemožně posilovat svůj vliv na tvorbu 

zahraniční politiky. To vyvolávalo neshody s ostatními členy administrativy i odpor Reagana 

a vyvrcholilo jeho odstoupením v červnu roku 1982.116 Ve své první knize popsal své 

působení v Bílém domě a kritizoval to, že Reaganovu administrativu „ovládala jen hrstka 

prezidentových zaměstnanců.“117 Ve funkci ho vystřídal George P. Shultz. 

 

Počátkem 80. let, kdy gradovala napjatá situace mezi Pekingem a Washingtonem, se 

snažil o vyjednání snížení dodávek zbraní do Tchaj-wanu. Tvrdil, že Čínská lidová republika 

je pro Spojené státy důležitým partnerem ve vztahu k Sovětskému svazu. Ve svém komuniké 

ze srpna 1982 uvedl, že „neusiluje o politiku dlouhodobých dodávek zbraní do Tchaj-wanu, 

ale naopak má zájem na snížení těchto dodávek, což by po určitou dobu vedlo ke konečnému 

řešení“. Zemřel 20. února 2010 v Baltimoru. 

 

                                                 
115 SUCHÝ, Petr: Reagan a říše zla: vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 
1981 – 1989. Brno 2004, s. 45. 
116 ANDERSON, Martin: Revolution. San Diego 1988, s. 311.  
117 HAIG, Alexandr Meigs, Jr.: Caveat: Realism, Reagan and Foreign Policy. New York 1984, s. 84.  
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3.1.7 Caspar Willard Weinberger 
 

 Caspar Willard „Cap“ Weinberger se narodil 18. srpna 1917 v San Francisku. Od 

ledna 1981 do listopadu 1987 byl v Reaganově administrativě ve funkci ministra obrany. 

V únoru 1981 požádal náčelníky ozbrojených sil o navýšení požadavků při příležitosti 

sestavování vojenského rozpočtu. Podařilo se mu tak navýšit rozpočet, oproti prezidentskému 

období Jimmyho Cartera, o neuvěřitelných 11 %. Prioritou pro využití těchto financí měl být 

výzkum nejmodernějších zbrojních systémů.118 

 Proslul jako stoupenec tvrdého postoje vůči komunistickému bloku. V médiích byl 

dokonce označován za „ztělesnění zla amerického imperialismu a vojensko-průmyslového 

komplexu, který ovládá Spojené státy“. Podle jeho názoru bylo nezbytné zvětšovat a 

modernizovat americkou armádu, aby byla schopná čelit Sovětskému svazu. Oproti tomu 

podporoval vztahy s Čínou, další komunistickou velmocí, protože v ní viděl spojence proti 

Moskvě. Měl také velký podíl na Strategické obranné iniciativě.119 Caspar Weinberger zemřel 

28. března 2006 v Bangoru.  

 

3.1.8 George Pratt Shultz 
 

 George Pratt Shultz se narodil 13. prosince 1920 v New Yorku. V roce 1942 promoval 

na Princetownské univerzitě v ekonomickém oboru a získal titul Ph.D. z průmyslové 

ekonomie na Massachusettském technologickém institutu (Massachusetts Institute of 

Technology, MIT). V letech 1948 až 1957 byl na MIT profesorem a v letech 1962 až 1968 byl 

děkanem na univerzitě v Chicagu. V období prezidenta Nixona působil v jeho administrativě 

jako ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet a posléze v letech 1972 až 1974 jako ministr financí.  

 V Reaganově administrativě nahradil po rezignaci Alexandra Haiga na postu 

amerického ministra zahraničí. Po sedm let pak byl klíčovou postavou v americké zahraniční 

politice, která přinesla konec studené války a zároveň rozvoj vztahů mezi Spojenými státy a 

zeměmi v asijsko-tichomořské oblasti. 

                                                 
118 POWELL, Colin L.: My American Journey. New York 1995, s. 258 – 259.  
119 SUCHÝ, Petr: Reagan a říše zla: vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 
1981 – 1989. Brno 2004, s. 47. 
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 Reaganova administrativa ovšem začala vytvářet jednotlivé strategie realizace 

zahraniční politiky až v průběhu roku 1982. Jelikož bylo poměrně obtížné dosáhnout shody 

především v otázkách přístupu k Sovětskému svazu, byla hlavní strategie zpracovávající tuto 

oblast zahraniční politiky rozpracována v rámci direktivy pro národní bezpečnost č. 75, která 

obsahovala principy takzvané čtyřbodové agendy vypracované ministrem zahraničí G. 

Shultzem.120 

 Mimo jiné se zajímal také o obchodní vztahy se SSSR. Z tohoto důvodu se na počátku 

ledna 1985 v Ženevě sešli ministři zahraničí obou zemí, Shultz a Gromyko. Na toto jednání 

navázalo 8. až 10. ledna jednání náměstka ministra obchodu Olmera v Moskvě, které mělo 

předjednat květnové setkání ministrů obchodu Baldridge a Patoliševa. Zde se diskutovalo i o 

obnovení činnosti Americko-sovětské obchodní a ekonomické rady, která se nesešla již od 

roku 1978. Zároveň začaly probíhat také rozhovory o otázkách spolupráce v zemědělství a 

dalších oblastech.121 V prosinci roku 1985 při návštěvě Maďarska zdůraznil, že by vzájemné 

vztahy mohly být posíleny, pokud budou úspěšně pokračovat další jednání mezi Reaganem a 

Gorbačovem.  

 

3.2 Charakteristika zahraniční politiky vůči SSSR 
 

 Od konce 60. let nastává období détente, uvolňování napětí. To se ovšem netýká jen 

politického napětí, jednání o omezení strategických zbraní, ale také vzájemných 

hospodářských a ekonomických vztahů mezi oběma supervelmocemi. V Moskvě se v květnu 

roku 1972 konal summit na nejvyšší úrovni, kde prezident Richard Nixon a generální 

tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv podepsali nejen smlouvu SALT, ale i několik dohod o 

ekonomické spolupráci obou stran. Oproti tomu Kongres schválil v roce 1974 Dodatek 

k obchodnímu zákonu, pozměňovací návrh Jackson-Vanik. V tomto dokumentu se 

zakazovalo udělování doložky nejvyšších výhod zemím s netržní ekonomikou, které omezují 

právo svých obyvatel na emigraci.122 Dodatek se stal projevem neúspěchu Nixonovy 

                                                 
120 SUCHÝ, Petr: Reagan a říše zla: vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 
1981 – 1989. Brno 2004, s. 62 – 63.  
121 GARTHOFF, Raymond L.: The Great Transition. American-Soviet Relations and the End of the Cold War. 
Washington, D. C., 1994, s. 197 – 198.  
122 FORSYTHE, David P.: Human Rights and U.S. Foreign Policy. Gainesville 1988, s. 75. 
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administrativy, především pro samotného prezidenta a jeho ministra zahraničí, Henry 

Kissingera, kteří tuto doložku Sovětskému svazu přislíbili.123 

 Vrcholem období uvolňování se stala Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 

která se konala v roce 1975 v Helsinkách, a především podpis jejího Závěrečného aktu. 

Nicméně již koncem 70. let bylo více než zřejmé, že ani Sovětský svaz, ani ostatní země 

socialistického tábora nehodlají své závazky, které pro ně z této konference vyplývaly, splnit. 

Nejvíce se tato situace projevovala v oblasti lidských práv. 

 V letech 1975 až 1980 se také zintenzivnila diskuze mezi oběma velmocemi o 

jaderných zbraních. Způsobil to schvalovací proces smlouvy SALT II. Tato smlouva ale měla 

na americké straně silné odpůrce. Největším kritikem byla zájmová organizace Výbor pro 

současné nebezpečí (Committee on the Present Danger, CPD), jejímiž členy byli mimo jiné i 

budoucí prezident Ronald Reagan, jeho ministr zahraničí George P. Shultz, ředitel CIA 

William J. Casey a další.124  

 Prezident Carter ještě před svým zvolením vyslal do Sovětského svazu Williama 

Averella Harriamana, který měl Leonidu Brežněvovi sdělit úmysl budoucího prezidenta, 

snažit se co nejdříve podepsat smlouvu SALT II, která měla být založena na dohodách 

z Vladivostoku a doplněna o další druhy zbraní, které byly do této doby vynechány. Nicméně 

SALT II neměla být jedinou smlouvou o odzbrojení, kterou chtěl Jimmy Carter se svým 

protějškem podepsat. Jeho dalším cílem bylo úplně zastavení testování jaderných zbraní, což 

by ale ve svém důsledku vedlo k zakonzervování stávající americké převahy v této oblasti.  

 Zpočátku Carterova administrativa vedla odzbrojovací jednání s menší ochotou ke 

kompromisům, což u sovětské strany nevyvolalo příliš pozitivní odezvu, protože se jim 

požadavky zdály příliš jednostranné. Smlouva SALT II měla poprvé přinést významnější 

omezení sovětského strategického arzenálu. Americká dlouhodobá strategie ve vztazích se 

Sovětským svazem měla být založena na realistickém zhodnocení rozložení sil.125 Nicméně 

nejednotnost a nejednoznačnost Carterovy zahraniční politiky vyvolávala na sovětské straně 

rozpačité pocity. Carter na jedné straně hovořil o odzbrojování a na straně druhé vyzýval 

NATO ke zbrojení a podporoval vývoj neutronové bomby. 

                                                 
123 BERTSCH, Gary Kenneth: American Politics and Trade with the USSR. In: PARROTT, Bruce ( ed.): Trade, 
Technology, and Soviet – American Relations. Bloomington 1985, s. 247-248. 
124 LUŇÁK, Petr: Západ: Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha 1997, s. 315. 
125 PIPES, Richard: Vixi: paměti nezařaditelného. Praha 1995, s. 183-184. 
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 Na začátku roku 1978 vypukl konflikt v oblasti Afrického rohu126 mezi Etiopií, 

podporovanou Kubánci, a Somálskem. Sovětský svaz zpočátku podporoval oba režimy, ale 

v okamžiku zahájení války o provincii Ogaden se Moskva musela rozhodnout pouze pro 

jednoho ze svých spojenců, kterým se stala Etiopie. Prezident Carter nařkl SSSR z masivní 

vojenské podpory Etiopie a také z toho, že kubánské intervenční síly zasáhly právě na příkaz 

Moskvy. Zbigniew Brzezinski posléze označil jejich jednání (Sovětů i Kubánců) za 

„kořistnické“ a za provokaci vůči Západu. Obě strany varoval, že to může mít nepříznivý vliv 

i na jednání SALT. Prezident Carter však tato jednání nechtěl ohrozit a dal najevo, že 

sovětská účast v konfliktu v Etiopii nebude mít na průběh jednání žádný zásadní dopad. 

Brežněvova reakce na tuto nejednoznačnost byla značně podrážděná a ve své řeči 

k Nejvyššímu sovětu prohlásil, že sovětské stanovisko k SALT II je na rozdíl od amerického 

stálé a jednoznačné.127 

 Za pilíř své politiky vyhlásil prezident Carter dodržování lidských práv a svobod. Bylo 

to namířeno především vůči Sovětskému svazu a ostatním komunistickým zemím, ale i vůči 

zemím třetího světa. Ani v této oblasti ale nezaznamenal požadované výsledky, protože 

v důsledku kampaně za lidská práva reagoval Sovětský svaz negativně na všechny 

odzbrojovací návrhy.128 Velkým úspěchem se stal alespoň podpis smlouvy SALT II, kterou 

oba státníci, Jimmy Carter a Leonid Brežněv, podepsali v červnu roku 1979 ve Vídni.   

 Sovětská invaze do Afghánistánu pro Spojené státy znamenala definitivní ukončení 

období détente. Tento násilný akt se stal za Carterovy administrativy jedním ze signálů pro 

změnu charakteru politiky. Do roku 1977 prezident usiloval o zlepšení vztahů se Sovětským 

svazem a snížení jaderného nebezpečí. Ovšem po roce 1979 začíná další kolo závodů ve 

zbrojení a vznikají i nové konflikty mezi Východem a Západem. Podle Jimmyho Cartera měl 

být SSSR postaven před volbu mezi konfrontací a kooperací. Jako odpověď na invazi do 

Afghánistánu byl přerušen ratifikační proces smlouvy SALT II. Americký Kongres smlouvu 

nepřijal, a to znamenalo její konec. Jako další postih bylo americkou stranou vyhlášeno vůči 

Sovětskému svazu drastické embargo. Týkalo se především vyspělých technologií, ale i 

snížení dodávek pšenice a jiných potravinových produktů. Dne 23. ledna 1980 byla navíc 

vyhlášena tzv. Carterova doktrína, která označovala každý pokus jiných mocností získat 

                                                 
126 Africký roh je poloostrov ve východní Africe, který vybíhá do Arabského moře. Je to nejvýchodnější část 
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kontrolu nad oblastí Perského zálivu za přímé ohrožení amerických zájmů, které musí být 

odraženo jakýmikoliv prostředky, a to včetně užití vojenské síly. 

 V lednu roku 1980 se americkým prezidentem stal Ronald Reagan. Toto období bylo 

pro Spojené státy složité nejen v oblasti zahraničních vztahů, ale také v oblasti domácího 

hospodářství, které se potýkalo s recesí. Ozdravení americké ekonomiky bylo tedy prvním 

cílem Reaganovy administrativy. Ekonomický program měl několik priorit, a to odbourání 

inflace, posílení národní bezpečnosti, obnovení hospodářského růstu, decentralizaci 

v ekonomických otázkách a udržení sítě sociálního zabezpečení.129 K dosažení těchto cílů 

měla přispět především kontrola federálních výdajů, zvýšení výdajů na obranu, snížení daní 

včetně daňové reformy, upevnění monetární ekonomiky a deregulace v sociální a ekonomické 

oblasti.130 

 V oblasti zahraničních vztahů Reagan zásadním způsobem ovlivnil průběh poslední 

fáze studené války, ve které Spojené státy spolu se svými spojenci dosáhly jednoznačného 

vítězství. Uměl učinit nepopulární rozhodnutí, a pokud jejich realizaci považoval za 

nezbytnou a zásadní, neváhal přijmout veškerá potřebná opatření i přes nesouhlas či dokonce 

odpor spojenců a spolupracovníků. Jeho talent spočíval především v tom, že se dokázal 

obklopit schopnými spolupracovníky, kteří vytvořili vysoce funkční a koherentní tým, 

přestože zpočátku měli problém s přesným vymezením pravomocí, hlavně v oblasti 

zahraničních vztahů. Nakonec to ale byl právě prezident, který oplýval takovou mírou 

autority, že přijímal veškerá rozhodnutí a měl v zásadních otázkách poslední slovo.  

 Od samého počátku svého funkčního období Ronald Reagan prosazoval, aby dohoda 

mezi Spojenými státy a Sovětským svazem v otázce odzbrojování spočívala na principu 

„nulové varianty“. Tato varianta byla sovětskými představiteli okamžitě odmítnuta. Ale i 

západní demokracie se k ní stavěly rozpačitě, stejně jako Reaganův ministr zahraničí 

Alexandr Haig, který tuto variantu považoval za těžko prosaditelnou.131  

 Ronald Reagan si ve své podstatě přál dosažení dohody o redukci jaderných zbraní i 

normalizaci vztahů se Sovětským svazem. Ovšem dle jeho přesvědčení se to mohlo uskutečnit 

pouze v případě, že Spojené státy budou moci jednat se SSSR z pozice silnějšího. Byl totiž 

zastáncem názoru, že se Sovětský svaz nemusí cítit být vázán jakýmikoliv smlouvami, pokud 
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k tomu nebude donucen vojenskou převahou. Z tohoto důvodu se Reaganova administrativa, 

především v jeho prvním funkčním období, zaměřovala především na posílení amerického 

vojenského potenciálu. Dokonce tento proces nadřazovala i jednotlivým jednáním o kontrole 

zbrojení. Ale nejen vojenské prostředky měly posloužit „zadržování“ Sovětského svazu. 

Stejně tak se k zahraničněpolitickým koncepcím Spojených států přidávalo i prohlubování 

krize v komunistickém bloku, a to především uvalením restrikcí na obchod s vyspělými 

technologiemi a omezením poskytování půjček s netržními úroky. Jak ukázala historie, 

Reagan uzbrojil SSSR, který již nemohl USA konkurovat, hospodářsky se hroutil a byl tak 

donucen přistoupit k reformám, které sovětskou ekonomiku položily zcela.  

 Nejznámější americkou aktivitou bylo pravděpodobně vyhlášení Strategické obranné 

iniciativy (SDI) z března roku 1983. Iniciativa se mimo jiné stala i projevem Reaganovy 

nechuti respektovat doktrínu zaručeného vzájemného zničení a její nahrazení doktrínou 

zaručeného vzájemného přežití.132  

 Paradoxní ovšem zůstává skutečnost, že zvolení Ronalda Reagana prezidentem v roce 

1980 sovětské vedení přivítalo, a to včetně Leonida Brežněva. Bylo to především z toho 

důvodu, že Jimmy Carter soustavně upozorňoval na porušování lidských práv a svobod ve 

východním bloku. Reagan ve své kampani sice měl silně protikomunistické názory, ovšem 

sovětským předpokladem bylo, že toto své vystupování po volbách změní, podobně jako 

Nixon. Tento předpoklad ale nevyšel a Reagan nejen, že svoji rétoriku nezměnil, naopak se 

svojí administrativou přešel od slov ke skutkům.133  

 A právě rétorika byla Reaganovou silnou politickou zbraní. Právem byl označován za 

„skvělého komunikátora“. V první polovině 80. let jeho rétorika sehrála významnou roli při 

ovlivňování sovětského chování. Na sovětské představitele působila především jako 

psychologický faktor. Za jejího užití se ale Reagan snažil přesvědčit i své západní spojence a 

americkou veřejnost o nutnosti zásadního obratu v americké zahraniční politice.  

 Z uvedených skutečností podle mého názoru jasně vyplývá, že Ronald Reagan musel 

pro sovětské vedení představovat velký problém. 
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3.3 Faktory ovlivňující zahraniční politiku vůči SSSR 
 

 Spojené státy a jejich spojenci v NATO založili již v roce 1949 Koordinační výbor pro 

multilaterální kontrolu exportu (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, 

CoCom). Vznikl především z obavy nekontrolovatelného obchodu s materiálem, který by 

mohl být vojensky využit nejen Sovětským svazem, ale i jeho spojenci, včetně Číny. Přestože 

byl tento výbor založen pouze na dobrovolné dohodě a neměl žádné donucovací mechanismy, 

přinesl spoustu precedentů i pro budoucí smlouvy o kontrole obchodu. Po celou dobu trvání 

studené války byl CoCom nástrojem, kterým západní mocnosti znesnadňovali přístup 

komunistických zemí k technologiím, které by mohly použít pro vojenský, případně i jaderný 

průmysl. Tím také donutily SSSR vynakládat vlastní nemalé prostředky na tento vývoj a 

výzkum.134  

 V období détente projevovaly jednotlivé americké administrativy snahu o zmírnění a 

seškrtání seznamu „zakázaných“ technologií. Nicméně po nástupu Reaganovy administrativy 

tyto tendence ustaly, seznam byl opět rozšířen a byla zpřísněna kontrola exportu vojensky 

využitelného materiálu.  

 Jimmy Carter uspěl v prezidentských volbách jen velmi těsným výsledkem a z tohoto 

důvodu také neměl příliš velkou podporu amerického Kongresu. Americká domácí politika, 

zejména ekonomické problémy, navíc silně ovlivňovaly i politiku zahraniční.135 

 Carter začal stimulovat domácí ekonomiku především za použití daňových škrtů a 

snížením úrokové míry. Tento postup sice přinesl snížení nezaměstnanosti, jakkoliv 

nevýrazné, ale klesala také důvěra mezinárodní trhů v Carterovu administrativu a její 

schopnost tento pád dolaru zastavit. Tato situace s sebou přinesla snížení investic, které 

ovlivňovaly ekonomický růst. V důsledku toho docházelo k dalšímu hospodářskému poklesu. 

Navíc byly díky měnové manipulaci ceny ropy a ropných derivátů pro americké spotřebitele 

výrazně nižší než u ostatních zemí. Změnu měl přinést světový ekonomický summit zemí G-7 

v Londýně v květnu roku 1977. Zde se americký prezident zavázal k tomu, že přijme světové 

ceny ropy. To mělo vést k ekonomické úspornosti a v návaznosti na to i k ozdravení dolaru. 

Ovšem díky nespolupráci mezi prezidentem a Kongresem, nebyl zákon o uvalení daně na 

                                                 
134 BECKER, Abraham S. (ed.): Economic Relations with the USSR: Issues for the Western Alliance. Lexington 
1983, s. 117. 
135 SCHÄFER, Peter: Prezidenti USA: od George Washingtona po Billa Clintona. Praha 1995, s. 435.  
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ropu vůbec přijat. Když se navíc v únoru roku 1979 opět zvedly světové ceny ropy, díky 

islámské revoluci v Íránu, roční inflace ve Spojených státech stále rostla. 

 Dále USA usilovaly o expanzi tří největších ekonomik světa, tzn. americké, japonské a 

západoněmecké, které by za pomoci své zvýšené poptávky vytáhly svět z hospodářské recese. 

Šlo o tzv. „lokomotivní teorii“, podle které měly tyto tři zmíněné státy koordinovaně 

stimulovat vlastní spotřebu snížením daní a schodkem ve státním rozpočtu. Toto řešení ale 

bylo pro Japonsko i SRN značně nevýhodné.136  

 Prezident Carter chtěl americký státní schodek snížit pomocí úspor. Ale vyrovnaného 

rozpočtu se mu dosáhnout nepodařilo, především díky rostoucím výdajům na zbrojení, i když 

tyto výdaje měly být dle prezidentových slibů sníženy. Ekonomický rozmach z roku 1976 byl 

v roce 1979 opětovně vystřídán hospodářskou recesí.  

 Jimmy Carter se svojí administrativou nebyl úspěšný ani v boji proti nezaměstnanosti 

a inflaci. V roce 1977 bylo zřízeno nové ministerstvo pro energii, Ministerstvo energetiky, 

které mělo navrhovat mimořádná opatření na ochranu domácích ropných a plynových zdrojů 

a omezit závislost na dovozu. Jeho hospodářská a inflační politika ale nakonec nedosáhla cílů, 

které si předsevzala. Na konci volebního období Jimmyho Cartera byly Spojené státy na 

pokraji nové hospodářské krize. Navíc jeho politika snížila důvěru Evropy v americkou 

schopnost vést Západ v ekonomické oblasti.137  

 Nový prezident Ronald Reagan přinesl se svojí administrativou do americké politiky 

zcela nové priority. Nejenom, že se Ronald Reagan snažil o hospodářskou obnovu vlastní 

země, ale výrazná změna přišla také ve vztazích k Sovětskému svazu. Již ve své předvolební 

kampani Reagan tvrdě kritizoval svoje předchůdce a jejich politiku détente. Jeho zahraniční 

politika byla ovlivňována několika koncepcemi, které ve své podstatě dodržoval po první i 

druhé funkční období. 

 V prvním roce Reaganova působení hodně ovlivňovaly jeho zahraniční politiku 

pokračující ekonomické problémy, a to především tím, že administrativa byla zaneprázdněna 

jejich řešením a na zahraničněpolitické problémy zbývalo méně času.138 Jako prioritu své 

domácí politiky stanovil Ronald Reagan především odbourání inflace, obnovení 

                                                 
136 LUŇÁK, Petr: Západ: Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha 1997, s. 279 – 282.  
137 SCHÄFER, Peter: Prezidenti USA: od George Washingtona po Billa Clintona. Praha 1995, s. 437, 441. 
138 ANDERSON, Martin: Revolution. San Diego 1988, s. 92. 
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hospodářského růstu, posílení národní bezpečnosti a decentralizace v ekonomických 

otázkách.139  

 V roce 1973 zasáhla celý svět energetická krize, která ve vyspělých státech přispěla 

k rozvoji progresivních technologií a snižování energetické náročnosti výroby. Tento postoj 

se ovšem netýkal Sovětského svazu. I v důsledku tohoto postoje celá sovětská ekonomika, 

v době nástupu Reagana do prezidentského úřadu, značně zaostávala. A tuto skutečnost se 

jeho administrativa rozhodla využít ve svůj prospěch.140 Ke svému údivu zjistili, že situace 

v SSSR je mnohem vážnější, než předpokládali, a sovětské hospodářství dokonce stojí na 

pokraji kolapsu. Byli přesvědčeni, že pokud USA vynaloží nemalé prostředky na 

vyzbrojování své armády, Sovětský svaz nebude chtít zůstat v této oblasti pozadu a tím se 

neúměrně zvýší jeho ekonomické problémy. Strategie jeho zahraniční politiky vůči SSSR 

byla ve své podstatě jednoduchá. Chtěl posílit vlastní armádu, upevnit vztahy se spojenci a 

také přesvědčit sovětské vůdce o jejich neúspěchu v případné válce.141 Nástroje a prostředky 

americké zahraniční politiky vůči Sovětskému svazu byly stanoveny především 

v prezidentských direktivách pro národní bezpečnost. Klíčovým dokumentem Reaganovy 

administrativy se pak stala Direktiva pro národní bezpečnost č. 75 z ledna roku 1983, ve které 

byla uvedena propracovaná strategie vůči SSSR a která platila po celou dobu Reaganova 

funkčního období.  

 Další oblastí boje proti Sovětskému svazu byla, stejně jako u předchozích prezidentů, 

oblast dodržování lidských práv. Na vývoj americké zahraniční politiky vůči Sovětskému 

svazu v tomto období nesporně působily také probíhající afghánská a polská krize. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 BOSKIN, Michael J.:  Reagan and the U.S. Economy: the Successes, Failures & Unfinished Agenda. San 
Francisco 1987, s. 52-53. 
140 D´SOUZA, Dinesh: Ronald Reagan: jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem. Brno 2004, s. 6.  
141 WEINBERGER, Caspar W.: Fighting for Peace: Seven Critical Years in the Pentagon. New York 1990 (5. 
vydání), s. 79. 
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4 SOVĚTSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA VŮČI USA NA 
POČÁTKU 80. LET 

 

 Sovětský svaz a jeho čelní představitelé viděli v období uvolnění napětí především 

možnost ekonomického oživení pro zaostávající sovětské hospodářství. Jejich důvody, proč 

přijali myšlenku détente, se v podstatě odvíjely od strategické pozice Sovětského svazu na 

počátku 70. let, kdy dosáhl jaderné parity se Spojenými státy. Základním prvkem sovětské 

koncepce uvolňování byla mírová koexistence s kapitalistickými zeměmi. Podle světového 

vývoje totiž poznali, že komunismus celosvětového vítězství v dohledné době nedosáhne. 

Nicméně tento přístup neznamenal, že se vzdali myšlenek na budoucí „nevyhnutelné“ 

vítězství. Dokonce předpokládali, že právě proces détente napomůže šíření marxistických 

idejí, a to bez přímé vojenské konfrontace mezi oběma supervelmocemi.  

 Z uvedeného jasně vyplývá, že v sovětském pojetí proces détente v žádném případě 

neznamená udržení stávající situace v oblasti hranic obou bloků. Sovětský svaz chtěl naopak 

využívat případné občanské nebo osvobozenecké války ke změně politického systému té které 

země a tím i ke změně hranice mezi oběma bloky, komunistickým a kapitalistickým.142 

 Sovětské zájmy ohrožovala také roztržka mezi Čínskou lidovou republikou a SSSR a 

následně vznikající spojenectví mezi Čínou a Spojenými státy. Prostřednictvím spolupráce 

s USA chtěla Moskva tyto vztahy narušit a zároveň upevnit prestiž Leonida Brežněva 

v sovětském vedení.143 

 Po summitu v roce 1972 v Moskvě, kde došlo k podpisu dohody SALT a dokumentu 

„Základní principy vzájemných vztahů“144, Moskva neustále zdůrazňovala, že se proces 

détente týká pouze mezinárodních vztahů a nikoliv ideologických principů.145 Dalším 

vstřícným krokem Sovětského svazu vůči Spojeným státům bylo prohlášení Leonida 

Brežněva z ledna roku 1977, že se „Sovětský svaz zříká svého úsilí o dosažení vojenské 

                                                 
142 GARTHOFF, Raymond L.: Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. 
Washington, D. C., 1994, s. 51 – 52. 
143 DOBRYNIN, Anatolij Fedorovič: In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War 
Presidents (1962 – 1986). New York 1995, s. 193.  
144 NIXON, Richard: Basic Principles of Relations Between the United States of America and the Union of  
Soviet Socialists Republics., Washington, D.C., 1972, [online] dostupný z adresy 
www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=3438.   
145 VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského 
bloku 1944 – 1989. Praha 2000, s. 506 – 507.  
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převahy za hranicí toho, co je nutné k odstrašení“146 a formuloval také novou sovětskou 

koncepci procesu détente: „nastolit rovnocenné vztahy mezi státy… řešit rozdíly a konflikty ne 

silou, ne hrozbami a vyhrožováním, ne válkou, ale mírovými prostředky na jednacím stole.“147 

Tímto byla v podstatě změněna sovětská vojenská doktrína, ze které vymizela teze o 

nevyhnutelnosti války s kapitalismem, a zároveň byl dán signál k zahájení strategického 

dialogu. 

 

4.1 Hlavní aktéři zahraniční politiky vůči USA 
 

4.1.1 Leonid Iljič Brežněv 
 

 Leonid Iljič Brežněv se narodil 19. prosince 1906 na Ukrajině ve městě Kamjanske 

(později Dněprodzeržinsk). Roku 1931 se stal členem KSSS. Za druhé světové války dosáhl 

v Rudé armádě hodnosti generálmajora. Na XIX. sjezdu KSSS v roce 1952 se stal tajemníkem 

ÚV KSSS a kandidátem prezidia ÚV. Po Stalinově smrti a za tzv. kolektivního vedení byl 

však z těchto funkcí odvolán a přesunut do Hlavní politické správy Rudé armády. Teprve 

s nástupem Nikity Chruščova k moci byla jeho politická kariéra zachráněna. Po XX. sjezdu 

strany se stal opět tajemníkem ÚV a kandidátem jeho předsednictva. O čtyři roky později byl 

jmenován předsedou prezidia Nejvyššího sovětu, formální hlavou státu, a o další čtyři roky 

později se zúčastnil vnitropolitického puče proti Chruščovovi. Poté byl zvolen generálním 

tajemníkem KSSS a stal se tak faktickou hlavou státu, kterou byl až do konce svého života. 

Na konci jeho života navíc opět propukl kult osobnosti generálního tajemníka. Byl jmenován 

maršálem Sovětského svazu a znovu se nechal zvolit do funkce předsedy prezidia Nejvyššího 

sovětu SSSR. Za jeho vedení byla ukončena kritika stalinismu, i když oficiálně se k němu 

nikdy nepřihlásil. Výsledkem byl jakýsi decentní stalinistický systém, označovaný jako 

neostalinismus.148 

 O jeho schopnostech neměli příliš dobré mínění ani jeho straničtí kolegové. Neměl 

jasný politický program, dostatečné vzdělání a neorientoval se v ekonomických ani 

zahraničně-politických otázkách. Byl až příliš konzervativní. Brežněv ale plně ovládal klíčový 
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mocenský sektor, kontrolu kádrů a obsazování funkcí, což naprosto nečekaně dokázal využít 

ve svůj prospěch. Svoji pozornost věnoval i KGB, kam dosadil J. V. Andropova, a také 

vojensko-průmyslovému komplexu. Na vnitřní politické scéně provozoval politiku „stability“, 

vyhýbal se otevřeným střetům, kontroverzním reformám a stranickým aparátčíkům garantoval 

setrvání ve funkcích.149  

 Na začátku 70. let měl již svoje postavení natolik upevněné, že se mohl zbavit svých 

kritiků a oponentů. Vůdcem KSSS zůstal až do své smrti v roce 1982. Jeho nejbližšími 

spolupracovníky byli M. A. Suslov150, A. P. Kirilenko151, N. A. Tichonov152, K. U. 

Černěnko153, J. V. Andropov, D. F. Ustinov a A. A. Gromyko.  

 Období détente bylo pro Sovětský svaz obdobím relativní stability. Zahraniční politika 

byla směřována především na udržení moci ve střední a východní Evropě a k „tichému“ 

rozšiřování v zemích třetího světa. SSSR vyhlásil tzv. Brežněvovu doktrínu, která (jak jsem 

již uvedla v předcházejícím textu) spočívala v kolektivní odpovědnosti všech členů Varšavské 

smlouvy za udržení komunistických režimů a v případě ohrožení komunismu dovolovala 

Sovětskému svazu zasáhnout i vojensky. Tato doktrína se plně projevila i při zásahu 

spojeneckých vojsk proti Pražskému jaru v roce 1968. 

 Vztah se západními mocnostmi se pro Brežněva stal doslova osobní záležitostí. 

Podporoval ekonomickou spolupráci se Západem i politiku odzbrojování, ačkoliv vojenský 

arzenál Rudé armády neustále narůstal. Během svého působení v roli generálního tajemníka 

se sešel dokonce s několika americkými prezidenty, Richardem Nixonem, Geraldem Fordem i 

s Jimmym Carterem. Podepsal řadu mezinárodních smluv, jak hospodářského charakteru, tak 

i o otázkách mezinárodního míru.154  

 Po své návštěvě Číny zavítal v roce 1972 prezident Nixon také do Moskvy. Pro 

sovětskou stranu to bylo mírným neúspěchem, protože jejich snahou bylo uskutečnit setkání 

již před Nixonovou návštěvou Číny. Nicméně oba státníci společně v Moskvě, po dvou letech 

                                                 
149 ARBATOV, Georgi: Das System: Ein Leben im Zentrum der Sowjetpolitik. Frankfurt 1993, s. 274. 
150 Michail Andrejevič Suslov (21. 11. 1902 – 25. 1. 1982) byl sovětský politik a v letech 1941 až 1982 člen ÚV 
KSSS. Byl strážcem ideologické čistoty režimu a šedou eminencí politiky a 60., 70. a počátku 80. let.  
151 Andrej Pavlovič Kirilenko (8. 9. 1906 – 12. 5. 1990) byl sovětský stranický a státní činitel. V letech 1966 až 
1982 byl tajemníkem ÚV KSSS.  
152 Nikolaj Alexandrovič Tichonov (14. 5. 1905 – 1. 6. 1997) byl sovětský politik a v letech 1980 až 1985 
předseda Rady ministrů (v letech 1976 až 1980 první náměstek předsedy Rady ministrů). 
153 Konstantin Ustinovič Černěnko (24. 9. 1911 – 10. 3. 1985) byl sovětský politik a nejvyšší představitel 
Sovětského svazu pouhých 13 měsíců v období od 13. února 1984, kdy nahradil Jurije Andropova, až do své 
smrti. Od 11. dubna 1984 byl také předsedou prezidia Nejvyššího sovětu. 
154 VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského 
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usilovného vyjednávání, podepsali smlouvu o antibalistických raketách (Anti-Ballistic Missile 

Treaty, ABM)155, což byl první důležitý dokument ze série smluv SALT. Společně také 

vyhlásili nové období mírového soužití, politiku détente.  

 Summit ve Vladivostoku následoval po sérii jednání mezi americkým prezidentem G. 

Fordem a sovětským ministrem zahraničí Andrejem Gromykem ve Washingtonu. Uskutečnil 

se v listopadu roku 1974. Oba státníci se dohodli na podmínkách kontroly úrovně vyzbrojení 

armád, a to včetně strategických zbraní a balistických raket. Byl také vytvořen rámec pro 

jednání o smlouvě SALT II. Potenciální rozdíl v omezování zbrojení spočíval především 

v tom, že americké a sovětské arzenály měly diametrálně odlišnou strukturu i rozmístění.  

 Dalším významným zahraničně-politickým aktem byla Konference o bezpečnosti a 

spolupráci v Evropě, kterou proces détente vyvrcholil a která znamenala průlom v jednání 

mezi oběma bloky. Brežněvovi šlo ale především o to, aby západní země uznaly neměnnost 

poválečného uspořádání v Evropě, hlavně existenci sovětských satelitů. Západní mocnosti 

naopak kladly důraz na dodržování lidských práv.156  

 Sovětský svaz se zpočátku snažil z této konference vyšachovat Spojené státy. Nicméně 

po velmi negativní reakci ze strany západního bloku se musel s americkou účastí na jednání 

v Helsinkách smířit. Vlastní jednání, kterých předcházela řada neformálních rozhovorů, 

začala v červenci 1973 a probíhala další dva roky. Dne 1. srpna 1975 byl všemi 35 účastníky 

konference přijat Závěrečný akt, který však byl ve smyslu mezinárodního práva bez 

závaznosti, a tudíž právně nevymahatelný.  

 Roku 1979 měla vypršet platnost smlouvy SALT a obě supervelmoci tudíž 

připravovaly znění nové smlouvy o odzbrojování, SALT II. K jejímu podpisu došlo v červnu 

roku 1979, kdy se ve Vídni setkali Leonid Brežněv a americký prezident Jimmy Carter. K její 

ratifikaci ze strany amerického Kongresu však nikdy nedošlo, a to díky sovětské invazi do 

Afghánistánu. 

 Vrcholem Brežněvova období měly být olympijské hry, pořádané v roce 1980 

v Moskvě. Ovšem díky již zmíněné sovětské invazi byla tato olympiáda poznamenána 

bojkotem západních i čínských sportovců.157 

                                                 
155 Smlouva ABM byla dohoda mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o omezeních systémů 
antibalistických raket použitých proti raketovým nukleárním zbraním. 
156 WANNER, Jan: Brežněv a východní Evropa 1968 – 1982. Praha 1995. 
157 CARTER, Jimmy: Keeping Faith: Memoirs of a President. London 1982, s. 246.  
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 Brežněvův zdravotní stav se od poloviny 70. let rapidně zhoršoval. Ve své podstatě již 

nebyl způsobilý pracovat a řídit SSSR. Kvůli své sešlosti a prodělaným mrtvicím byl jen 

figurkou v čele státu. Opravdovou moc mezitím svíral ve svých rukou triumvirát složený 

z ministra obrany Dmitrije Ustinova, šéfa KGB Jurije Andropova a ministra zahraničí 

Andreje Gromyka, doplňovaný vlivným hlavním ideologem Michailem Suslovem. Nicméně o 

jeho odchodu většina členů politbyra neuvažovala. Jeho vnitrostranická doktrína byla 

založena především na minimálních přesunech ve stranických funkcích (politika stability). 

Leonid Brežněv zemřel 10. listopadu 1982 a mezi starci v politbyru následně vypukl boj o 

nástupnictví. Již o dva dny později se konalo plenární zasedání ÚV KSSS, na kterém byl na 

návrh K. U. Černěnka jednomyslně zvolen novým generálním tajemníkem Jurij Vladimirovič 

Andropov.158  

 

4.1.2 Jurij Vladimirovič Andropov 
 

 Jurij Vladimirovič Andropov se narodil 15. června 1914 ve Stavropolu v tehdejším 

Rusku. Byl významným stranickým a státním činitelem Sovětského svazu již od konce 40. let 

až do své smrti v únoru roku 1984. Po smrti Stalina odešel do diplomatických služeb a 

působil jako velvyslanec v Maďarsku, a to i v roce 1956, kdy zde propuklo protikomunistické 

povstání. V letech 1957 až 1967 vedl oddělení pro dohled nad sovětským blokem při ÚV 

KSSS. Poté dalších patnáct let velel KGB. A úzkou koordinací i spoluprací této služby se 

zpravodajskou službou ministerstva obrany a s ministerstvem zahraničí, získal téměř 

neomezenou moc. Na konci éry Leonida Brežněva působil jako hlavní ideolog KSSS a po 

smrti generálního tajemníka v roce 1982 ho na jeho postu vystřídal. Tuto funkci vykonával až 

do své smrti v únoru roku 1984.159  

 Pod vedením Jurije Andropova upevnila státní bezpečnost (KGB) svůj dozor a dohled 

nad obyvatelstvem. Z jeho iniciativy začalo vysídlování disidentů za hranice Sovětského 

svazu. Ovšem KGB nesledovala pouze domácí politickou scénu. Výraznou měrou se podílela 

i na tvorbě sovětské zahraniční politiky. Kupříkladu při vpádu spojeneckých vojsk do 

                                                 
158 VEBER, Václav: Komunistický experiment v Rusku 1917 – 1991. Malé dějiny SSSR. Praha 2001, s. 153. 
159 VOLKOGONOV, Dmitrij Antonovič: Sem' voždej: galereja liderov SSSR: v 2-ch knigach. Kn. 2, Leonid 
Brežnev - Jurij Andropov - Konstantin Černenko - Michail Gorbačev. Moskva 1995, s. 101. 
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Československa byl jedním z hlavních strůjců právě Jurij Andropov. Hrál také velkou roli při 

sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.160  

 Po svém zvolení generálním tajemníkem vystoupil mimo jiné s kritikou hospodářské 

stagnace Sovětského svazu a nedostatečného uplatňování vědecko-technického pokroku. 

Ovšem dle jeho názoru nesměla jakákoliv změna v ekonomice oslabit socialistické zřízení. 

V červnu roku 1983 na plenárním zasedání ÚV KSSS řekl: „Strategie strany při 

zdokonalování rozvinutého socialismu se musí opírat o pevnou marxisticko-leninskou 

teoretickou základnu. Máme-li však mluvit otevřeně, dosud jsme ještě náležitě neprostudovali 

společnost, v níž žijeme a pracujeme, neodhalili jsme plně její zákonitosti, zejména 

ekonomické. Proto jsme občas nuceni postupovat takříkajíc empiricky, velmi neracionální 

metodou zkoušek a omylů.“161 Tento jeho postoj a upevňování socialistického zřízení 

pochopitelně vedlo ke zhoršení vzájemných vztahů se Spojenými státy. Ke konci svého života 

ve svém projevu dokonce prohlásil: „Toto období se vyznačuje konfrontací dvou zcela 

protichůdných světových názorů – socialismem a imperialismem, konfrontací, jejíž intenzita a 

ostří nemají období v celém poválečném období.“162  

 

4.1.3 Andrej Andrejevič Gromyko 
 

 Andrej Andrejevič Gromyko se narodil 18. července 1909 v Bělorusku, ve městě 

Gomel. Byl to dlouholetý sovětský politik a diplomat. Od roku 1939 působil 

v diplomatických službách Sovětského svazu, v letech 1957 až 1985 jako ministr 

zahraničních věcí (plných 29 let) a v letech 1985 až 1988 byl předsedou prezídia Nejvyššího 

sovětu. 

 Na jaře roku 1939, kdy Stalin pověřil Beriju a NKVD163 provedením čistky v Lidovém 

komisariátu zahraničních věcí, se novým ministrem zahraničí stal V. M. Molotov164 a s ním 

                                                 
160 ALEKSANDROV-AGENTOV, Andrej Michajlovič. Ot Kollontaj do Gorbačeva: vospominanija diplomata, 
sovetnika A.A. Gromyko, pomoščnika L.I. Brežneva, Ju.V. Andropova, K.U. Černenko i M.S. Gorbačeva. 
Moskva 1994, s. 264 - 266. 
161 ANDROPOV, Jurij Vladimirovič: Vybrané projevy a stati. Praha 1983, s. 328. 
162 DZÚRA, Martin: USA a NATO připravují válku. In: Rudé právo, 9. 2. 1984.  
163 NKVD (Lidový komisariát vnitřních záležitostí) byl centrální státní orgán Sovětského svazu zabývající se 
vnitřní bezpečností, střežením hranic a evidencí obyvatel, spravující věznice a pracovní tábory, zabývající se 
rozvědkou a kontrarozvědkou.  
164 Vjačeslav Michajlovič Molotov (9. 3. 1890 – 8. 11. 1986) byl dlouholetý přední činitel Sovětského svazu. 
V letech 1939 až 1949 a 1953 až 1956 působil jako lidový komisař (ministr) zahraničí.  



56 
 

nastoupil i Gromyko, který převzal Oddělení amerických států NKID165 a začal pracovat i 

jako poradce velvyslanectví SSSR ve Spojených státech. Účastnil se řady jednání na nejvyšší 

úrovni a podílel se i na ustavení OSN, kde v letech 1946 až 1948 působil jako vůbec první 

představitel Sovětského svazu. Vedle těchto funkcí pracoval i jako náměstek ministra 

zahraničí SSSR a v letech 1949 až 1952 se po odvolání Molotova z funkce stal prvním 

náměstkem ministra.166  

 Avšak teprve po nástupu Leonida Brežněva k moci měl více možností zasahovat do 

zahraniční politiky Sovětského svazu, protože ani Brežněv, ani Kosygin167, neměli 

v mezinárodních vztazích dostatek zkušeností. Ve své řeči v Nejvyšším sovětu v roce 1968 

prohlásil, že SSSR je připraven vést diskuzi o omezení a redukci ofenzivních a defenzivních 

strategických systémů, včetně protibalistických raket.168 

 Hlavní slovo v zahraniční politice Sovětského svazu měli v tomto období J. V. 

Andropov z KGB, D. F. Ustinov jako zástupce vojensko-průmyslového komplexu, 

generálního štábu a ministerstva obrany, a právě A. A. Gromyko. Tento triumvirát rozhodl 

v roce 1979 také o invazi do Afghánistánu, a to bez účastni stranického aparátu. Díky jejich 

podpoře získal právě Jurij Andropov po smrti Leonida Brežněva post generálního tajemníka 

ÚV KSSS. Gromyko byl za tuto podporu povýšen do funkce prvního náměstka předsedy 

Rady ministrů. Zároveň ale stále zastával i funkci ministra zahraničních věcí SSSR. Po smrti 

Andropova v roce 1984 podpořil ve volbě generálním tajemníkem K. U. Černěnka. Nicméně 

o rok později stál zcela na straně progresivní skupiny kolem Michaila Gorbačova169. 

Gromyko se po nástupu nové sovětské garnitury stal oficiální hlavou státu, předsedou prezídia 

Nejvyššího sovětu. Tuto funkci vykonával až do svého odchodu do důchodu v roce 1988.  

 Andrej Andrejevič Gromyko vtiskl sovětské zahraniční politice svoji charakteristickou 

podobu. Pro své protivníky byl neúprosným a hlavně nezdolným soupeřem s kamennou tváří. 

Tvrdě zastával sovětské postoje, a to i v případech, kdy se zdály neudržitelné. Jeho 

dogmatismus společně s diplomatickou tvrdostí výrazně ovlivnil podobu procesu uvolňování. 

Zůstával zastáncem mírových jednání a užší spolupráce se Spojenými státy, ovšem jen za 

                                                 
165 NKID (Lidový komisariát zahraničních věcí) 
166 BROŽ, Ivan: Diplomaté. Praha 2004, s. 347 – 351.  
167 Alexej Kosygin (20. 2. 1904 – 18. 12. 1980) byl sovětský politik a funkcionář KSSS. V letech 1964 až 1980 
byl předsedou Rady ministrů Sovětského svazu (vlády).  
168 MATHERS, Jennifer G.: The Russian Nuclear Shield from Stalin to Yeltsin. Basingstoke 2000, s. 72. 
169 Michail Sergejevič Gorbačov (2. 3. 1931) byl v letech 1985 až 1991 vůdcem Sovětského svazu. Pokoušel se o 
změny, které by vedly ke zlepšení fungování sovětského komunistického a politického systému a k ukončení 
studené války, ale které vedly i ke konci vlády KSSS a k rozpadu sovětského impéria. V roce 1990 obdržel 
Nobelovu cenu za mír.  
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podmínek, které byly maximálně výhodné pro Sovětský svaz. Jeho kariéra diplomata a 

politika je v dějinách SSSR naprosto ojedinělá.  

 

4.1.4 Dmitrij Fjodorovič Ustinov 
 

Dmitrij Fjodorovič Ustinov se narodil 30. října 1908 v Samaře. Ve věku 33 let jej 

Stalin jmenoval do funkce lidového komisaře pro otázky vyzbrojování a v této funkci se stal 

zodpovědným za přestěhování obranného průmyslu z Leningradu za Ural, což mu vyneslo 

první jmenování „Hrdinou socialistické práce“.  

Členem ÚV KSSS se stal v roce 1952. Po Stalinově smrti v roce 1953 vzniklo ze 

současných ministerstev Vyzbrojování a Leteckého průmyslu ministerstvo jediné, 

Ministerstvo obranného průmyslu. V jeho čele zůstal právě Dmitrij Fjodorovič Ustinov. 

 Chruščov jej pak jmenoval v roce 1957 místopředsedou vlády a v roce 1963 předsedou 

Nejvyšší rady národního hospodářství.170  

Po nástupu Leonida Brežněva se vrátil zpět na Ministerstvo obranného průmyslu a 

poté se v roce 1965 stal kandidátem politbyra a tajemníkem ÚV KSSS pro dohled nad 

ozbrojenými silami, obranným průmyslem a některými bezpečnostními složkami. Mimo jiné 

měl na starost vývoj letectva pro strategické bombardování a systému mezikontinentálních 

balistických raket. Z toho vyplynula i jeho účast na vývoji kosmonautiky, kde byly používány 

vojenské rakety, a vše podléhalo přísnému utajení. Ovšem ministrem obrany se stal až po 

smrti maršála Andreje Grečka171 v roce 1976.  

V této době se již účastnil vyjednávání s americkou stranou o Smlouvě o omezení 

protiraketových systémů (ABM)172 z roku 1972, která představovala základ pro klíčové 

smlouvy o snižování strategických zbraní. Ovšem rozhodl se využít mezery v této smlouvě a 

schválil projekt umístění radarové stanice poblíž Krasnojarsku. Oficiálně ji nechal označit 

jako zařízení k vesmírnému sledování.173   

                                                 
170 DURMAN, Karel: Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964–1991. Praha 1998, s. 184 – 185.  
171 Andrej Antonovič Grečko (4. 10. 1903 – 26. 4. 1976) byl sovětský voják a politik ukrajinské národnosti. Od 
roku 1967 působil ve funkci ministra obrany a v roce 1973 byl zvolen do politbyra ÚV KSSS. 
172 Smlouva ABM je online dostupná z adresy www.fas.org/nuke/control/abmt/text/abm2.htm.   
173 SAVELYEV, Alexandr G. – DETINOV, Nikolaj N.: The Big Five: Arms Control Decision-Making in the 
Soviet Union. Westport 1995, s. 99.  
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Ustinov měl také nemalý podíl na sovětské invazi do Afghánistánu. Zásadní 

rozhodnutí učinila pouze úzká skupina členů politbyra, a to na základě informací, které dodal 

Jurij Andropov, šéf KGB. Tyto informace kladly důraz především na možnost subverzivní 

aktivity USA.174 

 

4.1.5 Anatolij Fjodorovič Dobrynin 
 

Anatolij Fjodorovič Dobrynin se narodil 16. listopadu 1919 v obci Krasnaja Gorka. 

Byl to ruský státník, diplomat a politik. V roce 1957 byl jmenován zástupcem generálního 

tajemníka Organizace spojených národů a do Moskvy se v roce 1959 vrátil jako šéf oddělení 

pro Severní Ameriku sovětského Ministerstva zahraničí. V letech 1962 až 1986 pracoval pro 

Sovětský Svaz jako velvyslanec ve Spojených státech. Jako sovětský velvyslanec ve 

Washingtonu sloužil za úřadování šesti amerických prezidentů, Kennedyho, Johnsona, 

Nixona, Forda, Cartera a Reagana.   

 Na vrcholu kubánské raketové krize na konci října roku 1962 tajně vyjednával 

s Robertem Kennedym175 o stažení amerických balistických raket z Turecka výměnou za 

stažení sovětských raket z Kuby a zrušení raketových základen na Kubě.176 V tomto období 

probíhala jednání mezi Dobryninem a členy Kennedyho administrativy takřka denně, a to až 

do úplného vyřešení krize. Ta skončila i díky jeho vytrvalosti, profesionalitě a důvěře, která 

se postupně mezi Dobryninem a americkými partnery vyvinula. Na druhou stranu jej američtí 

„protivníci“ nepodceňovali, protože velice brzy zjistili, že za vlídnou maskou stojí muž, tvrdě 

odhodlaný hájit sovětské zájmy. Zjistili, že je účelné řídit záležitosti mezi oběma velmocemi 

spíše cestou Anatolije Fjodoroviče Dobrynina než přes amerického velvyslance v Moskvě, a 

to z důvodu Dobroninovy profesionality a po roce 1971 i díky jeho přímému přístupu 

k vedení v Kremlu.177  

                                                 
174 ANDROPOV, Jurij – GROMYKO, Andrej – USTINOV, Dmitrij – PONOMAREV, Boris: „Zpráva pro ÚV 
KSSS o  situaci v Afghánistánu“, 28. červen 1979, National Security Archive [online], dostupná z adresy 
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB57/r4.pdf.   
175 Robert Kennedy (20. 11. 1925 – 6. 6. 1968) byl americký politik a bratr prezidenta USA Johna F. Kennedyho, 
který jej jmenoval do své vlády jako ministra spravedlnosti. Byl zavražděn 5. června 1968.  
176 Dobrynins conversation with Robert F. Keneedy [online], dostupná z adresy 
www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB313/Doc01.pdf.  
177 DOBRYNIN, Anatolij Fedorovič: In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War 
Presidents (1962 – 1986). New York 1995.  
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Čtyři měsíce vedl tajná jednání s Henry Kissingerem o přípravě smlouvy SALT a 

právě tato neoficiální jednání umožnila propojení smlouvy o protibalistické obraně a zmrazení 

stavu strategických zbraní obou velmocí. Tato jednání jsou doložena v Memorandu 

konverzace z 28. ledna 1971.178 Kissinger vedl s Dobryninem dlouhý telefonický hovor o 

tom, že sovětští vyjednavači, neznalí dané situace, zasahují do jednání bez znalostí již 

dojednaných podrobností a varoval Dobrynina, že prezident Nixon “si to vezme jako osobní 

urážku.“179 I díky jeho snaze a vyjednávacím schopnostem byla smlouva nakonec skutečně 

podepsána. 

Dobrynin se často ocitl ve velmi obtížné situaci, ve které měl jednat o kontrole 

zbrojení a zároveň diplomaticky reagovat na nežádoucí tlak Carterovy administrativy na 

porušování lidských práv v Sovětském svazu. V únoru roku 1977 obdržel z Moskvy pokyny 

pro setkání s americkým ministrem zahraničí Cyrusem Vancem, a to kvůli otázce lidských 

práv, kterou nedlouho předtím otevřel prezident Carter svojí podporou sovětských disidentů. 

Moskva to vnímala jako příklad vměšování se do vnitřních záležitostí SSSR.  

Někdy byl Dobrynin kritický i k některým rozhodnutím sovětského vedení. 

Nesouhlasil například s rozmístěním raket přesného doletu SS-20, které ohrožovaly západní 

Evropu a které následovalo rozmístění amerických raket Pershing v Evropě. Dle jeho názoru 

to posunulo jadernou rovnováhu ve prospěch Spojených států. Dalším rozhodnutím, které 

ostře kritizoval, byla sovětská invaze do Afghánistánu. Leonid Brežněv jej ovšem v lednu 

roku 1980 ujistil, že tato akce bude pouze „na tři až čtyři týdny".  V roce 1981 na setkání 

s americkým státním tajemníkem Alexandrem Haigem naznačil, že Sovětský Svaz chce 

v Afghánistánu zvážit i jiné cesty a možná se dokonce stáhnout. Haig ovšem jen zopakoval, 

že pro zlepšení sovětsko-amerických vztahů musí SSSR projevit „umírněnost“.180 

Každoročně se spolu se sovětskou delegací účastnil zasedání Valného shromáždění 

OSN. Byl přítomen na všech jednání  Gromyka s jeho americkými partnery i při návštěvách u 

prezidentů Spojených států. Po návratu do vlasti v roce 1986 byl jmenován tajemníkem ÚV 

KSSS pro zahraniční politiku. A v této funkci se účastnil rozhovorů Michaila Gorbačova se 

zahraničními partnery, jako například s Georgem Bushem či Helmutem Kohlem. Ze své 

                                                 
178 White house, Memorandum of conversation, National Archives, Washington D.C., 1971, online dostupný z 
adresy www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB60/abm05.pdf.   
179 Tamtéž.  
180 FITZGERALD, Frances:  Way Out There in the Blue: Reagan, Star Wars and the End of the Cold War. New 
York 2000, s. 172. 
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stranické pozice hrál klíčovou roli poradce na summitu s Ronaldem Reaganem v Reykjavíku 

roku 1986. Anatolij Fjodorovič Dobrynin zemřel 10. dubna 2010.  

 

4.2 Charakteristika zahraniční politiky vůči USA 
 

Počátkem sedmdesátých let Sovětský svaz vyhlásil politiku rostoucí hospodářské 

spolupráce a zahájil se západními mocnostmi rozhovory o odzbrojení. Nicméně invaze do 

Afghánistánu v prosinci roku 1979 znovu zvýšila politické napětí mezi oběma tábory. Také 

sovětský postoj k problematice lidských práv byl jedním z klíčových problémů ve 

vzájemných vztazích.  

V roce 1964 se, jak jsem již uvedla v předcházejících kapitolách, dostal k moci Leonid 

Brežněv. Jeho vítězství znamenalo definitivní odklon od politiky demokratizace v sovětském 

bloku.181 To znamenalo, že byly ukončeny ekonomické reformy, nastalo období budování 

sovětského modelu socialismu a v případě odklonu sovětských satelitů od vyhlášeného kurzu 

si Sovětský svaz ponechával možnost vojenského zásahu. Nová zahraničněpolitická doktrína 

ztvárňovala nový politický kurz sovětských předáků, zaměřený na zamrazení současného 

stavu, odmítání budoucích změn a posílení konzervativních elementů, což bylo 

charakteristické pro následující desetiletí vývoje sovětské části světa. Éra vlády Leonida 

Brežněva je v současnosti označována za epochu stagnace. Přesto v tomto období došlo ke 

změně postoje především vůči Spojeným státům. Omezil se projev otevřeného nepřátelství a 

byly podepsány významné dohody, a to nejen vojenského charakteru. Brežněv dokonce v roce 

1973 prohlásil, že: „mírová koexistence imperialistických a komunistických zemí je 

normálním, trvalým a nezvratitelným stavem ve vztazích mezi Východem a Západem“.182 

Uvědomoval si totiž, že v hospodářských stycích se Západem tkví alespoň částečné řešení 

vnitřní, především ekonomické krize Sovětského svazu. Ovšem Doložku nejvyšších výhod 

Sovětský svaz od USA nezískal, přestože při jednáních v Moskvě mu byla prezidentem 

Richardem Nixonem i Henry Kissingerem přislíbena. Zpráva CIA z roku 1982 uvádí, že 

sovětský import ze Západu se v tomto období pohyboval zhruba na devítinásobku 

                                                 
181 WANNER, Jan: Brežněv a východní Evropa 1968 – 1982. Praha 1995. 
182 BREŽNĚV, Leonid Iljič: Projevy a stati (1972 – 1974). Praha 1975. 
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předcházejícího objemu, přičemž export zdaleka této výše nedosahoval. Rozdíl byl 

kompenzován levnými úvěry západních zemí a bank.183 

Během roku 1974 zformulovala KSSS tzv. „Principy výstavby komunistického 

sociálního systému“, což ve své podstatě znamenalo upevnění politické, hospodářské a 

ideologické soudržnosti Varšavské smlouvy a RVHP. Otázka domácího hospodářského 

vývoje se tak odsouvala do pozadí. Klíčová část tohoto dokumentu zněla takto: „Národy 

socialistických zemí a jejich komunistické strany mají a musejí mít svobodu v rozhodování o 

cestě rozvoje jejich zemí, avšak žádné jejich rozhodnutí nesmí škodit ani socialismu v jejich 

zemi, ani základním zájmům ostatních socialistických zemí.“184 

Do poloviny sedmdesátých let se sovětská zahraniční politika vůči Spojeným státům 

vyznačovala pragmatismem a slušnými výsledky, ale po narušení domácí mocenské 

rovnováhy přinesla postupný rozklad politiky détente a přivedla Moskvu do situace, kdy 

nebyla hospodářsky ani morálně schopná dál pokračovat ve zbrojním soupeření se Západem. 

Na jaře roku 1972, po návštěvě amerického prezidenta Nixona, který dal Číně 

přednost před Sovětským svazem, dochází k průlomu ve vztazích mezi Spojenými státy a 

Čínou. Pro SSSR to znamenalo, že musel začít čelit výzvám na dvou frontách a i z tohoto 

důvodu byl donucen k procesu zmírňování napětí ve vztazích právě k USA. Pro Čínu bylo 

výhodnější udržovat těsnější vztahy a spolupráci spíše se Spojenými státy, protože její obavy 

ze Sovětského svazu byly výraznější, než ze strany USA. Také pro Spojené státy se jevilo 

jako výhodnější podporovat směřování Číny právě proti Sovětskému svazu, protože tím se 

posílila americká vyjednávací pozice v nadcházejících jednáních o odzbrojení.  

Vrcholem sovětské politiky détente se v roce 1975 stala helsinská Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě a především podpis jejího Závěrečného aktu. Nicméně již 

koncem 70. let bylo všem západním účastníkům této konference jasné, že Sovětský svaz, ani 

jeho satelity, v podstatě celý komunistický blok, nehodlají svoje závazky vyplývající z této 

konference splnit. Jako pro sebe zcela nezávaznou vzali pasáž týkající se dodržování 

základních lidských práv a svobod. To, co pro SSSR nebylo podstatné, bylo naopak pro 

západní svět to nejdůležitější. Sovětská invaze do Afghánistánu naděje na dlouhodobou 

změnu politického klimatu a postoje komunistických vlád k dodržování lidských práv 

                                                 
183 U.S. Central Intelligence Agency.  The Soviet Gas Pipeline In Perspective. Special National Inteligence 
Estimate 3-11/12-82. Dostupný z adresy www.faqs.org/cia/docs/31/0000273322/THE-SOVIET-GAS-
PIPELINE-IN- PERSPECTIVE-(SNIE-3-11_12-82).html.   
184 KOVALJOV, Sergej: Suverenita a mezinárodní závazky socialistických zemí. In: Pravda, 26. 9. 1968.  
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definitivně ukončila. Carterova administrativa poté zareagovala tak, jak jsem již uvedla 

v předcházející kapitole, to znamená neratifikací smlouvy SALT II, embargem na dovoz obilí 

do Sovětského svazu, zpřísněním dovozu moderních technologií a také navýšením 

amerického rozpočtu na obranu. Na druhou stranu ale spojenci Spojených států v Evropě 

věřili, že je možnost proces détente ještě prohloubit a pokračovali v obchodních jednáních se 

SSSR.185  

Intenzita hospodářských vztahů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy byla 

závislá na složité politické situaci sedmdesátých let. Je dokonce možné v průběhu celého 20. 

století identifikovat určité paralely. Po obdobích, kdy se zvyšovala intenzita hospodářských a 

obchodních vztahů vždy přišel ze strany Ruska, později SSSR, nějaký negativní podnět, na 

který USA reagovaly redukcí obchodních podmětů i frekvence hospodářských vztahů. 

  Situace ve světě se neustále vyostřovala. Sovětský svaz se snažil o komunistickou 

expanzi ve třetím světě, v Angole, Etiopii, Jižním Jemenu, Nikaragui, Salvadoru a Grenadě, a 

to buď přímo, nebo prostřednictvím svých prostředníků. Také tím, že SSSR podporoval 

Organizaci pro osvobození Palestiny, komplikoval situaci na Blízkém východě.186 A to i 

přesto, že prezident Carter Moskvu varoval, že právě oblast Blízkého východu je pro Spojené 

státy důležitá a její nezávislost budou USA hájit případně i silou. 

 

4.3 Faktory ovlivňující zahraniční politiku vůči USA 
 

Vzájemné vztahy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy ovlivňoval celý komplex 

ideologických, politických a hospodářských faktorů. Zásadní rozdíly v politickém systému 

obou velmocí zamezovaly vzájemnému porozumění v klíčových politických otázkách a 

posunovaly vzájemné vztahy od podezíravé spolupráce až k nesmiřitelné politické a 

především vojenské rivalitě.  

V celém sovětském impériu v tomto období dochází k růstu tzv. „šedé ekonomiky“, 

která postupně nahrazovala zcela nevýkonný systém centrálního plánování. Okrádání státu a 

korupce se staly nedílnou součástí každodenního života obyvatel SSSR.  

                                                 
185 SCHWEIZER, Peter: Reaganova válka: velký příběh o čtyřicetiletém boji Ronalda Reagana a konečném 
vítězství nad komunismem. Praha 2007, s. 124 – 125.  
186 GARTHOFF, Raymond L.: The Great Transition: American – Soviet Relations and the End of the Cold War. 
Washington, D. C., 1994, s. 20-28. 
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V roce 1969 konstatovaly oba proti sobě stojící bloky, že dosáhly strategické parity, 

čímž nastala doba vhodná pro zahájení odzbrojovacích rozhovorů. Ovšem ve skutečnosti měl 

Sovětský svaz plány zcela odlišné. Parita byla ve své podstatě jen první postupný cíl na cestě 

k dosažení opačného poměru sil, než jaký byl v předcházejícím období, což znamenalo, že 

SSSR a jeho představitelé se s daným statusem quo rozhodně nehodlali smířit. Začali tajně 

budovat obrovskou armádu, která ve skutečnosti měla za cíl exportovat komunistické ideje do 

zemí třetího světa.  

V tomto roce také Leonid Brežněv svolal schůzi nejvyšších sovětských představitelů 

do Jalty, kde jim představil patnáctiletý plán na výstavbu sovětského vojenského aparátu. 

Armáda dostala k dispozici nejlepší materiální vybavení a lidské zdroje, kterými Sovětský 

svaz disponoval.187 Rozhodnutí o takto masovém posílení armády se stalo urychlovačem 

ekonomických problémů, kterým Sovětský svaz musel čelit, a to jak již v této době, tak 

především v budoucnu.  

Dalším faktorem, který výrazně ovlivnil zahraniční politiku Sovětského svazu, se stala 

světová energetická krize z roku 1973. Jestliže pro západní svět tato krize znamenala růst 

v oblasti moderních technologií, snižování energetické náročnosti a zavádění počítačové 

techniky do všech možných odvětví průmyslu, SSSR zareagoval pouze ideologickými 

koncepcemi stability, zvýšením těžby nerostných surovin a plánů výroby, a to bez potřebných 

inovací.188 Z uvedeného vyplývá, že rozhodujícím faktorem pro pokles a stagnaci celého 

sovětského hospodářství byla jeho orientace na vojenskoprůmyslový komplex. Ovšem jak ve 

své knize uvádí Martin E. Malia: “Dokonce se dá toto období popsat tak, že Sovětský svaz 

vlastně neměl žádný vojenskoprůmyslový komplex, protože sám byl primárně 

vojenskoprůmyslovým komplexem.“ 189 

Je tedy jasné, že to byly především ekonomické těžkosti sovětského bloku a 

„probouzení se západního bloku“, co vytvářelo na konci 70. let hlavní zdroj destabilizace 

v sovětském vedení. Nejprve se ztráta „brežněvovského zdravého rozumu“ projevila 

v přehnaném sebevědomí, posléze naopak ve strachu, který dosáhl na počátku 80. let až 

stupně paniky. Všudypřítomnou se stala především mánie „neustále zlepšovat strategickou 

                                                 
187 SCHWEIZER, Peter: Reaganova válka: velký příběh o čtyřicetiletém boji Ronalda Reagana a konečném 
vítězství nad komunismem. Praha 2007, s. 62-64.  
188 MOULIS, Vladislav – VALENTA, Jaroslav – VYKOUKAL, Jiří P. a kol.: Vznik, krize a rozpad sovětského 
bloku v Evropě 1944 – 1989. Ostrava 1991, s. 199 – 200.  
189 MALIA, Martin, E.: Sovětská tragédie: dějiny socialismu v Rusku v letech 1917 – 1991. Praha 2004, s. 273.  
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paritu“, přičemž nejvýznamnější akcí, vycházející z této hysterie, bylo rozmísťování raket SS-

20, které probíhalo již od roku 1977. 

K hlavním sovětským zájmům patřilo udržet stávající impérium celého 

komunistického bloku pod co největší mírou své kontroly a navíc se snažit o rozšíření počtu 

těchto zemí. Ovšem po celou dobu existence tohoto bloku docházelo k odstředivým 

tendencím. Jako nejvýznamnější můžeme uvést události v Maďarsku roku 1956, 

Československu roku 1968 a Polsku roku 1981. 
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5 POLSKÁ KRIZE 
 

5.1 Polsko do vypuknutí studené války 
 

Polsko je jednou z největších zemí střední a východní Evropy. Celá tato část Evropy je 

společenstvím několika zemí, které mají jak odlišné dějiny a zeměpisnou polohu, tak i 

kulturní a hospodářskou úroveň. 

Počátky polského státu sahají až do 10. století. Polské království bylo jedním 

z mocných evropských států, ale zaniklo tzv. trojím dělením Polska, ve kterém si v letech 

1772, 1793 a 1795 Rusko, Prusko a Rakousko toto království rozdělili, a to na základě 

vzájemné dohody. Až francouzský císař Napoleon Bonaparte zřídil v letech 1807 až 1815 

jako svého spojence Varšavské knížectví190. Toto knížectví vzniklo na části území, které bylo 

při zmíněném dělení zabráno Pruskem a Rakouskem.191 Po Napoleonově porážce bylo 

knížectví opětovně zrušeno. Pod ruskou nadvládou bylo místo toho zřízeno autonomní Polské 

království. Po potlačení Lednového povstání, které trvalo od roku 1863 do roku 1865, kdy 

bylo definitivně poraženo carskou armádou, byla autonomie tohoto království nejdříve 

omezena a posléze roku 1866 zrušena úplně. Ta část, kterou obsadilo Rakousko, se nazývala 

Království haličsko-vladiměřské a vlastní autonomní vládou disponovalo od roku 1861. 

Město Krakov, včetně svého okolí, bylo v letech 1815 až 1846 nezávislou Krakovskou 

republikou, ovšem pod dohledem a patronátem všech tří mocností. Omezenou autonomii 

mělo také území obsazené Pruskem, tzv. Velké knížectví poznaňské.  

Během první světové války bylo Německem a Rakouskem, po zabrání velké části 

Polska náležející Rusku, zřízeno loutkové Polské království pod patronací Ústředních 

mocností. 

Skutečnou suverenitu Polsko získalo až v roce 1918, po porážce Ústředních mocností. 

V následné válce se sovětským Ruskem si svoji nezávislost udrželo. Ovšem polské vlády byly 

                                                 
190 Varšavské knížectví nebo vévodství byl státní útvar na území okleštěného Polska, který existoval v letech 
1807 – 1815 jako formálně nezávislý územní celek, ve skutečnosti však bylo podřízeno napoleonské Francii. 
191 DAVIES, Norman: Polsko: dějiny národa ve středu Evropy. Praha 2003, s. 206.  
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velice nestabilní. Roku 1926 maršál Józef Piłsudski192 provedl puč a zavedl vojenskou 

diktaturu.  

Na počátku druhé světové války bylo Polsko okupováno jak Německem, tak i 

Sovětským svazem. Od prvních měsíců jej reprezentovala exilová vláda, složená ze čtyř 

politických stran, Polské socialistické strany, Národní strany, Lidové strany a Strany práce, a 

vedená premiérem Władysławem Sikorským193. Tato vláda považovala Německo i Sovětský 

svaz za stejné nepřátele a teprve po napadení SSSR se otevřela cesta ke zlepšení vzájemných 

polsko-sovětských vztahů. Za britského prostředkování byly 30. července 1941 obnoveny 

diplomatické styky. Vzájemná dohoda, kterou obě vlády uzavřely, ale neobsahovala sovětské 

uznání hranic z roku 1921. Svaz polských vlastenců, působící v Moskvě, uznával novou 

polskou východní hranici jako etnicky spravedlivou a politicky legitimní. Když v dubnu roku 

1943 Němci v Katynském lese odkryli masové hroby popravených polských důstojníků, 

žádala exilová vláda Polska o prošetření této události za účasti Mezinárodního Červeného 

kříže. Tuto žádost ale Moskva odmítla jako provokaci a jako reakci znovu vypověděla Polsku, 

respektive exilové vládě v Londýně, vzájemné diplomatické vztahy.194 Nicméně Stalin neměl 

v úmyslu připustit možnost, že by po skončení války došlo k posunu polských hranic 

v neprospěch Sovětského svazu. Orientoval se proto na polské prosovětské síly působící 

v Moskvě, které vytvořily v Lublinu v roce 1944 Polský výbor národního osvobození. 

Z tohoto výboru vznikla 31. prosince 1944 první prozatímní vláda, kterou SSSR okamžitě 

uznal za jedinou právoplatnou vládu Polska. Tato vláda podepsala 21. dubna 1945 se 

sovětskou vládou smlouvu o vzájemné pomoci na nejbližších dvacet let.195 Západní mocnosti, 

především Velká Británie a Francie, ovšem nadále uznávaly pouze polskou exilovou vládu 

v Londýně.  

V únoru roku 1945 se konala Jaltská konference, kde se západní mocnosti částečně 

vyhnuly otázce polské vlády tím, že souhlasily, aby se jako základ prozatímní polské vlády 

vzal Lublinský výbor. Ten měl být doplněný o přední demokratické činitele přímo z Polska i 

ze zahraničí. Stalin navíc za ruskou stranu přislíbil konání svobodných voleb v Polsku, a to do 

dvou měsíců od ukončení vojenských operací. Jak sama historie dokázala, neměl v úmyslu 

                                                 
192 Józef Klemens Piłsudski (5. 12. 1867 – 12. 5. 1935) byl polský socialista, revolucionář a státník, maršál, 
zakladatel polské armády a obnovitel svobodného Polska, náčelník (vůdce a vrchní velitel) polského státu 
v letech 1918 až 1922 a diktátor v Polsku v letech 1926 až 1935.  
193 Władysław Sikorski (20. 5. 1881 – 4. 7. 1943) byl polský generál a předseda polské exilové vlády v období 
druhé světové války. Byl také velitelem jejích vojsk. 
194 VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského 
bloku 1944 – 1989. Praha 2000, s. 35 – 36. 
195 CROZIER, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004, s. 97. 
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tento svůj slib splnit. V otázce polských hranic navrhoval Stalin sovětskou anexi východního 

Polska až po tzv. Curzonovu linii z roku 1919 a Polsku nabízel územní kompenzaci na úkor 

Německa, a to až po hranici řek Nisa a Odra. S tímto řešením ovšem nesouhlasili americký 

prezident Roosevelt ani britský premiér Churchill. Podle jejich názoru bylo toto řešení 

v naprostém rozporu s principem sebeurčení.196   

Nevýhodný kompromis v polské otázce, plynoucí z jaltských rozhovorů, se Spojené 

státy i Velká Británie pokusili zvrátit a odmítali s Prozatímní vládou Polska jednat. 

Upřednostňovali polské politiky působící v londýnském exilu. Přesně opačný postoj ale zaujal 

Sovětský svaz.197 Stalin navíc důrazně požadoval, aby se členem polské vlády nestal žádný 

politik s negativním přístupem k Sovětskému svazu. Do polské vlády měly podle něj být 

pozvány „pouze ty osoby, které aktivně projevily přátelský postoj k Sovětskému svazu a které 

jsou poctivě a upřímně ochotny spolupracovat se sovětským státem“.198 Tento spor obou stran 

pomohla vyřešit teprve návštěva Rooseveltova osobního emisara, Harryho Lloyda 

Hopkinse199, v Moskvě v květnu roku 1945. Stalin jej požádal o doporučení několika osob 

z demokratického tábora, vhodných pro varšavskou vládu. Hopkins a po něm i nový prezident 

Harry Truman posléze souhlasili s tím, že v nové polské vládě bude mít rozhodující 

zastoupení stávající prosovětská Prozatímní vláda, která ale bude rozšířena o několik zástupců 

exilové vlády v Londýně200, především o jejího předsedu, Stanisława Mikołajczyka201, a další 

čtyři nekomunisty. Protože Polsko nebylo pro USA hlavní prioritou202, na rozdíl od západní 

Evropy a Německa, ve své podstatě souhlasily s tím, že do budoucna bude tento stát pod 

přímým vlivem Sovětského svazu. Výsledkem toho bylo, že dne 28. června 1945 byla 

zformována vláda národní jednoty, v jejímž čele stál socialista Edward Osóbka-Morawski203 

z Lublinského výboru.204 Tuto vládu 5. července 1945 Spojené státy a Velká Británie 

                                                 
196 LITERA, Bohuslav: Studená válka. Mezinárodní vztahy 1945 – 1963. Jinočany 1993, s. 13.  
197 VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského 
bloku 1944 – 1989. Praha 2000, s. 65. 
198 LITERA, Bohuslav: Od Jalty k začátkům studené války. In: Slovanský přehled 1995, r. 81, č. 2, s. 126-127. 
199 Harry Lloyd Hopkins (7. 8. 1890 – 29. 1. 1946) byl americký politik. Působil jako poradce prezidenta 
Franklina D. Roosevelta pro sociální oblast a veřejné práce a v letech 1938 až 1940 jako ministr obchodu. Krátce 
spolupracoval i s Harry S. Trumanem.  
200 KISSINGER, Henry: Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha 1997 (2. opravené 
vydání), s. 429, 445. 
201 Stanisław Mikołajczyk (18. 7. 1901 – 13. 12. 1966) byl polský politik, člen Lidové strany. V letech 1943 až 
1944 působil jako předseda polské exilové vlády v Londýně a v letech 1945 až 1947 jako místopředseda 
prozatímní vlády národní jednoty. Po vítězství komunistů ve volbách v roce 1947 emigroval do Spojených států. 
202 BRADLEY, John F. N.: Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha 
1994, s. 19.  
203 Edward Osóbka-Morawski (5. 10. 1909 – 9. 8. 1997) byl polský socialistický politik. Po osvobození Polska 
roku 1944 se stal ministerským předsedou prozatímní vlády. V roce 1947 byl však z funkce odvolán. Od té doby 
až do roku 1952 byl poslancem Sejmu.  
204 CROZIER, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004, s. 97. 
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diplomaticky uznaly, přestože nevzešla ze svobodných voleb. Dosavadní polská exilová vláda 

tak ztratila svou mezinárodněprávní subjektivitu.205  

Následovala konference v Postupimi (červenec až srpen 1945), kde Sovětský svaz ústy 

svého vůdce opětovně přislíbil konání svobodných voleb v Polsku. Zároveň však Stalin využil 

nejednoznačnosti závěru jaltské konference v otázce polských hranic a oznámil, že Polsku 

přidělil i oblast mezi Východní a Západní Nisou. USA i Velká Británie nakonec s tímto 

řešením souhlasily, vyhradily si však právo na pozdější revizi. Na konci druhé světové války 

byla tedy polská otázka značně komplikovaná. Nejednalo se pouze o uznání a podobu hranic, 

ale především o poměry a politickou orientaci. Podstatným problémem také bylo vytvoření 

nové reprezentativní vlády.  

Další vývoj v Polsku v letech 1945 až 1947 byl v podstatě „občanskou válkou“. Jako 

první se v Polsku konalo referendum, jehož jedinou funkcí bylo oddálit konání voleb, zamezit 

tak jisté porážce komunistů a získat dostatečný časový prostor pro konsolidaci 

komunistického bezpečnostního aparátu pro účinnou kontrolu plánovaných voleb.206 

V této situaci Polsko přistoupilo k přípravám svobodných voleb. Polská komunistická 

strana ovládala klíčové ministerstvo vnitra, které mělo za organizaci voleb odpovídat. Na dva 

miliony voličů, převážně příznivců Polské lidové strany (PSL), byly z voleb vyloučeny. 

Teprve po těchto machinacích mohl „Demokratický blok“ zvítězit.207 Všeobecné volby se 

konaly 19. ledna 1947. Západní pozorovatelé ovšem zcela překvapivě dospěli k  závěru, že 

volby byly prakticky svobodné.208 Po volbách, zmanipulovaných se sovětskou vojenskou 

pomocí, se Polsko stalo komunistickým státem a platným členem komunistického bloku. 

Ovšem komunistům k úspěchu dopomohla i úspěšná pozemková reforma, zákon o znárodnění 

průmyslu a bank z ledna roku 1946 a v neposlední řadě i obavy polské veřejnosti z možného 

zpochybnění hranice na řekách Odra a Nisa.209 Vedoucí úlohu v Polsku tak převzala Polská 

dělnická strana (PDS). Byl zřízen bezpečnostní aparát včetně nové policie, nazvané 

Občanskou milicí. Na konci roku 1948 vznikla z komunistické PDS a Socialistické strany 

nová jednoznačně stalinistická Polská sjednocená dělnická strana (PSDS), která pak 

představovala vůdčí stranu komunistického Polska.210 Ovšem ani PSDS nebyla jednotná. 

                                                 
205 LUŇÁK, Petr: Západ: Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha 1997, s. 50. 
206 ROSZKOWSKI, Wojciech: Najnowsza historia Polski 1980 – 2006, Warszawa 2006, s. 163.  
207 BRADLEY, John F. N.: Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha 
1994, str. 55 – 56; CROZIER, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004, s. 98. 
208 ŘEZNÍK, Miloš: Polsko. Praha 2002, s. 193 – 194. 
209 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 26. 
210 ŘEZNÍK, Miloš: Polsko. Praha 2002, s. 194 – 195. 
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Władysław Gomułka211 zdůrazňoval nutnost dosažení sociální spravedlnosti „polskou 

cestou“, s čímž ovšem narážel na zásadní odpor u prosovětsky orientované frakce PSDS pod 

vedením Bołeslawa Bieruta212. Již na sklonku roku 1948 došlo ke kritice „nacionalistických a 

pravicových úchylek“, formulované Bierutem právě proti gomułkovskému křídlu. Polsko bylo 

dějištěm mnoha politických procesů, ale nedošlo tu k podobnému vnitrostranickému 

zúčtování jako v jiných zemích. Władysław Gomułka byl sice postupně vytlačován z vedení 

strany, ale zachránil si alespoň svůj život a v roce 1951 byl pouze uvězněn. 

Také polští představitelé katolické církve, která měla v zemi tradičně velkou autoritu a 

vliv, hledali kompromis s novou státní mocí. A to přesto, že 14. září 1947 vypověděla vláda 

této tradičně katolické země konkordát s Vatikánem.213 

 

5.2 Vývoj v Polsku za studené války 
 

Definitivně se Polsko stalo lidově demokratickým státem v roce 1949, kdy 

komunistická strana upevnila svou moc a celá země se tak dostala pod kontrolu Sovětského 

svazu. Mezi SSSR a Polskem byla podepsána smlouva o vzájemném obchodu s platností na 

pět let, což mělo být alespoň částečnou kompenzací za nepřijetí Marshallova plánu. Pod 

heslem budování základů socialismu vyvinula vláda snahu o industrializaci země, a to 

především budováním těžkého a zbrojního průmyslu. Toto úsilí bylo zakotveno v šestiletém 

plánu, který platit mezi lety 1950 a 1956. Tím se plně dovršil přechod k centrálně řízenému a 

plánovanému hospodářství.  Během několika let se vládnoucí straně podařilo získat kontrolu 

nad odbory i veřejnou kulturou. Avšak i přes poválečný hospodářský růst selhala snaha o 

pozvednutí životní úrovně obyvatel Polska, což dalo podmět ke kritickým postojům, a to 

nejen části společnosti, ale i některých stranických elit.214  

                                                 
211 Władysław Gomułka (6. 2. 1905 – 1. 9. 1982) byl polský komunistický politik. V letech 1945 až 1947 působil 
jako místopředseda vlády. V roce 1951 byl ale označen za reakcionáře a vyloučen ze strany. K moci se vrátil až 
v roce 1956. V letech 1956 až 1970 byl pak v čele Polské sjednocené dělnické strany (PSDS) a tím prakticky 
prvním mužem Polska.  
212 Bołeslaw Bierut (18. 4. 1892 – 12. 3. 1956) byl polský komunistický politik, jeden z klíčových představitelů 
socialistického režimu v Polsku po druhé světové válce. V letech 1947 až 1952 byl prezidentem Polska a v letech 
1952 až 1954 předsedou rady ministrů (premiérem). Až do své smrti stál v čele PSDS.   
213 CROZIER, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004, s. 98. 
214 ŘEZNÍK, Miloš: Polsko. Praha 2002, s. 195. 
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Počátkem 50. let začal útok i na katolickou církev. V roce 1953 bylo uvězněno pět 

biskupů i hlava polské církve, kardinál Stefan Wyszyński215.  

Sociální požadavky dělníků, kritické hlasy z řad inteligence i ze stranických kruhů 

sílily zejména v době XX. sjezdu KSSS, během jehož jednání v březnu 1956 v Moskvě náhle 

zemřel Bołeslaw Bierut. Nový čelný stranický představitel Edward Ochab216 i přes svoje 

konzervativní zaměření dokázal vyjít vstříc liberálnímu křídlu strany, které hlásalo hesla 

„lidské tváře socialismu“ a volalo po návratu nedávno propuštěného Gomułky do stranického 

vedení. V červnu roku 1956 se vyhrotila sociální a politická situace v zemi, což vedlo 

k velkým manifestacím a ozbrojeným střetům protestujícího dělnictva s bezpečnostními 

silami v Poznani. To mimořádně znepokojilo sovětské vedení. Z tohoto důvodu se generální 

tajemník ÚV KSSS Nikita Chruščov nečekaně rozhodl navštívit Varšavu v době jednání pléna 

ÚV PSDS v říjnu roku 1956 a pohrozit zde sovětskou intervencí. Nakonec se ale musel 

spokojit pouze s garancemi, že Polsko setrvá v sovětském mocenském bloku a v jeho nedávno 

založené vojenské organizaci, Varšavské smlouvě.217 

V této době se vrátil do čela polské politické scény Władysław Gomułka, a to jako 

politik, který se postavil proti „stalinizaci“ Polska. V Polsku šel vývoj politické situace 

opačným směrem než v Maďarsku. V Maďarsku šel od otevřeného teroru k liberalizaci, 

kdežto v Polsku od liberalizace k utužení. Postupně docházelo k opouštění politiky 

dorozumění. A co se týče ekonomické oblasti, Gomułka vyhlásil v rámci nové pětiletky 

z roku 1959 návrat k rozvoji těžkého průmyslu v kombinaci s úspornými opatřeními. 

Nicméně za jeho éry se sovětští poradci museli vzdát přímého vlivu na polskou armádu a 

dokonce Polsko opustit. Projevem „rovnoprávnějších“ vztahů se Sovětským svazem byla i 

mezistátní smlouva, které Gomułka dosáhl během své návštěvy v Moskvě, a návrat tisíců 

Poláků, kteří byli dosud zadržováni v SSSR. Docházelo k rehabilitacím odsouzených, 

propuštěn byl mimo jiné i kardinál Wyszyński, a byla zastavena dokonce i kolektivizace 

zemědělství.218  

                                                 
215 Stefan Wyszyński (3. 8. 1901 – 28. 5. 1981) byl arcibiskupem Varšavy a Hnězdna, kardinálem a polským 
primasem. Na počátku 50. let, v období napětí mezi polskou vládou a církví, nechaly komunistické orgány 
kardinála Wyszyńského uvěznit.  
216 Edward Ochab (16. 8. 1906 – 1. 5. 1989) byl polský komunistický politik. V roce 1956 byl krátce prvním 
tajemníkem PSDS. V letech 1957 až 1959 působil ve funkci ministra zemědělství. V letech 1964 až 1968 byl 
prezidentem Polska.  
217 ŘEZNÍK, Miloš: Polsko. Praha 2002, s. 195 – 196. 
218 Tamtéž, s. 197. 
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I přesto, že Gomułka a jeho vedení hledali cestu, jak liberalizovat politický systém a 

zároveň posílit ekonomiku, v žádném případě neuvažovali o oslabení vedoucí pozice PSDS. 

Od 60. let se ve vedení projevovaly stále konzervativnější tendence, a proto se postupně 

ustupovalo od hospodářských reforem a opět započaly útoky proti katolické církvi. Ve straně 

se zformovala opoziční frakce, hlásající nacionalistická a antisemitská hesla, která byla 

vedena Mieczysławem Moczarem219, pozdějším ministrem vnitra. Tato frakce se v březnu 

roku 1968 pokusila využít silného hnutí studentů, umělců a intelektuálů a s jejich podporou 

převzít přímé vedení ve straně.  

Na jaře roku 1968 Gomułka ještě konsolidoval svoji pozici ve straně, nicméně jeho 

slabiny byly stále zřetelnější a již nebyl schopen efektivně zvládat situaci v zemi. Po zvýšení 

cen základních potravin v prosinci roku 1970, vypukla v ulicích Gdaňska stávka pracovníků 

loděnic, ke které se připojily tisíce obyvatel města. Gomułka nařídil, aby proti demonstrantům 

byly použity střelné zbraně a tanky. V Gdaňsku a Gdyni byl vyhlášen výjimečný stav. 

Gomułka nakonec nasadil do těchto akcí proti demonstrantům na baltském pobřeží 27 000 

vojáků, 550 tanků, 750 obrněných transportérů, přes 100 letadel a vrtulníků i válečné loďstvo. 

Nakonec pod tlakem veřejnosti Gomułka dne 20. prosince 1970 rezignoval a do funkce 

prvního tajemníka strany byl zvolen Edward Gierek220. Nicméně nepokoje, stávky, 

demonstrace a srážky s bezpečnostními silami pokračovaly v Polsku ještě dlouhou dobu.221  

V lednu roku 1971 bylo na polské konto ve švýcarské bance převedeno sto milionů 

dolarů ze Sovětského svazu, a to na příkaz Kosygina, předsedy Rady ministrů SSSR. Dále 

Polsko získalo od sovětského vedení povolení neomezeně si půjčovat finanční prostředky od 

západních mocností. Gierekovi se nakonec podařilo hospodářský propad země zastavit a 

dokonce došlo i k hospodářskému růstu. Nicméně ve druhé polovině 70. let přišly 

ekonomické problémy znovu. Na přelomu 70. a 80. let se tato situace již stávala neutěšenou. I 

přes obrovskou zadluženost, především vůči Západu, a další hospodářský pokles, rostly 

nominální mzdy a tím se zvyšovala inflace. Přímou úměrou s rostoucí inflací rostla i 

nespokojenost obyvatel, protože se začaly objevovat zásobovací potíže a s tím stoupaly 

pochopitelně i ceny potravin.222 V létě roku 1976 stávkovaly desítky továren, demonstranti 

                                                 
219 Mieczysław Moczar (25. 12. 1913 – 1. 11. 1986) byl polský komunistický politik. V letech 1964 až 1968 
působil ve funkci ministra vnitra. Nejznámější je jeho role v událostech roku 1968, v nichž vedl frakci 
konzervativců uvnitř komunistické strany.  
220 Edward Gierek (6. 1. 1913 – 29. 7. 2001) byl polský komunistický politik. Od roku 1957 byl členem polského 
parlamentu. V roce 1970 nahradil Gomułku ve funkci prvního tajemníka strany. V této funkci ho na začátku září 
1980 vystřídal Stanisław Kania. 
221 PACZKOWSKI, Andrzej: Půl století dějin Polska 1939 – 1989. Praha 2000, s. 270.  
222 NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003, s. 215. 
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zapalovali stranické sekretariáty a bojovali s bezpečnostními složkami. Na rozdíl od 

Gomułkovy éry tentokrát nekrvavě. Sovětský svaz znovu Polsku pomohl ve formě dodávek 

obilí a ropy a poskytl také úvěry v astronomické výši více než miliardy dolarů. Nicméně 

Gierekův režim se již z této rány nevzpamatoval.  

Organizovaná aktivita opozice neměla v jiných sovětských satelitech obdoby. Díky 

represím proti opozici vznikl dne 23. září 1976 Výbor na obranu dělníků (Komitet Obrony 

Robotników, KOR), dne 25. března 1977 pak katolicky orientované Hnutí na obranu lidských 

a občanských práv (Ruch Obrony Cłowieka i Obywateła, ROPCiO) a v roce 1979 dokonce i 

militantně antikomunisticky orientovaná Konfederace nezávislého Polska (Konfederacja 

Polski Niepodległej, KPN).223  

Velkou oporou všem těmto organizacím byl polský primas, kardinál Wyszyński. 

Polským specifikem byla totiž již tradičně značná autorita katolické církve. Ta ještě více 

posílila v říjnu roku 1978, kdy byl krakovský arcibiskup, kardinál Karol Wojtyła224, zvolen 

papežem. Reakce polské vlády na tuto volbu byla pochopitelně naprosto předvídatelná. 

Všechna oficiální prohlášení zdůrazňovala hrdost, kterou polský národ cítí, ale podle 

neoficiálního příkazu z Moskvy se měl faktu, že byl Polák vybrán za hlavu katolické církve, 

přisuzovat mnohem menší význam. Pro komunismus nebylo totiž horšího zla, než svoboda 

vyjadřování, kterou papež hodlal využívat, což se potvrdilo hned při jeho prvním vystoupení, 

kde řekl: „Otevřete dveře Kristovi, otevřete hranice států, hospodářských a politických 

systémů“.225  Jako papež Jan Pavel II. navštívil v červnu roku 1979 Polsko a zde prohlásil, že 

jeho politika vůči komunismu nebude naivní, čímž se stal oporou křesťanů v celém 

východním bloku. Touto návštěvou a prohlášením se zcela potvrdily veškeré obavy Moskvy.  

Dalším velkým problémem v Polsku se stala zima na přelomu let 1978 a 1979, někdy 

nazývaná jako „zima století“, ve které se doslova zastavil chod celého průmyslu. Dluhy 

vzrostly tak, že jen placení úroků pohlcovalo 90 % exportních příjmů. Polsko následně 

sužoval nedostatek potravin a paliv.  

 

                                                 
223 VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského 
bloku 1944 – 1989. Praha 2000, s. 578.  
224 Karol Józef Wojtyła (18. 5. 1920 – 2. 4. 2005) byl polský katolický duchovní. V letech 1963 až 1978 působil 
jako krakovský arcibiskup. Od roku 1967 byl kardinálem a od 16. října 1978 až do své smrti papežem jako Jan 
Pavel II.  
225 ROSZKOWSKI, Wojciech: Najnowsza historia Polski 1980 – 2006, Warszawa 2006, s. 291.  
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5.3 Předpoklady pro vypuknutí polské krize  
 

Za komunistické éry a během studené války poznamenalo polský politický vývoj 

několik zlomových okamžiků. Prvním z nich bylo zmanipulované referendum z roku 1946, 

které zcela jasně ukázalo, kdo a jak bude v této zemi vládnout, a následující „svobodné“ 

volby v lednu roku 1947. Dalším mezníkem se stal březen roku 1968 a vlna antisemitismu, 

která vládnoucí straně posloužila k provedení interní čistky, protože v této době bylo na 

vysokých postech PSDS mnoho straníků židovského původu. Polská komunistická strana si 

v mnoha případech čistila vlastní řady, ovšem zvolila si k tomu nešťastný „antisionistický“ 

klíč, který ale ve své podstatě vycházel z podřízené politiky a z nařízení Sovětského svazu. 

SSSR již v roce 1967 Polákům nařídil přerušit diplomatické styky s Izraelem, a to kvůli 

Šestidenní válce. Ovšem nejvíce traumatizujícím okamžikem v novodobé polské historii byl 

dle mého názoru prosinec roku 1970, kdy vládnoucí moc použila zbraně k potlačení 

dělnických demonstrací. O život přišlo několik desítek dělníků, což vedlo ke zlomu ve 

společenském vědomí národa. 

Na ministerstvu vnitra byla v této době vytvořena strategie operativní přípravy na 

konflikt větších rozměrů. Spočívala především v prevenci a proškolení tajných 

spolupracovníků, a to pro převzetí vedoucí role v případě stávek, zklidnění jejich průběhu a 

zabránění přechodu stávkového hnutí do nebezpečné politické roviny. V roce 1980 se však 

tuto strategii nepodařilo realizovat.226  

Stále zřetelnější byl rozdíl mezi tím, co hlásala komunistická propaganda a skutečnými 

životními podmínkami Poláků. Ve druhé polovině sedmdesátých let začala odvážněji 

fungovat opozice, a také se stávalo stále jasnějším, že se žádnou „policejní“ metodou 

nepodaří změnit nepřátelský postoj vůči sovětskému režimu.  

Velmi důležitým předpokladem byla i demografická charakteristika Polska. V této 

době zcela nejpočetnější skupinu obyvatel tvořili mladí lidé ve věku mezi 15 a 30 lety. Navíc 

díky urbanizaci a industrializaci rostl počet obyvatel žijících ve městech a v neposlední řadě i 

počet vysokoškolsky vzdělaných lidí.227 Omylem polských komunistických předáků ovšem 

byl předpoklad, že jak urbanizace, tak i industrializace přispějí k sekularizaci obyvatelstva.  

                                                 
226 AIPN BU MSW II 4060, Informacija MSW. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej , listopad 1983, s. 33. 
227 KARPIŃSKI, Jakub: „Solidarita“ před válečným stavem. Hlavní body dějin. In: Solidarita: Polské nezávislé 
odbory od svého vzniku až po vyhlášení výjimečného stavu. Purley 1987, s. 121.  
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V boji o „polské duše“ prohrávali také s katolickou církví, kterou ve výsledku museli 

značně tolerovat. Volba Karola Wojtyły, jako papeže Jana Pavla II., tyto postoje ještě 

podpořila. Jak podotkl první tajemník polských komunistů, Edward Gierek: „Tato volba 

znamená velkou událost pro polský lid, více komplikací pro nás.“228 Přístup Jana Pavla II. k 

marxismu-leninismu vyvěral z křesťanské výchovy, vzdělání, intelektuální formace a ze 

zkušeností se dvěma totalitními režimy v Polsku, s nacisty a komunisty.  Podle Jana Józefa 

Lipskeho, zakladatele i kronikáře KOR: „…bylo Polsko před a po červnu 1979 duchovně 

jakoby jinou zemí. Kdoví, zda přelom, k němuž tehdy došlo, nebyl hlubší a opravdovější než 

ten, který následoval v srpnu 1980. V každém případě však návštěva papeže tvořila podmínku, 

či spíše přímo inspiraci Gdaňských dohod.“229 Papežovu návštěvu v Polsku shrnul i historik 

Andrzej Paczkowski velmi jednoduchou a také často citovanou větou: „Při pokleknutí před 

Svatým otcem se Polsko zdvihlo z kolenou.“230 

 Postoje a také filozofická díla, která papež napsal, inspirovaly Lecha Wałęsu231 

k založení Nezávislého samosprávného odborového svazu Solidarita232. Rozmach tohoto 

hnutí překvapil západní pozorovatele, stejně jako jejich komunistické vládce. Vznik polské 

Solidarity a činnost Jana Pavla II., jejího duchovního vůdce, měly vliv, který daleko 

přesahoval hranice Polska.233 

Navíc se, jak jsem již uvedla v předcházející kapitole, Polsko potýkalo v 70. letech 

s obrovskými hospodářskými problémy, s nimiž byly spojeny také sociální nepokoje. Ty 

v létě roku 1980 přerostly ve vlnu stávek, kterou dosavadní komunistický režim již nedokázal 

zvládnout. Stále sílící disidentská opozice se orientovala na spolupráci s nespokojenými 

dělníky a v těchto krocích byla také úspěšná.  

Režimem nekontrolované odborové hnutí Solidarita nabouralo mocenský monopol 

polské komunistické strany, protože se během relativně krátké doby rozrostlo a svým vlivem 

se stalo mocnou konkurenční silou, která ohrožovala samotný komunistický režim. Z toho 

                                                 
228 DURMAN, Karel: Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964–1991. Praha 1998, s. 215. 
229 LIPSKI, Jan Józef: KOR. Komitet Obrony Robotników; Komitet Samoobrony Społecznej. London 1983, s. 
285. 
230 PACZKOWSKI, Andrzej: Půl století dějin Polska 1939 – 1989. Praha 2000, s. 276. 
231 Lech Wałęsa (29. 9. 1943) je polský politik a aktivista za lidská práva. Původním povoláním byl elektrikář 
v Gdaňských loděnicích, kde pracoval (s přestávkami) v letech 1967 až 1990. V srpnu 1980 stál v čele stávky 
v Gdaňských loděnicích, kde se zrodila nezávislá odborová organizace Solidarita. Za svou činnost obdržel v roce 
1983 Nobelovu cenu za mír. V letech 1990 až 1995 byl prezidentem Polské republiky.  
232 Solidarita (Solidarność, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność“) vznikla v roce 1980 jako 
nezávislá odborová organizace. Na významu nabyla jako masově podporované společenské hnutí, které se 
postavilo režimu v tehdejším komunistickém Polsku. 
233 KALVODA, Josef: Revoluce ve střední a východní Evropě. Dostupný z adresy 
www.josefkalvoda.ic.cz/revolucevevrope.htm.   
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vyplývá, že vlna stávek v létě roku 1980 a vznik Solidarity, stály na počátku nejhlubšího 

stadia krize komunistického systému v Polsku, k jehož destabilizaci přispěl mimo jiné i 

ekonomický propad, který narůstal od roku 1976. Více než roční legální působení Solidarity 

prosadilo zásadní změny ve společenském vědomí. Ty už nebyla schopna změnit ani politika 

normalizace po zavedení stanného práva v prosinci roku 1981. Rozpad Solidarity ani 

následující potlačení společenského odporu, především potlačení demonstrace konané 31. 

srpna roku 1982, již nemohly zastavit hospodářské, společenské a politické procesy, které 

přivedly politický systém Polské lidové republiky do stavu chronické krize.234   

Dalším, neméně podstatným předpokladem pro vypuknutí polské krize, bylo 

krachování politiky détente mezi východním a západním blokem a hrozící eskalace studené 

války. Dokumenty z tohoto období naznačují, že Kreml měl enormní zájem zabránit novým 

závodům ve zbrojení. Rozsáhlé sovětské zbrojní programy značně vyčerpaly hospodářství 

SSSR. Sovětské politické vedení se snažilo brát ohled na vztahy se Západem především po 

vypuknutí afghánského konfliktu, protože mu na další zbrojení nezbývaly prostředky. 

 

5.4 Průběh polské krize 1980 – 1981  
 

Jak z již uvedeného vyplývá, původ a počátky polské krize z let 1980 až 1981 musíme 

hledat již od nástupu komunismu k moci, to znamená již od zmanipulovaných voleb roku 

1947. Od té doby propukaly v Polsku demonstrace nespokojených dělníků. V této době ale 

měly protesty již silně politický charakter. Poslední velké nepokoje v prosinci roku 1970 

propukly v Gdaňsku, tedy v oblasti, kde o deset let později vzniká hnutí Solidarita. V červnu 

roku 1976 vyvolaly stále se prohlubující hospodářské problémy země další stávkovou vlnu. 

Ve svých důsledcích měla tato vlna stávek klíčový význam, protože až do této doby byly 

propukající stávky živelné, nekoordinované, bez strategie a politického vedení. Problém 

spočíval především v tom, že tyto stávky zůstávaly omezené pouze na dělníky, kdežto polská 

inteligence se jich nezúčastňovala. Zlom přišel právě ve vlně stávek roku 1976. Tehdy 

propukly stávky dělníků po zvýšení cen především potravin. Ozbrojené složky tyto nepokoje 

zlikvidovaly, ale oproti předcházejícím obdobím došlo zároveň i k vystoupení intelektuálů na 

podporu potlačených a perzekuovaných dělníků. V září tohoto roku dokonce vznikl Výbor na 

obranu dělníků (Komitet Obrony Robotnikow, KOR), který měl za cíl pomáhat zatčeným a 

                                                 
234 DUDEK, Antoni – MARSZAŁKOWSKI, Tomasz: Walki uliczne w PRL 1956–1989. Krakov 1999, s. 305. 
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pronásledovaným dělníkům i jejich rodinám. A právě to, že se polská inteligence postavila na 

ochranu dělníků, se stalo důležitým mezníkem. Jak napsal v červnu roku 1981 v Tygodniku 

Solidarność Zbigniew Romaszewski235: „Právě akce pomoci dělníkům postiženým represemi 

po červnových událostech se stala činitelem, který prolomil nedůvěru mezi těmito dvěma 

společenskými skupinami, mezi dělníky a intelektuály. Stala se základem nového svazku. 

Svazku, který se stal garantem procesu obnovy v Polsku. Tak se zrodila Solidarita.“236 

Neméně významná byla i skutečnost, že od roku 1976 začaly vznikat různé opoziční skupiny 

a rostlo množství vydávaných samizdatových časopisů. To všechno byly zásadní činitele pro 

události v létě roku 1980. 237  

Ve své knize upozorňuje Timothy Garton Ash, že: „V roce 1979 nepřekračoval počet 

dělníků aktivně zapojených do opoziční činnosti několik stovek. Ale potenciálně byla podpora 

této třídy a této generace obrovská.“238 

Krize v Polsku, která započala vlnou stávek v létě roku 1980, byla nejhlubší a nejdelší 

krizí komunistického systému v celých dějinách Polska. Podpisem dohod s protestujícími 

dělníky a následným vznikem hnutí Solidarita dostala tato krize strukturální charakter. 

 

5.4.1 Počátky krize (léto 1980) 
 

V létě roku 1980 oznámila polská vláda svůj úmysl opětovně zdražit potraviny. Do 

stávky vstoupilo 14. srpna 1980 pod vedením elektrikáře Lecha Wałęsy osazenstvo loděnice 

v Gdaňsku. Vlna stávek, která následovala, ovšem byla mohutnější, daleko lépe organizovaná 

a propojili se v ní nejen dělníci, ale také polská inteligence. Dne 16. srpna 1980 byl 

v Gdaňsku založen Mezipodnikový stávkový výbor (Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, 

MKS), který fungoval jako politické a koordinační centrum stávkujícího Polska. V jeho čele 

stál právě Lech Wałęsa. A posledního srpna, po složitých jednáních s vládou, byly podepsány 

Gdaňské dohody, první dokument v komunistických dějinách, který byla vládnoucí 

komunistická moc donucena uzavřít s nespokojeným obyvatelstvem. Znění těchto dohod si 

                                                 
235 Zbigniew Romaszewski (2. 1. 1940) je polský konzervativní politik. Byl jedním ze zakladatelů KOR. V roce 
1982 byl zatčen a vězněn komunistickým režimem až do roku 1984. V letech 2007 až 2011 působil v polském 
Senátu. 
236 ROMASZEWSKI, Zbigniew: Červen 1976. In: Solidarita. Polské nezávislé odbory od svého vzniku až po 
vyhlášení výjimečného stavu. Purley 1987, s. 52. 
237 TARNIEWSKI, Marek: Výbor hoří. In: Solidarita. Polské nezávislé odbory od svého vzniku až po vyhlášení 
výjimečného stavu. Purley 1987, s. 54–64. 
238 GARTON ASH, Timothy: Polska rewolucja: Solidarność 1980–1981. Warszawa 1990 (2. vydání), s. 10. 
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sice vedení PSDS nechalo schválit v Moskvě, nicméně k jejich podpisu došlo ještě před 

příchodem sovětské odpovědi, což tvrdé jádro polského politbyra neschvalovalo.239 

Dokument navíc neobsahoval pouze čistě ekonomické požadavky, ale také požadavky 

politické, jako například právo založit nezávislý odborový svaz, právo na stávku, uvolnění 

cenzury a propuštění politických vězňů.240 Dokument ovšem stále potvrzoval vedoucí úlohu 

PSDS ve státě. V září roku 1980 pak vznikl i Nezávislý samosprávný odborový svaz 

Solidarita se třemi miliony členů. Jeho členská základna však velice rychle narostla až na 10 

milionů členů. Bylo mezi nimi i velké množství (téměř jedna třetina) členů vládnoucí 

komunistické strany.241 Svaz měl teritoriální strukturu a byl ve své podstatě federací 

regionálních nezávislých odborových sdružení. Při jeho vedení začala pracovat skupina 

opoziční inteligence, například Bronisław Geremek242, Tadeusz Mazowiecki243 či Adam 

Michnik244.  

Ovšem Solidarita nikdy nebyla monolitním útvarem, ale pluralitním subjektem, který 

si dokázal udržet vnitřní jednotu, nicméně v něm vznikalo množství nejrůznějších názorových 

skupin a proudů. Základní politickou koncepci polské opozice popsal ve své knize Adam 

Michnik: „Cesta neústupného boje za reformy, cesta evoluce, rozšiřující sféru občanských 

svobod a lidských práv je – podle mého názoru – jedinou cestou pro disidenty ve východní 

Evropě. Polský příklad ukazuje, že cestou ustavičného tlaku společnosti na moc se dá 

dosáhnout skutečných ústupků. S odvoláním na příklad z protilehlého konce kontinentu lze 

říci, že koncepce polské opozice navazuje spíše na španělský než na portugalský vzor; 

předpokládá pomalé, postupné, částečné změny, a ne prudký převrat a odstranění existujícího 

systému násilím. Činitelem určujícím hranice možné evoluce je – a určitě na delší dobu 

zůstane – vojenská a politická přítomnost SSSR v Polsku.“245 Podpora společnosti pro hnutí 

Solidarita kulminovala v březnu roku 1981 a i přes postupně klesající podporu byla stále na 

vysoké úrovni.  
                                                 
239 WŁODEK, Zbigniew (ed.): Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność“ 1980–1981. 
London 1992, s. 51, 78, 89, 91. 
240 Protokol dohody uzavřené vládní komisí a Mezipodnikovým stávkovým výborem dne 31. srpna roku 1980 v 
Gdaňské loděnici. In: Solidarita. Polské nezávislé odbory od svého vzniku až po vyhlášení výjimečného stavu. 
Purley 1987, s. 144–155.  
241 GARTON ASH, Timothy: Polska rewolucja: Solidarność 1980–1981. Warszawa 1990 (2. vydání), s. 110. 
242 Bronisław Geremek (6. 3. 1932 – 13. 7. 2008) byl polský politik a historik. V srpnu 1980 se podílel na vzniku 
Solidarity. Po vyhlášení výjimečného stavu byl v prosinci roku 1981 komunistickým režimem internován. 
V letech 1983 až 1987 byl poradcem a blízkým spolupracovníkem Lecha Wałęsy. 
243 Tadeusz Mazowiecki (18. 4. 1927 – 28. 10. 2013) byl polský katolický intelektuál, novinář a politik. Byl 
jedním z vůdců Solidarity. V letech 1989 až 1990 působil ve funkci polského ministerského předsedy. 
244 Adam Michnik (17. 10. 1946) je polský historik, publicista a politický komentátor. Byl spoluzakladatelem 
KOR a následně výraznou osobností Solidarity. Po vyhlášení výjimečného stavu v prosinci roku 1981 byl zatčen 
a internován. Od roku 1988 působil jako poradce Lecha Wałęsy. 
245 MICHNIK, Adam: Sokratov tieň: eseje a štúdie. Bratislava 1997, s. 24.  
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Americký prezident Jimmy Carter hnutí Solidarita podporoval a podle tehdejšího 

amerického velvyslance ve Varšavě, Francis J. Meehana, Carterova administrativa nabývala 

přesvědčení, že Moskva nebude váhat "skoncovat s hrozbou jak pro komunistickou vládu 

v Polsku, tak i pro vlastní nadvládu.“246 Prezident Carter tvrdil, že by SSSR již dávno vnikl 

do Polska, kdyby ve stejnou dobu nebyl přítomen v Afghánistánu a nebyl za to většinou světa 

odsouzen. Na Brzezinského popud proto prezident Carter napsal dopis západním spojencům a 

upozornil na obavy Spojených států z možné sovětské intervence. To okamžitě vedlo ke 

konzultacím na téma eventuálních opatření v případě jejího skutečného propuknutí.247 USA 

také prohlásily, že od všech ostatních zemí očekávají poskytnutí možnosti Polákům vyřešit 

své problémy samostatně, bez zásahu z vnějšku.  

Od začátku srpna roku 1980 začali brát situaci v Polsku vážně i ostatní představitelé 

východního bloku. Erich Mielke248 nařídil dne 12. srpna 1980 strukturám východoněmeckého 

bezpečnostního aparátu bedlivě sledovat situaci v Polsku, protože ta si žádá „nejvyšší stupeň 

bdělosti“.249 Dne 25. srpna 1980 svolalo politbyro ÚV KSSS komisi pro analyzování situace 

v Polsku, v jejímž čele stál Michail Suslov, člen sovětského politbyra zodpovědný za 

ideologické záležitosti. Dalšími členy této komise byli například předseda KGB Jurij 

Andropov, ministr zahraničních věcí Andrej Gromyko nebo ministr obrany maršál Dmitrij 

Ustinov. Prvním dokumentem, který tato komise vydala, byla dne 28. srpna 1980 krátká stať 

o silách potřebných v případě vojenské intervence v Polsku.250 Vzhledem k dalšímu vývoji 

zůstal tento dokument jediným známým dokumentem, kde je zmínka o zvažování možné 

vojenské intervence.251  

Zasedání politbyra ÚV KSSS dne 3. záři 1980 připravilo základní hodnocení událostí 

v Polsku, které bralo v potaz i podepsání Gdaňských dohod. Sovětské vedení v něm 

konstatovalo, že polský státní aparát zaplatil za uklidnění situace vysokou cenu, a také došlo 

k závěru, že podepsané dohody v podstatě znamenají legalizaci protisocialistické opozice, 

která „se chystá pokračovat v boji za dosažení svých cílů“. Představitelům PSDS bylo tímto 

                                                 
246 MEEHAN, Francis J.: Reflections on the Polish Crisis. Cold War Iinternational History Project Bulletin 11, 
Winter 1998, s. 43 – 47. 
247 KRAMER, Mark: Soviet Deliberations during the Polish Crisis, 1980 - 1981. Cold War International History 
Project, Special Working Paper 1, Washington 1999, s. 10. 
248 Erich Fritz Emil Mielke (28. 12. 1907 – 21. 5. 2000) byl od roku 1957 do 9. října 1989 ministrem pro státní 
bezpečnost (Stasi) Německé demokratické republiky. Byl druhým nejmocnějším mužem země hned po Erichu 
Honeckerovi.  
249 KAMIŃSKI, Łukasz a kol.: Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980 – 
1982. Warszawa 2006 – 2007, s. 19. 
250 KRAMER, Mark: „In Case Military Assistance Is Provided To Poland“: Soviet Preparations for Military 
Contingencies, August 1980. Cold War International History Project Bulletin 11, Winter 1998, s. 102–109. 
251 PICHOJA, Rudolf G.: Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991. Warszawa 2011, s. 407. 
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dokumentem doporučeno, aby se „připravili k protiútoku a získali zpět ztracené pozice u 

dělnické třídy“, a to především propagandistickou činností, i když zde byla zmíněna i 

možnost využít „pečlivě zvážené administrativní prostředky“.252 

 

5.4.2 Podzim 1980 
 

V září roku 1980 došlo ke střídání na nejvyšším postu PSDS, a to údajně ze 

„zdravotních důvodů“. Na místo Gierka nastoupil do funkce prvního tajemníka strany 

Stanisław Kania253. Ten byl od samého počátku svého úřadování vystaven tlaku Moskvy a 

měl obavy nejen z ekonomické blokády ze strany Sovětského svazu, ale také z vojenské 

intervence ve stylu Pražského jara. Nicméně mu nezbývalo nic jiného, než pokračovat 

v nastaveném kurzu národního kompromisu.  

Suslovova komise mezitím připravila dokumenty o situaci v Polsku. Dne 29. října 

1980 o těchto dokumentech jednalo politbyro ÚV KSSS, a to v souvislosti s plánovanou 

návštěvou prvního tajemníka ÚV PSDS Stanisława Kanii a polského premiéra Józefa 

Pińkowského v Moskvě.254 V protokolu z tohoto jednání se účastníci shodovali ve značně 

kritickém hodnocení polské situace a Jurijem Andropovem v něm bylo zdůrazněno, že: 

„polské vedení nechápe vážnost vzniklé situace“.255 Maršál Ustinov dokonce prohlásil, že 

nejlepším východiskem by bylo urychlené zavedení výjimečného stavu s tím, že „naše 

Severní skupina vojsk je připravena a nachází se v plné bojové pohotovosti“. V závěru 

dokumentu se píše i o tom, že je potřeba vyvíjet na vedení PSDS soustavný nátlak, aby bylo 

donuceno „přistoupit k rozhodným krokům vůči protisocialistickým živlům“. Ovšem z 

vyjádření Andreje Gromyka vyplývá, že to neměla být okamžitá akce: „Pokud jde o zavedení 

výjimečného stavu v Polsku, je třeba jej brát v úvahu jako prostředek záchrany výdobytků 

revoluce. Přirozeně není třeba jej zavádět okamžitě, a tím spíš po návratu soudruhů Kanii a 

                                                 
252 Dokumenty komissii Suslova. Sobytija v Pol’še v 1981 g. In: Novaja i novějšaja istorija, 1994, č. 1, s. 84 - 
105. 
253 Stanisław Kania (8. 3. 1927) je bývalý polský komunistický vůdce. Dne 6. září 1980 nahradil Gierka ve 
funkci právního tajemníka PSDS. V říjnu 1981 byl ve funkci nahrazen ministerským předsedou, generálem 
Wojciechem Jaruzelskim.  
254 KRAMER, Mark: Soviet Deliberations during the Polish Crisis, 1980 - 1981. CWIHP, Special Working 
Paper 1. Washington 1999, s. 46 – 49.  
255 PAWŁOW, Witałij: Byłem rezydentem KGB w Polsce. Warszawa 1994, s. 270–275. 
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Pińkowského z Moskvy, nějaký čas je třeba počkat, ale je vhodné je na to nasměrovat a 

podpořit je. Nemůžeme ztratit Polsko.“256 

V průběhu zmiňované moskevské schůzky Brežněv zdůrazňoval, že je nutné připravit 

se na konfrontaci a použití jak mírových, tak i silových prostředků. Na druhou stranu Kania 

zase garantoval, že strana je připravena na výjimečný stav a také, že je odhodlaná v případě 

potřeby sáhnout i k rozhodnějším prostředkům. Jeho slova o tom zcela jasně vypovídají: 

„Předpokládáme, že krize vyvolaná v této zemi má náročný a dlouhodobý charakter a 

vyžaduje od bratrských stran a států socialistického společenství dvojnásobnou bdělost.“257 

To ukazuje na to, že taktika Sovětského svazu vůči Polsku spočívala především na 

přijetí postulátu, že tato krize má dlouhodobý a hluboký charakter a nejlepším řešením bude 

použití síly, ovšem provedené samotnými polskými komunisty.258 Toto tvrzení potvrzuje 

zasedání politbyra ze dne 31. října 1980259, kde Brežněv moskevské setkání s polskými 

předáky hodnotil a uvedl, že: „v tuto chvíli jsme udělali vše, co po nás bylo možné požadovat, 

což však nezbavuje nutnosti zachování bdělosti.“260  

Dne 10. listopadu 1980 bylo Nejvyšším soudem oficiálně zaregistrováno odborové 

hnutí Solidarita, aniž mělo ve svých stanovách článek o vedoucí úloze strany. Jádro polského 

problému ovšem leželo v tom, že Solidarita sice komunistický režim ohrožovala, ale 

nedokázala jej odstranit.  

Diferenciace polské společnosti i Solidarity tlačila Kaniu k násilnému řešení celé 

situace. Sice mezi vládou a Solidaritou existovalo určité příměří, ale národní důchod neustále 

klesal a prohlubovala se hospodářská krize.  

Ve Varšavě zasedalo 26. listopadu 1980 politbyro ÚV PSDS. Na tomto zasedání 

poprvé zvažovali zavedení výjimečného stavu v Polsku, ovšem vedení strany tehdy uznalo, že 

tato operace ještě není zcela připravena a prozatím od tohoto řešení ustoupilo. Vydali ale 

doporučení k okamžitému zahájení příprav na konfrontaci. Toto doporučení vnímala Moskva 

                                                 
256 PAWŁOW, Witałij: Byłem rezydentem KGB w Polsce. Warszawa 1994, s. 270–275. 
257 KUBINA, Michael – WILKE, Manfred (ed.): Hart und kompromißlos durchgreifen: Die SED contra Polen 
1980/81. Berlin 1995, s. 99–100. 
258 KAMIŃSKI,Łukasz: Zkušenost roku 1968 a polská krize 1980–1981. In: VOLNÁ, Kateřina (ed.): 
Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro: sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 
7. - 9. září 2008. Praha 2009, s. 261-268.  
259 MASTNY, Vojtech: The Soviet Non-Invasion of Poland in 1980/81 and the End of Cold War. CWIHP, 
Working Paper 23, Washington 1998, s. 51. 
260 KAMIŃSKI, Łukasz a kol.: Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980 – 
1982. Warszawa 2006 – 2007, s. 647–648. 
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jako signál, že vyhlášení výjimečného stavu nastane v blízké době a v této souvislosti 

rozhodla o konání do té doby neplánovaného společného cvičení armád ČSSR, NDR, PLR a 

SSSR, které mělo demonstrovat připravenost socialismu a mělo být součástí případné 

vojenské intervence v Polsku.261  

Určitou roli v rozhodování SSSR mohlo hrát také interregnum ve Spojených státech. 

V listopadu roku 1980 prohrál Jimmy Carter v prezidentských volbách s Ronaldem 

Reaganem, vládu mu měl ovšem předat teprve v polovině ledna následujícího roku. Zbigniew 

Brzezinski se ale i za této situace staral o to, aby USA dávaly Sovětského svazu neustále 

najevo, že případná intervence v Polsku by je vyšla velmi draho. 

 

5.4.3 Jaro a léto 1981 
 

Situaci v Polsku prošetřovala v polovině ledna roku 1981 sovětská delegace vedená 

Leonidem Zamjatinem. Po jeho návratu do Moskvy opět zasedalo sovětské politbyro, 

tentokrát bez účasti Leonida Brežněva, které se věnovalo polské krizi. Zde převládaly názory, 

že je potřeba neustále vyvíjet tlak na Kaniu a přimět ho tak k použití nadstandardních 

prostředků.  

V polovině března roku 1981 byly plány na zavedení výjimečného stavu připraveny. 

Poslední fáze přípravy se účastnila i skupina sovětských důstojníků a členů KGB, kterou vedl 

maršál Viktor Kulikov262, hlavní velitel vojsk Varšavské smlouvy. Současně však vypukla 

tzv. „bydhošťská krize“, která vznikla díky fyzickému útoku na tři aktivisty Solidarity. Jako 

reakci uspořádal odborový svaz čtyřhodinovou výstražnou stávku a pohrozil také neomezenou 

generální stávkou. Navíc bylo v této době prodlouženo vojenské cvičení „Sojuz – 81“.263 

Sovětské vedení bylo přesvědčeno o tom, že konfrontace je nevyhnutelná a bylo zklamáno 

smířlivým řešením sporu polského komunistického vedení se Solidaritou.  

O situaci v Polsku vydal dnes 26. března 1981 tiskový tajemník Bílého domu 

prohlášení, ve kterém uvedl, že nový prezident Ronald Reagan je silně znepokojen vývojem 

                                                 
261 KAMIŃSKI, Łukasz a kol.: Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980 – 
1982. Warszawa 2006 – 2007, s. 24–26. 
262 Viktor Georgijevič Kulikov (5. 7. 1921 – 28. 5. 2013) byl sovětský vojenský činitel a od roku 1977 maršál 
Sovětského svazu. Od roku 1976 působil jako hlavní velitel Spojených ozbrojených sil států Varšavské smlouvy. 
V letech 1968 až 1989 byl poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.  
263 PACZKOWSKI, Andrzej: Droga do „mniejszego zła“. Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980 – 
styczeń 1982. Kraków 2002, s. 141–166. 
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v Polsku, protože „polské orgány mohou připravovat použití síly“ a „Sovětský svaz může mít 

v úmyslu uskutečnit v Polsku represivní akce.“ Spojené státy daly najevo, že intervence by 

závažným způsobem ovlivnila vztahy mezi Východem a Západem. USA byly také ochotny 

pomoci Polsku s hospodářskými a finančními problémy, ovšem pouze po dobu, dokud bude 

situace v Polsku řešena mírovou cestou.264 

Poté byli Kania i Wojciech Jaruzelski265 povoláni na tajné setkání s Andropovem a 

Ustinovem, které se uskutečnilo v noci z 3. na 4. dubna 1981. Po tomto zvláštním setkání 

kontaktoval 15. dubna Kaniu telefonicky také Leonid Brežněv a další den na zasedání 

politbyra ÚV KSSS připomněl pravidlo postupu vůči představitelům PSDS a konstatoval, že: 

„V současnosti je velice důležité udržení správného tónu v kontaktech s přáteli. Na jedné 

straně není nutné je zbytečně brzdit, nervovat je, aby neměli pocit bezmoci. Na druhé straně je 

třeba vyvíjet neustálý nátlak, taktně je upozorňovat na chyby a slabiny jejich politiky, v 

soudružském duchu radit, co by bylo vhodné udělat.“ Suslovova komise ještě téhož dne 

vypracovala příslušná doporučení.266  

V průběhu roku 1981 několikrát zazněl požadavek některých členských států 

Varšavské smlouvy svolat mimořádnou schůzku stranických vůdců či dokonce Politický 

poradní výbor členských států Varšavské smlouvy. Toto zasedání mělo posloužit jako vhodné 

fórum k eskalaci nátlaku na polské představitele či dokonce k přímému diktátu vedení Polské 

sjednocené dělnické strany. Ovšem formální struktury do vývoje v Polsku téměř 

nezasahovaly. Důležitou otázkou pro polské i sovětské vedoucí představitele, v souvislosti se 

zásahem proti Solidaritě, bylo, do jaké míry zůstávají polské ozbrojené složky loajální ke 

komunistickému režimu. Hlavní velitel vojsk Varšavské smlouvy, maršál Viktor Kulikov, v 

polovině ledna roku 1981 navštívil dvě divize PLA, přičemž velící kádry na něj udělaly dobrý 

dojem. Jednání s prvním tajemníkem Stanisławem Kaniou jej také utvrdilo v tom, že stranické 

vedení preferuje dlouhodobá politická opatření namísto razantního užití síly, ačkoliv polská 

armáda je připravena splnit rozkazy k potlačení opozice. Rovněž Kaniu požádal o souhlas se 

vstupem Spojených ozbrojených sil na polské území v rámci manévrů „Sojuz – 81“. S tímto 

                                                 
264 Statement by the Press Secretary on the Situation in Poland, March 26, 1981. In: Public Papers of the 
Presidents of the United States: Ronald Reagan 1981. Dostupný z adresy 
www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1981/32681c.htm.  
265 Wojciech Jaruzelski (6. 7. 1923) je bývalý polský komunistický generál, politik a krátce i prezident. V letech 
1961 až 1989 byl poslancem Sejmu. Od roku 1968 do roku 1983 působil ve funkci polského ministra národní 
obrany. V letech 1981 až 1985 vkonával také funkci předsedy vlády. Dne 13. prosince 1981 vyhlásil v Polsku 
výjimečný stav, aby zastavil rostoucí vliv opozičního hnutí Solidarita. Od listopadu 1985 do července 1989 byl 
předsedou státní rady a od července 1989 do listopadu 1990 prezidentem Polské republiky.  
266 KAMIŃSKI, Łukasz a kol.: Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980 – 
1982. Warszawa 2006 – 2007, s. 44–49. 
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však Kania nesouhlasil. Nadcházející manévry poskytly Moskvě příležitost zřídit velitelské 

stanoviště Varšavské smlouvy na základně v Lehnici, kde od druhé světové války pobývala 

sovětská vojska. V průběhu roku 1981 zde operovali důstojníci ze štábu Spojených 

ozbrojených sil, důsledně izolovaní před případným nežádoucím vlivem polských obyvatel a 

médií. Je možné, že sovětské vojenské špičky si chtěly tímto krokem zajistit velící centrum na 

polském území pro případný vojenský zásah.267 Vojenské cvičení nebylo primárně přípravou 

invaze do Polska, jak spekulovala západní média, ale mělo pouze maximalizovat pocit 

ohrožení a usnadnit tak polskému vedení zásah proti opozici. Ovšem vystupování maršála 

Kulikova v letech 1980 až 1981 ukazuje, že by neváhal podpořit zahraniční vojenskou 

intervenci, pokud by polské vedení nedokázalo zvládnout krizi vlastními prostředky.  

V polovině června roku 1981 Reagan napsal dopis Brežněvovi, ve kterém ho opětovně 

varoval, že: „jak Spojené státy, tak i ostatní západní svět, by jakoukoli vojenskou akci proti 

Polsku přijaly velice nepříznivě.“ Intervence by podle Reagana vedla k neobnovení rozhovorů 

o omezení jaderného zbrojení, dále by nedošlo ke zlepšení vzájemných obchodních vztahů, 

ale naopak by byly uvaleny nejtvrdší hospodářské sankce. Brežněv odpověděl, že polské dění 

má plně pod kontrolou polská vláda a navíc, že Sovětský svaz nijak nezajímá americký postoj 

vůči polské krizi.268 

Nejen stranické vedení ve Varšavě, ale i v Moskvě, vycítilo z polského vývoje akutní 

nebezpečí. Ústřední výbor KSSS poslal 5. června 1981 dopis Ústřednímu výboru PSDS, ve 

kterém se mimo jiné píše: „Průběh přípravy sjezdu komplikuje takzvané hnutí horizontálních 

struktur, které je nástrojem rozkolu strany, jehož využívají oportunisté, aby na sjezd 

propašovali své lidi a vnutili sjezdovému jednání své záměry.“269 Tento dopis byl po určitou 

dobu jedinou reakcí Moskvy na události v Polsku. Ovšem již o několik dní později předal 

Gierekovi sovětský velvyslanec, Boris Aristov270, prohlášení, ve kterém Moskva vyjadřovala 

své znepokojení a vyzývala, aby polští komunisté „nedopustili nejhorší a předešlí národní 

katastrofě“. Mimořádný sjezd polských komunistů se konal ve dnech 14. až 20. července 

1981 a jeho průběh byl provázen do té doby nevídanou mírou vnitrostranické demokracie. Ale 

přestože došlo k výměně téměř celého ústředního vedení i politbyra, jeho charakter se 

nezměnil. Na tomto zasedání přešlo „zdravé jádro“ strany do útoku, avšak ve svém jednání 
                                                 
267 BÍLÝ Matěj: 1981: Role Varšavské smlouvy ve druhé fázi polské krize. In: Historie a vojenství, 62, 2013, č. 2, 
Praha, 2013, s. 20-41. 
268 REAGAN, Ronald: Život jednoho Američana. Paměti prezidenta. Praha 1998 (2. vydání), s. 263. 
269 MATOUŠ, Milan: Spiknutí proti Polsku. Praha 1982, s. 228. 
270 Boris Ivanovič Aristov (13. 9. 1925) je bývalý sovětský politik a diplomat, který od roku 1978 sloužil jako 
sovětský velvyslanec ve Varšavě. V letech 1983 až 1985 působil ve funkci náměstka ministra zahraničí a 
v letech 1985 až 1988 ve funkci ministra zahraničního obchodu.  



84 
 

neuspělo. Jejich žádost o odvolání Stanisława Kanii z funkce prvního tajemníka podpořila jen 

čtvrtina účastníků.271  Prakticky netknuté zůstaly represivní složky režimu, především vojsko 

a Státní bezpečnost, které v zemi přebíraly ve stále větší míře státní i stranické funkce.  

 

5.4.4 Podzim a zima 1981 
 

Zlomem ve vývoji polské krize se stalo IV. plénum ÚV PSDS ve dnech 16. až 18. 

října 1981, kde Kania nabídl svoji rezignaci. Do funkce byl zvolen generál Jaruzelski, který si 

ovšem zároveň ponechal křesla předsedy vlády i ministra obrany. Tato obrovská kumulace 

funkcí však zprvu nebyla ani opozicí chápána jako hrozba, nýbrž jako záruka stability a 

generál se načas těšil důvěře velké části polské společnosti. Jeho nástup do nejvyšší stranické 

funkce se odehrál za sovětské zákulisní asistence. To už bylo zcela jasným signálem, kam 

směřuje řešení krize – k vojenskému převratu.  

I pro umírněné křídlo Solidarity, pod vedením Lecha Wałęsy, bylo stále těžší udržet si 

autoritu. Na jejím sjezdu v září roku 1981 se již zcela prosadili radikálové. Solidarita odmítla 

vládní návrhy hospodářských reforem, chtěla se podílet na jejich modifikaci a také 

požadovala otevřenou diskusi o demokratizaci společnosti.  

Definitivní rozhodnutí zakročit proti opozici silou padlo koncem října roku 1981. A 

ačkoliv Moskva naléhala na výhradně vnitropolitické řešení, polské plány operace i nadále 

zmiňovaly prostředky pro transport jednotek Varšavské smlouvy. Zpráva polského 

ministerstva vnitra z 25. listopadu 1981, hodnotící možné scénáře vývoje po vyhlášení 

výjimečného stavu, uváděla, že „pomoc jednotek Varšavské smlouvy není vyloučena“ 

v případě masivního násilného odporu opozice.272 Sovětské vedení přitom nebylo o 

přípravách akce na potlačení polské opozice podrobněji informováno. Kreml pouze věděl, že 

polské politbyro již jednomyslně odsouhlasilo vyhlášení výjimečného stavu v Polsku a také 

byl si dobře vědom skutečnosti, že Solidarita je o plánech na vyhlášení výjimečného stavu 

informována, a to především díky plukovníku Kuklińskému273, který byl ve spojení se 
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západními rozvědkami.274 Dne 22. října 1981 nařídil Jaruzelski svému generálnímu štábu 

aktualizaci plánů na vyhlášení stanného práva v celonárodním měřítku.275  

V dopise Leonida Brežněva, který 21. listopadu 1981 schválilo politbyro SSSR, bylo 

důrazně řečeno, že konfrontace mezi oběma stranami je nevyhnutelná a „bez rozhodného boje 

s třídním nepřítelem nelze zachránit socialismus v Polsku“.276 Zároveň tímto dopisem pozval 

Jaruzelského do Moskvy ke konzultaci problémů v termínu 14. a 15. prosince 1981.    

Dne 10. prosince 1981 požádal Jaruzelski Sovětský svaz o několik kroků na podporu 

vyhlášení výjimečného stavu v Polsku. Moskva měla do Polska vyslat člena politbyra, který 

by na akci dohlížel, přislíbit větší hospodářskou pomoc, ale především vydat veřejné 

stanovisko, že operace proběhla v sovětském zájmu, a zavázat se k vojenské pomoci 

v případě, že se situace v Polsku stane kritickou. Kreml však jakoukoliv vojenskou pomoc 

kategoricky odmítl. 

V prosinci roku 1981 projednávalo polskou krizi také sovětské politbyro, na kterém 

Andropov zcela jasně prohlásil: „Nemůžeme riskovat. Nehodláme posílat vojska do Polska. 

Tento postoj je správný a musíme se jej držet za všech okolností. Nevím, jak se polská věc 

vyvine, ale i kdyby bylo Polsko ovládnuto Solidaritou, bude to jenom to. Ale jestli se na 

Sovětský svaz vrhnou kapitalistické státy, a oni už mají příslušné dohody o různých 

ekonomických a politických sankcích, bude to pro nás velmi těžké. Měli bychom se starat o 

naši zemi, o posilování Sovětského svazu.“277 

Pod vlivem Jaruzelského žádosti došlo v sovětské politice vůči polským událostem 

k zásadnímu obratu. Sovětské politbyro rozhodlo, že přestane naléhat na polské vedení, 

dokonce připustilo i možnost podílu Solidarity na vládě. Tato nová doktrína ale nebyla nikdy 

                                                                                                                                                         
dokumentům vojenského charakteru. V roce 1971 zahájil spolupráci se CIA. Krátce před vyhlášením 
výjimečného stavu, kdy už bezprostředně hrozilo jeho prozrazení, uprchl za pomoci CIA ze země. Pod 
změněnou identitou pak žil v USA.  
274 KRAMER, Mark: Colonel Kuklinski and the Polish Crisis. Cold War International History Project, Bulletin 
11, Winter 1998, s. 48 – 59. 
275 PACZKOWSKI, Andrzej – BYRNE, Malcolm (ed.): From Solidarity to Martial Law: the Polish Crisis of 
1980 – 1981: a Documentary History. Budapest 2007, s. 65. 
276 KAMIŃSKI, Łukasz a kol.: Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980 – 
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uvedena v život, protože generál Jaruzelski rozhodl o zavedení stanného práva v Polsku, a to i 

bez Sovětské pomoci.278  

 

5.4.5 Vyhlášení výjimečného stavu (prosinec 1981) 
 

Patový stav, kdy komunisté zemi nekontrolovali, ale Solidarita nemohla převzít moc, 

"vyřešil" převrat provedený a formálně zaštítěný Wojciechem Jaruzelským, ministrem 

obrany, premiérem a šéfem komunistické strany v jedné osobě. V noci na 13. prosince 1981 

nastoupily polské ozbrojené síly do akce a ráno vyhlásil generál Jaruzelski, vzhledem k 

„chaosu a demoralizaci“ v zemi, válečný stav. Během tohoto převratu armáda a spolehlivé 

jednotky bezpečnosti obsadily komunikace, strategické budovy, pobočky Solidarity a 

uzavřely hranice. Moc převzala Vojenská rada národní záchrany (Wojskowa rada ocałenia 

narodowego, WRON)279, složená z 21 vysokých důstojníků (vedle Jaruzelského v ní měli 

klíčový význam generálové Czesław Kiszczak280 a Florian Siwicki281). Zakázána byla veškerá 

veřejná shromáždění, znovu byla uvalena cenzura a bylo zadrženo asi 4 000 aktivistů 

Solidarity. Správa země, včetně velkých závodů, přešla do rukou vojenských zmocněnců. 

Solidarita byla zakázána a postavena mimo zákon. Nastalo období vládního teroru, kdy byly 

uvězněny tisíce odborářů, včetně Lecha Wałęsy. Oficiálně vyhlášený válečný stav trval celý 

rok. Armáda postupně pacifikovala vlnu protestních stávek v podnicích a zcela převzala 

kontrolu nad Polskem. Počet obětí převratu a válečného stavu byl poměrně nízký, což plně 

odpovídalo Jaruzelského cíli nestupňovat už tak silné společenské trauma. Výsledkem bylo, 

že již během několika týdnů měl Jaruzelski celou situaci pod kontrolou. Moskva tuto akci 

vřele uvítala. Oficiální stanovisko Sovětského svazu zdůrazňovalo, že Jaruzelski potvrdil 

nejen vedoucí úlohu PSDS, ale zároveň se plně přihlásil k závazkům vyplývajícím 

z Varšavské smlouvy. Politbyro KSSS následně instruovalo sovětské velvyslance, aby o 

situaci v Polsku informovali vůdce socialistických zemí. 

                                                 
278 KAMIŃSKI, Łukasz a kol.: Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980 – 
1982. Warszawa 2006 – 2007, s. 694–700. 
279 Vojenská rada národní záchrany provedla za pomoci armády rázná a rozhodná opatření proti 
kontrarevolučním silám. Jejím posláním nebylo nahradit stranické a státní orgány, ale zajistit normální činnost 
státních institucí a zabránit hospodářskému rozvratu.  
280 Czesław Kiszczak (19. 10. 1925) byl polský komunistický politik a důstojník polské armády. Byl členem 
WRON. Od července 1981 působil ve funkci ministra vnitra.  
281 Florian Siwicki (10. 1. 1925 – 11. 3. 2013) byl polský generál a politik. V letech 1973 až 1983 byl 
náčelníkem generálního štábu. Od roku 1983 působil ve funkci ministra národní obrany.  
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Na situaci v Polsku ovšem nereagoval pouze Sovětský svaz. Ronald Reagan ve svém 

vánočním projevu ze dne 23. prosince 1981 mimo jiné konstatoval, že vyhlášením 

výjimečného stavu pošlapala polská vláda závazky vyplývající z Charty OSN a Helsinské 

dohody. Cílem této represe byla především Solidarita, ale „pronásledováním Solidarity vede 

polská vláda válku proti svým vlastním lidem“. V tomto projevu také vyhlásil sankce uvalené 

na Polsko. Jednalo se především o přerušení vývozního a dovozního bankovního úvěrového 

pojištění, přerušení polských letů do Spojených států a zákaz rybaření polských lodí 

v amerických vodách.282 Tato a další opatření Polsko stála 12 miliard dolarů. 

Vzhledem k nesmlouvavému postoji Sovětského svazu, vyhlásil prezident Reagan 

nakonec 29. prosince 1981 sankce také proti němu. Mezi sankce patřil zákaz sovětských letů 

do USA, embargo na vývoz elektronických zařízení, počítačů a dalších moderních technologií 

nebo embargo na zařízení používaná v oblasti ropy a zemního plynu. Byla také přerušena 

jednání o nových dlouhodobých dodávkách obilí a o nové sovětsko-americké námořní 

dohodě.283 

Solidaritu tento úder dokonale zaskočil. Tento vojenský puč, velice inteligentně 

naplánovaný na víkend, proběhl prakticky bez odporu. Pouze na několika místech se dělníci 

pokusili vzdorovat obsazením podniku. Jak později napsal jeden z vůdců Solidarity, 

Władysław Frasyniuk284: „Nikdo nepočítal s tím, že se tak viditelně slabá vláda ukáže přesto 

být tak silnou. Mnohem více jsme se obávali vnější intervence.“285 

Jaruzelski také zformuloval tezi, kde odůvodňoval převrat jako "menší zlo", které 

ochránilo zemi před mnohem zkázonosnější sovětskou intervencí v duchu Brežněvovy 

doktríny. Tuto tezi ale vyvracel dokument ministerstva vnitra z 25. listopadu roku 1981, ve 

kterém byly zhodnoceny jednotlivé scénáře vývoje po vyhlášení výjimečného stavu a kde se 

mimo jiné hovořilo i o možné „pomoci jednotek Varšavské smlouvy“, ale pouze v případě 

„masivního násilného odporu opozice“. Z tohoto dokumentu jasně vyplývá, že polské 

politické vedení si bylo dobře vědomo neochoty Moskvy zasáhnout v Polsku vojensky. 

                                                 
282 Address to the Nation About Christmas and the Situation in Poland, 23. 12. 1981. In: Public Papers of the 
Presidents of the United States: Ronald Reagan 1981. Dostupný z adresy 
www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1981/122381e.htm.   
283 Statement on U.S. Measures Taken Against the Soviet Union Concerning Its Involment 
in Poland, 29. 12. 1981. In: Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald 
Reagan 1981. Dostupný z adresy www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1981/122981m.htm.   
284 Władysław Frasyniuk (25. 11. 1954) je polský politik a bývalý aktivista odborové organizace Solidarita. Za 
svou činnost na počátku 80. let byl zatčen. Propuštěn byl až v rámci všeobecné amnestie z roku 1986.  
285 LOPIŃSKI, Maciej – MOSKIT, Marcin – WILK, Mariusz: Konspira: rzecz o podziemnej „Solidarności“.  
Gdaňsk 1989, s. 23.  
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 Polský převrat ukázal již definitivně celému světu, že se komunistický systém může 

ve státech střední a východní Evropy udržet pouze silou. 

Jaruzelského garnitura po zavedení stanného práva prohlašovala, že je nezbytné 

pokračovat v hospodářských reformách. To byla ovšem pouze propagandistická fikce, což 

v roce 1982 popsal sám generál Jaruzelski: „Existuje paradoxní jev spojený s reformou: na 

jedné straně liberalizace principů řízení hospodářství, na druhé přísná pravidla vyplývající z 

výjimečného stavu.“286 Ovšem opatření výjimečného stavu nebyla hlavní příčinou, proč se 

nedařilo provést hospodářskou reformu. Především to totiž byl samotný systém polského 

hospodářství, odolávající veškerým reformám.287 Na příkaz generála Czesława Kiszczaka 

provedlo ministerstvo vnitra rozsáhlou analýzu společensko-politické situace. V této zprávě 

se mimo jiné píše: „Není v podstatě žádná institucionalizovaná síla zabývající se komplexně 

zaváděním reformy do hospodářské praxe, chybí přístup k reformě jakožto k politicko-

ekonomickému komplexu.“288 

V 80. letech sílil v Polsku vliv nejen vojska, ale také rostl význam vysoce postavených 

příslušníků Státní bezpečnosti a hospodářského aparátu. Ovšem v momentě vyhlášení 

stanného práva se pro komunisty stala církev důležitým, ne-li jediným partnerem, který mohl 

pomoci v procesu zklidnění společenských nálad polského obyvatelstva. Stále ale platilo, že 

většina duchovenstva má negativní postoj k politickému zřízení v Polsku. Z těchto důvodů 

vyplývala určitá dvojakost politiky státních orgánů vůči církvi.  

Přestože na počátku osmdesátých let prohlásila Jaruzelského vláda v Polsku Solidaritu 

za ilegální a její vůdcové byli uvězněni nebo zahnáni do podzemí, její duch a ideje nebyly 

potlačeny. Katolická církev, jakožto duchovní síla v Polsku, byla skutečně živým dokladem, 

že náboženství a národnostní cítění představovalo velikou sílu v boji za svobodu. 

Polský politik Jacek Kuroń289 hodnotí ve své knize výjimečný stav a průběh polské 

krize takto: „Teror výjimečného stavu nebyl tak bolestný, jak jsme mohli soudit, a odpor nebyl 

tak velký, jak se nám zpočátku zdálo na základě kusých signálů, které pronikaly do 

internačních táborů. Jaruzelski i Kiszczak se velmi snažili, aby nerozpoutali spirálu teroru a 

                                                 
286 PACZKOWSKI, Andrzej: Půl století dějin Polska 1939 – 1989. Praha 2000, s.186. 
287 KUCZYŃSKI, Waldemar: Agonia systemu: szkice z niedawnej przeszłości. Presspublica, Warszawa 1996, s. 
205. 
288 SAWICKI, Wojciech: Raport Kiszczaka dla Moskwy, czyli, Czego nie powiedział minister Widacki. Krakov 
2002, s. 89. 
289 Jacek Kuroń (3. 3. 1934 – 17. 7. 2004) byl jedním z vůdců demokratické opozice v Polsku. Byl jedním ze 
zakladatelů KOR. Během výjimečného stavu byl zatčen a uvězněn. V letech 1989 až 1990 a 1992 až 1993 
působil ve funkci ministra práce a sociálních věcí. 
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odvety. Nechovali se jako lidé, kteří chtějí zlomit společnost silou. Po 13. prosinci nerozdávali 

tvrdé rány. Naopak, brzdili konfrontaci, seč mohli. A protože teror nebyl tak krutý, lidé 

všeobecně snáze akceptovali realitu. Pouze nevelká část z 10 milionů členů Solidarity byla 

ochotná angažovat se v podzemní práci, byť by měla jen finančně přispívat na činnost 

nelegálního svazu, a ještě méně osob se pak hodlalo účastnit pouličních střetů s milicí nebo 

stávek, za které nyní hrozily drakonické tresty. A těžko se jim divit. Na podzim 1980 se přece 

nezapsali do Zemské armády, pouze do legálně existujících odborů, což téměř nevyžadovalo 

odvahu. Nyní se báli, a navíc byli rozčarováni působením Solidarity mezi srpnem a prosincem 

1981. Dominovalo spíše přesvědčení, že svaz již promarnil svoji šanci (jestli vůbec nějaká 

existovala) a nemůže vyhrát válku se sovětským impériem. A i kdyby dokázal nějakým 

způsobem Jaruzelského porazit, vystaví Polsko katastrofě cizí intervence.“290 

 

5.5 Důsledky polské krize 
 

Polská krize propukla v období, kdy celý východní komunistický blok čelil velmi 

zásadním výzvám a znamenala tedy zásadní zlom nejen v dějinách Polska, ale i v dějinách 

celého bloku. Výrazně ovlivnila politickou situaci nejen v Polsku, ale také u jeho nejbližších 

sousedů. Moskva ocenila vyřešení krize vyhlášením výjimečného stavu především proto, že 

opoziční hnutí bylo formálně potlačeno bez jakéhokoliv zásahu ze strany Sovětského svazu. 

Teprve později vyšlo najevo, že SSSR v podstatě nebyl jakékoliv vojenské intervence 

v Polsku schopen, protože byl enormně zatížen vlastní vojenskou akcí v Afghánistánu a další 

výdaje by již jeho hospodářství neuneslo, stejně jako případné následné sankce ze strany 

západních mocností. Solidarita byla zrušena a donucena působit pouze jako skrytá 

konspirační organizace. Obyvatelstvo bylo postiženo represemi. Tvrdý režim znemožňoval 

konání jakékoliv větší protivládní akce.  

Polsko, země sužovaná ekonomickou krizí a politickým napětím, které bylo 

podporováno manévry vojsk Varšavské smlouvy na polském pobřeží, bylo již unavené 

z bezvýsledných pokusů nalézt uspokojivé řešení situace.291 Šlo zde nepochybně o hodnotový 

konflikt mezi diktaturou a demokracií. Politika nebyla vnímána jako „výraz realizace 

                                                 
290 KUROŃ, Jacek – ŻAKOWSKI, Jacek: PRL dla początkujących. Wroclaw 1995, s. 242–243.  
291 PACZKOWSKI, Andrzej: Půl století dějin Polska 1939 – 1989. Praha 2000, s. 306. 
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skupinových politických zájmů, ale jako uskutečňování určitých hodnot.“292 S ohledem na 

podporu ze strany Sovětského svazu fungovala stále ještě marxisticko-leninská ideologie jako 

legitimizační štít režimu. Solidarita se sice pokoušela o kompromis, ale komunistický režim si 

byl dobře vědom skutečnosti, že jakékoliv hybridní uskupení podlomí samotné principy jeho 

moci.  

 

5.5.1 Politické důsledky krize 
 

Polská komunistická strana (PSDS) vyšla z krize téměř rozložená a obnovovala se jen 

velmi pozvolna. Dokonce v jejím rámci působily různé názorové proudy, přičemž reformě 

naladění lidé se nacházeli i ve vedení strany.  

Polský politický systém byl deregulován, a to především oslabením pozice PSDS, 

která do této doby hrála v politickém systému Polska hlavní roli. Během krize a za trvání 

výjimečného stavu však přišla asi o milion členů a teprve v polovině 80. let se její členská 

základna přestala zmenšovat. Nepodařilo se však zastavit proces „stárnutí“ a průměrný věk 

vzrostl na 46 let, což se týkalo i stranického aparátu.293 Komunistická strana dále ztrácela vliv 

a stávala se stále více nástrojem pro různé nátlakové skupiny, které působily uvnitř 

mocenského aparátu. V průběhu prvního roku stanného práva byly dosazeny do vedoucích 

funkcí desítky důstojníků polské armády, příslušníků Státní bezpečnosti a pracovníků 

hospodářského aparátu.294 Další významnou skupinou bylo vedení strany Celopolské 

porozumění odborových svazů (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

OPZZ), které mělo podle státních orgánů ve vědomí společnosti zaujmout místo, které 

zastávala Solidarita.  

Po roce byl výjimečný stav v Polsku pozastaven a kromě předáků Solidarity opustila 

vězení většina zatčených. V roce 1983 byl výjimečný stav konečně zrušen a došlo i 

k rozpuštění WRON. I represe slábly, až na některé případy, jako například vraždu 

                                                 
292 ANTOSZEWSKI, Andrzej: Erozja systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych: Studium procesu. 
Wrocław 1992, s. 138.  
293 KOŁOMEJCZYK, Norbert: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1948–1986. Warszawa 1988, s. 297. 
294 DUDEK Antoni: Krize komunistického systému v Polsku, dostupný z adresy 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1003/042-054.pdf.   
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katolického kněze Jerzyho Popiełuszka295, nicméně její účastníci alespoň stanuli před 

soudem.296 Politický režim sice stále zůstával diktaturou, ale již s velmi otupeným ostřím. 

Jacek Kuroń toto období nazývá „podivnou stabilizací“. Ve své knize dokonce uvádí: „Po 

propuštění Wałęsy a pozastavení platnosti výjimečného stavu nastala doba podivné 

stabilizace. Lidé Solidarity si uvědomovali, že nejsou schopni svrhnout vládu, natož podle 

slov předsedy Slezsko-Dąbrowského Regionu Andrzeje Rozpłochowského „tak přitvrdit, aby 

kremelský orloj zahrál Mazurek Dąbrowského297.“ Vláda zase chápala, že má sice sílu na to, 

aby se Solidaritě postavila, ale že ji nedokáže zničit. Začala éra faktické koexistence.“298 A 

Jaruzelského režim, který byl závislý na západních úvěrech, dokonce v roce 1986 pod tlakem 

Západu propustil téměř všechny politické vězně.299  

 

5.5.2 Ekonomické důsledky krize 
 

Po zavedení výjimečného stavu, tedy v roce 1981, vykazovala celková atmosféra 

v polské společnosti relativní stabilitu. Při průzkumu provedeném v roce 1983 věřilo téměř 40 

% respondentů ve zlepšení hospodářské situace a více jak polovina dotazovaných byla buď 

bez názoru, nebo uvedla, že se nic nezmění. Nepříznivým směrem pro státní orgány se názor 

společnosti začal měnit až v polovině 80. let.  

V 80. letech se Jaruzelski snažil stabilizovat režim, ale pouze s částečným úspěchem. 

Nástrojem pro překonání stávajících obtíží měl být tříletý plán, jehož součástí byl i sociální 

program. Ten měl před sociálním dopadem krize chránit zejména nejchudší vrstvy. Důležitým 

prvkem byl protiinflační plán, který spočíval na proporcionálním omezování příjmů a 

umírněném zvyšování cen.  

Významný byl na počátku 80. let nárůst soukromého sektoru, který v období let 1981 

až 1985 pozvedl úroveň výroby, a to téměř o 14 %, přestože produkce ve státním sektoru 

neustále klesala.300  Nadále však soukromé podnikání podléhalo řadě omezení a vedení PSDS 

                                                 
295 Jerzy Popiełuszko (14. 9. 1947 – 19. 10. 1984), zvaný kněz Solidarity, byl známý polský římskokatolický 
kněz spojený se Solidaritou a zavražděný příslušníky komunistické tajné policie. Pachatelé k jeho tělu závaží a 
vhodili ho do přehrady na řece Visle.  
296 MICHNIK, Adam: Sokratov tieň: eseje a štúdie. Bratislava 1997, s. 86. 
297 Polská hymna. 
298 KUROŃ, Jacek – ŻAKOWSKI, Jacek: PRL dla początkujących. Wroclaw 1995, s. 250. 
299 Tamtéž, s. 250. 
300 KALIŃSKI, Janusz: Gospodarka Polski w latach 1944–1989: przemiany strukturalne. Warszawa 1995, s. 
213. 
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kritizovalo „neodůvodněné bohatnutí“ některých skupin.301 Na základě zákona z července 

roku 1982 vznikly v Polsku tzv. Krajanské společnosti s účastí cizinců polského původu. Část 

mocenské elity se začala přiklánět k neodvratnému radikálnímu rozchodu s hospodářským 

systémem ze 40. let, jehož základnu tvořilo výlučné vlastnictví státu.   

Přetrvávající ekonomické obtíže, které se navíc stále prohlubovaly, a které neustále 

provázely projevy nespokojenosti obyvatel, nakonec donutily Jaruzelského k vyjednávání se 

Solidaritou, která od převratu působila v ilegalitě.  

Od poloviny 80. let totiž hodnotilo stále více respondentů hospodářskou situaci v zemi 

jako špatnou, což mělo také zásadní vliv na způsob uvažování vládních orgánů.302 Jak ve své 

knize uvádí Mirosława Marody, příčinami zhoršování nálad v polské společnosti byly tři typy 

zkušeností, a to stoupající inflace, pocit disproporce mezi úsilím vynaloženým na dosažení 

služné životní úrovně a dosaženými výsledky, a v neposlední řadě to bylo „čím dál silnější 

přesvědčení, že režimem dané způsoby fungování nevedou pro jednotlivce nikam“.303 To se 

týkalo především mladých lidí a polské inteligence, tedy vrstev, které zasáhl marasmus 

narůstající během 80. let.  

 

5.5.3 Církev a opozice 
 

Jak jsem již uvedla v předcházející kapitole, po zavedení stanného práva v prosinci 

roku 1981se pro komunisty stala církev v podstatě jediným a nejdůležitějším partnerem, který 

jim mohl pomoci pacifikovat společenské nálady. Ovšem většina duchovních měla k 

politickému zřízení Polska velmi negativní postoj a z toho vyplývala i politika vládních 

orgánů vůči církvi. Na straně jedné vzrůstala podpora církve. Byl zde rekordní počet nově 

vysvěcených kněží, postavených kostelů a rychlý rozvoj katolických vydavatelství a tisku.304  

Na straně druhé organizovala strana různé zákulisní operace mířící do řad duchovenstva. 

Symbolem těchto akcí bylo zavraždění kněze Jerzyho Popiełuszka příslušníky Státní 

bezpečnosti. Polské církevní struktury také zastávaly dominantní roli v distribuci charitativní 

                                                 
301 Zpráva o uskutečňování rozhodnutí vlády ze dne 23. 10. 1983 o předkládání návrhů o opatřeních proti 
neodůvodněnému bohatnutí určitých skupin, Archiwum Akt Nowych, f. KC PZPR, V/227, s. 194–202. 
302 BADORA, Barbara a kol.: Społeczeństwo i władza lat osiemdziesiątych w badaniach CBOS. Warszawa 1994, 
s. 65, 268. 
303 MARODY, Mirosława: Długi finał. Warszawa 1995, s. 54. 
304 SOWA, Andrezj Leon: Wielka historia Polski 10. Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945 – 2001). 
Krakow 2001, s. 182. 
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pomoci poskytované Západem. Očekávání vládní garnitury, že uvolnění poskytnuté církvi, 

zvýší její úroveň akceptování státního systému, se nenaplnilo. Ovšem církev vedla paralelní 

jednání, a to jak se státní mocí, tak poskytovala i diskrétní podporu opozici. 

I přes svoje výrazné oslabení se opozice stala trvalým činitelem odporu vůči 

stávajícímu režimu. Ministerstvo vnitra již v roce 1985 odhadovalo, že v zemi působí kolem 

350 opozičních skupin, které bylo možno rozdělit do dvou hlavních směrů, a to podle jejich 

přístupu k polským orgánům. Radikální směr, ve kterém byla nejsilnější skupinou Bojující 

Solidarita (Solidarność Walcząca) Kornela Morawieckého305, založená v roce 1982, 

požadoval svolání generální stávky a svržení režimu revoluční cestou. Mnohem silnější byl 

ale umírněný proud kolem Lecha Wałęsy, který od roku 1986 působil v konspiraci jako 

Prozatímní koordinační výbor Nezávislého samosprávného odborového svazu Solidarita 

(Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność“), a který předpokládal, že 

zhoršující se ekonomická situace a tlak Západu nakonec donutí Jaruzelského garnituru, aby 

zahájila vyjednávání s opozicí.  

 

5.5.4 Mezinárodně-politické důsledky krize 
 

Pro Reaganovu administrativu představovaly události v Polsku z roku 1981 velké 

dilema, a to především v oblasti ekonomiky. Spojené státy byly přesvědčeny, že kdyby ve 

svém boji Solidarita zvítězila, mohlo by toto vítězství vyvolat podobný vývoj i v jiných 

sovětských satelitech. Z toho vyplývá, že USA měly zájem na materiální pomoci stávkujícím 

Polákům. Stále totiž, podle amerického mínění, existovala možnost totálního zhroucení 

polského hospodářství, což by vyvolalo živelné povstání, a to by mohl Sovětský svaz potlačit 

vojensky. Toto řešení by ale zmařilo veškeré naděje na změnu. Spojené státy proto podpořily 

snahy amerických a evropských bank řešit polské dluhy a v neposlední řadě poslaly do Polska 

značnou potravinovou pomoc.306 Po vyhlášení výjimečného stavu polskou vládou v prosinci 

                                                 
305 Kornel Morawiecki (3. 5. 1941) byl zakladatelem a vůdcem Bojující Solidarity. Po vyhlášené výjimečného 
stavu se stal jednou z nejvíce hledaných osob v celém Polsku. Po šesti letech konspirační činnosti byl v roce 
1987 chycen a zatčen.  
306 REAGAN, Ronald: Život jednoho Američana. Paměti prezidenta. Praha 1998 (2. vydání), s. 262 – 263. 
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roku 1981 zareagovala Reaganova administrativa rychle a poměrně tvrdě. Na začátku roku 

1982 uvalila sankce nejen na Polsko, ale nakonec i na Sovětský svaz.307  

V dalších měsících pak Spojené státy přijaly další sankční opatření, opět jak proti 

Polsku, tak i proti Sovětskému svazu.308 Ovšem daleko větší pozornost ve vztahu k Polsku 

věnovaly tajným operacím. V létě roku 1982 schválil prezident Reagan tajný plán na podporu 

Solidarity a destabilizaci komunistického systému v Polsku. V této souvislosti je třeba 

vyzdvihnout zejména unikátní a ne zcela prozkoumanou spolupráci americké CIA, 

izraelského Mosadu a Vatikánu v rámci tajných operací. Spojené státy poskytovaly Vatikánu 

kontakty a zpravodajské údaje a naopak Vatikán poskytoval zejména CIA mnoho zásadních 

informací o Polsku. A ještě před vyhlášení výjimečného stavu zkontaktoval ředitel CIA 

izraelský Mosad, který měl k dispozici tajné kanály, kterými bylo možné dodávat do Polska 

potřebné materiály a finance. Uvedené aktivity všech zúčastněných nakonec zásadním 

způsobem napomohly k přežití Solidarity a také k tomu, že zůstala silou schopnou neustále 

zpochybňovat legitimitu Jaruzelského režimu a v roce 1989 dokonce převzít moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
307 Statement on U.S. Measures Taken Against the Soviet Union Concerning Its Involment in Poland, 29. 12. 
1981. In: Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald Reagan 1981. Dostupný z adresy  
www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1981/122981m.htm.   
308 Address to the Nation About Christmas and the Situation in Poland, 23. 12. 1981. In: Public Papers of the 
Presidents of the United States: Ronald Reagan 1981. Dostupný z adresy 
www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1981/122381e.htm.  
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6 VÝVOJ SOVĚTSKO-AMERICKÝCH VZTAHŮ 
V OBDOBÍ POLSKÉ KRIZE 

 

V listopadu roku 1980 prohrál Jimmy Carter prezidentské volby a v čele Spojených 

států jej vystřídal Ronald Reagan. Ovšem než Carter předal svoji funkci, důsledně varoval 

Leonida Brežněva před soustřeďováním vojsk, a to nejen sovětských, ale i vojsk Varšavské 

smlouvy, podél polských hranic. V podobném duchu se vyslovilo i NATO a nově zvolený, 

slovanský papež, Jan Pavel II. Tato varování se svým účinkem neminula, protože Kreml 

nebyl ochoten jít do otevřené konfrontace, přestože někteří vůdci sovětských satelitů 

požadovali vojenský zásah v Polsku. Byli to především Honecker309, Husák310 a Živkov311. 

Proti vojenské intervenci naopak vystoupili Kádár312 a Ceauşescu313. Sovětský svaz si ale 

nemohl dovolit řešit situaci v Polsku pomocí vojsk Varšavské smlouvy. Brežněv sice odmítal, 

aby Spojené státy ovlivňovaly řešení situace v sovětském satelitu, ovšem na druhé straně si 

uvědomoval diplomatická rizika sovětské intervence. Již americká reakce na invazi do 

Afghánistánu, kdy sám prezident Carter požádal Kongres, aby neratifikoval již podepsanou 

smlouvu o omezení jaderného zbrojení SALT II, byla pro SSSR šokem a předzvěstí, že 

vojenská invaze uskutečněná v Evropě by vyvolala ještě mnohem nepříznivější reakci.  

V prosinci roku 1980 rozhodlo velení spojených vojsk Varšavské smlouvy o konání 

společného cvičení, což vyvolalo silnou diplomatickou aktivitu Spojených států. Tato aktivita 

měla zabránit případné vojenské agresi vůči Polsku. Na rozhodnou reakci Bílého domu mělo 

dozajisté vliv hlášení plukovníka Ryszarda Kuklińskeho, který spolupracoval s USA a 

vědomě navýšil počty sovětských divizí, účastnících se plánovaných manévrů.314 Nicméně 

z toho, že se cvičení účastnily i polské divize, velení polské armády bylo účastno všech fází 

                                                 
309 Erich Honecker (25. 8. 1912 – 29. 5. 1994) byl německý komunistický politik a generální tajemník Jednotné 
socialistické strany Německa. V letech 1971 až 1989 stál v čele NDR.  
310 Gustáv Husák (10. 1. 1913 – 18. 11. 1991) byl československý komunistický politik a posléze prezident 
republiky.  
311 Todor Živkov (7. 9. 1911 – 5. 8. 1998) byl komunistický vůdce Bulharska.  
312 János Kádár (26. 5. 1912 – 6. 7. 1989) byl maďarský komunistický politik, generální tajemník Maďarské 
socialistické dělnické strany a v letech 1956 až 1958 a 1961 až 1965 premiérem Maďarské lidové republiky. 
V letech 1958 až 1988 byl faktickým vládcem Maďarska.  
313 Nicolae Ceauşescu (26. 1. 1918 – 25. 12. 1989) byl rumunský politik. Od roku 1965 byl generálním 
tajemníkem Komunistické strany Rumunska a od roku 1967 byl prezidentem Rumunské socialistické republiky. 
V průběhu revoluce v roce 1989 byl i se svou ženou popraven.  
314 KRAMER, Mark: Colonel Kuklinski and the Polish Crisis. Cold War International History Project, Bulletin 
11, Winter 1998, s. 48 – 59. 
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plánování, a maršál Nikolaj Ogarkov315 předznamenal, že v případě zahájení manévrů, budou 

tyto řádně a včas oznámeny, a to zcela ve shodě s pravidly OBSE316, vyplývá, že manévry 

měly být spíše něčím na způsob pojistky hladkého zavedení výjimečného stavu v Polsku.317 

Na nepříznivou reakci Jimmyho Cartera měla vliv kromě připravovaných manévrů i porada 

představitelů členských států Varšavské smlouvy v Moskvě dne 5. prosince 1980. Ovšem jak 

jsem již jednou citovala, z dochovaného protokolu z této porady je zřejmé, že Sovětský svaz o 

invazi neuvažoval a výsledkem této schůzky bylo vypracování strategie postupu, kde se 

uvádělo, že: „PSDS má jednat ofenzivně, opřít se o zdravé síly a vyřešit krizi s použitím 

násilí“.318 

V lednu roku 1981 nastoupil do úřadu prezidenta Spojených států Ronald Reagan. Ten 

se již od počátku své politické kariéry netajil se svým negativním postojem vůči 

komunistickému Sovětskému svazu. SSSR sice předpokládal, že tato rétorika je pouze 

součástí jeho předvolební kampaně, stejně jako tomu bylo i u jeho předchůdců, nicméně 

v jeho osobě se ve svém odhadu spletl. Reagan nejen že svůj postoj vůči sovětskému bloku 

nezměnil, naopak jeho antikomunismus se ještě vystupňoval. V souladu s konzervativní 

politikou razantně zvýšil výdaje na obranu, přičemž záminkou se mu stala invaze Sovětského 

svazu do Afghánistánu. Jeho protisovětská politika začala řečnickým útokem proti SSSR, 

kterým v podstatě ukončil politiku détente. Za vrchol jeho útoků proti Sovětskému svazu jsou 

považovány dva projevy. První, pronesený v britském parlamentu dne 8. června 1982, je často 

nazýván „vyhlášením křížového tažení za demokracii a svobodu“. A druhý v řadě je projev ze 

dne 8. března 1983 ke shromáždění evangelických křesťanů, který je známý spíše jako projev 

o „Říši zla“. V tomto projevu Reagan ztotožnil Sovětský svaz se ztělesněním zla, s nímž je 

nutno bojovat. Všechny tyto kroky vedly pochopitelně k výraznému ochlazení ve vzájemných 

vztazích mezi oběma supervelmocemi a k obavám z dalšího vývoje. Zvláště západní Evropa 

se již od konce druhé světové války obávala vojenské síly Sovětského svazu. Hovořila 

dokonce o možné expanzi SSSR na západ od hranic komunistického bloku. Podobně Kreml 

neustále spekuloval o jaderné hrozbě ze Západu.  

Podpora, kterou prezident Reagan vyjádřil hnutí Solidarita i stále silnějšímu odporu 

polského obyvatelstva vůči komunistickým politickým činitelům a celému totalitnímu 
                                                 
315 Nikolaj Vasiljevič Ogarkov (30. 10. 1917 – 23. 1. 1994) byl maršál Sovětského svazu a náčelník Generálního 
štábu Sovětské armády. 
316 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. 
317 KAMIŃSKI, Łukasz a kol.: Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980 – 
1982. Warszawa 2006 – 2007, s. 24–26. 
318 KUBINA, Michael – WILKE, Manfred (ed.): Hart und kompromißlos durchgreifen: Die SED contra Polen 
1980/81. Berlin 1995, s. 140–195. 
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systému, byla odezvou nejen na silnou pozici polské menšiny ve Spojených státech, ale také 

tím, že se začalo naplňovat jeho přesvědčení, že komunistický systém je proti lidské 

přirozenosti a jeho existence nemá definitivní charakter, a to především v Evropě. Polské 

události označil za první významnější příznaky.  

V prvním dopise, který nový americký ministr zahraničí, Alexandr Haig, adresoval 

svému sovětskému protějšku, Andreji Gromykovi, varoval SSSR před případným zásahem 

v Polsku. Ten ovšem zareagoval slovy, že situace v Polsku nemůže být předmětem diskuze 

třetích zemí, a to včetně Sovětského svazu a Spojených států. Američtí specialisté měli 

připraveny tři možné scénáře vývoje situace v Polsku i případné americké reakce na ně, 

přičemž právě sovětská intervence by vyvolala co možná nejrazantnější americkou odezvu. 

Velkou pozornost věnovali ekonomické situaci v Polsku a možnostem jejího zlepšení pomocí 

nejrůznějších finančních opatření i potravinových dodávek polskému obyvatelstvu. To, že se 

Reaganova administrativa zaměřila pouze na plánování postupů v případě sovětské 

intervence, ale znamenalo, že americký manévrovací prostor po vyhlášení stanného práva 

Wojciechem Jaruzelskim byl značně omezen.319 Základem zahraniční politiky Spojených 

států byl předpoklad, že Jaruzelského opatření byla vyvolána sovětským nátlakem a že 

Sovětský svaz musí nést stejné důsledky a odpovědnost jako Polsko, na které byly uvaleny 

sankce již 23. prosince 1981. Prezident Reagan zrušení sankcí namířených na Polsko 

podmiňoval zrušením stanného práva polskou vládou, propuštěním zadržovaných osob a 

obnovením dialogu se Solidaritou. Poté, co polská vláda v říjnu roku 1982 prohlásila hnutí 

Solidarita za ilegální, Reagan nařídil urychlené zrušení doložky nejvyšších výhod Polsku. 

Tato opatření nebyla anulována ani po ukončení stanného práva v Polsku v prosinci roku 

1982. Některé kroky, např. zrušení zákazu přistávání polských aerolinií, obnovení vědeckých 

výměn nebo reaktivace polské žádosti o členství v Mezinárodním měnovém fondu, byly 

realizovány až po vyhlášení amnestie a zahájení masívního propouštění politických vězňů v 

Polsku v srpnu roku 1984. Platnost zbývajících sankcí byla zrušena až v únoru roku 1987.  

Sovětský svaz i jeho satelity byly stále závislejší na dodávkách a finanční pomoci ze 

Západu. Sovětská intervence v Afghánistánu narušila proces zlepšování hospodářské a 

vědeckotechnické spolupráce mezi oběma stranami, který si celý východní blok sliboval po 

podepsání helsinského Závěrečného aktu. Z uvedeného vyplývá, že případná sovětská 

vojenská akce v Polsku by přinesla podstatné rozšíření sankcí, které již byly Spojenými státy 

                                                 
319 SUCHÝ, Petr: Reagan a říše zla: vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 
1981 – 1989. Brno 2004, s. 149 – 150.  
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proti SSSR vyhlášeny právě po invazi do Afghánistánu, a Reaganova administrativa 

naznačovala ještě tvrdší reakci, než byla reakce Carterovy administrativy. Navíc se v průběhu 

polské krize ukazovalo, že se sovětská armáda v afghánském konfliktu nedokáže „pohnout 

z místa“.  Materiální náklady a ztráty na životech narůstaly a žádná relevantní vysvobozující 

strategie nebyla v dohledu.  

      Prostředky k provádění americké zahraniční politiky v ekonomické oblasti, kterými 

USA disponovaly vůči SSSR, byly zejména ochrana vývozu strategického materiálu, nátlak 

na spojence v NATO, aby postupovali společně a jednotně, obchodní embarga, omezení 

dostupnosti úvěrů a další podobná opatření.  

Laurence J. Brady 13. ledna 1982 při svém projevu před Národní asociací výrobců 

uvedl, že si Sovětský svaz v západních obchodních i vládních kruzích vytvořil lobby pro 

 realizaci svých cílů. Zcela podobně se vyjádřil o den dříve, a to v deníku Wall Street Journal, 

i ministr obrany Caspar Weinberger, který uvedl, že „Sověti organizují masivní a 

systematickou snahu získat moderní technologie ze Západu s cílem podpořit svůj vojenský 

vzestup“.320 

Spojené státy uvalily na Polsko i Sovětský svaz okamžitě po vyhlášení stanného práva 

ekonomická embarga, a to na vývoz výrobků důležitých především pro sovětské hospodářství, 

sovětský Aeroflot nesměl létat do USA a také byla přerušena jednání o dodávkách obilí do 

Sovětského svazu. Restriktivní opatření nebyla tudíž přijata pouze vůči režimu Jaruzelského, 

ale byla namířena hlavně proti Sovětskému svazu, který stál v pozadí polských událostí.  

Za nejvýznamnější z nich lze označit zákaz vývozu životně důležitých technologií pro 

stavbu sibiřského plynovodu, který měl ale plyn přivádět především do zemí západní Evropy. 

Toto americké rozhodnutí způsobilo sovětskému hospodářství značné komplikace. Zákaz 

vývozu byl ovšem rozšířen i na produkty amerických firem působících v Evropě či na firmy, 

které tyto produkty vyráběly v licenci. Tím Spojené státy vyvolaly jednu z největších roztržek 

se svými evropskými spojenci v poválečné éře.  

Podle smluv o dodávkách sibiřského plynu do Evropy, podepsaných již v roce 1979, 

měla být výstavba plynovodu financována především prostřednictvím úvěrů ze Západu a 

                                                 
320 Reagan Officials Charge: U.S. Corporations Are Selling the Rope with Which the West Will Be Hanged. In: 
The Multinational Monitor,  February 1982, Volume 3, Number 2. Dostupný z adresy 
http://multinationalmonitor.org/hyper/issues/1982/02/rope.html.   
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zapojením firem z dalších zemí, například Velké Británie a Švýcarska.321 Uskutečnění těchto 

smluv by znamenalo výraznou závislost zemí západní Evropy na dodávkách plynu ze SSSR, 

zvýšení sovětské ekonomicko-politické prestiže a výrazné zvýšení sovětských příjmů ve 

volně směnitelných měnách. Embargo velmi silně zasáhlo Velkou Británii, Německo a Itálii.     

Německo odmítalo jakékoliv sankce vůči Polsku i SSSR a Francie velmi stála o zachování 

prodeje dotovaných potravin z EHS322 do SSSR. Západoevropští spojenci měli pocit, že 

všechna opatření, která Spojené státy navrhovaly, více poškodí je, než Sovětský svaz. Také 

kroky, které měly přivodit Polsku a dalším východoevropským zemím neschopnost splácet 

dluhy vůči Západu, vnímali jako vážné ohrožení svých bankovních systémů. Kroky americké 

administrativy byly tudíž vnímány tak, že jejich přijetím by byla západní Evropa postižena 

více než Spojené státy. Ty totiž do připravované první vlny embarga nezařadily dodávky 

amerického obilí, protože tím by poškodily americké farmáře.323 Navíc prezident Reagan 

s embargem nesouhlasil již od jeho vyhlášení. Podle jeho názoru více než SSSR poškozovalo 

americké farmáře, protože USA v obchodu s obilím s ochotou nahradily jiné země, zejména 

Kanada a Argentina. Krátce po nástupu své administrativy embargo na dodávky obilí zrušil, 

ale Spojené státy přesto definitivně ztratily roli dominantního vývozce této komodity do 

Sovětského svazu, kterou si vydobyly během 70. let.324 I v dalších letech nepanovala mezi 

Spojenými státy a jejich spojenci shoda ohledně hospodářských vztahů se Sovětským svazem, 

ale k přímé transatlantické roztržce nedošlo a jednota NATO zůstala zachována. Pro SSSR to 

znamenalo dvojí prohru. Doba výstavby plynovodu se prodloužila, očekávané zisky se tak 

významným způsobem snížily a nepodařilo se ani natrvalo přerušit transatlantické 

spojenectví. 

To dokládá, že pro Reaganovu administrativu bylo složité uvést v platnost jakákoliv 

efektivní opatření proti Sovětskému svazu a že v tomto ohledu měl SSSR nepopiratelnou 

výhodu. Americká administrativa se musela ohlížet na názory svých spojenců, brát ohledy na 

domácí veřejné mínění, přesvědčit o svých rozhodnutích Kongres a Senát. Oproti tomu 

v Sovětském svazu o všech závažných rozhodnutích rozhodovala pouze úzká skupina 

vyvolených v Kremlu, která si nepřipouštěla problémy s možným nesouhlasem spojenců, 

                                                 
321 U.S. Central Intelligence Agency, The Soviet Gas Pipeline In Perspective, Special National Inteligence 
Estimate. Dostupný z adresy www.faqs.org/cia/docs/31/0000273322/THE-SOVIET-GAS-PIPELINE-IN- 
PERSPECTIVE-(SNIE-3-11_12-82).html  
322 Evropské hospodářské společenství.  
323 THATCHEROVÁ, Margaret: Roky na Downing Street. Praha 1996, s. 179.  
324 BRADA, J. C.: The Soviet-American Grain Agreement and the National Interest. In: American Journal of 
Agricultural Economics [online], 1983, vol. 65, issue 4, s. 652. Dostupný z adresy: 
www.jstor.org/stable/1240452 
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domácím veřejným míněním, opozicí v zákonodárném sboru a dalšími faktory, které jsou 

běžné v demokratických zemích.325 

Na začátku roku 1982 se tedy Polsko stalo pro americkou zahraniční politiku zásadním 

problémem. Gromyko byl obeznámen s principy americké a spojenecké politiky, která byla 

zaměřena na vyřešení polské krize. Tyto principy již předtím formulovali ministři zahraničí 

zemí NATO.326 Patřilo mezi ně především odvolání stanného práva, propuštění politických 

vězňů a zahájení dialogu mezi režimem Jaruzelského, Solidaritou a katolickou církví. Právě 

akceptování a realizace tohoto postupu mělo napomoci k dosažení kompromisu přijatelného 

pro obě strany a ke stabilizaci situace. 

Nadále však pokračovala americká pomoc Solidaritě, která ale měla spíše charitativní 

charakter. Charitativní organizace do Polska dodávaly především potraviny, které rozdávaly 

přímo polským občanům.327  

Ne všechny politické přístupy svých předchůdců ke komunistickému bloku však 

Reagan kritizoval. Při aplikaci strategie zadržování komunismu využíval i politiku 

diferenciace. Východní země, které dokázaly provádět svoji zahraniční politiku nezávisle na 

Sovětském svazu nebo byly schopny přistoupit na určitou formu liberalizace svých režimů, 

byly Spojenými státy významně zvýhodňovány, což mělo napomoci oslabení sovětské 

nadvlády nad střední a východní Evropou. V rámci amerických aktivit je tento přístup znát od 

počátku Reaganova prvního funkčního období až do roku 1989.  

Tato strategie diferenciace byla podrobně rozpracována v direktivě ze dne 2. září 

1982328 (NSDD 54 – Politika USA vůči východní Evropě, United States Policy Toward 

Eastern Europe), kde byly stanoveny jisté konkrétní cíle zahraniční politiky. Patřila mezi ně 

větší podpora liberálních trendů ve východním bloku, a to včetně otázek lidských práv, 

posílení prozápadní orientace občanů těchto zemí329, snížení ekonomické a politické závislosti 

na SSSR a usnadnění jejich spolupráce se zeměmi západní Evropy. Byla zde uvedena i 

možnost získání doložky nejvyšších výhod, úvěrová politika, možnost oddlužení jednotlivých 

                                                 
325 WEINBERGER, Caspar W.: Fighting for Peace: Seven Critical Years in the Pentagon. New York 1990 (5. 
vydání), s. 351. 
326 SJURSEN, Helene: The United States, Western Europe and the Polish Crisis: International Relations in the 
Second Cold War. Houndmills 2003, s. 289.  
327 REAGAN, Ronald: Život jednoho Američana. Paměti prezidenta. Praha 1998 (2. vydání), s. 262-263. 
328 SUCHÝ, Petr: Reaganova administrativa a Sovětský svaz. In: Revue Proglas, CDK, 5-6 2001. Dostupný 
z adresy www.cdk.cz/rp/clanky/27/reaganova-administrativa-a-sovetsky-svaz/.   
329 V této direktivě se výslovně pojednávalo o Bulharsku, Československu, NDR, Maďarsku, Polsku a 
Rumunsku. Konkrétními vztahy americké administrativy k Jugoslávii se zabývala zvláštní NSDD 133: US 
Policy Toward Yugoslavia z 14. března 1984. 
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zemí, členství v Mezinárodním měnovém fondu a další. Ovšem podmínkou pro získání těchto 

výhod a možností bylo pochopitelně zlepšení především v oblasti lidských práv a občanských 

svobod a dosažení alespoň určité nezávislosti na Sovětském svazu.330  

Direktiva ze dne 20. května 1982 (NSDD 32 – Národní bezpečnostní strategie, 

National Security Strategy)331 se týkala především rozšiřováním vlivu Sovětského svazu ve 

světě a byly v ní uvedeny diplomatické, ekonomické a informační možnosti, jak expanzi 

SSSR zastavit a zvýšit naopak prestiž a vliv Spojených států. Jako klíčové zde bylo označeno 

prohloubení spolupráce se spojenci, posilování vlastních ozbrojených sil a také modernizace 

armády.  

      Významným nástrojem se také ukázalo ustavení Vrchní meziresortní skupiny pro 

mezinárodní hospodářskou politiku (SIG-IEP), která zajišťovala poradenství Radě národní 

bezpečnosti při uplatňování jejích pravomocí a vykonávání jejích povinností v oblasti 

mezinárodní hospodářské politiky v jejím vztahu k zahraniční politice. Členy skupiny byly 

ministři zahraničí, obrany, financí, ředitel CIA a poradci prezidenta pro národní bezpečnost. 

Výbor tedy dohlížel zejména na to, aby mezinárodní hospodářská politika USA, zejména ve 

vztahu k SSSR, podporovala cíle zahraniční politiky.332 

Dalším dokumentem zabývajícím se postupem vůči Sovětskému svazu, který Ronald 

Reagan podepsal, byla dne 17. ledna 1983 Direktiva pro národní bezpečnost 75333 (Americké 

vztahy s SSSR, U.S. Relations with the U.S.S.R.). V ní byl naplánován komplexní postup vůči 

Sovětskému svazu, a to především v geostrategické a vojenské oblasti. Částečně byla 

věnována i hospodářské politice a konkrétním ekonomickým krokům. Cílem americké 

politiky měly být kroky, které zamezí takovým ekonomickým vztahům mezi Východem a 

Západem, které by mohly napomáhat budování sovětské armády. Naopak v oblasti obchodu 

s nestrategickými komoditami byla americká strana ochotná pokračovat, ovšem bez 

jakýchkoliv subvencí. Tato direktiva obsahovala principy takzvané čtyřbodové agendy 

vypracované ministrem zahraničí G. Shultzem.334 Jednalo se o zpřísnění přijatých opatření, 

                                                 
330 NSDD 54 - U.S. Policy Toward Eastern Europe. Federation of American Scientists,2. 9. 1982. Dostupný 
z adresy www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-054.htm.  
331 NSDD 32 - U.S. National Security Strategy. Federation of American Scientists, 20. 5. 1982. Dostupný 
z adresy www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-032.htm.  
332 NSDD 48 - International Economic Policy. Federation of American Scientists, 23. 7. 1982. Dostupný 
z adresy www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-048.htm.  
333 NSDD 75 - U.S. Relations with the U.S.S.R. Federation of American Scientists, 17. 1. 1983. Dostupný 
z adresy www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-075.htm.  
334 SUCHÝ, Petr: Reagan a říše zla: vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 

1981 – 1989. Brno 2004, s. 62 – 63. 
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především v souvislosti možné invaze do Polska, ale i možnost uvolnění restrikcí v případě 

pozitivních náznaků ze strany Sovětského svazu. I zde byl kladen důraz na politiku 

diferenciace.  

V její části, zaměřené na směr americké politiky k sovětským satelitům, se konstatuje, 

že sovětské impérium má mnoho slabin a zranitelných bodů, které by Spojené státy měly 

využít. Americká politika měla vyhledávat všechny možnosti, jak dodat sovětským 

spojencům odvahu distancovat se od zahraniční politiky SSSR a v domácí politice dosáhnout 

pokroku v demokratizaci. Na druhou stranu se zde uvádí, že americká zahraniční politika 

musí dát jasně najevo, že východoevropské země, které se budou stavět proti směřování 

k liberalizaci nebo se vzdálí od nezávislého postoje v zahraniční politice, utrpí ve svých 

vztazích s USA významné ztráty. 

Ovšem v této politice diferenciace nedisponovala Reaganova administrativa příliš 

účinnými prostředky. Jako výjimku lze označit návštěvu viceprezidenta George Bushe335 

v Maďarsku, Rumunsku a Jugoslávii v roce 1983, kdy se i takto Spojené státy snažily navázat 

četnější hospodářské, kulturní a politické vztahy a daly tak najevo, které země podle 

Reaganovy administrativy provádějí méně loajální politiku vůči SSSR a mohou tedy ze strany 

USA očekávat jisté hospodářské výhody. Po této návštěvě pronesl George Bush projev ve 

Vídni, kde prohlásil, že Rusko se nikdy nepodílelo na evropské kultuře, ani k ní nepřispívalo. 

Zároveň zpochybnil výsledky jaltské konference a rozdělení Evropy na sféry vlivu.336 Naopak 

vůči Československu použil Bush slova o porušování lidských práv, Bulharsko a NDR ještě 

navíc označil jako země, kde jsou cvičeni a vyzbrojováni teroristé.  Opět ovšem podotkl, že 

cílem Spojených států není destabilizace kterékoli vlády, ale vítají jakýkoli pohyb směrem k 

demokratickým principům.337 

Americká politika diferenciace pokračovala i ve druhém období Reaganovy 

administrativy. V závěru roku 1985 Spojené státy zpřísnily cestovní restrikce vůči Bulharsku, 

                                                 
335 George H. W. Bush (12. 6. 1924) je bývalý 41. prezident Spojených států v letech 1989 až 1993. Zastával 
řadu vysokých politických a diplomatických funkcí. V letech 1967 až 1971 působil jako kongresman za stát 
Texas. Poté byl velvyslancem USA při OSN. V letech 1976 až 1977 byl ředitelem CIA a v letech 1981 až 1989 
byl viceprezidentem ve vládě Ronalda Reagana.  
336 GORDON, Lincoln: Eroding Empire: Western Relations with Eastern Europe. Washington, D. C., 1987, s. 
83.  
337 GARTHOFF, Raymond L.: The Great Transition. American-Soviet Relations and the End of the Cold War. 
Washington, D. C., 1994, s. 560 – 561. 
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Československu, Polsku a NDR, tedy vůči zemím, které byly považovány za země nejvíce 

závislé na politické linii prováděné Sovětským svazem.338 

V roce 1983 také představitel amerického ministerstva obrany, Caspar Weinberger, 

prohlásil, že Spojené státy vnímají vzrůstající vojenský potenciál Sovětského svazu jako 

největší hrozbu pro osvobození těch národů, které patří k sovětskému impériu. Zdůraznil, že 

americkým zájmem by mělo být uvolnění vlivu SSSR ve východní Evropě, právě na základě 

politiky diferenciace. Podpory by se mělo dostat obzvlášť těm, kteří stojí o osamostatnění od 

vlivu Moskvy.339 

Z uvedeného vyplývá, že vzájemné vztahy mezi oběma supervelmocemi byly v roce 

1983 velmi napjaté. Ronald Reagan ve svém televizním projevu ze dne 23. března 1983 

představil americké veřejnosti projekt Strategické Obranné Iniciativy (Strategic Defense 

Initiative, SDI), jehož podstatou byla likvidace nepřátelských raket již ve vesmíru, což by 

Spojeným státům přineslo jistou „nezranitelnost“. Washington ale především počítal s tím, že 

projekt sehraje významnou odstrašující roli a přinutí Moskvu k zahájení dalších rozhovorů o 

omezení jaderného zbrojení. Sovětské vedení okamžitě SDI ohodnotilo jako agresivní a jasně 

nepřátelský vůči Sovětskému svazu i jeho satelitům a vydalo příslušné pokyny všem 

zainteresovaným institucím, ministerstvu zahraničí i všem zpravodajským službám. 

Andropov, nástupce Leonida Brežněva u moci, okamžitě přistoupil k operaci RYAN, v rámci 

které bylo uloženo všem agentům KGB na Západě získávat informace o tom, zda Spojené 

státy plánují první jaderný útok. Sovětsko-americké vztahy tak rychle směřovaly ke 

konfrontaci. Ve svém důsledku ovšem projekt „hvězdných válek“ přispěl k hospodářskému 

vyčerpání a úpadku Sovětského svazu a následně i ke kolapsu komunistického systému 

v Evropě.340  

V noci z 31. srpna 1983 bylo sovětským letectvem sestřeleno civilní letadlo 

jihokorejských aerolinií, které se vinou navigační chyby dostalo nad území Sovětského svazu. 

Zahynul zde i americký kongresman Larry McDonald. Sovětské vedení pouze postupně 

přiznávalo, že k tomuto incidentu došlo, ovšem podle jejich prohlášení měl civilní let zakrýt 

výzvědné poslání jiného stroje. Ronald Reagan tento incident označil za brutální masakr a 

obvinil tak SSSR z úkladné vraždy nevinných lidí.  
                                                 
338 SUCHÝ, Petr: Reaganova administrativa a Sovětský svaz. In: Revue Proglas, CDK, 5-6 2001. Dostupný 
z adresy www.cdk.cz/rp/clanky/27/reaganova-administrativa-a-sovetsky-svaz/ 
339 GARTHOFF, Raymond L.: The Great Transition. American-Soviet Relations and the End of the Cold War. 
Washington, D. C., 1994, s. 581. 
340 SUCHÝ, Petr: Reagan a říše zla: vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 
1981 – 1989. Brno 2004, s. 94 – 97.  
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Pod krycím názvem operace ABLE ARCHER 83, zahájily Spojené státy a NATO dne 

3. listopadu 1983 v Belgii společné desetidenní spojařské štábní cvičení pro případ války, 

které mělo simulovat přechod z konvenční války na válku jadernou. Jednalo se pouze o 

„papírové“ cvičení, které ovšem sovětská tajná služba KGB vyhodnotila jako možnou 

přípravu na zahájení jaderné války ze strany NATO. Došlo proto k aktivaci sovětských 

jaderných raket a Sovětský svaz celých deset dnů vyčkával na jediný náznak útoku.  

Sedmý den cvičení měla být zastavena fiktivní invaze vojsk Varšavské smlouvy, proto 

byly „virtuálně“ vypáleny rakety na cíle v NDR, ČSSR a Polsku. Ovšem Andropov byl 

přesvědčen, že dojde k masivnímu jadernému útoku Spojených států na cíle v celém 

komunistickém bloku. Všechny sovětské ozbrojené síly byly přivedeny do prvního stupně 

bojové pohotovosti. Američané tyto sovětské vojenské aktivity monitorovali, ovšem pokládali 

je za pouhé rutinní vojenské cvičení. Teprve zpráva důstojníka KGB o tom, co cvičení ABLE 

ARCHER 83 vyvolalo v SSSR za paniku a jaké důsledky na sovětskou paranoiu má, vyvolala 

rychlou americkou reakci. Sedmý den cvičení byl okamžitě zrušen a virtuální salva 350 raket 

s jadernými hlavicemi odvolána. Jak prameny uvádí, tento incident byl nejblíže vzniku třetí 

světové, tentokrát jaderné, války, která by přinesla úplné zničení života na zemi.341 

Podle Beth A. Fischerové342 existují tři faktory, které přinesly změnu přístupu Ronalda 

Reagana v zahraniční politice:  

• prezidentské volby probíhaly v období, kdy bylo zapotřebí, ke zlepšení Reaganova 

postavení v zahraniční politice, napravit politiku hospodářskou 

• prezident reagoval na přání nových lidí v administrativě, státního tajemníka George 

Shultze a poradce pro národní bezpečnost Roberta McFarlanea343, kteří byli 

v zahraniční politice umírněnější, než jejich předchůdci, Alexander Haig a Richard 

Allen 

• vnitřní konverze Ronalda Reagana 

Přístup Reaganovy administrativy k Sovětskému svazu byl kombinací mnoha prvků, 

které měly přispět k ovlivnění sovětského chování, a to pozitivním směrem. Jisté výsledky 

přinesla i politika diferenciace uplatňovaná Reaganovou vládou, což vneslo silné znepokojení 

                                                 
341 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Praha 2006, s. 251. 
342 FISCHER, Beth A.: The Reagan Reversal: Foreign Policy and the End of the Cold War. Columbia 1997, s. 
482.  
343 Robert Carl „Bud“ McFarlane (12. 7. 1937) byl poradce pro národní bezpečnost za vlády prezidenta Ronalda 
Reagana. V této funkci působil v letech 1983 až 1985. 
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do vedení nejen SSSR, ale i do vedení některých jeho satelitů.  Toto zneklidnění bylo v první 

polovině 80. let natolik silné, že sovětské vedení nebylo schopno žádné významnější politické 

akce. Navíc závody ve zbrojení jasně ukázaly propastné ekonomické rozdíly mezi oběma 

zeměmi, jejich technologickým a vědeckým potenciálem. V roce 1983 se Sovětský svaz vinou 

stále se zvyšujících nákladů na zbrojení a financováním rozsáhlých vojenských operací ve 

třetím světě ocitl před hrozbou hospodářského kolapsu.344  

V polovině 80. let se v Sovětském svazu řešila především problematika následnictví. 

Po Brežněvově éře, která v zahraničněpolitické linii znamenala oslabení SSSR, ovšem ve 

vnitropolitické dokázala postupovat vůči obyvatelstvu pragmaticky a dosáhla jisté stabilizace, 

bylo otázkou, kdo nastoupí do čela Sovětského svazu. Po velice krátkých obdobích, kdy se ve 

vedení SSSR postupně vystřídali Jurij Andropov a Konstantin Černěnko, byl v březnu roku 

1985 zvolen jako nový generální tajemník Michail Gorbačov. Ještě před jeho zvolením 

v prosinci roku 1984 se s ním setkala Margaret Thatcherová345 při jeho návštěvě Velké 

Británie. Ve své knize uvedla, že „doufala, že právě on se stane budoucím generálním 

tajemníkem, protože si po jednáních s ním dokázala představit, že by s ním mohla v budoucnu 

spolupracovat“.346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
344 MOULIS, Vladislav – VALENTA, Jaroslav – VYKOUKAL, Jiří P. a kol.: Vznik, krize a rozpad sovětského 
bloku v Evropě 1944 – 1989. Ostrava 1991, s. 191 – 192. 
345 Margaret Hilda Thatcherová (13. 10. 1925 – 8. 4. 2013) byla britská politička, předsedkyně britské vlády a 
Konzervativní strany. Ve funkci ministerské předsedkyně působila v letech 1979 až 1990.  
346 THATCHEROVÁ, Margaret: Roky na Downing Street. Praha 1996, s. 313-315. 
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7 ZÁVĚR 
 

V období studené války si Sovětský svaz dokázal získat a udržet velký vliv v zemích 

východní Evropy, a komunistickou ideologii byl schopen šířit nejen v Asii, ale také v Jižní 

Americe a na Blízkém východě.  

USA hrály v bipolárním světě roli vůdce demokratického a liberálního světa. Po celou 

dobu trvání studené války se formovala zahraniční politika Spojených států vůči zemím 

střední a východní Evropy. Zájem Spojených států o východoevropský region byl během 

studené války formován na základě mocenského soupeření se Sovětským svazem. Hegemonní 

postavení SSSR ve východní Evropě a jeho dominantní vliv na zahraniční politiku všech jeho 

satelitů byly hlavní příčinou toho, proč zahraničněpolitické koncepce amerických vlád 

zpočátku nevěnovaly jednotlivým státům komunistického bloku příliš velkou pozornost. První 

pokusy se objevily za vlády Eisenhowerovy administrativy, ale významnější snahy o 

zhodnocení a využití odlišností mezi jednotlivými komunistickými zeměmi najdeme až u 

Nixonovy administrativy. Mezi metody, které Spojené státy využívaly ve své politice 

zadržování, patřilo i poskytování podpory demokratickým silám v zemích pod komunistickou 

nadvládou. Svůj vliv na východní část Evropy posilovaly především diferenciací politiky vůči 

Sovětskému svazu a vůči východoevropským členům Varšavské smlouvy tak, aby docházelo 

k posílení jejich rozdílností. Uplatňování individuálního přístupu se mělo realizovat v oblasti 

politické i ekonomické a diferenciace měla být zaměřena na podporu liberálnějších trendů 

v oblasti dodržování lidských práv a občanských svobod, posilování prozápadní orientace 

obyvatelstva, zmenšování hospodářské a politické závislosti na Sovětském svazu. 

V komunistických satelitech nebyla situace vždy pod plnou kontrolou Sovětského 

svazu, a protikomunistické a protisovětské demonstrace postupně probíhaly v NDR v roce 

1953, v Polsku a Maďarsku v roce 1956 a v Československu v roce 1968. Tyto nepokoje byly 

vždy ze strany SSSR tvrdě potlačeny. 

Polský převrat v 80. letech definitivně ukázal celému světu, že se komunistický systém 

může ve státech střední a východní Evropy udržet pouze silou. Navíc polská krize zásadním 

způsobem ovlivnila vývoj sovětsko-amerických vztahů v první polovině 80. let. I přes to, že 

Reaganova administrativa přijala řadu opatření proti Sovětskému svazu i Polsku, která měla 

obě země přimět k umírněnějšímu postupu při řešení polské krize, neměla tato opatření 

z krátkodobého hlediska požadovaný účinek. Ovšem v širším pohledu je jejich přínos 
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nepopiratelný. Zásadním způsobem přispěly k rozpadu sovětského impéria a ke konci studené 

války.  

V bývalém sovětském bloku dokázala polská opozice jako jediná přejít od fáze 

morální argumentace k fázi politické práce a získat si podporu a sympatie širokých vrstev 

obyvatelstva, kde vzájemně spolupracovali nejen dělníci, ale také polská inteligence. Tak 

vzniklo masové hnutí, které komunistická moc, a to jak polská, tak i sovětská, musela po 

jistou dobu respektovat jako politického partnera. Ale od samého počátku vzniku tohoto 

masového hnutí měla státní moc v úmyslu jej zničit.   

Hlavní strategií polské opozice bylo vyvíjení tlaku na státní moc a snaha donutit ji tak 

k určitým politickým ústupkům a kompromisům a rozšiřovat oblasti pro autonomní nebo 

přímo svobodnou činnost polských obyvatel. V totalitním systému se snažila budovat 

neformální vazby a struktury společnosti, a také přechod od sebeobrany (zadržování 

komunismu) k sebeorganizaci (zatlačování komunismu). Z uvedeného vyplývá, že polská 

opozice byla velice konstruktivní.  

Komunistická moc směřovala ve většině případů k použití represe, nicméně i 

komunisté museli brát zřetel na mezinárodně politickou situaci a na potřebu zajistit materiální 

a technologickou základnu totalitních režimů, což se promítlo i ve větší míře tolerance a 

oslabení represí. Z těchto důvodů nakonec vyústily polské události let 1980 až 1981 ve 

vyhlášení výjimečného stavu, který se v podstatě rovnal vojenskému puči a měl v Polsku 

„zachránit“ komunistický systém.   

V mezinárodně politické situaci na začátku 80. let již nemohl Sovětský svaz nebrat 

ohledy na názory a postoje Spojených států i členských zemí Severoatlantického paktu. 

Americká represivní opatření, která následovala po sovětské invazi do Afghánistánu, se 

výrazně odrazila na hospodářství Sovětského svazu. Navíc to, že USA značně zvýšily svoje 

výdaje na zbrojení a nutily tak SSSR enormně zatížit svoji ekonomiku, přispělo k rozhodnutí 

sovětského vedení neřešit polskou krizi vojenským zásahem za použití vojsk Varšavské 

smlouvy, tak jak tomu bylo v předchozích případech (Maďarsko roku 1956 a Československo 

roku 1968). Spojené státy ústy svého prezidenta, Ronalda Reagana, daly jasně najevo svoje 

negativní stanovisko k tomuto způsobu vyřešení polské krize. Právě nástup Reagana, který se 

netajil svými ostře protikomunistickými názory, do Bílého domu, byl výrazným signálem, že 

vojenský zásah „spřátelených“ mocností v Polsku by značně vyostřil americký přístup nejen 

k Polsku, ale především k Sovětskému svazu.  
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Zájmem Sovětského svazu nebylo pokračovat v závodech ve zbrojení, protože jeho 

ekonomika to již nezvládala. Rozsáhlé sovětské zbrojní programy, které probíhaly od druhé 

poloviny 60. let, sice na jednu stranu zajistily Varšavské smlouvě mírnou vojenskou převahu, 

na straně druhé však hospodářství SSSR značně vyčerpaly. Především po vypuknutí 

afghánského konfliktu se sovětské politické vedení snažilo brát ohledy na vztahy se Západem, 

jelikož na další kolo masivního zbrojení nezbývaly prostředky. 
 

Z uvedených skutečností dle mého názoru jasně vyplývá, že Sovětský svaz ve 

skutečnosti nikdy neměl v úmyslu zasáhnout v Polsku vojensky a ponechal tak vyřešení krize 

pouze na polských komunistech, protože mohl očekávat americkou reakci, která by byla ještě 

ostřejší než v případě Afghánistánu. Tato skutečnost je zřejmá i z protokolu porady čelných 

představitelů členských států Varšavské smlouvy v Moskvě dne 5. prosince 1980.  

Během této jasně nejkontroverznější události polských poválených dějin, vyhlášení 

výjimečného stavu, bylo v ulicích polských měst na 1 750 tanků a 1 400 obrněných 

transportérů, akce se účastnilo 70 tisíc vojáků a 30 tisíc policistů, téměř sto Poláků zemřelo. 

Výjimečný stav trval do července roku 1983. 

Koncem 80. let již eroze systému a celého sovětského bloku pokročila natolik, že 

následovalo vyjednávání kompromisů. Odborový svaz Solidarita byl sice v roce 1982 úředně 

zrušen, tajně však existoval i nadále. V roce 1983 byl propuštěn z vězení Lech Wałęsa, a to na 

popud papeže Jana Pavla II. A ve stejném roce dokonce získal Nobelovu cenu za mír. Svaz 

Solidarita se dočkal své obrody v roce 1989, kdy byl nejprve oficiálně uznán, a stal se 

legitimní nekomunistickou stranou Polska, a po vítězných volbách v roce 1989 se stal 

dokonce i stranou vládní.  Prezidentské volby vyhrál 9. prosince 1990 Lech Wałęsa a po 

dalších pět let vykonával funkci prezidenta již nekomunistického Polska. Za jeho působení 

v úřadu prezidenta ale docházelo každý rok k výměně vlády a také se vyskytly problémy 

s ekonomickou transformací země. V roce 1995 již nebyl znovu zvolen.   

V lednu roku 2012 uvedl varšavský soud, že: "Výjimečný stav nebyl vyhlášený kvůli 

hrozbě vojenské intervence, ale kvůli tomu, aby si jeho strůjci zachovali svoji pozici ve státní 

a stranické hierarchii."347 Od léta roku 2011 se totiž konal proces s lidmi, kteří byli 

                                                 
347 Výjimečný stav v Polsku – prameny. In: Moderní dějiny, rubrika Evropa a svět po roce 1945, Dějiny Polska, 
publikováno: 3.1.2013. Dostupný z adresy www.moderni-dejiny.cz/clanek/vyjimecny-stav-v-polsku-prameny/.   
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zodpovědní za vyhlášení stanného práva v Polsku, ovšem pro špatný zdravotní stav bez 

hlavního viníka, Wojciecha Jaruzelského.  
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