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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku studené války. Analyzuje důvody, 

které vedly ke vzniku konfliktu v průběhu druhé světové války a prvních let po ní. 

Sleduje první kroky ke konfliktu, diplomatická jednání mezi Sovětským svazem a 

západními zeměmi v klíčovém období druhé světové války, především průběh jednání 

konferencí Velké trojky, problémy v Řecku, Turecku a Íránu. Poté analyzuje cestu ke 

studené válce v rámci Marshallova plánu a Trumanovy doktríny. V celém kontextu se 

zabývá vztahy mezi vůdci Velké Británie, USA a SSSR v inkriminovaném období. 

Podíl viny Sovětského svazu na vzniku konfliktu je neoddiskutovatelný, ale 

s postupným otevíráním archivů všech stran, především těch sovětských, je evidentní, 

že západní politici značnou měrou přispěli ke vzniku konfliktu. Problém naprosto není 

uzavřen, stále přicházejí nové interpretace. To se stalo i podnětem k napsání této práce, 

jež analyzuje jednání vrcholných politiků v kontextu s událostmi, které vedly ke vzniku 

studené války. Je zaměřena na Rooseveltovo a Trumanovo jednání a jejich příspěvek ke 

vzniku konfliktu, což také v rámci předložených faktů dokazuje, a tím vyvrací obecně 

zažitý názor, že Sovětský svaz je jedinou příčinou vzniku konfliktu.  

 

Abstract 

This bachelor´s work deals with the reasons of the genesis of the Cold War. The work 

analyzes the reasons of the conflict during World War Two and the first years after. It´s 

written about the first steps in the conflict, the diplomatic negotiations between the 

Soviet Union and western countries during the time of the problems at the end of the 

world war two, especially conferences of the Big Three, problems in Greece, Turkey 

and Iran. I analyze the steps to the cold war like the Truman doctrine and Marshall plan. 

The Soviet Union guilt is undeniable, but there is a lot of new information that shows 



   

blame of western countries, especially the United States. This is the reason why I write 

this work, this theme is absolutely not ended and slowly opening archives show a lot of 

new details about the start of the conflict. I want to compare the policy of both sides 

during world war two and first years after the end of the world conflict and find the 

problematic decisions of the western countries. I recognized that instead of the common 

opinion of the only guilt of the Soviet Union, we can find many problematic decisions 

from the Unite States contributed the beginning of the Cold War.  
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Úvod 

Tématu studená válka se věnuje velké množství literatury a problematika daného tématu 

je stále rozšiřována tím, jak jsou postupně odkrývána další fakta z ruských či 

amerických archivů. Důsledkem trvalého přísunu nových faktů je, že i mnou zvolené 

téma bakalářské práce je stále otevřené a přináší celou řadu nových interpretací. 

V rámci obecného nebo laického úhlu pohledu je jednoznačným viníkem studené války 

Sovětský svaz, který vnutil svou komunistickou ideologii státům střední a východní 

Evropy. Tento fakt lze považovat za neoddiskutovatelný, otázkou je, jak velký podíl na 

velikosti a síle celého konfliktu měli političtí reprezentanti západních demokratických 

států. Druhá světová válka přinesla obrovské sociální a politické změny, jejichž, mimo 

jiné, přímým důsledkem byl konflikt mezi kapitalistickou a komunistickou ideologií. 

Cílem této práce je analyzovat a vyhodnotit počáteční příčiny studené války, a to nejen 

ze strany Sovětského svazu, ale zaměřit se na činnost západní politické reprezentace, 

eventuálně generality. Klíčovou tezí je podíl západních představitelů, především 

Franklina Roosevelta a Harry Trumana, na vzniku konfliktu a analýza Stalinova 

zahraničně-politického jednání v reakci na jejich kroky. Po nastudování materiálů se 

pokusím upozornit na několik méně tradičních úhlů pohledu hodnotících činnost 

amerického válečného prezidenta a jeho příliš vstřícnou politiku vůči sovětskému 

diktátorovi.  

Základní struktura stati je rozdělena do tří hlavních kapitol, které mají jednotlivé 

specifické podkapitoly. Příčiny vzniku studené války je nutné začít hledat již v průběhu 

druhého světového konfliktu, a to především v rámci jednání takzvané Velké trojky, 

reprezentované Stalinem, Churchillem a Rooseveltem. Této problematice se věnuji 

v první kapitole stati. Druhá kapitola se zabývá třecími plochami mezi oběma 

vznikajícími bloky v poválečném období. V ní se zabývám problémem narůstajícího 

vlivu Sovětů v Evropě, občanskou válkou v Řecku a problematikou Turecka a Íránu. 

Třetí část se věnuje teorii příčin vzniku studené války, dopadům Marshallova plánu a 

Trumanovy doktríny, které fakticky potvrdily vznik konfliktu mezi Západem a 

Východem.   

V rámci metodologického postupu jsem pročetl množství literatury od autorů, kteří jsou 

řazeni k revizionistickému nebo postrevizionistickému názorovému proudu. Tito autoři 

se vyznačují objektivnějším přístupem k příčinám vzniku studené války a lze v 

jejich díle nalézt řadu argumentů, které jsou vhodné pro tuto práci. U těchto autorů jsem 
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vyhledal klíčové informace, použitelné pro danou problematiku a v rámci odkazového 

aparátu použil některá jejich tvrzení a méně známá fakta podporující cíle mojí práce.  

Teď přistoupím ke kritickému zhodnocení nejdůležitější literatury, kterou jsem v práci 

použil. Velmi přínosné byly pasáže z knihy Josefa Fučíka Stín jaderné války nad 

Evropou. Autor se ve své knize snaží o maximální objektivitu a kniha uvádí celou řadu 

podstatných informací pro téma této práce z hlediska vojensko-strategické 

problematiky. Fučík přináší celou řadu vlastních a originálních myšlenek, které je 

schopen podložit fakty. 

Kniha autorů Jindřicha Dejmka a Marka Loužka Marshallův plán: šedesát let poté je 

přiměřeně kritická k oběma stranám konfliktu, ale určité formy argumentace jsou 

nepřiměřené, jako příklad lze uvézt přirovnání Monroevy doktríny k jednání Sovětského 

svazu ve východní Evropě. Přesto velmi kvalitním způsobem oba autoři informují mimo 

jiné o špionáži, politických aspektech procesu výroby jaderné zbraně a ekonomicko-

politických příčinách formulace Marshallova plánu. 

Paul Johnson ve svých Dějinách 20. století často vytrhává argumenty z kontextu dané 

doby a problematiky, je velmi kritický vůči Rooseveltovi a je schopen dostatečně 

odůvodnit svá často velmi tvrdá tvrzení. Bylo nutné se vyhnout řadě ne úplně 

podložených faktů, ale řada argumentů, které jsou podložené, podporuje teze mé práce.  

Příspěvek Henryho Kissingera Umění diplomacie je velmi přínosný svým náhledem 

vysoce postaveného úředníka americké vlády. Za přínos pro svou práci považuji to, že 

Kissinger se v dané době ještě nepohyboval ve vysoké politice a jeho argumentace je 

podnětná originálním náhledem na situaci. Kissinger v dalších částech knihy již není tak 

objektivní v rámci svého vlastního působení v americké vládě, ale pasáže o vzniku 

studené války mají velkou informační hodnotu pro svou nezaujatost. 

Kniha Petra Druláka Metafory studené války je jedinečná svým pokusem o utřídění 

většiny teoretických a historických směrů interpretací studené války. Autor nevkládá 

příliš mnoho svých názorů a soustřeďuje se na výše zmíněné utřídění. To se mu beze 

zbytku daří, otázka zní, jak hodně bylo nutné dát prostor některým autorům, jejichž 

argumentace nemá ani stopy objektivity a je často cíleně zaměřená jen na Spojené státy 

jako hlavního viníka studené války.  

Kniha America and the Cold War autorů Graebnera a Burnse je komplexním dílem 

dvojice revizionistů, kteří se velmi podrobně zabývají jednáním důležitých osobností 

politického života v průběhu studené války. Autoři jsou účelově kritičtí k americkým 
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činitelům a svá tvrzení podporují velkým množství soudobých citací. V knize často 

chybí větší kritika Sovětského svazu a jeho podílu na vzniku studené války.  

Poslední knihou, kterou zmíním, je Studená válka od Johna Lewise Gaddise, 

který je v současnosti asi nejrespektovanějším postrevizionistickým autorem. Gaddis se 

snaží o maximální objektivitu, podloženou celou řadou fakt. Na druhou stranu si 

myslím, že jeho kniha nepřináší příliš nového k problematice studené války i k tezím 

této práce. 
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1. Předehra konfliktu v době II. sv. války 

1.1 Předválečné období 

Spojení slov studená válka bylo poprvé použito americkým novinářem H. B. 

Swopem, který takto označil vztahy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy po 

druhé světové válce, kdy „chladné“ hlavně děl byly v kterémkoli okamžiku připraveny 

k zničující ostré střelbě
1
. Konflikt měl dalekosáhlé důsledky pro druhou polovinu 

dvacátého století a ovlivnil řadu generací lidské populace. Přesto je třeba jeho počátky 

hledat již po konci první světové války a pochopitelně především v Rusku.  

Sovětský svaz byl komunisty založen roku 1923, v tomto období měl za sebou 

boj o holý život v rámci intervence některých evropských států, které chtěly svrhnout 

nastupující komunismus. Sovětský svaz byl dlouhou dobu do značné míry diplomaticky 

izolován, ale to mu nebránilo v rozvíjení obchodních styků. Velmi zajímavým faktorem 

je, že hospodářské styky mezi USA a SSSR dosáhly vrcholu v roce 1933
2
, tedy krátce 

před tím, než Spojené státy diplomaticky uznaly Sovětský svaz. Je nutné také zmínit 

dohodu z Rapalla mezi Německem a Ruskem z roku 1922, která měla tajnou doložku o 

vojenské spolupráci. Sověti se začali angažovat výrazněji v evropské politice až s 

nárůstem hrozby německého fašismu. Jedním z prvních faktorů je nepochybně 

Ribbentrop-Molotovovův pakt o neútočení mezi SSSR a Německem ze srpna 1939, 

obsahujícím doložku o dělení Polska. V tomto období dodával Sovětský svaz Německu 

velké množství strategických surovin. Ještě v předvečer německého útoku na SSSR 

přejížděly hranice Německa vlaky plně naložené sovětskými surovinami. Stalinovy 

čistky z třicátých let jsou všeobecně známé, důsledkem bylo mimo jiné značné oslabení 

velitelských struktur armády, což se jasně projevilo v zimní válce s Finskem. Řada 

autorů se domnívá, že smlouva byla projevem realistického odhadu situace ze Stalinovy 

strany, neboť si uvědomoval slabost SSSR i přes masivní zbrojení. Rooseveltova 

administrativa považovala zbrojení a čistky jako defenzivní akce země, ohrožené 

německým a japonským fašismem
3
. Zároveň dohoda nepřímo rušila spojeneckou 

smlouvu Sovětů s Francií, protože již bylo takřka jasné, že se Německo nechce vyhnout 

konfliktu se svým západním sousedem.  

                                                
1 Vladimír NÁLEVKA, Studená válka (Praha: Nakladatelství Triton, 2003), str. 9. 
2 Petr DRULÁK, Metafory studené války: interpretace politického fenoménu (Havlíčkův Brod: Portál, 2009), str. 140. 
3 Tamtéž, str. 154. 
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1.2 Válečné události 

Krátce po napadení Polska wehrmachtem se připojilo Rusko, které obsadilo 

pobaltské státy a značnou část východního Polska. Tento akt agrese ze strany 

Sovětského svazu byl umocněn katyňským masakrem, kdy jednotky NKVD postřílely 

více jak patnáct tisíc polských důstojníků v lese u Katyně. Polská exilová vláda žádala 

vyšetření po prvních zprávách o tragédii, do prostoru byli vysláni zástupci Červeného 

kříže, ale Sověti namítli, že z území, které okupují nacisti, nebudou zprávy objektivní a 

spojenci s tím souhlasili. V tomto ohledu je tragédií, že i spojenci z oportunních důvodů 

podporovali stanovisko Moskvy a nevěřili polské londýnské vládě, ačkoliv ta měla 

důvěryhodné zprávy z polského podzemního hnutí odporu Armia Krajowa
4
. Zde se 

začal rozvíjet jeden ze zásadních bodů vzniku studené války v rámci poválečných 

jednání. Sikorskiho londýnská exilová vláda se pochopitelně stala nepřítelem 

Sovětského svazu a odmítala s ním spolupracovat. Spojenci na Poláky vyvíjeli opačný 

tlak, ale především plně nechápali význam Polska pro Stalina v poválečném uspořádání, 

Stalin chtěl Polsko, aby měl volnou cestu do Německa a byl odhodlán k tomu získat ho 

jakýmikoli prostředky.  

Útok nacistů na Sovětský svaz v červnu 1941 byl velkým šokem pro Stalina. Je 

všeobecně známé, že několik dní vůbec nereagoval, než se poprvé vyjádřil k národu. V 

prosinci 1941 zaútočili Japonci na Pearl Harbour a válka se stala světovou. Bylo 

naprosto logické, že Británie, Spojené státy a Sovětský svaz začaly spolupracovat. V 

souvislosti s první fází konfliktu je třeba uvést dva důležité faktory. Prvním z nich je 

Atlantická charta, která, zjednodušeně řečeno, zaručovala právo sebeurčení všem 

národům zúčastněným ve válce. Podepsal ji nakonec i Sovětský svaz, kterému se 

nelíbila již jen z důvodu předchozí anexe Pobaltí a války s Finskem. Druhým faktorem 

byla Smlouva o půjčce a pronájmu. Lend lease znevýhodňoval Velkou Británii
5
, 

zatímco Sovětskému svazu nabídl Roosevelt pomoc nepodmíněně. Sovětské 

obyvatelstvo ani nevědělo, že nějaká pomoc existuje, a Roosevelt také zavázal USA k 

poválečné půjčce, což se později projevilo jako důležitý faktor. 

 

 

  

                                                
4 Karel KRÁTKÝ, Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války (Plzeň: Aleš Čeněk, 2010), str. 51. 
5 Norman GRAEBNER, America and the Cold War (Santa Barbara: Praeger, 2010), str. 32. 
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Klíčovým bodem pro vznik studené války jsou bezpochyby vyjednávání velmocí 

a vztahy mezi jejich vůdci v tomto období. První důležitou konferencí bylo jednání v 

íránském Teheránu na přelomu listopadu a prosince 1943. Klíčovými se stalo otevření 

druhé fronty a poválečná podoba Polska. Na návrh Stalina byly určeny hranice 

poválečného Polska na takzvané Curzonově linii a ztráta území na východě měla být 

kompenzována Polákům německým územím na západě. Návrh byl přijat bez jakékoli 

konzultace s polskou exilovou vládou. Sovětský svaz nesl hlavní tíhu bojů proti 

fašistům a Stalin logicky požadoval pomoc. V tomto období již spojenci operovali v 

Itálii a Churchill navrhl rozšíření operací v regionu s cílem vylodění na Balkáně. Již zde 

je třeba hledat klíčové příčiny vzniku studené války v rámci jednání Velké trojky. Stalin 

byl jednoznačně proti vytvoření druhé fronty na Balkánském poloostrově a Roosevelt se 

takřka bez váhání přiklonil na jeho stranu. S odstupem času je jasné, že vylodění na 

Balkáně by zřejmě zachránilo řadu evropských států před komunistickou diktaturou. 

Mnoho historiků oceňuje Churchillův skvělý odhad situace
6
. Je poměrně známým 

faktem, že Roosevelt důvěřoval Stalinovi a výrazně podceňoval schopnosti Winstona 

Churchilla. Z tohoto období je pochopitelně dochována celá řada citací rozhovorů v 

rámci jednání těchto tří mužů. Za jeden z nejzajímavějších dobových názorů považuji 

tento přepis diskuse mezi Churchillem a Rooseveltem, kdy americký prezident sděluje 

britskému premiérovi tyto postoje: „Já osobně vyjdu se Stalinem lépe než vaše 

ministerstvo zahraničí nebo můj státní department. Stalin z duše nenávidí všechny vaše 

vysoké hodnostáře. Já jsem mu sympatičtější a doufám, že budu i nadále.“ „Máte 

kolonizátorský instinkt v krvi už 400 let a prostě nechápete, že by nějaký stát mohl 

nechtít získat území, když se k tomu naskytne příležitost. Myslím, že když mu dám 

všechno, co mohu, a nebudu za to chtít nic, nebude se snažit si něco přisvojovat a bude 

se mnou spolupracovat za světovou demokracii a mír.“
7
   

Historie samozřejmě ukázala, do jaké míry se Roosevelt mýlil, a značná míra 

samolibosti u tak vysokého politika je minimálně zarážející. Churchill chápal nebezpečí 

komunismu velice dobře, již v rámci intervence v roce 1919 se výrazně angažoval, 

snažil se v řadě případů Roosevelta upozornit na riziková rozhodnutí, ale Američan v 

mnoha případech návrh svého partnera a přirozeného spojence nechtěl slyšet.  

Součástí jakýchkoli jednání byly pochopitelně rozhovory na téma poválečného 

uspořádání Evropy. Stalin to navrhoval již od počátku vzniklého spojenectví. Západní 

                                                
6 Paul JOHNSON, Dějiny 20. Století (Voznice: Rozmluvy, 2008), str. 422. 
7 Norman GRAEBNER, America and the Cold War (Santa Barbara: Praeger, 2010), str. 30. 
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diplomacie taková jednání odmítla s tím, že je nejdříve třeba porazit nacismus a poté se 

teprve zabývat tímto tématem. Jednání v Teheránu předcházelo zásadní vítězství Rudé 

armády u Stalingradu. Je přirozené, že úspěchy na východní frontě musely Stalinovi 

zvedat sebevědomí a zesilovat vyjednávací pozici Sovětů vůči západním spojencům. Z 

tohoto období pochází přepis rozhovoru newyorského kardinála Spellmana s 

Rooseveltem v Bílém domě, kdy kardinál poukázal na nárůst nebezpečí vzrůstu moci 

Sovětského svazu a Roosevelt odvětil, že není možné udělat jakékoli kroky proti SSSR 

a že Spojené státy společně s Velkou Británií nemohou se Sověty bojovat
8
. Po Teheránu 

přišlo další varování ze strany Rooseveltova starého přítele Williama Bullitta o 

Stalinově dominanci v celé poválečné Evropě. Roosevelt odpověděl: „Myslím, že Stalin 

není tím druhem muže, nechce nic jiného než bezpečnost pro vlastní zemi, nepokusí se 

nic anektovat a bude se mnou spolupracovat na světové demokracii a míru“
9
. Roosevelt 

měl ideu spolupracujícího poválečného světa, dozorovaného čtyřmi mocnostmi: USA, 

Velkou Británií, Sovětským svazem a Čínou, kterou považoval za přirozenou velmoc. 

Cílem Rooseveltovy zahraniční politiky mělo být nastolení nového světového řádu. Ten 

měl ve wilsonovském duchu spočívat na čtyřech pilířích – svobodě projevu, svobodě 

vyznání, svobodě před strachem z agrese a svobodě před nedostatkem. Garantem měla 

být OSN
10

. Řada historiků uvádí, že Roosevelt dělal Stalinovi řadu ústupků jen proto, 

aby si zajistil jeho participaci na nástupnické organizaci Spojených národů. To v 

podstatě vysvětluje snadný Rooseveltův ústupek v Teheránu při jednání o otevření 

druhé fronty.  

Po sovětském vítězství u Kurska již bylo jasné, že je jen otázkou času, kdy bude 

Německo poraženo. Roosevelt nejevil žádné známky změny své politiky vůči 

Sovětskému svazu a Churchill, který s tím hluboce nesouhlasil, odjel v říjnu 1944 bez 

Roosevelta vědomí do Moskvy na jednání se Stalinem. Byla vyjednána takzvaná 

Darebná nebo Procentní dohoda o vymezení sfér vlivu. Zjednodušeně lze říci, že podle 

této dohody měl mít Stalin primární vliv v Maďarsku a Bulharsku výměnou za britský 

vliv v Řecku. V Jugoslávii a Maďarsku zněla dohoda padesát na padesát
11

.  

 

 

                                                
8 Tamtéž, str. 30. 
9 Tamtéž, str. 36. 
10 Petr LUŇÁK, Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 1997), str. 45. 
11 Tamtéž. 
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V červnu 1944 se spojenci vylodili v Normandii a v únoru 1945 se konala další 

konference Velké trojky v Jaltě. Projednávaly se otázky reparací, uspořádání 

poválečného Německa a pomoc Sovětského svazu při porážce Japonska. V srpnu 1944 

vypuklo ve Varšavě ozbrojené povstání, Rudá armáda měla své pozice již velmi blízko 

varšavských předměstí, ale zastavila svůj postup a povstání bylo krvavě potlačeno. V 

Jaltě bylo dohodnuto, že v Polsku vznikne demokratická vláda, jejíž základy byly 

ovšem položeny pod sovětskou kontrolou v Lublinu a pouze několik členů londýnského 

establishmentu mělo být implementováno. Spojencům velmi záleželo na účasti 

sovětských jednotek v bojích na Dálném východě, protože se obávali, že Japonsko 

nebude ochotno kapitulovat. Stalin přislíbil účast do tří měsíců po skončení bojů v 

Evropě. V Jaltě byla také dohodnuta demarkační linie mezi spojeneckými vojsky. Byla 

jasně daná v Německu, ale v ostatních státech se měnila. Například v Československu 

vedla původní linie po bavorských hranicích, ale Američané nakonec osvobodili i Plzeň 

či Karlovy Vary po dohodě se Sověty.  

Velkým problémem tohoto období byla Rooseveltova nemoc, jíž nakonec 

podlehl 12. dubna 1945, v období, které nepochybně bylo klíčové pro poválečné 

uspořádání střední a východní Evropy. Roosevelt zemřel zřejmě velmi zklamaný ze 

Stalina, který především v Polsku nedodržoval žádné dohody. V mezidobí, kdy se 

Roosevelt uchýlil do ústraní, jeho smrtí a zorientováním se nového prezidenta Trumana 

panovalo mezi západními spojenci určité rozhodovací vakuum a o tom, kam až postoupí 

západní jednotky, rozhodovali generálové, především velitel spojeneckých vojsk v 

Evropě Eisenhower. Americký generál Patton po dobytí Plzně chtěl postupovat dál na 

Prahu, ale Eisenhower odmítl uznat, že rozhodující pro poválečné uspořádání střední 

Evropy bude to, kam až jeho jednotky proniknou
12

, a postup zamítl, čímž zřejmě 

rozhodl o osudu poválečného Československa. Velký podíl na tom právě měl i 

Roosevelt, který v posledních týdnech života neudělal nic, aby amerického generála 

přiměl k rychlejšímu pochodu na Berlín, Vídeň a Prahu, jak chtěli Britové
13

.  

Na přelomu července a srpna 1945 se konala v Postupimi poslední konference, 

byť již v rámci Evropy poválečná. Zúčastnil se jí nový americký prezident Harry 

Truman, Stalin a Winston Churchill. Ten ji v průběhu musel opustit, protože na základě 

výsledku voleb v Británii ztratil post premiéra a byl nahrazen Clementem Attleem. 

Stalin potvrdil sovětskou účast ve válce na Dálném východě a zároveň mu Truman 

                                                
12 Paul JOHNSON, Dějiny 20. Století (Voznice: Rozmluvy, 2008), str. 422. 
13 Tamtéž, str. 424. 
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sdělil, že Američané vlastní novou bombu. Diktátor zřejmě nebyl překvapen, protože o 

existenci jaderné pumy byl již dávno informován svými tajnými službami. Byly 

upraveny hranice Československa, určeny čtyři okupační zóny v Německu a Rakousku 

a především byl potvrzen poválečný odsun Němců, o který se nejvíce zasazoval Stalin, 

nepochybně mimo jiné také proto, aby vyslal pozitivní gesto k Československu. V srpnu 

1945 shodili Američané atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, Japonci krátce poté 

kapitulovali a druhá světová válka skončila. O velmi malé připravenosti spojenců na 

poválečné období hovoří i fakt, že Rudá armáda díky pasivitě Američanů dobyla půlku 

Koreje, čímž se připravil jeden z výrazných konfliktů studené války.  

1.3 Problematické jevy  

Druhá světová válka přinesla obrovské lidské ztráty a materiální škody. 

Sovětský svaz v rámci bojů ztratil více jak dvacet milionů obyvatel, a to nejsou počítány 

oběti Stalinových činů. Sovětský svaz v očích světové veřejnosti vyšel posílen jako 

morální vítěz. Všem bylo jasné, že nesl hlavní tíhu bojů, což se logicky toto projevovalo 

i v diplomatických jednáních v průběhu konfliktu. Roosevelt Stalinovi učinil řadu 

ústupků a vůbec nereagoval na třecí plochy, které se objevovaly. Především se jednalo o 

Polsko, na sklonku války západní diplomaté, včetně Roosevelta, zvýšili své úsilí o 

zachování demokratického vývoje Polska, ale veškeré dohody neměly základ v 

sankcionování, v případě jejich neplnění, a Stalin je neváhal porušit. Konference v 

Postupimi a Jaltě byly příliš svázány se snahou západních politiků získat sovětskou 

pomoc v Asii a řada sporných bodů zůstala nevyřešena. Vzhledem k získanému kreditu 

Sovětského svazu bylo pro demokraticky zvolené politiky takřka nemožné napadat 

SSSR, protože voliči by tuto změnu v daný moment nepřijali. Navíc se konec války a 

začátek poválečného období nesl v duchu zásadních změn na rozhodujících postech v 

západoevropské politice. Je jasné, že tato situace zvýhodňovala při vyjednávání Stalina, 

tím spíše, že se jednalo o státech, které osvobodila Rudá armáda a měla nad těmito 

územími plnou kontrolu, čehož Sověti pochopitelně využívali. Přesto je možné najít v 

rámci daného období celou řadu faktorů, které poukazují na chyby západních politiků v 

přístupu k SSSR. Petr Luňák ve své knize Západ píše, že Roosevelt byl vynikající 

manipulátor, schopný dělat pragmatické kroky
14

. Toto tvrzení lze bezesporu uplatnit na 

domácí politickou scénu, kdy mimo jiné Roosevelt velmi trpělivě vyčkával na vhodné 

                                                
14 Petr LUŇÁK, Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 1997), str. 50. 
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období k zrušení amerického izolacionismu. Otázka zní, zda projevoval stejné vlastnosti 

i vůči Stalinovi.  

V mezinárodní politice Roosevelt vycházel nepochybně z Wilsonova pojetí 

míru, založeného na kolektivních zárukách delegovaných na mocnou OSN. Světový mír 

měl být udržován za rozhodujícího přispění čtyř výše uvedených mocností. Byl si určitě 

vědom, že ve východní Evropě se prosadí SSSR
15

. Oficiálně odmítal politiku sfér vlivu, 

nicméně v praxi ji připouštěl tam, kde neohrožovala zájmy Spojených států
16

. Tato 

ideologie se promítala v řadě jeho projevů: „..stále se ještě uplatňuje názor, že okupační 

síly mají moc v rukou v těch oblastech, kde jsou přítomny jejich armády, a všechny 

okupační mocnosti vědí, že tento stav nelze prakticky změnit.“
17

 Tato slova potvrzují 

jeho víru ve změnu mezinárodních vztahů, ale zároveň trochu naznačují, že Roosevelt 

počítal s omezením velmocenské politiky, což bylo v přímém rozporu s jeho ideou čtyř 

světových policistů, kteří museli být logicky velmocensky založeni. V kontrastu s tím 

právě chování spojenců v Itálii utvrdilo Stalina v přesvědčení o všeobecné přijatelnosti 

sfér vlivu, navíc Churchillova návštěva v Moskvě toto přesvědčení utvrdila
18

.  

Vymanění Itálie z moci fašismu byla čistě zásluha západních spojenců. Ti vůbec 

procesy na Apeninském poloostrově se Stalinem neřešili a ani sovětský diktátor 

neprojevoval větší snahu do tamního dění zasahovat. Je vysoce pravděpodobné, že totéž 

očekával opačně v případě Rumunska a Bulharska. Je nutné si uvědomit, že akceptací 

sovětského vlivu ve východní, potažmo střední Evropě prakticky Roosevelt přiznával 

Sovětskému svazu stejné zájmy, jaké si USA vymínily v Monroeově doktríně ve vztahu 

k Latinské Americe
19

. V rámci této akceptace Roosevelt jistě nepředpokládal, s jakou 

tvrdostí tam budou nastoleny komunistické režimy, ale je třeba si uvědomit, že 

Roosevelt odsuzoval politiku, kterou Spojené státy, ze Stalinova úhlu pohledu, samy 

prováděly, a Stalin si toho byl nepochybně vědom.  

Sporným bodem se staly i reparace, které měly poražené státy odvádět. Churchill 

i Roosevelt velmi dobře věděli, že tvrdé reparační podmínky, které byly Německu 

uloženy v rámci Versailleské mírové smlouvy, výrazně přispěly k Hitlerovu nástupu k 

moci. Oba státníci nechtěli Německo trestat příliš tvrdě, Stalin a bohužel i Francie 

vyžadovali vysoké reparační dávky. Roosevelt chápal obrovské hospodářské ztráty, 

                                                
15 Stanislava HÝBNEROVÁ, Mezinárodní vztahy po roce 1945 (Karolinum: Praha, 1997), str. 29. 
16 Tamtéž. 
17 Tamtéž. 
18 Petr DRULÁK, Metafory studené války: interpretace politického fenoménu (Havlíčkův Brod: Portál, 2009), str. 118. 
19 Karel KRÁTKÝ, Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války (Plzeň: Aleš Čeněk, 2010), str. 34. 
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které Sovětský svaz utrpěl a navíc se domníval, že bude-li Německo dostatečně tvrdě 

potrestáno, vzdá se Stalin svých teritoriálních nároků ve střední a východní Evropě
20

. 

Myslím, že to svědčí o velké naivitě amerického prezidenta v mezinárodní politice.  

Je jasné, že velmocenská politika má svá pravidla, která nejsou vždy v souladu s 

etickými normami. Válečné spojenectví Spojených států, Sovětského svazu a Velké 

Británie bylo vynucené agresivitou a velkou silou hitlerovského Německa. Bylo nutné 

přijmout spojence i s nedostatky, kterými trpěl. Nemělo by to ovšem znamenat, že tyto 

nedostatky budou přehlíženy i v rámci potenciální poválečné strategie. Toto je zásadní 

chyba, kterou Roosevelt udělal. Výše zmíněný rozhovor mezi Churchillem a Stalinem 

jasně hovoří o naprostém Rooseveltově selhání v odhadu Stalina samotného. Vstřícnost, 

s jakou ke Stalinovi přistupoval, nepřímo bagatelizovala fakt, že SSSR se spojil s 

Hitlerem a rozdělil si s ním Polsko. Vůbec nebyl brán v potaz Katyňský masakr. Když 

Sověti obsadili německou experimentální ponorkovou základnu v Gdyni, odmítli 

spojeneckým odborníkům přístup k jejím tajným zařízením, i když stále zuřil boj o 

Atlantik
21

. Na rozhodujícím setkání V Jaltě Roosevelt úmyslně překazil Churchillovi 

snahy koordinovat anglo-americký postup předem, aby nevzbudil u Sovětů dojem, že 

Britové a Američané jsou sehráni
22

. Když na konferenci Britové navrhovali, aby polské 

volby proběhly pod mezinárodním dozorem, Roosevelt je nepodpořil
23

. Je nutné si 

uvědomit, že spojenci vědomě mlčeli k sovětským deportacím osmi národů (například 

Čečenců nebo krymských Tatarů) na území Sovětského svazu v letech 1941až 1944
24

. 

Jednání o poválečném Polsku byla velmi složitá a dají se označit za hlavní kámen úrazu 

válečných konferencí. Stalinův krok neposkytnutí pomoci varšavskému povstání nelze 

označit jinak než přípravu na převzetí moci komunisty v této zemi po válce. V povstání 

vykrvácela většina prozápadní inteligence a zdevastované Polsko nebylo schopno čelit 

nástupu komunismu. Ani tento Stalinův krok nepřiměl Roosevelta ke změně kurzu jeho 

politiky vůči Sovětskému svazu.  

Všechny tyto faktory hovoří o tom, že Stalin šel jasně za svými zájmy a 

především Roosevelt tyto faktory přehlížel a naivně se domníval, že Sovětský svaz se 

změní. Je pochopitelné, že řadu těchto událostí byli spojenci nuceni v rámci válečné 

spolupráce přehlížet, ale zároveň jejich dlouhodobá politická strategie měla kalkulovat s 

                                                
20 Petr LUŇÁK, Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 1997), str. 61. 
21 Paul JOHNSON, Dějiny 20. Století (Voznice: Rozmluvy, 2008), str. 423. 
22 Tamtéž, str. 423. 
23 Tamtéž, str. 424. 
24 Tamtéž, str. 418 
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novou a hlavně diktátorskou mocností, která může ohrožovat Evropu. Snadnost, s jakou 

byla obětována východní Evropa, jen povzbudila Stalina v jeho nárocích. Paradoxní je, 

že se jednalo o politiku carského Ruska, které vždy považovalo Balkán a střední Evropu 

za prostor svého zájmu. Churchillova cesta do Moskvy zřejmě zachránila Středomoří od 

komunistického vlivu, nikdo příliš neřešil nástup komunistických stran po celé Evropě, 

především Roosevelt ne. Americký velvyslanec Steinhardt, který nastoupil po silně 

prosovětském Daviesovi, sdělil Rooseveltovi: „Každý pokus o sblížení se zde (myšleno 

v SSSR) nutně vykládá jako slabost, mám zkušenost, že reagují pouze na sílu“. To 

Roosevelt nechtěl slyšet. Vymyslel způsob, jak obejít státní department a jednat se 

Stalinem přímo
25

. 

 Je pochopitelné, že válka přinesla neuvěřitelně komplikovanou mezinárodní 

situaci a velké množství problémů. Roosevelt byl demokrat a nepochybně věřil v lepší 

svět postavený na základě OSN, těžko to ovšem může omluvit zásadní diplomatické 

chyby v jednání se SSSR, obzvlášť v situaci, kdy zkušený politik jako Churchill 

intenzivně upozorňoval na nebezpečí komunizace Evropy. Při absenci jakýchkoli 

restrikcí v rámci dohod měl Sovětský svaz velkou svobodu jednání
26

. Až arogantní 

přehlížení premiérových názorů, jakožto reprezentanta koloniální velmoci a minimální 

tlak na Stalinovu politiku na osvobozených územích výrazně přispělo ke vzniku 

konfliktu, kterému se říká studená válka. Základy těchto problémů byly položeny v 

rámci druhé světové války a nadcházející dění bylo jen jejich důsledkem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Tamtéž, str. 421. 
26 Norman GRAEBNER, America and the Cold War (Santa Barbara: Praeger, 2010), str. 49. 
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2. Poválečné třecí plochy 

2.1 Prvotní důsledky válečných chyb 

Jedním z mnoha poválečných problémů byla repatriace sovětských válečných 

zajatců do jejich vlasti. Jedna z prvních skupin se nacházela na lodi Empire Pride, vojáci 

museli být pod ozbrojeným doprovodem, protože nechtěli nazpět do Sovětského svazu. 

Mnozí byli nemocní a zranění následkem pokusů o sebevraždu, sovětské úřady odmítaly 

uznat, že je nutné použít nosítek a třicet jedna zajatců bylo, na základě udání politruka, 

ihned po předání zastřeleno, politruk byl zastřelen hned po nich
27

. Z prvních deseti tisíc 

repatriovaných zajatců šlo dobrovolně jen dvanáct
28

. Ostatní, kteří přežili, zřejmě ihned 

putovali do některého z gulagů, Stalin nechtěl pustit vojáky „nakažené“ západní 

kulturou mezi sovětské obyvatelstvo. Z uvedeného jasně vyplývá, že vojáci Rudé 

armády nechtěli zpět do vlasti, protože věděli, co je tam čeká. Když se tento problém 

řešil v britské vládě, právní poradce ministra zahraničí řekl: „Nelze se znepokojovat tím, 

že snad budou zastřeleni nebo že se s nimi bude i v jiných směrech nakládat hůř, než by 

dovolovaly britské zákony“. Z tohoto vyjádření jednak čiší cynismus nezájmu o tyto 

lidské bytosti, ale zároveň dává jasně najevo, že o této problematice se vědělo na 

nejvyšší úrovni. Sovětské Rusko se nezměnilo, bylo stále stejně kruté, ale změna kurzu 

západní politiky byla velmi pomalá i přes řadu varovných signálů. 

Samozřejmě otázka zní, jak hodně byli západní politici informováni o dění v 

Sovětském svazu v průběhu války. Sověti byli velmi nevstřícní k jakýmkoli západním 

návštěvám na jejich území. Když v srpnu 1944 poslal americký diplomat Harriman 

urgentní žádost Molotovovi o povolení, aby letectvo mohlo používat sovětské základny 

k podpoře varšavského povstání, Kreml to zamítl s tím, že povstání je čistě dobrodružná 

akce
29

. V tomto kontextu je až nepochopitelné, že si Roosevelt neuvědomoval Stalinovu 

bezohlednost a naivně věřil, že se Sovětský svaz plnohodnotně zapojí do mezinárodních 

struktur. Zároveň tato událost poukazuje na přetrvávající uzavřenost sovětského režimu, 

o kterém byl nedostatek relevantních informací. Je pochopitelné, že v rámci Velké 

vlastenecké války musel Stalin povolit otěže své vlády, aby obyvatelstvo vydrželo nápor 

spojený s konfliktem. Již záhy po jeho skončení dal sovětský diktátor jasně najevo, že 

nemíní nic měnit na dřívějším způsobu vládnutí. Krátce po vyhlášení německé 

                                                
27 Paul JOHNSON, Dějiny 20. Století (Voznice: Rozmluvy, 2008), str. 419. 
28 Tamtéž. 
29 Norman GRAEBNER, America and the Cold War (Santa Barbara: Praeger, 2010), str. 41. 
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kapitulace vypukly v Moskvě spontánní proamerické demonstrace, ale byly velmi 

rychle rozehnány
30

. 

Stalin po celou dobu trvání druhé světové války dával najevo svůj zájem o 

střední a východní Evropu, nic na této politice nezměnil, měnil se pouze přístup 

západních mocností ve vztahu k Sovětskému svazu. Původním Stalinovým cílem bylo 

uznání hranice z let 1939 až 1940 a posléze usiloval o vytvoření nárazníkového pásma 

loajálních států na této linii
31

. Nejdříve si tedy zajistil nové hranice na Curzonově linii, 

to se mu v podstatě povedlo už v Teheránu, společně s tím, že Roosevelt víceméně i 

akceptoval sovětskou sféru vlivu, a poté začal pracovat na ovládnutí především 

Bulharska, Rumunska a Polska. Tuto snahu o konsolidaci sovětské sféry vlivu je nutno 

chápat jako bezpečnostní nutnost ze strany sovětského diktátora
32

. Stalin se v rámci 

těchto snah spoléhal na návrat amerického izolacionismu a domníval se, že Velká 

Británie bude respektovat dohodu z října 1944 o rozdělení sfér vlivu
33

. Již zde je nutné 

poznamenat, že když začali západní spojenci kritizovat Stalinův postup v Rumunsku a 

Bulharsku, musel to brát jako nedodržení dohod. On sám nezasahoval do dění v Itálii a 

totéž očekával od spojenců v případě východní Evropy. Spojenci požadovali v těchto 

zemích svobodné volby. Stalin pochopitelně tušil, že pokud nechá volby proběhnout 

tak, jak požadovali spojenci, komunisté nevyhrají. Paradoxem je, že jediné volby, které 

vyhráli komunisté, proběhly v Československu a byly nezfalšované. Stalin považoval 

Polsko za jeden z primárních cílů, ale vzhledem k válečným událostem bylo jasné, že 

vláda vzniklá ze svobodných voleb bude protisovětská. Požadavek spojenců týkající se 

voleb v Polsku musel považovat za útok na svojí západní hranici
34

. V Postupimi se 

Stalin vyjádřil jasně, byl nekompromisní v otázkách politiky ve východní Evropě: 

„...svobodné volby v těchto zemích by byly antisovětské a to nemůžeme dovolit“
35

. 

Navíc je třeba si uvědomit způsob jednání západních politiků. Požadavky nebyly ničím 

podloženy, žádnými sankcemi ani hrozbou, Stalina nic reálně nenutilo změnit svou 

politiku a jediné, čeho Západ dosáhl, byla narůstající roztržka mezi válečnými spojenci.  

 

 

                                                
30 John Lewis GADDIS, Studená válka, Slovart, 2006, str. 19. 
31 Vladimír NÁLEVKA, Horké krize studené války (Praha: Vyšehrad, 2010), str. 11. 
32 Stanislava HÝBNEROVÁ, Mezinárodní vztahy po roce 1945(Karolinum: Praha, 1997), str. 31. 
33 Vladimír NÁLEVKA, Horké krize studené války (Praha: Vyšehrad, 2010), str. 11. 
34 Petr DRULÁK, Metafory studené války: interpretace politického fenoménu (Havlíčkův Brod: Portál, 2009), str. 118. 
35 Norman GRAEBNER, America and the Cold War (Santa Barbara: Praeger, 2010), str. 80. 
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Je pochopitelné, že nikdo nechtěl další konflikt, navíc Roosevelt opět velice 

netakticky sdělil Stalinovi v Jaltě, že americká vojska se stáhnou z Evropy do dvou let. 

Těžko mohlo něco udělat Stalinovi větší radost. V Evropě stála celá Rudá armáda, 

zatímco Američané začali horečně odzbrojovat, v květnu 1945 měli ve zbrani dvanáct 

milionů mužů, v červenci 1946 tři miliony a v červenci 1947 pouze 1,6 milionu 

vojáků
36

. Z jedné strany to svědčí o naprosto mírumilovných úmyslech západních 

spojenců, na druhou stranu to ovšem nahrávalo Stalinovi. Američané navíc zřejmě 

přecenili účinek vlastnictví atomové zbraně, protože na politiku sovětského diktátora to 

zjevně nemělo vliv, nehledě na to, že zřejmě i díky vynikající špionáži, provedli sověti 

první odpálení již v roce 1949. Z těchto důvodů se rétorika Západu jeví spíše jako 

kontraproduktivní, když nebyla podložena reálnou silou.  

Je nutné si také uvědomit motivace a příčiny Stalinova jednání. Když na jaře 

1945 začali Američané a Britové jednat o kapitulaci vojsk v severní Itálii, začal Stalin 

panicky své vojenské velitele varovat, že by to mohla být dohoda, podle které Němci 

zastaví boje na západě, zatímco na východě budou pokračovat v odporu. O sovětském 

diktátorovi je známé, že byl paranoidní a chorobně podezřívavý. Když v roce 1953 

umíral, byl úplně osamocen a jeho bezpečnostní opatření znemožnila včasnou lékařskou 

pomoc. Třímal v rukou absolutní moc, ale určité názorové proudy toleroval. V rámci 

postoje ke spojencům se v průběhu války vytvořily tři názorové skupiny. V 

devadesátých letech byly nalezeny v odtajněných archivech SSSR dokumenty, které 

vypracovali významní diplomaté Majskij, Litvinov a Gromyko. Tito tři muži spolu s 

ekonomem Vargou patřili k proudu, který dával přednost poválečné spolupráci s USA. 

Všichni měli zkušenosti spolupráce se Západem a navrhovali zabránění vzniku další 

velmoci v Evropě, jednomyslné přijetí spolupráce v rámci Velké trojky, klíčovým 

jevem poválečné spolupráce měla být souhra tří velmocí a předpokládali zájem udržet 

Německo slabé
37

. Skeptický proud, prezentovaný především Molotovovem, počítal se 

silou kapitalismu, ale pochyboval o americké solidaritě a předpokládal, že SSSR si 

zajistí obranný perimetr ve východní Evropě. Třetí proud revolucionářů, 

reprezentovaných především Ždanovem, odmítal spolupráci, chtěl exportovat revoluci
38

. 

      Stalin zvolil vyčkávací taktiku a chtěl se rozhodnout podle vývoje 

poválečných třecích ploch. Právě v rámci poválečných vyjednávání je zarážející, že si 

                                                
36 Stanislava HÝBNEROVÁ, Mezinárodní vztahy po roce 1945 (Karolinum: Praha, 1997), str. 33. 
37 Karel KRÁTKÝ, Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války (Plzeň: Aleš Čeněk, 2010), str. 49. 
38 Petr DRULÁK, Metafory studené války: interpretace politického fenoménu (Havlíčkův Brod: Portál, 2009), str. 122 . 
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zřejmě vůbec nikdo ze západních politiků neuvědomoval Stalinovu osobnost a nejednal 

s ním minimálně v rámci jeho vyčkávací taktiky a paranoidní osobnosti.     

Faktem je to, že Stalin hodnotil spojence spíš na základě svých vlastních 

představ a přání, než podle střízlivého rozboru jejich priorit
39

. To se jasně projevilo v 

rámci íránské či turecké krize, kdy přecenil své možnosti a podcenil ochotu spojenců 

ustupovat. Zřejmě si byl také plně vědom, že je, vzhledem k obrovskému oslabení 

země, závislý na setrvale dobré vůli spojenců, aby dosáhl svých poválečných cílů za 

rozumnou cenu
40

. Z toho jasně vychází, že jen zkoušel, kam až může zajít, ve 

skutečnosti o konflikt nestál. Při jednání s americkými představiteli se ukázalo, že 

nechápal velký význam morálky a práva pro jejich zahraničněpolitické smýšlení
41

. 

Averell Harriman to řekl přesně: „Stalin nechápe a nikdy plně nepochopí, že náš zájem 

na svobodném Polsku je věcí principu. Je realista a nesnadno chápe naši víru v 

abstraktní principy“
42

. Tato slova jasně podporují tezi o chybném jednání západních 

politiků se Stalinem v tomto období, bez patřičné hrozby nemělo smysl kritizovat 

sovětskou politiku. Stalin dodržoval konkrétní ujednání, příkladem může být dohoda s 

Churchillem, kdy skutečně přestal podporovat řecké komunisty a podporu obnovil až po 

západních intervencích kvůli situaci v Rumunsku a Bulharsku.  

2.2 Trumanův nástup 

S oslabením Velké Británie se hlavním protivníkem Sovětského svazu přirozeně 

staly Spojené státy, a tedy jejich nastoupivší prezident Harry Truman. Byl ve velmi 

těžké pozici, neboť Roosevelt s ním absolutně nekonzultoval své záměry mezinárodní 

politiky, a Truman se proto v kritickém poválečném období musel nejprve zorientovat. 

V době, kdy Němci napadli Sovětský svaz, byl senátorem a vyjádřil se v tom smyslu, že 

by obě diktatury měla Amerika navádět na smrt
43

. Krátce po nástupu do funkce řekl: 

„Musíme být na Rusy tvrdí. Neumějí se chovat. Jsou jako slon v porcelánu. Je jim 

teprve 25 let. Nám je sto a Britové jsou starší o celá staletí. Musíme je naučit, jak se 

chovat“
44

. Již tato vyjádření ukazují obrovský rozdíl mezi uhlazeným Rooseveltem a 

přímočarým Trumanem. Truman zpočátku nebyl rozhodnutý, jakou politiku bude vůči  

                                                
39 John Lewis GADDIS, Studená válka (Santa Barbara: Praeger, 2010), str. 22. 
40 Tamtéž. 
41 Henry KISSINGER, Umění diplomacie (Praha: Prostor, 1997), str. 440. 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž, str. 438. 
44 Tamtéž 
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Sovětům používat. Z Postupimi odjížděl spokojen, ale již počátkem roku 1946 její 

výsledky zpochybnil
45

. Po skončení války došlo k okamžitému ukončení amerických 

dodávek v rámci zákona o půjčce a pronájmu, stalo se dokonce, že lodě plné obilí mířící 

do SSSR, byly vráceny.  Trumanova administrativa faux pas okamžitě napravila a 

prodloužila období do konce října 1945, ale Sověti toho přesto využívali při vzájemných 

jednáních. I přesto, že Stalin přímo požádal o půjčku, která mu byla slíbena 

Rooseveltem, Trumanova administrativa mu ji nakonec neposkytla. Truman později 

hodnotil náhlé ukončení smlouvy o půjčce a pronájmu jako svou největší chybu. 

Přímým důsledkem totiž bylo, že skeptické křídlo, nevěřící ve spolupráci se Západem, v 

Kremlu posílilo
46

.  

Další dvě velké třecí plochy se nacházely mimo oblast Evropy. První z nich bylo 

Turecko. Již carské Rusko mělo eminentní zájem o kontrolu černomořských úžin, 

Stalinův zájem o ně se začátkem druhé světové války vzrostl. Již v listopadu 1940 

usiloval o zatažení Bulharska do invaze vůči Turecku
47

. V březnu 1945 vypověděl 

smlouvu o neútočení s Tureckem a požadoval revizi dohod z Montreux, která 

upravovala status úžin, dále požadoval odstoupení důležitých oblastí Kars a Ardahan. 

Spojenci při vzájemných jednáních na tyto požadavky příliš nereagovali, a Stalin tedy 

vystupňoval svůj tlak. Předseda turecké vlády Saracoglu přijel do USA se žádostí o 

pomoc a zároveň varoval, že Sověti využijí každou slabinu protivníka ve svůj 

prospěch
48

. Sověti využívali toho, že Turecko vyhlásilo za války neutralitu a 

nezabránilo německým a italským lodím v průniku do Černého moře. Churchillovy 

snahy o získání turecké podpory ztroskotaly a teprve v závěru vyhlásili Turci Německu 

válku
49

. Stalinovi šlo především o vybudování základny v prostoru úžin, územní 

požadavky byly pouze prostředkem ke zvýšení tlaku. Američané podpořili Turecko a 

počátkem roku 1946 vyslali do Černého moře bitevní loď Missouri, Stalin ustoupil, ale 

definitivně došlo k ukončení nároků až po jeho smrti.  

Druhou velkou třecí plochou se stal Írán. Írán byl jedinou pozemní spojnicí mezi 

spojenci za druhé světové války. Po dohodě s íránským šáhem byl okupován 

sovětskými a britskými jednotkami, později i symbolicky americkými vojsky. Dohoda 

zněla, že se jednotky stáhnou do šesti měsíců od ukončení války. Britové několikrát 

                                                
45 Vladimír NÁLEVKA, Horké krize studené války (Praha: Vyšehrad, 2010), str. 12. 
46 Petr DRULÁK, Metafory studené války: interpretace politického fenoménu (Havlíčkův Brod: Portál, 2009), str. 144. 
47 Stanislava HÝBNEROVÁ, Mezinárodní vztahy po roce 1945 (Karolinum: Praha, 1997), str. 36. 
48 Tamtéž. 
49 Vladimír NÁLEVKA, Horké krize studené války (Praha: Vyšehrad, 2010), str. 17. 
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urgovali stažení vojsk, ale Sověti nereagovali. Sověty podporovaná komunistická strana 

Tudeh participovala ve vládě, Stalin si vymohl udělení těžebních koncesí, na tzv. 

Všelidovém shromáždění Ázerbájdžánu byla vyhlášena rozsáhlá autonomie. Šáh vyslal 

do prostoru severního Íránu mechanizovanou brigádu, ta ale byla zablokována 

sovětskými jednotkami. Po celém Íránu operovali sovětští agenti a vyvolávali nepokoje. 

Sovětská dokumentace z moskevské konference Rady ministrů v prosinci 1945 dokládá 

konfrontační záměry komunistů spojené s odchodem Britů z Řecka a Američanů z Číny, 

výměnou za to, že se Sověti stáhnou z Íránu
50

. Americký ministr zahraničí J. Byrnes se 

vyhnul tomuto tématu jednání, protože chtěl dohodu o Dálném východě a Balkáně. V 

roce 1946 Američané podpořili Írán na půdě OSN, SSSR postavili do role agresora a 

sami zastávali pozici ochránce slabých. Důsledkem bylo stažení sovětských vojsk, 

strana Tudeh byla obětována a za rok byly zrušeny i těžební koncese.  

Jediným přímým důsledkem obou krizí bylo, že se sovětská politika na Středním 

východě výrazně odchýlila od Jaltských dohod, což byl pádný důvod pro vstup 

Spojených států do studené války
51

, nehledě na to, že problematika černomořských úžin 

víceméně přímo vedla k vyhlášení Trumanovy doktríny, čehož se týká následující 

kapitola. S odstupem času je jasné, že Stalin pouze zkoušel, jak daleko může zajít, a 

když narazil na rozhodný odpor Spojených států, hned se stáhl.  

Velký vliv na vstup Spojených států do studené války, a tím pádem definitivní 

konec amerického izolacionismu, měla poválečná situace Velké Británie. Britové v 

průběhu války vyčerpali takřka všechny rezervy. Když jim Američané ukončili Lend-

lease, museli začít platit za nezbytně nutné zboží z USA, a tak hrozilo, že Británie 

finančně zkolabuje. Království již nebylo schopné dostát svým závazkům v Řecku a 

Turecku, financovat svou zónu v Německu a zastávat roli světové velmoci. Truman 

stejně jako Roosevelt přecenili britské možnosti a předpokládali, že v poválečné Evropě 

budou hrát roli prostředníka mezi Velkou Británií a Sovětským svazem
52

. Až po 

složitých vyjednáváních Trumanova administrativa odpustila Britům dluh dvacet 

miliard dolarů a poskytla půjčku 3,75 miliardy dolarů. Britové chtěli víc a nesouhlasili s 

dvouprocentním úrokem. První část půjčky okamžitě mířila na splacení dodávek zboží, 

které již bylo ve Velké Británii. Tato situace svědčí o velmi špatném pochopení situace 

v Evropě, postoj k přirozenému partnerovi a spojenci je v tomto úhlu pohledu 
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minimálně diskutabilní. Tento přístup se projevoval i v dalších diplomatických 

jednáních a nepřímo ovlivnil vznik studené války přinejmenším tím, že nebyly 

dostatečně brány v potaz argumenty Winstona Churchilla.  

Před konferencí v Postupimi vyslal Truman emisary do Velké Británie a SSSR. 

Do Anglie přijel silně prosovětský Davies a vůbec nechápal, co mu britský premiér říká. 

Po návratu do USA řekl Trumanovi, že Churchill je stále velkým Angličanem, jemuž 

jde jen o udržení velmocenského postavení
53

. Davies byl zastáncem Rooseveltovy 

politiky premisy Stalinových dobrých úmyslů. Přestože Churchillovo usilování o 

mocenskou rovnováhu na kontinentě zosobňovalo tři století britských dějin, Američané 

je považovali za poněkud nevhodné
54

. Důsledkem bylo, že ministerstvo zahraničí 

Spojených států postupimské delegaci vůbec nevysvětlilo, co by přimělo Stalina uzavřít 

kompromis v problematice východní a střední Evropy
55

. Do Sovětského svazu se vydal 

starý Rooseveltův přítel Harry Hopkins, který Stalinovi nedokázal sdělit, že to 

Američané s právem na svobodné sebeurčení východní Evropy myslí smrtelně vážně
56

. 

Takže ani Stalin víceméně nemohl očekávat, že se bude výrazněji řešit tato 

problematika a do jisté míry naivní americká politika propásla jednu z posledních 

potenciálních možností, jak alespoň částečně zamezit průniku komunismu do Evropy.  

Největším problémem, který nasměřoval mocnosti ke vzniku studené války, se 

stalo Německo. To bylo rozdělené do čtyř okupačních zón, stejně jako Berlín, který 

ležel uvnitř sovětské okupační zóny. Rozkaz náčelníků štábů JCS 1067 zakazoval 

jakoukoli formu spolupráce s německým obyvatelstvem
57

 v souladu s původní strategií 

jednání na dobytých německých územích. Hlavním iniciátorem tvrdého potrestání 

Německa byl Sovětský svaz a také čerpal většinu reparací. Evropa se nacházela v 

katastrofálním stavu, Německo obzvlášť. Náklady na udržení německého obyvatelstva 

naživu dosahovaly obrovské výše, ke konci roku 1947 výdaje stouply na 750 milionů 

dolarů
58

. Francie a Velká Británie nebyly schopny situaci udržet a spojením všech tří 

okupačních oblastí postupně vznikla Trizonie pod vedením USA. V Postupimi bylo 

rozhodnuto, že Německo zůstane sjednocené. Sověti, jako na všech jimi dobytých 

územích, dosazovali postupně komunisty do vedení jejich zóny, veškerá jednání o  
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spojení zón ztroskotávala a se sílící kontroverzí mezi Západem a Sovětským svazem se 

blížilo i rozdělení Německa. Západní politici si postupně začali uvědomovat, že chtějí-li 

čelit Sovětskému svazu, potřebují Německo silné a začali ustupovat od původní 

strategie. Projev amerického ministra zahraničí ve Stuttgartu 6. září 1946 podpořil ideu 

politické a hospodářské renesance Německa, z jeho řeči vyplynulo, že pokud se 

Sovětský svaz nepřipojí, Západ to nebude zajímat
59

. Pochopitelně projev vyvolal velkou 

kontroverzi a reakci Sovětského svazu, který obvinil Západ, že chce remilitarizovat 

Německo. Stalin na konci války neměl vyjasněno jak v Německu politicky postupovat, 

jako vždy vyčkával a jeho názory se postupně krystalizovaly. V roce 1946 při 

vnitropolitických jednáních o dalším postupu v Německu Stalin neoficiálně prohlásil, že 

celé Německo musí být naše, to znamená komunistické
60

. Spojenci však odmítali vliv 

komunistů a celá situace vyhrotila měnovou reformou v západních zónách a následnou 

sovětskou blokádou Berlína v červnu 1948, což fakticky znamenalo rozdělení Německa 

na dva státy.  

Poslední velkou poválečnou třecí plochu v Evropě představovalo Řecko. V něm, 

v rámci odboje, vzniklo levicové hnutí EAM/ELAS, a to na základě tlaku Moskvy, která 

respektovala dohodu s Churchillem z prosince 1944, přijalo na základě libanonských 

dohod menšinovou roli ve vládě
61

. Rozhodnutí vlády o rozpuštění armády ELAS 

vyvolalo boje, nakonec však k rozpuštění jejich jednotek došlo. Změna nastala až v létě 

1945, kdy přístup anglosaských mocností k vnitropolitickému dění v Bulharsku a 

Rumunsku vyvolal Stalinovu odvetnou reakci v Řecku. Řeckým komunistům se začalo 

dostávat podpory z Jugoslávie, vypukla občanská válka. Poté, co Británie zjistila, že už 

dále nemůže podporovat řeckou vládu, pomoci se na žádost Britů se chopily Spojené 

státy a po narušení vztahů mezi SSSR a Jugoslávií byli komunisté v Řecku poraženi. 

Vstup Spojených států do Řecka zapříčinila analýza ministerstva zahraničí, která 

označovala Řecko za strategicky významné z toho důvodu, že bylo jediným státem na 

Balkáně, který neupadl pod sovětskou kontrolu
62

. Američané pochopili, stejně jako 

předtím Churchill, že je nutné zamezit Sovětům v průniku do Středomoří a ve 

strategicky důležitém regionu Balkánského poloostrova zachovat aspoň jeden 

demokratický stát. 
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2.3 Mylná rozhodnutí 

Z hlediska poválečných třecích ploch je nutné si uvědomit, že Stalin se pečlivě 

vyhýbal přímé konfrontaci. Kde narazil na silný odpor, tam se postupně stáhl. Sovětská 

zahraniční politika byla často neobratná a brutální, někdy zmatená, ale obvykle opatrná 

a pragmatická. Jednalo se o tradiční velmoc postupující metodami klasické 

diplomacie
63

. Je pochopitelné, že jednání Sovětů v Íránu, Turecku, Řecku a východní 

Evropě muselo vzbuzovat negativní emoce ze strany západních politiků, především 

amerického establishmentu v čele s Trumanem. V kontextu se Stalinovou povahou je 

nutné si uvědomit řadu faktorů, které ho, z čistě jeho úhlu pohledu, opravňovaly k řadě 

akcí. Řada revizionistů tvrdí, že protiakce Spojených států byly příliš tvrdé a 

nekompromisní. Faktem je, že když v létě 1943 obsadili spojenci jižní Itálii, střetly se 

sovětské a britské představy o správě území okupovaných spojenci. Zatímco Britové 

chtěli dát hlavní pravomoci vojenským velitelům armád, které osvobodily dané 

teritorium, Sověti žádali hlavní pravomoci pro tripartitní spojenecký orgán, který by byl 

ustaven na všech osvobozených územích v Evropě
64

. Britský požadavek se stal 

vysloveně kontraproduktivní, protože de facto legalizoval Stalinovo neomezené 

rozhodování na osvobozených územích. Když poté spojenci kritizovali jeho politiku, 

mohli si vyčítat jen sami sobě, že neakceptovali Stalinův návrh.  

Když americký generál Clay zastavil reparace Sovětskému svazu ze západních 

zón Německa, bral to Stalin jako dvojí politiku, protože totéž bylo Francii umožňováno 

i nadále
65

.  

Ve většině dostupné literatury o počátcích studené války se dočteme o perfektně 

fungující sovětské špionáži. Otázka zní, na jaké úrovni byla západní špionáž, o které si 

toho rozhodně nelze příliš přečíst. Většina informací se vůbec nezmiňuje o tom, že by 

západní politici měli jasnou představu o tom, co se v Sovětském svazu opravdu děje. 

Spojenci se často domnívali, že Stalin je ve vleku silných zájmových skupin 

prosazujících agresivní politiku, Stalin úmyslně tento dojem posiloval
66

. Skutečnost 

byla přesně opačná. Prostředí strachu umocňovalo jednání sovětských zástupců, kteří 

měli strach z neúspěchu a následků. Smyšlené zájmové skupiny (nutné nezaměňovat s 

názorovými křídly) se naopak hodily Stalinovi při jednáních se Západem, když si 
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potřeboval vynutit ústupky
67

, protože řada sovětských diplomatů byla ze strachu před 

nesplněním úkolů až přehnaně tvrdá a Stalin poté mohl lépe manévrovat při 

vyjednáváních. Je pochopitelné, že v policejním státě, jakým Sovětský svaz byl, se 

špionáž prosazovala jen těžko, přesto je zarážející, jak nedostatečně byli západní politici 

informováni o SSSR. Je nutné si uvědomit, že i tento nedostatek spojený s 

Rooseveltovou naivitou přispěl ke vzniku studené války. V kontextu s tím je nutné 

zmínit i kontrašpionážní činnost západních spojenců. K prvnímu odhalení sovětské 

špionážní sítě došlo až v září 1945 v Kanadě
68

. Sovětská špionáž mezitím získávala 

celou řadu cenných údajů a Stalin mimo jiné díky ní věděl o tom, že Američané jsou 

aktivní po celém světě, že Britové postoupili Američanům celou řadu strategicky 

důležitých ostrovů, které byly navíc prakticky kolem území USA a vhodné pro vojenské 

základny
69

. Již 11. 9. 1945 bylo napsáno tajné memorandum Sboru náčelníků štábů pro 

prezidenta Trumana o strategii letectva a jaderných zbraní s cíli v SSSR
70

. Dokument 

byl dopracován 3. listopadu 1945 Americkým výborem zpravodajských služeb o 

strategické zranitelnosti SSSR, kde bylo vytipováno dvacet měst pro bombardéry B29 s 

jadernými bombami
71

. Sovětská špionáž dokument velmi brzy získala a je nasnadě, že 

paranoidní Stalin musel patřičně reagovat. Sovětská špionáž zřejmě také získala velké 

množství materiálů o výrobě jaderné pumy a uspíšila tím sovětskou výrobu atomové 

zbraně. V souvislosti s tím lze i vážně pochybovat o účelné jaderné politice Trumanovy 

administrativy. V USA probíhaly diskuze ze strany vědců o spolupráci se sovětskými 

vědci, až když byl návrh předložen Churchillovi, byl zamítnut, protože britský premiér 

věděl o absolutní podřízenosti sovětských vědeckých kapacit Stalinovi
72

. Je až 

zarážející kontrast v přístupu a vědomostech Britů o fungování Sovětského svazu v 

porovnání s americkými činiteli. V souvislosti s materiály pro výrobu jaderné pumy je 

nutné zmínit Československo. Stalin v té době neměl přístup k dostatečným zdrojům, 

které byly v uranových dolech na území Československa. Tento faktor zřejmě 

ovlivňoval jednání SSSR ke svému budoucímu satelitu. Je zajímavé, že Američané 

tento důležitý fakt neřešili a neudělali nic pro záchranu ČSR před komunistickým 

režimem.  
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3. října 1945 Truman oznámil, že USA uvažují o mezinárodní kontrole 

jaderných zbraní. Již 24. prosince 1945 americký velvyslanec v Moskvě zcela nezakrytě 

varoval sovětské představitele před jejich maximálním úsilím o zhotovení atomové 

pumy
73

. Američtí vojenští plánovači zároveň již v roce 1945 prosazovali neprodlené 

využití amerického atomového monopolu k ochromení sovětského válečného 

potenciálu
74

. Je evidentní, že Američané vůbec nepochopili velmocenskou politiku a 

neuvědomovali si, že Sovětský svaz, jako světová velmoc, atomovou zbraň získat musí. 

Stalina tyto kroky mohly jedině popudit a zvýšit napětí mezi válečnými spojenci.  

Třecí poválečné plochy byly z části přímým důsledkem politických chyb v 

průběhu druhé světové války a z části určité nezralosti amerického establishmentu v 

mezinárodní velmocenské politice. Pochopitelně je nutné říci, že primární příčinou byla 

agresivita Sovětského svazu, která se ale podle mého názoru nijak politice velmocí 

nevymykala. Írán, Turecko, Řecko či Německo představovaly klasické vzory mocenské 

politiky. Stalin jednal podle stejné šablony, pouze se měnila politika západních 

spojenců. Ta se vzhledem k obtížné poválečné situaci nemohla vyvarovat chyb, jejichž 

následky ovšem byly dlouhodobé. Především je nutné zmínit otázku spolupráce 

velmocí. Především labourističtí Churchillovi nástupci měli větší strach z obnovené 

moci Německa, než ze SSSR
75

. Ještě v dubnu 1947 Stalin na setkání s Marshallem 

zdůraznil, že dohodě s USA přikládá velký význam. Tvrdil, že je možný kompromis o 

VŠECH hlavních otázkách
76

. Toto jednání se odehrálo už po prudkém obratu americké 

zahraniční politiky a na kompromisy již bylo pozdě. Vzhledem k činům SSSR je tento 

obrat plně pochopitelný, ale vzhledem k Stalinově povaze byl zbytečně prudký a je 

nepochybné, že řada otázek se kompromisem mohla vyřešit. Problém spočíval v tom, že 

Truman chápal vznikající zápas mezi Spojenými státy a SSSR jako soupeření dobra se 

zlem, nikoli jako záležitost sfér vlivu
77

. Je nutné si uvědomit, že emocionální zabarvení 

takovéhoto názoru nemá nic společného s reálnou politikou.  
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3. Marshallův plán, Trumanova doktrína a teorie příčin 

vzniku studené války 

3.1 Marshallův plán a Trumanova doktrína 

Trumanova doktrína a Marshallův plán se staly víceméně produkty 

velmocenské, potažmo ekonomické, politiky. Jako první zásadní projev počínající 

studené války je označována Stalinova předvolební řeč v Moskvě 9. února 1946. Stalin 

v ní tvrdil, že: „Naši marxisté prohlašují, že kapitalistický systém světového 

hospodářství v sobě skrývá prvky krize a války, že vývoj světového kapitalismu 

neprobíhá rovnoměrně a přímočaře vpřed, nýbrž v krizích a katastrofách. 

Nerovnoměrný vývoj kapitalistických států časem vede k závažným poruchám v jejich 

vztazích. Ta skupina zemí, která pociťuje nedostatek surovin a exportních trhů, se 

obvykle pokouší tuto situaci změnit. Snaží se ji změnit ve svůj prospěch silou zbraní.“
78

 

Zdůraznil nutnost produkovat ročně 50 milionů tun surového železa, 60 milionů tun 

oceli, 500 milionů tun uhlí a 60 milionů tun ropy. Byl přesvědčen, že jen za těchto 

podmínek bude SSSR připraven na všechny eventuality poválečného vývoje. Z projevu 

vyplynulo, že žádná hospodářská obnova SSSR se neplánuje a naopak se přistoupí k 

budování strategického průmyslu
79

. Celý projev signalizoval návrat k mentalitě 

obklíčené pevnosti
80

. 

Následovala slavná Churchillova řeč v americkém Fultonu z 5. března 1946, ve 

které byl poprvé použit termín „Železná opona“. Fulton je označován za počátek 

studené války, ale vztah, kde se dvě supervelmoci navzájem chápaly jako potenciální 

hrozba, se vytvořil změnou mocenské distribuce již v průběhu druhé světové války
81

.  

Krátce před Churchillovým projevem odeslal George Kennan svou slavnou 

depeši o osmi tisících slovech. Depeše víceméně určila politiku Spojených států ve 

studené válce a následující Trumanova doktrína z ní vycházela. Kennan mimo jiné 

upozorňoval na pocit ohrožení Sovětského svazu, ačkoli Sověti věděli, že ohroženi 

nejsou. Podotýkal, že kremelští vládci hledají odůvodnění existence komunistického 
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režimu, kterou nacházely v boji s kapitalismem
82

. Stalin si byl zároveň dobře vědom na 

základě špionážních informací, že nikdo útok na SSSR nechystá
83

.  

Británie v zimě 1946/1947 zkolabovala a požádala USA o převzetí jejích 

závazků v Řecku a Turecku. Zástupce amerického státního tajemníka Dean Acheson 

přesvědčil izolacionistické republikány, že USA neohrožuje pouze dění v Řecku, ale 

sovětský komunismus
84

. Tvrdil, že zvítězí-li komunisté v Řecku a Turecku či jinde ve 

Středomoří, padnou i ostatní vlády v Evropě. Republikáni a demokraté se dohodli a 12. 

března 1947 byla vyhlášena Trumanova doktrína o zadržování komunismu, která se 

mimo jiné realizovala přijetím Marshallova plánu v červnu 1947
85

. Marshallův plán byl 

víceméně nezbytností jak pro Evropu, tak pro Spojené státy. USA během války 

zdvojnásobily svůj hrubý domácí produkt a ukončením Smlouvy o půjčce a pronájmu 

ztratily odbytiště. Evropa se topila v krizi a Spojeným státům hrozilo totéž z krize z 

nadvýroby. Sovětský svaz a jeho satelity na Marshallově plánu neparticipovaly, SSSR 

by musel zveřejnit údaje o ekonomické situaci, jejichž utajení považovali sovětští 

komunisté za otázku národní bezpečnosti
86

. Molotov na rozhodující pařížské konferenci 

navrhl, aby si jednotlivé státy vypracovaly vlastní požadavky a po zamítnutí ze strany 

Západu jednání po třech dnech opustil. Marshallův plán fakticky zahájil poslední etapu 

dělení Evropy
87

. Poměrně známým faktem je, že byl navržen tak, aby Sovětský svaz 

svou účast odmítl.  

3.2 Teorie příčin vzniku studené války 

Existuje celá řada teorií příčin vzniku doktríny i Marshallova plánu. Jako fakt lze 

použít teorii, kterou ve své knize Stín jaderné války zmiňuje Josef Fučík: „Oba soupeři 

se pohybovali v prostředí bezpečnostního dilematu. Ústředním principem je předpoklad, 

že zvýšení bezpečnosti jednoho státu snižuje bezpečnost ostatních. Ti pak reagují 

posílením vlastní bezpečnosti, což při chápání moci jako relativní veličiny závislé na 

moci ostatních aktérů systému vede k možné spirále, kdy na sebe státy vzájemně 

reagují.“
88

 V obou státech vznikl pocit, že byly zákeřně napadeny na začátku druhé 

světové války, což mělo za následek období zásadních porážek a tato zkušenost se 
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projevila ve zvýšení nedůvěry vůči ostatním státům, což vedlo k tomu, že posílení 

bezpečnosti jednoho zvyšovalo obavy druhého
89

. Dále Fučík poskytuje velmi zajímavé 

vysvětlení eskalace poválečného napětí: „Marshallův plán, pomoc Řecku a Turecku, či 

postup vůči komunistickým stranám ve Francii a Itálii se americkým politickým 

činitelům nepochybně jevily jako akce defenzivní, pro SSSR však takto nevypadaly. 

Podobně například únorové události roku 1948 v Československu či blokádu Berlína o 

čtyři měsíce později sice SSSR považoval za defenzivní kroky, ačkoliv z pohledu 

Západu šlo o snahu zvýšit sovětskou moc a při neexistenci záruky bezpečnosti v 

anarchickém systému mezinárodních vtahů je tedy logika bezpečnostního dilematu 

nutila ke snaze upevnit moc vlastní.“
90

 V souvislosti s tím lze jednoznačně považovat za 

pravdivé tvrzení, že Churchillův projev vycházel z řady problémů, které existovaly mezi 

čtyřmi velmocemi, jež se snažily získat co nejvíce z hlediska mocenských zájmů
91

. Tato 

tvrzení korespondují s Trumanovými chybami a příliš agresivními reakcemi. Sovětský 

svaz je nepopiratelným viníkem studené války, ale je nutné si uvědomit, že americká 

administrativa k tomu řadou kroků přispěla v rámci nadcházejícího mocenského boje.  

Revizionista William Appleman Williams tvrdí, že Amerika byla od počátku 

expanzionistickou velmocí v rámci šíření vlastního hospodářského systému
92

, 

Marshallův plán představoval pokus o určování hospodářského vývoje ve východní 

Evropě a v SSSR a měl vyprostit země ze sovětského vlivu
93

. Upozorňuje na to, že 

vnější tlaky posilovaly v SSSR skeptiky a revolucionáře, a že až po Marshallově plánu 

došlo k nárůstu Stalinových protizápadních opatření
94

. To odpovídá i tomu, že 

pragmatici v Světském svazu ztratili své posty koncem léta 1947
95

. Další revizionista 

Daniel Yering poukazuje na to, že Byrnes při svém jednání v Moskvě ukázal, že je se 

Sověty možné jednat
96

. Byrnes přijel s tím, že akceptoval situaci v Rumunsku a 

Bulharsku a nechal otevřené dveře k dalšímu vyjednávání. Truman, který se už v tomto 

období klonil k ostřejšímu kurzu vůči SSSR, nebyl spokojen a Byrnes byl do roka 

odvolán. Yering upozorňuje na to, že výměna muže kompromisů, jakým Byrnes byl, za 

Marshalla, který byl zvyklý vydávat a přijímat rozkazy, znemožnila další vyjednávání
97

. 
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Postrevizionista Gaddis upozorňuje na to, že největšími zastánci angažování v zahraničí 

byli příslušníci letectva, argumentující tím, že technický pokrok činí USA mnohem 

zranitelnější
98

. Právě postrevizionisté přisuzují odpovědnost za vznik studené války 

SSSR, ale kritizují USA za to, že hrozbu nedokázaly včas rozeznat a docenit. Vojtěch 

Mastný uvádí, že nejsledovanějším teritoriem po bolševické revoluci se stala střední 

Evropa, odkud se měla šířit revoluční vlna
99

. Američané pod Rooseveltovým vedením 

tyto jevy vůbec nesledovali a velmi naivně věřili slovům sovětského diktátora. Právě 

napětí mezi velmocemi ukazuje vyjádření bývalého sovětského ministra Litvinova: 

„Proč jste vy, Američané, začali až nyní vznášet námitky proti naší politice na Balkáně 

a ve východní Evropě. Měli jste to udělat před třemi lety. Nyní je pozdě a vaše stížnosti 

tady pouze vzbuzují nedůvěru.“ 

Další postrevizionista Geir Lundestad uvádí, že poválečná expanze USA se 

týkala všech regionů světa. V západní Evropě došlo k prudkému růstu vlivu Američanů, 

v Řecku a Turecku řídili dokonce státní administrativu
100

. Totéž činil i Sovětský svaz, 

ale byl za to ostrakizován. Samozřejmě je nutné si u těchto argumentů uvědomit, že na 

rozdíl od Sovětů se Američané nechovali násilně a skutečně se snažili prosazovat 

demokratické principy, ale Stalin to tak nepochybně nevnímal. 

Trumanova doktrína i Marshallův plán byly tedy důsledkem mezinárodní 

situace, otázkou stále zůstává, jaké podněty k dokumentům vedly. Těžko si lze 

představit, že se jednalo pouze o oficiálně prezentované důvody. Je jisté, že 

Eisenhowerův odkaz o hrozbě vojenskoprůmyslového komplexu nebyl planý a konflikt 

jako studená válka se výrobcům zbraní velmi hodil. Je nutné si uvědomit, že americká 

ekonomika za války dvojnásobně vzrostla a velký podíl na tom měli právě výrobci 

zbraní. Ti si museli být dobře vědomi, že s koncem války jim hrozí radikální snížení 

zisků a ústup z pozic, do kterých se dostali.  Přesto je nutné si uvědomit, že oba 

dokumenty primárně reflektovaly mezinárodní situaci, která se soudobě skutečně jevila 

jako hrozba zásadní expanze komunismu a díky nim se jí podařilo do značné míry 

zastavit.    
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Závěr 

Základy studené války byly položeny již v průběhu druhé světové války. 

Americký prezident Franklin Roosevelt zastával nekonfrontační politiku vůči Stalinovi 

a spoléhal se na Stalinovu dobrou vůli v poválečném období. Výsledkem byl rozkol 

způsobený sovětskou politikou na územích osvobozených Sovětským svazem. Je 

nesporné, že primárním viníkem konfliktu je sovětský diktátor, ale Rooseveltova 

politika značně přispěla k nárůstu moci Sovětského svazu. Další velkou chybou 

amerického prezidenta byla absolutní neinformovanost jeho nástupce o pozadí 

mezinárodních událostí v období druhé světové války. Trumanův nástup byl spojený s 

příliš dlouhým obdobím seznamování se s problematikou zahraničních vztahů, což 

umožnilo Stalinovi bez větších potíží ovládnout východní Evropu a značnou část střední 

Evropy. Truman pod tlakem událostí v řadě případů nepochybně jednal s větší razancí, 

než by měl, ale to jsou v rámci poválečných událostí pochopitelná fakta. Stalin po celou 

dobu využíval slabin a chyb svých protivníků, aby dosáhl svých cílů, především 

vytvoření nárazníkového pásma v Evropě. Spojené státy značně přecenily vliv atomové 

zbraně na vztahy se Sovětským svazem a zároveň podcenily vlastní výzvědnou činnost 

v SSSR a také činnost sovětských špionážních složek v USA. Výsledkem byla špatná 

informovanost o dění v SSSR, zatímco Stalin byl informován velice dobře. Otázkou 

zůstává, jak velký vliv měly zákulisní praktiky Spojených států na vznik studené války. 

Je nutné říct, že hlavní příčinou vzniku studené války byla politika Sovětského svazu, 

ale řadou chybných rozhodnutí k ní přispěli i západní politici, kteří často buď 

přeceňovali, nebo naopak podceňovali záměry Sovětského svazu a včas nedohlédli 

záměry a skutečné možnosti sovětského diktátora.        

           Na základě řady doložených historických faktů je možné tvrdit, že Roosevelt 

hluboce podcenil pravou Stalinovu povahu a velmi naivně předpokládal demokratický 

vývoj východní Evropy v rámci OSN. Svou politikou umožnil velmi jednoduché 

převzetí moci komunisty ve střední a východní Evropě. Ani v posledních chvílích, kdy 

mu již bylo jasné, že Stalin nedodržuje dohody týkající se Polska, neudělal nic proto, 

aby zamezil průniku sovětského vlivu do států osvobozovaných Rudou armádou. 

Truman se ocitl po svém nástupu do funkce ve velmi složité pozici. Z jedné 

strany lze pochopit vážnost tehdejší situace a obtížnost soudobých rozhodnutí. Přesto je 

nutné zmínit, že radikální změna politiky vůči Sovětskému svazu se ukázala přehnaná, 
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protože byl stále prostor pro vyjednávání. Tvrdý postup vůči SSSR vyvolal jen 

adekvátní reakce Sovětského svazu.      

Stalin dlouhodobě svou zahraniční politiku příliš neměnil a spíše vyčkával, jak 

na jednotlivé problémy budou reagovat západní spojenci, využíval jejich chyb a v 

případě, že narazil na rozhodný odpor, většinou své požadavky stáhl. S odstupem času 

se dá jeho politika označit za průhlednou a do jisté míry předvídatelnou. Pochopitelně 

soudobě se to tak nejevilo a především Rooseveltovým přičiněním nelze poválečná 

jednání se sovětským diktátorem označit za konstruktivní.  

Jsem přesvědčen, že cíl, který si tato práce vytkla, byl splněn. Za její hlavní 

přínos považuji sumarizaci faktů, které se týkají vlivu Roosevelta a Trumana na vznik 

studené války a kritický pohled na Rooseveltovu politiku, což je faktor, který v 

literatuře stále ještě není příliš obvyklý. 

 

 

 

 

Summary 

The bases of the Cold war were put during the World War Two. American 

president Franklin Delano Roosevelt followed no confrontational policy against soviet 

dictator Stalin. He believed in Stalin´s good will in postwar times. The result of this 

policy was dissension one. It was done by soviet policy in countries liberated by the 

Soviet Union. It is clear, that the main culprit of the Cold War is soviet dictator but 

Roosevelt policy substantially conduced to rise of the soviet power. Another big 

mistake of American president was absolutely no knowledge of his successor Harry 

Truman about the international events during war. Truman wasted a lot of time with the 

orientation in international policy. This helped Stalin to gain Middle and Eastern Europe 

without any bigger troubles.  Truman was under the pressure and in many times he 

solved the problems more aggressive than he had to. But it is easy to understand these 

facts. Stalin all of the time exploited the weaknesses and mistakes of his opponents to 

gain his goals, especially in the creating of defensive wall in Europe. The United States 

overestimated influence of nuclear weapons on relationships with Soviet Union. They 

also underestimated their own spy activities in USSR and also soviet spy activities in 

the United States. The result was shortage of information about events in Soviet Union 
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while Stalin had information enough. I tis needed to say, that the main the main cause of 

the genesis of The Cold War was Soviet Union policy. But many wrong decisions from 

western politicians helped with the beginning of the conflict. They were not able to see 

soviet policy and the real goals and real opportunities of Stalin.  

My opinion is that main goals of the work are fulfilled. On the bases of many 

historical facts it is possible to say, that Roosevelt deeply underestimated the character 

of soviet dictator. He supposed the democratic evolution in Eastern Europe with the 

cooperation of the United Nations. It was very naive. His policy allowed taking over the 

power by communist parties in Eastern Europe in a very easy way. Finally He knew 

Stalin did not keep rules in Poland. He did nothing against that and did not help those 

nations to defend against reign of Soviet Union. 

Truman was in a very difficult position. The situation was not easy and he had to 

make a lot of important decisions. On the other side his radical change of policy against 

Soviet Union was exaggerated because there was a space for negotiations. Aggressive 

tactic against Stalin brought the same behavior from dictator. 

The foreign policy of Stalin was nearly the same all the time. He was waiting for 

each decision of western politicians and their reactions on his steps. He exploited their 

mistakes. When he faced the real resistance from western allies he returned to his 

positions. Now we can nearly say that his policy was clear and predictable. But in those 

days it was not so easy and thanks to Roosevelt policy, the negotiations after war were 

not constructive.  

The main contribution of my work is summarization facts of influence 

Roosevelt´s and Truman´s policy at the beginning of the Cold War. As a good thing I 

consider the critical view on Roosevelt´s policy. It is fact that is not so common in 

literature. 
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