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Abstrakt (česky) 

Bakalářská práce se zabývá britskou hospodářskou politikou Heathovy konzervativní 

vlády (1970-1974), procesem formulování této politiky během opozičních let 1965-1970 a 

přehodnocením jejích principů roku 1972. Důraz je kladen na problematické aspekty původní 

politiky a na analýzu způsobu, jakým se zkušenost vlády z let 1970-1972 promítla do 

hospodářské politiky v letech 1972-1974. Prostor je věnován i ropnému šoku z roku 1973 a 

hornickým obstrukcím a následné stávce z let 1973-1974 jako významným faktorům 

testujícím životaschopnost nového kurzu. Práce zkoumá, jaký vliv měl obrat z roku 1972 na 

postavení Konzervativní strany mezi voliči a jak se odrazil v pozici lídra strany Edwarda 

Heathe. 

 

Abstract (in English): 

Bachelor thesis concerns itself with British economic policy of Conservative Heath 

government (1970-1974), the process of formulation of this policy during years in opposition 

1965-1970 and reassessment of its principles in 1972. The emphasis is put on problematic 

aspects of the original policy and the analysis of a way how the experience from years 1970-

1972 was reflected in the economic policy in years 1972-1974. There is also a scope given to 

an oil shock in 1973 and miner’s overtime ban and subsequent strike in 1973-1974 as they are 

important factors testing the viability of the new direction of the economic policy. Thesis 

further examines the effects of the U-Turn in economic policy of the Conservative Party on its 

position among voters and the position of the leader of the party Edward Heath. 
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Úvod 

Konzervativní kabinet Edwarda Heathe z let 1970-1974 proslul na poli domácí 

politiky zejména zásadním přehodnocením své hospodářské politiky uprostřed funkčního 

období. Ačkoli v letech 1970-1972 prosazoval neoliberálnější přístup, než bylo v Británii 

poválečného období do té doby obvyklé, a v rámci proklamované „tiché revoluce“ se snažil 

mírnit zasahování státu do chodu britského hospodářství, po roce 1972 se de facto vrátil 

k politice předchozí labouristické vlády, proti níž se původně vymezoval. Tento obrat byl 

později hořce vnímán ze strany thatcherovců; nové vedení Konzervativní strany se pokusilo 

odstranit politický odkaz Heathovy éry ze stranické historie jako omyl. „Lady’s not for 

turning,“ je jeden z nejslavnějších výroků odkazující k událostem z roku 1972. 

Animozitu mezi Heathem a Thatcherovou je však třeba vnímat také jako střet dvou 

koncepcí, z nich každá měla v Konzervativní straně své místo, a dvou odlišných chápání role 

politika. Margaret Thatcherová svou vládou „posloužila“ historii a trvale a výrazně proměnila 

Velkou Británii; Heath jako stoupenec myšlenky „jednoho národa“ byl spíše politikem 

„všedního dne“. Ačkoli na počátku svého funkčního období hovořil o revoluci (jakkoli 

o tiché), když nepřinášela rychlé výsledky, odklonil se od velkých záměrů a snažil se 

zabezpečit Brity před nejaktuálnější hrozbou: nezaměstnaností. 

Jeho „tragédií“ byl fakt, že 70. léta, pokud jde o ekonomiku Spojeného království, 

„všedními dny“ příliš neoplývala. Hospodářské výsledky Velké Británie se horšily již od 60. 

let; nadcházel konec keynesiánské éry a na stavu Británie se dále podepisovala špatná situace 

na mezinárodním trhu. Právě okolnostem, kterým musel neoliberální i „konsenzuální“ kurz 

Heathovy vlády čelit, se zabývá tato práce. Snažila jsem se analyzovat podobu hospodářské 

politiky a tlaky, které na ní byly vyvíjeny, její problematické aspekty a její politické 

a ekonomické důsledky. 

 

Struktura práce 

V úvodní kapitole jsem stručně shrnula zásady poválečné „konsenzuální“ politiky 

a důvody, proč se tato stala zdrojem kritiky a objektem snah o revizi. Soustředila jsem se 

přitom na hospodářskou politiku, která má pro práci význam, a snažila se zhodnotit 

problematické aspekty čtyř jejích charakteristických rysů – smíšené ekonomiky, keynesiánství 

a závazku plné zaměstnanosti, posilování role odborových svazů a budování státu blahobytu. 

Na úrovni každé z těchto linií se Heathova vláda pokoušela prosadit změny. 

Obdobím, ve kterém tak činila, se zabývám ve druhé kapitole. Rozdělila jsem ji 

všeobecnými volbami z roku 1970 na období 1965-1970, kdy Heath vedl Konzervativní 
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stranu v opozici, a na období 1970-1972, kdy konzervativci vládli. V části věnované 

stínovému kabinetu vysvětluji vývoj neoliberálních myšlenek v oficiální rétorice strany a 

důvody k přijetí nového kurzu. Volbám z roku 1970 jsem poskytla v práci prostor, především 

abych ukázala, do jaké míry tento kurz motivoval britský elektorát volit opozici. V hlavní 

části druhé kapitoly pak analyzuji konkrétní politiku, prostřednictvím které se Heathova vláda 

v letech 1970-1972 snažila naplnit své neoliberální sliby o „tiché revoluci“, a problematické 

okolnosti, jež prosazování této politiky provázely. 

Třetí kapitola začíná shrnutím situace roku 1972 a analýzou příčin, které vedly 

k přehodnocení vládní hospodářské politiky. Dále jsem se zabývala podobou obratu 

a hlavními rysy hospodářské politiky v letech 1972-1974, především státní podporou Upper 

Clyde Shipbuilders, Barberově boomu, tripartitním jednáním a nastolením plošné statutární 

mzdové a cenové politiky. Zároveň zde uvádím slabiny této politiky, které jsou dále 

rozebrány v druhé části kapitoly, kdy kvůli ropnému šoku z roku 1973 a stávce horníků 

nabraly na zřeteli. Analýzu neúspěchu konzervativního přístupu z let 1972-1974 končím 

volbami z roku 1974, po nichž se Heath musel vzdát premiérského křesla. 

Čtvrtá kapitola je analýzou postavení Edwarda Heathe uvnitř Konzervativní strany 

od roku 1965, kdy byl zvolen lídrem strany, do roku 1975, kdy musel z čela strany odejít. 

Snažila jsem se zde především ukázat, nakolik se opozice proti němu formulovala ve vztahu 

k vládní politice a obratu v ní a na kolik za vítězstvím Margaret Thatcherové ve stranických 

volbách roku 1975 stály ideologické rozpory a nakolik jiné důvody. 

 

Rozbor literatury a pramenů 

Práci jsem opřela především o sekundární literaturu. Z primárních zdrojů jsem čerpala 

především z Hansards, popřípadě Cabinet’s papers, volebních manifestů a přepisů 

politických projevů, okrajově též z britského tisku, konkrétně z The Times a The Spectator.  

Využila jsem také materiály o událostech kolem Upper Clyde Shipbuilders zpřístupněné 

Národním archivem v rámci uvolňování dokumentů roku 2002. Z vydaných pramenů jsem 

měla k dispozici paměti Edwarda Heathe (The Course of My Life), Margaret Thatcherové 

(The Path to Power) a Reginalda Maudlinga (Memoirs) a deníky Tonyho Benna 

v jednosvazkové verzi krácené Ruth Windstoneovou (Benn Diaries). 

Ze sekundární literatury se celému pojímanému období věnuje Campbellova biografie 

Edwarda Heathe (Edward Heath: A Biography), zahrnující většinu Heathova života. Kapitoly 

o letech, kdy stál Heath v čele Konzervativní strany, jsou velmi vyčerpávající a přínosné 
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především snahou relativizovat některé mýty, které kolem jeho osobnosti a jeho politiky 

vznikly. 

Kniha Martina Holmese The Failure of the Heath Government, poprvé vydaná 

pod názvem Political Pressure and Economic Policy: British Government 1970-1974, se 

zabývá hospodářskou politikou Heathova vládního kabinetu. Exaktně zkoumá ekonomické 

důsledky vládních kroků a jejich politické konsekvence. 

State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970-1974 Dominica Sandbrooka se 

zabývá stejným obdobím, ale v širším kontextu. Kromě politických témat obsahuje kapitoly 

o kultuře apod., které jsem ve své práci nevyužívala. Kniha se snaží reflektovat události první 

poloviny 70. let především prostřednictvím živých detailů. 

Celým 70. létům je věnována kniha Andyho Becketta When the Lights Went Out: 

What Really Happened to Britain in the Seventies. Kniha přispívá k obrazu Británie 

ve sledovaném období především autorovými rozhovory s pamětníky a autentickými záznamy 

z míst, která byla pro dění v 70. letech zásadní. 

Sborník British Economic Policy 1960-74, jenž editoval F. T. Blackaby, kromě 

narativního popisu vývoje hospodářské politiky v uvedených letech přináší články tematicky 

věnované vždy jedné části hospodářské politiky, jmenovitě státním výdajům, rozpočtové 

politice, monetární politice, politice na podporu platební bilance, mzdové politice, plánování, 

průmyslové politice, politice směrem ke znárodněným podnikům, obchodní politice 

a pracovněprávní politice. Jednotlivé příspěvky jsou velmi podrobné. 

Další sborník, editovaný Stuartem Ballem a Anthony Seldonem, je nazvaný The Heath 

Government 1970-74: A Reappraisal. Také obsahuje tematicky rozlišené příspěvky, z nichž 

se k mé práci vztahovaly především Cairncrossova The Heath government and the British 

economy, Taylorovy The Heath government, industrial policy and the ‘New Capitalism’ a The 

Heath government and industrial relations: myth and the reality, Loweova The social policy 

of the Heath government a Ballova The Conservative Party and the Heath government. 

Čerpala jsem také z knih z řady Making Contemporary Britain, kterou editují Anthony 

Seldon a Peter Hennessy a která si klade za cíl reflektovat různé aspekty britské politiky 

po roce 1945. Sem patří The British Economy Policy since 1945 od Aleca Cairncrosse, 

Ballova The Conservative Party since 1945, Batlerovy British general elections since 1945, 

Glennersterova British social policy since 1945, Consensus politics from Attlee to Major 

Kavanagha a Morrise a Taylorova The Trade Union Question in British politics. 

Dále jsem využila literaturu postihující Heathovu vládu nebo události k ní vztažené 

v širším období (Ruling Performance; Masters of the Universe; Choosing the Tory Leader) či 
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naopak zabývající se vládou z konkrétního pohledu (Governing in Hard Times; British 

Incomes Policy, 1972-1974). 
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První kapitola  

Poválečný konsenzus, uspořádání Británie v letech 1945/1951-1979 

 

1.1 Nástup poválečného konsenzu 

1.1.1 Británie na konci války 

Vyčerpávající zápas s nacistickým Německem z let 1939-1945 Británii změnil. Síly 

národní ekonomiky se na čas napřely proti Hitlerovi s cílem ubránit se mu – a potom – porazit 

ho; právě za tím účelem válečný kabinet Winstona Churchilla omezil tradiční tržní orientaci 

britského hospodářství. Centrálnímu plánování náleželo spravovat a rozmisťovat vzácné 

zdroje – suroviny a dělníky.
1
 Než v létě 1945 boje skončily a Británie vyvázla na straně 

vítězů, zanechala tato procedura nejenom stopu v lidském uvažování o roli státu, ale také 

znásobený počet státních úředníků.
2
 

Následující vývoj Velké Británie, kterému válka otevřela cestu, je často označován 

termínem „poválečný konsenzus“. Do jaké míry byl skutečně konsenzuální, respektive byl-li 

konsenzuální více než jiné etapy britských dějin, je mezi historiky předmětem sporu.
3
 Nade 

vší pochybnost ale zůstává, že se britská politika následujících dekád opírala o jiné pilíře 

než politika předválečná či politika dnešní, a že se proto období hrubě vymezené lety 1945-

1979 v mnoha rysech odlišovalo od období jemu předcházejícímu i po něm následujícím. 

Kromě zesílené role státu a početnější byrokracie k novému uspořádání přispěla válka 

i ohlasem, který se v jejím průběhu dostal některým myšlenkám. Ve státní správě působili tzv. 

keynesiáni – sám John Maynard Keynes pracoval na ministerstvu financí, ale v mnoha 

ohledech významnější byli jeho následovníci v ekonomické sekci válečného kabinetu. Tzv. 

Beveridgeova zpráva stála na počátku systematické debaty o poválečné budoucnosti země.
4
 

Ještě důležitější byly změny na politicko-stranickém poli. Zatímco Churchill dohlížel 

na zahraniční a válečné záležitosti, v rámci jeho koaliční vlády mu jako pozdější hlavní 

soupeř definitivně dorostla Labouristická strana,
5
 jejíž síla se poprvé naplno projevila 

ve všeobecných volbách roku 1945. 

                                                        
1 HOWLETT, W. P., New Light through Old Windows: A New Perspective on the British Economy in 

the Second World War [on-line], London 1992 [2014-02-03]. Dostupné z: 

http://eprints.lse.ac.uk/22462/1/02_92.pdf. S. 2. 
2 O změně početního stavu britských úředníků dobře vypovídá graf dostupný z: 

http://www.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2011/12/Q3-2011-stats-chart.png.  
3 Srv. KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics from Attlee to Major, Cambridge 1994, s. 

10-14. 
4 ADDISON, P., The Road from 1945, in: HENNESSY, P. – SELDON, A. (ed.), Ruling Performance: 

British Government from Attlee to Thatcher, Oxford 1989, s. 14.  
5 Významným krokem bylo zejména jmenování Ernesta Bevina ministrem práce (r. 1940). 

KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics from Attlee to Major, Cambridge 1994, s. 16. 

http://eprints.lse.ac.uk/22462/1/02_92.pdf
http://www.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2011/12/Q3-2011-stats-chart.png
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1.1.2 Attlee, Churchill a poválečné uspořádání Británie 

Červencové volební vítězství labouristů bylo překvapením. Ještě více překvapil 

rozměr jejich vítězství – z původních 166 zvýšili počet svých poslaneckých mandátů na 393. 

Clement Attlee se tak stal prvním labouristickým premiérem s jasnou většinou v Dolní 

sněmovně.
6
 Drtivá převaha umožnila straně uskutečnit své plány, nastíněné ve volebním 

manifestu „Pojďme čelit budoucnosti“ (Let us Face the Future). Pod její vládou se Británie 

vydala cestou mezi tržním kapitalismem a státním socialismem,
7
 na níž zůstala další tři a půl 

desetiletí.   

Otázkou bylo, jak na tuto změnu zareagují opoziční konzervativci. V tzv. „Průmyslové 

chartě“ (Indrustrial Charter) z roku 1947 se novému kurzu dostalo souhlasu, ačkoliv členové 

Konzervativní strany zůstávali nedůvěřiví ke znárodňování i ke znárodněné ekonomice
8
 

a po svém volebním vítězství roku 1951 vrátili některá odvětví zpět do soukromých rukou. 

Přesto se Winston Churchill nepokusil společenský příklon doleva zvrátit, a ačkoliv se 

v průběhu dalších desetiletí srážely obě politické strany ohledně mnoha záležitostí, hlavní 

rysy poválečných let byly ustanoveny a potvrzeny a panovala nad nimi v zásadě politická 

shoda. Konzervativci se v některých ohledech ideologicky vrátili ke svým kořenům z dob 

Benjamina Disraeliho a k umírněné sociální politice, pozvolna rozvolňující hranici mezi tzv. 

dvěma národy Velké Británie – chudými a bohatými.
9
 

 

1.2 Obsah poválečného konsenzu 

Sledujeme-li prvky, které společně prolínaly do programů jak konzervativních, tak 

labouristických vlád poválečné éry, objevíme je v mnoha odvětvích politiky. Podobné rysy 

můžeme nalézat v politice zahraniční či v politice regulující školství; já se v této kapitole 

budu věnovat těm aspektům poválečného konsensu, které úzce souvisely s hospodářstvím 

Velké Británie. Právě trendy smíšené ekonomiky, závazku plné zaměstnanosti, budování státu 

blahobytu a zesilování role odborových svazů, které jsou pro období let 1945-1979 

                                                        
6 Konzervativní strana v novém parlamentu držela 213 křesel (oproti předchozím 398), propad 

zaznamenali i liberálové (z 18 na 12 křesel). Po roce 1918 se jednalo o největší změny v Dolní sněmovně, i když 

je nutné vzít v úvahu, že se předchozí všeobecné volby konaly o deset let dříve, roku 1935. Více k volbám viz: 

BUTLER, D., British general elections since 1945, Oxford 1995, s. 8. 
7 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics from Attlee to Major…, s. 6. 
8 Tamtéž, s. 25. 
9 Rozdělení britského národa na dva národy, jež spolu nemají nic společného, tedy na národ chudých 

a národ bohatých, pochází původně z Disraeliho (premiér v letech 1868, 1874-1880) knihy „Sybila“ (Sybil, or: 

the Two Nations, 1845). Odtud také pochází označení konzervativní ideologie „jednoho národa“, prosazující 

sociální reformismus. Více o vztahu Sybily ke konzervativní ideologii například: ARNOLD, D., Cultural 

Identities and the Aesthetics of Britishness [on-line], New York 2004 [2014-02-16], s. 87-98. Částečně dostupné 
z: http://www.google.cz/books?id=WfmC9qWNYdMC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false 



14 
 

charakteristické, se postupně stávaly předmětem kritiky a jsou spojovány s relativním 

úpadkem Spojeného království v 60. a především v 70. letech. Reakcí na ně se spoluutvářel 

program Konzervativní strany po nástupu Edwarda Heathe na post stranického předsedy 

a v jejich středním proudu strana, s nadsázkou řečeno, „klouzala zpět“. 

 

1.2.1 Smíšená ekonomika 

Znárodnění některých odvětví průmyslu plánovala Labour Party již od roku 1918, kdy 

do jejího programu pronikl tzv. Článek IV.
10

 V poválečné době našlo veřejné vlastnictví 

opodstatnění ve snaze znovu postavit na nohy válkou vyčerpanou britskou ekonomiku, mírnit 

„dravost“ kapitalismu a koordinovat těžbu strategických surovin.
11

 Attleeho vláda se chopila 

příležitosti, a když labourističtí ministři roku 1951 opouštěli své úřady, podléhala veřejnému 

vlastnictví pětina veškerého britského průmyslu a obchodu.
12

 

Stát převzal zodpovědnost za Bank of England,
13

 železniční, automobilovou a nákladní 

dopravu, civilní letectví, elektroenergetiku, plynárenství a výrobu železa a oceli.
14

 Ačkoliv 

Konzervativní strana chovala k nacionalizaci téměř instinktivní odpor, když se roku 1951 

chopila moci, nepodnikla proti ní příliš konkrétních kroků. Do soukromého vlastnictví se 

vrátily železářství a ocelářství a autodoprava, ve všech ostatních odvětvích bylo přijato 

vlastnictví veřejné.
15

 

Poválečné vlády spravovaly jim nově podléhající průmysl prostřednictvím státních 

podniků. Ministři příslušných ministerstev tyto podniky kontrolovali pomocí rady, jejíhož 

předsedu i jejíž členy jmenovali. Směli určovat širší program, často ale intervenovali spíše 

v politických než ekonomických zájmech.
16

 

Ačkoliv ministři neměli přímý vliv na řízení podniků v soukromém vlastnictví, 

po roce 1945 v nich začala vláda se zvýšenou intenzitou zasahovat nepřímo. Od 60. let měla 

v tomto ohledu v rukou mocný nástroj v podobě „mzdové politiky“ (incomes policy), jež 

                                                        
10 Překvapivě to byla Konzervativní strana, která byla zodpovědná za první znárodňování v britské 

ekonomice. Vláda z let 1924-1929 převzala kontrolu nad BBC a nad dodávkami elektřiny. Více srv. 
KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics from Attlee to Major, Cambridge 1994, s. 23. 

11 Uhelný průmysl například byl před svým znárodněním roku 1946 rozdroben mezi stovky malých 

nezávislých společností a obě velké politické strany připouštěly, že je pro výkonnost odvětví větší vnitřní 

spolupráce nutná, ačkoliv preferované metody se lišily. Srv. MURPHY, M. E., Nationalization of British 

Industry, in: The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienned'Economique et de 

Science politice [on-line], Wiley 1952, vol. 18, no. 2, s. 148-149 [ 2014-02-01]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/138140 prostřednictvím databáze JSTOR. 
12 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics from Attlee to Major…, s. 26. 
13 Bank of England také nově získala pravomoci nad ostatními bankami. Srv. MURPHY, M. E., 

Nationalization of British Industry…, s. 148. 
14 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics…, s. 24. 
15 Tamtéž, s. 25. 
16 Tamtéž. 

http://www.jstor.org/stable/138140
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umožňovala intervenovat ve sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a mírnit mzdové 

požadavky odborových svazů, tlačících se vzrůstající měrou na libru. Politika se skládala 

ze tří komponent – z normy, ze souboru pravidel, podle nichž se rozhodovalo o mzdových 

požadavcích, a z nezávislého orgánu, který vynášel jednotlivá rozhodnutí.
17

 

 

1.2.2 Keynesiánství a plná zaměstnanost 

Zavedení mzdové politiky reagovalo na tíživý problém inflace klíčící v jádru 

poválečného konsenzu již od jeho počátků. Nejprve nebyl zcela zřetelný, ale narůstal 

paralelně s procesem selhávání zásad keynesiánské politiky a v druhé polovině 70. let dosáhl 

obrovských rozměrů. 

Děsivá zkušenost s průběhem a důsledky velké hospodářské krize 30. let se stala 

impulzem k přehodnocení dosavadního přístupu k otázce práva na práci. V britské společnosti 

sílily obavy, že s končící válkou ubude pracovních míst a míra nezaměstnanosti, během 

válečných let zcela zanedbatelná, prudce vzroste. Zdálo se, že lék nabízí kniha ekonoma 

Johna Maynarda Keynese „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“ (General Theory of 

Employment, Interest and Money) poprvé vydaná roku 1936.
18

 

Keynesovo řešení vtisklo státu do ruky nástroje, jejichž prostřednictvím měla vláda či 

státní správa zasahovat do chodu ekonomiky a v případě recese intervenovat ve prospěch 

vyšší poptávky, a to navýšením státních investic, daňovými škrty či snižováním úrokové 

míry.
19

 Udržení plné zaměstnanosti se nově zdálo nejenom možné, ale pod tlakem vzpomínek 

na 30. léta i nutné. Závazek intervenovat ve prospěch zachování či vytvoření pracovních míst 

v případě potřeby na sebe braly všechny vlády 50. a 60. let. 

Metody keynesiánství nicméně nedokázaly zamezit ekonomickým cyklům neustále se 

střídajících boomů a recesí, u jejichž kořenů stála především snaha udržet stabilní kurz libry 

bez ohledu na její reálnou hodnotu a ochrana platební bilance.
20

 Nevypočitatelným se také 

ukázal vztah mezi zaměstnaností a inflací. Již roku 1955 věnovala konzervativní vláda 

                                                        
17 Bývalo zvykem, že nová vláda zrušila orgán zděděný po vládě předchozí, takže se názvy porůznu 

měnily. Konzervativní vláda ustanovila Nation Incomes Commission (NIC), zrušenou labouristickou vládou 

a nahrazenou National Board for Prices and Incomes (NBPI). Konzervativní vláda roku 1970 zrušila NBPI 

a později vytvořila Pay Board (PB), rozpuštěný druhou Wilsonovou vládou roku 1974. Více viz BLACKABY, 

F. T., Incomes Policy, in: BLACKABY, F. T. (ed.), British economic policy 1960-74, Cambridge 1978, s. 362-

366. 
18 JONES, D. S., Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the birth of neoliberal politics, 

Princeton 2012, s. 24. 
19 Nebyl to ovšem sám Keynes, který ospravedlňoval široké státní zásahy do ekonomiky. Tato myšlenka 

vykrystalizovala až ve druhé generaci keynesiánů, která obecně mnohem více důvěřovala schopnosti státu 

porozumět všem složitým aspektům hospodářského vývoje a včas na ně reagovat. JONES, D. S., Masters of the 

universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics, Princeton 2012, s. 25. 
20 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics from Attlee to Major, Cambridge 1994, s. 38. 
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nemalou pozornost znepokojivému dokumentu „Ekonomické důsledky plné zaměstnanosti“ 

(Economic Implication of Full Employment), ukazujícímu, že od doby války vzrostly ceny 

o polovinu, a to především kvůli rostoucím požadavkům odborových svazů.
21

 Přes snahy 

regulovat mzdy a ceny shora inflace stále rostla, až přesáhla únosnou mez, a nalezení 

nějakého řešení se stalo tak úzkostně potřebné, že druhá Wilsonova vláda upřednostnila tuto 

otázku před otázkou pracovních míst a přijala ji jako hlavní závazek své doby.
22

 Tehdy již 

bylo zjevné, že s každým ekonomickým cyklem je třeba větších finančních pobídek 

na překonání recese, a přesto na konci zůstane vždy o něco vyšší míra nezaměstnanosti.
23

 

V letech 1945-1970 její roční hodnota nikdy nepřekročila 3 %,
24

 ale v pozdních 60. letech se 

Británie ponořila do stagflace a keynesiánská politika, tak dlouho opatrovaná premiéry 

a ministry, se ukázala nefunkční.
25

 

 

1.2.3 Posílení odborových svazů 

Během válečných let si odborové svazy vydobyly respekt a jejich roli v boji proti 

nacistickému Německu ocenil nejen Clement Attlee, ale, do jisté míry, i Winston Churchill.
26

 

Proměněný postoj širší veřejnosti jim otevřel nové možnosti. Zlomovým okamžikem v jejich 

vzestupu se nezbytně stalo vítězství labouristů roku 1945; odbory i strana k sobě byly 

připoutány předivem společných zájmů, společnou silovou základnou i reálnými finančními 

pouty.
27

 Nejznatelnějším příspěvkem k „osvobození“ odborových svazů bylo následné zrušení 

legislativy z roku 1927, která stavěla mimo zákon solidární stávky, ztěžovala realizaci 

protestních hlídek a znemožňovala přidružení odborů státní správy k odborové centrále 

Trades Union Congress (TUC).
28

 Odbory byly včleněny do rozhodovacích procesů a, slovy 

sira Waltera Citrinea, přešly z éry propagandy do éry zodpovědnosti.
29

 

                                                        
21 GLENNERSTER, H., British social policy since 1945, Malden 2000, s. 75. 
22 Ačkoliv Wilson označoval inflaci za „matku nezaměstnanosti“ a v tomto ohledu neztrácelo téma 

zaměstnanosti na důrazu. Více o Wilsonově přístupu k inflaci srv. například BO YUNG, K., The Role of 

Political Ideology in the Policy Development of Personal Social Services from 1960s to 2000s Britain [on-line], 
2008, s. 49-51 [2014-02-20]. Částečně dostupné z: 

http://www.boyung.net/docs/Ideology_and_policy_development_c2_reviewing%20Old%20Labour.pdf. 
23 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics…, s. 38. 
24 Tamtéž, s. 37. 
25 Tamtéž, s. 40. 
26 TAYLOR, R., The Trade Union Question in British politics: Government and Unions since 1945, 

Cambridge 1993, s. 29. 
27 120 členů nového parlamentu a 5 členů Attleeho kabinetu bylo sponzorováno odborovými svazy. 

KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics from Attlee to Major, Cambridge 1994, s. 51-52. 
28 Trade Disputes Act a Trade Unions Act prosadila Konzervativní strana v reakci na generální stávku 

z roku 1926. KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics…, s. 52. 
29 TAYLOR, R. The Trade Union Question…, s. 30. 

http://www.boyung.net/docs/Ideology_and_policy_development_c2_reviewing%20Old%20Labour.pdf
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Nové pole působnosti, které se před odborovými předáky rozprostíralo, mohlo být 

omezeno s pádem labouristů, nicméně se tak nestalo. Konzervativní strana se již v opozici 

zavázala nevracet se k politice z roku 1927,
30

 a ačkoliv „Průmyslová charta“ nebyla 

k soudobým odborářským praktikám zcela nekritická, nedeklarovala žádnou výraznější snahu 

ubrat odborářům něco z jejich nově nabyté síly a fakticky vzato požehnala rozrůstání členské 

základny svazů.
31

 Během Churchillovy druhé vlády zastoupení odborů ve vládních poradních 

výborech ještě vzrostlo
32

 a tripartitní jednání se stalo charakteristickým rysem poválečné 

éry.
33

 

Konzervativní stranu k vstřícnému přístupu vedl nejspíše zejména pragmatismus – 

vládnout spolu s odbory bylo snazší než vládnout odborům navzdory. Model se začal rozpadat 

až v 60. letech, kdy se začínala měnit mocenská struktura uvnitř odborové organizace 

a zanikalo klasické uspořádání odshora dolů. S tím, jak posilovaly pozice radikálněji 

založených zástupců podniků na úkor umírněných odborových předáků, se stávala spolupráce 

stále obtížnější. Příznačným symbolem byl v tomto ohledu generální tajemník Transport and 

General Workers' Union (TGWU)
34

 Frank Cousine, který prosazoval decentralizaci 

ve vyjednávání a iniciaci mzdových požadavků přenechával nejnižším patrům odborové 

hierarchie.
35

 

S postupujícím časem se odkrývaly problematické stránky nově uzavřeného 

partnerství mezi vládou a svazy. Mzdové požadavky de facto neomezované klasickými silami 

volného trhu způsobovaly v Británii inflaci vyšší než v zemích EHS, navzdory tomu, že růst 

britské ekonomiky byl pomalejší. Proto se vynořila snaha omezit fungování odborových 

svazů legislativním rámcem. Tato snaha provázela politiku obou stran a je ji tudíž nutné 

započítat do sféry „poválečného konsensu“.
36

 

                                                        
30 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics…, s. 53. 
31 Charta se stavěla za potlačení nelegálních stávek, což v důsledcích znamená posílení špiček 

odborových svazů oproti zástupcům jednotlivých podniků. Jednotnost odborů usnadňovala jejich vyjednávání s 

vládou. Konzervativní strana se v tomto dokumentu nepostavila za zrušení praktiky uzavřených podniků (closed 

shops; smlouva, podle které se zaměstnavatel zavazuje zaměstnat pouze člena odborů a jeho zaměstnání je 

později vázáno na toto členství; zrušeno M. Thatcherovou), jakkoliv se hlásila k dobrovolnému pojetí členství ve 

svazích. TAYLOR, R. The Trade Union Question…, s. 70. 
32 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics…, s. 56. 
33 ADDISON, P., The Road from 1945, in: HENNESSY, P. – SELDON, A. (ed.), Ruling Performance: 

British Government from Attlee to Thatcher, Oxford 1989, s. 6. 
34 Transpor and General Worker’s Union, největší odborový svaz ve Velké Británii. Z jeho vedení 

vzešel například Ernest Bevin, významný labouristický politik válečných a poválečných let. 
35 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics…, s. 57. 
36 Tamtéž, s. 61-63. 
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1.2.4 Stát blahobytu 

Ještě před koncem války vzbudila v britské společnosti velký zájem tzv. 

„Beveridgeova zpráva“ (Beveridge Report) z roku 1942. Nesla v sobě příslib vybudování 

státu blahobytu (welfare state), nového uspořádání skýtajícího všem obyvatelům ostrovního 

státu „životní jistoty“. Ačkoliv pozdější reformy ne vždy odpovídaly Beveridgem načrtnuté 

vizi a postupy a konkrétní provedení se mnohdy odlišovaly,
37

 podařilo se labouristické vládě 

v krátkém čase uvést principy státu blahobytu do praxe. Legislativa navržená jejími ministry 

pak bez větších změn přetrvala téměř čtyři dekády.
38

 

Kromě závazku plné zaměstnanosti se Britové ze strany státu nově těšili záchranné síti 

finanční výpomoci pro případ výpadku příjmů v důsledku nemoci, ztráty práce, stáří, 

ovdovění a jiných životních událostí.
39

 Pomocí znárodněných nemocnic zajišťoval stát 

centrálně bezplatné základní zdravotní služby, nezávislé na vůli jednotlivých místních orgánů, 

ale relativně jednotné a s relativně srovnatelnou úrovní. Také byly podniknuty alespoň 

základní kroky k rovnějšímu přístupu ke vzdělání.
40

 

Ačkoliv v nemocnicích zůstala tzv. soukromá lůžka a nikdy nebyly zrušeny elitní 

soukromé školy (tzv. public schools),
41

 život v Británii se v mnoha ohledech proměňoval. 

Nového kurzu se držely obě strany, byť každá volila pro jeho obhajobu jinou rétoriku. 

Zatímco představitelé labouristů hovořili o solidaritě a sociální spravedlnosti, konzervativci 

volili spíše obraty jako rovnost příležitostí a ochrana zájmů daňových poplatníků. Z jejich 

strany také vycházela snaha o větší selektivitu v přerozdělování financí.
42

 

Státu blahobytu se dostávalo kritiky nejenom zprava a ze strany marxistů, kteří 

odsuzovali labouristy za jejich příklon na „stranu kapitálu“; nemalá část nespokojenosti 

pocházela i od umírněných levicových intelektuálů. Ti argumentovali, že přerozdělování 

peněz nesměřuje vždy odshora dolů, ale někdy právě naopak. Například z bezplatného 

vzdělávání či úlev na hypotékách těžily spíše střední vrstvy než dělníci.
43

 

Nesporným faktem se staly vzrůstající výdaje státu na pokrytí nově garantovaných 

sociálních práv. Jen v letech 1961-1975 vzrostl podíl státních výdajů na hrubém domácím 

                                                        
37 GLENNERSTER, H., British social policy since 1945, Malden 2000, s. 2. 
38 Tamtéž, s. 3. 
39 Tamtéž, s. 5. 
40 K reformě školského systému tamtéž, s. 50-58. 
41 Více o debatě nad osudem soukromých škol tamtéž, s. 128-129. 
42 KAVANAGH, D. – MORRIS, P., Consensus politics from Attlee to Major, Cambridge 1994, s. 77. 
43 Tamtéž, s. 78. 
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produktu z 35 na 45 %. Pokles rychlosti ekonomického růst v polovině 70. let vytvořil tlak 

na zvyšování daní a poplatků.
44

 Vyšší selektivita se stávala potřebnější a potřebnější. 

 

1.3 Poválečný konsenzus a úpadek 

Není snadné odlišit, do jaké míry se pozdní léta poválečného konsenzu s relativním 

úpadkem britského hospodářství pouze časově překrývala a do jaké míry mezi obojím 

existovala kauzální souvislost.
45

 Na konci 60. let se ale v zemi začal šířit pochmurný pocit 

rostoucí ekonomické zaostalosti. Evropské hospodářské společenství, které od dob války 

bez účasti Británie vzniklo na kontinentě, dosahovalo mnohem většího hospodářského růstu 

a i pokud jde o ostatní ekonomické ukazatele, Británie ztrácela krok.
46

 

Do chodu státem řízených podniků zasahovaly politické tlaky, jež je držely při životě 

i tehdy, kdy už jim dávno „došel dech“ a kdy bylo třeba velkých finančních injekcí, aby se 

zachránily před bankrotem. Odborové svazy přicházely s novými požadavky na zvýšení mezd 

a britské výrobky v mezinárodním měřítku ztrácely na konkurenceschopnosti. Rostla inflace 

a nezaměstnanost a vše pozvolna spělo k „zimě nespokojenosti“ (winter of discontent) 

na přelomu let 1978 a 1979. 

Poslední dny poválečného konsenzu zahájilo 17% navýšení mezd pracovníků 

Fordových závodů. Ačkoliv tak prudký vzrůst byl v rozporu s vládními opatřeními, Dolní 

sněmovna odmítla podpořit sankce namířené proti Fordovi. Tím povzbudila dělníky 

a zaměstnance ve veřejné sféře po celé zemi ke stávkám za zvýšení jejich platů přes vládou 

stanovený limit. Po porážce vlády následoval nárůst inflace, Britové zároveň začali být silně 

nespokojení se stavem svého státu.
47

 

V této době již mělo keynesiánství alternativu v monetarismu a nad poválečným 

konsenzem již nepanovala shoda: v čele Konzervativní strany stála od roku 1975 Margaret 

Thatcherová. 

                                                        
44 Tamtéž, s. 79. 
45 Tamtéž, s. 18. 
46 CAIRNCROSS, A., The British Economy since 1945: Economy Policy and Performance 1945-1990, 

Cambridge 1992, s. 174-177. 
47 Tamtéž, s. 223. 
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Druhá kapitola  

Tichá revoluce: Heathův stínový kabinet a vláda v letech 1970-1972  

 

2.1 Evoluce selsdonského člověka, opoziční léta 1965-1970 

V atmosféře poválečného konsenzu politicky vyrůstal Edward Heath. V parlamentu 

zasedl poprvé ještě na sklonku Attleeho vlády. Winston Churchill z něj po říjnových volbách 

1951 učinil jednoho ze svých whipů. V letech 1955-1959 již zastával funkci hlavního whipa. 

Harold Macmillan jej přivedl do kabinetu, kde Heath po několika měsících vyměnil post 

ministra práce za místo na ministerstvu zahraničí.
48

 Když jeho strana pod vedením lorda 

Homea přešla po dlouhém období u moci do opozice, konzervativci ho postavili do svého 

čela.
49

 

Heath se stal ústřední postavou nejprve stínového a později vládního kabinetu.
50

 Spolu 

s tím se nad ním ale „stahovala mračna“ – hned jeho první střet s předsedou vlády, Haroldem 

Wilsonem, ukázal, že se Heath svému labouristickému protějšku co do charismatu a šarmu 

nemůže rovnat a že nedokáže jeho politiku napadat s dostatečnou účinností.
51

 Zatímco strana 

sledovala svého vůdce se sílícím pocitem zklamání, Edward Heath se pustil do toho, v čem 

vynikal – do mravenčí a tiché práce utváření politického programu a vize Velké Británie.
52

 

Prvním výsledkem usilovné činnosti byl dokument Putting Britain Right Ahead, 

připravený ještě před stranickou konferencí v Brightonu v říjnu 1965. Již do jeho stránek 

prolínají náznaky příslibu opuštění či přehodnocení některých principů poválečného 

konsenzu. Konzervativci v něm slibovali povzbuzení větší soutěživosti v ekonomice 

prostřednictvím daňových pobídek, přechod od přímého k nepřímému zdanění, reformu 

odborových svazů a zvýšení selektivity v rámci státu blahobytu.
53

 Na následné konferenci byl 

tento dojem potvrzen. Heath volal po větším důrazu na „individuální úsilí a podnikavost, 

                                                        
48 Ministrem zahraničí se nově stal sir Alec Douglas-Home, lord Home. Jmenování člena Sněmovny 

lordů na tak významný post vzbudilo vlnu kritiky. Edward Heath, umístěný na ministerstvo jako číslo dvě, měl 

coby člen Dolní sněmovny Homeovo jmenování vyvažovat a zodpovídat za komunikaci ministerstva se 

sněmovnou. Na tomto místě byl zodpovědný za vyjednávání o vstupu Velké Británie do EHS. Více o jmenování 

srv. CAMPBELL, J., Edward Heath: A Biography, London 1993, s. 113-114. 
49 Více o volbě viz čtvrtá kapitola. 
50 RAMSDEN, J., The Prime Minister and the making of policy, in: BALL, S. – SELDON, A. (ed.), The 

Heath Government 1970-74, New York 1996, s. 21. 
51 CAMPBELL, J., Edward Heath: A Biography, London 1993, s. 191. 
52 RAMSDEN, J., The Prime Minister…, s. 23. 
53 CAMPBELL, J., Edward Heath…, s. 203. Do politického plánování Konzervativní strany přirozeně 

zasahovalo více témat než jen ekonomický stav země. Klasický byl důraz na obnovení vyjednávání o vstupu 
do EHS, na stranických konferencích se také hodně diskutovalo o aktuální situaci v Rhodesii. 
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na význam volby pro nás všechny, na potřebu svobody a nezávislosti, abychom se postavili 

na vlastní nohy.“
54

 

O mzdové politice se Putting Britain Right Ahead nezmiňovalo, což podnítilo 

spekulace o příklonu strany ke skutečně neoliberálním zásadám. V pozadí se ale skrývala 

spíše nejednotnost postojů straníků k tomuto tématu. Proti sobě stáli především Enoch Powell 

a Reginald Maudling.
55

 Heathův postoj nebyl vyhraněný, předseda se na prvním místě snažil 

zamezit rozkolu uvnitř strany – zvolil tedy mlčení.
56

 

Na počátku roku 1966 se strana začala systematicky připravovat na všeobecné volby. 

Do politického plánování zasáhlo hledání „nového Beveridge“ – modelu státu blahobytu 

s větším důrazem na kvalitu a možnost volby.
57

 Klíčovým dokumentem strany se stal volební 

manifest „Činy místo slov“ (Action not Words) v podobném duchu a s podobnými tématy 

jako Putting Britain Right Ahead.
58

 

Volby ale byly rozhodnuty ještě před vypuknutím kampaně. Průzkumy veřejného 

mínění vytrvale připisovaly labouristům bezpečnou převahu a Wilsonovi se bez větší námahy 

podařilo zvýšit většinu v Dolní sněmovně z 5 na 96 křesel.
59

 Před Konzervativní stranou se 

otevřel výhled na další léta strávená v opozici. Edward Heath měl zároveň možnost 

beze spěchu proměnit stínový kabinet a formulovat svoji politiku.  

Tématicky politické plánování navázalo na předchozí rok a kladlo stále stejný důraz 

na daňovou reformu a reformu odborových svazů; velký prostor byl věnován též modernizaci 

procesů vládnutí samotných. Ostatní definice nové konzervativní politiky vznikaly 

mimovolně na třecích plochách s politikou labouristů.  

Ve skutečnosti existovaly jen kosmetické rozdíly mezi tím, co prosazoval Heath, 

a tím, co prakticky prováděl Wilson. Když problematické postavení libry, jejíž hodnota byla 

uměle udržována příliš vysoko, konečně a nezbytně vyústilo v listopadu 1967 v devalvaci, 

bylo skoro pozdě. Minimálně od září toho roku, kdy započaly stávky v docích, nemělo smysl 

agónii libry prodlužovat, a kdyby k poklesu její hodnoty došlo dříve, utrpěla by Bank of 

England mnohem nižší ztráty.
60

 Objektem kritiky z řad opozice se ale překvapivě nestalo 

                                                        
54 Projev Edwarda Heathe na stranické konferenci v Brightonu z roku 1965 [on-line]. Dostupné z: 

http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=112 [2014-02-21]. 
55 Oba dva stáli proti Edwardu Heathovi ve volbách stranického lídra v roce 1965. Enoch Powell byla 

výrazná osobnost s vyhraněnými, radikálně pravicovými postoji. Reginald Maudling byl názorově mnohem blíže 

Heathovi. V roce 1970 byl jmenován ministrem vnitra. Abdikoval roku 1972 v souvislosti se skandálem okolo 

společnosti Johna Poulsona. 
56 CAMPBELL, J., Edward Heath…, s. 204. 
57 Tamtéž, s. 207. 
58  Action not Words, http://www.politicsresources.net/area/uk/man/con66.htm 
59 Více k volbám srv. BUTLER, D., British general elections since 1945, Oxford 1995, s. 23-25. 
60 Tamtéž, s. 163-164. 

http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=112
file:///C:/Users/Gigacomputer/Desktop/BcP/%20Action%20not%20Words,
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špatné načasování devalvace, ale devalvace samotná. „Devalvace libry je devalvace lidského 

úsilí,“
61

 hřímal Heath v Dolní sněmovně. Tím de facto zaujal Wilsonův postoj,
62

 popřel 

neoliberální hodnoty a navíc si do budoucna zkomplikoval vlastní postavení. 

Zatímco stínový kabinet pomáhal „pohřbít“ vládní pokus o reformu odborových 

svazů, sám plánoval velmi obdobnou reformu,
63

 a v době, kdy hlasitě kritizoval stahování 

vojáků z impéria, včlenil do svého programu omezení státních výdajů, které takové politice 

odpovídalo.
64

 Wilson coby předseda vlády musel hledat na aktuální problémy konkrétní 

řešení, Heath měl jedno univerzální – neměnit politiku, změnit vládu.
65

 

Něco takové odpovídalo jeho naturelu. Jeho kolegové se shodují, že Heath měl daleko 

k jakékoliv ideologii, že ideologií opovrhoval, a místo ideologických řešení vyhledával řešení 

technická/technokratická. Odtud pramenil jeho důraz na modernizaci státní správy a mašinérie 

moci.
66

 

Tento přístup mu v britské společnosti mnoho obdivu nepřinesl. Zatímco Labour Party 

ztrácela kvůli své politice podporu a konzervativci se v průzkumech veřejného mínění 

od druhého čtvrtletí roku 1967 pohybovali ve vedení, Heath zůstával stále stejně neoblíbený 

a kromě velmi krátké periody na konci roku 1967 v preferencích za Wilsonem zaostával.
67

 

Potřeba najít na Wilsona nějakou účinnou zbraň, skutečnou alternativu k jeho politice, 

odkrýt nějaký fundamentální nedostatek v tom, co činil, s uplývajícím časem sílila. Uvnitř 

toryovské strany navíc docházelo k názorovému štěpení mezi ranými zastánci monetarismu 

a pragmatickými obhájci keynesiánství.
68

 V takové atmosféře se konzervativci na počátku 

roku 1970 sjeli na setkání do hotelu Selsdon Park poblíž Croydonu. 

Úkolem shromáždění bylo prodiskutovat politické plány a zhodnotit chystaný manifest 

strany pro další volby. Rutinní událost ale nabrala nový směr, když se v hotelu nečekaně 

objevili novináři.
69

 „Přáli jsme si, aby tisk informoval o našem setkání, ale nečekali jsme 

                                                        
61 HC Deb 22 November 1967 vol 754 cc1319. 
62 CAMPBELL, J., Edward Heath…, s. 225. 
63 HOLMES, M., Political Pressure and Economic Policy: British Government 1970-1974, Boston 

1982, s. 17-18. 
64 CAMPBELL, J., Edward Heath…, s. 227. 
65 Srv. projev Edwarda Heathe na stranické konferenci v Blackpoolu z roku 1966 [on-line]. Dostupné z: 

http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=113 [2014-02-21]. 
66 SANDBROOK, D., State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970-1974, London 2011, s. 56-

57. 
67 BUTLER, D. – PINTO-DUSCHINSKY, M., The British General Election of 1970, London 1971, s. 

64. 
68 Monetaristický přístup k řešení soudobých problémů prosazoval kromě Enocha Powella i Keith 

Joseph, naopak na straně keynesiánského modelu státních zásahů stál například Reginald Maudling. Více viz 

CAMPBELL, J., Edward Heath…, s. 231. 
69 SANDBROOK, D., State of Emergency…, s. 58. 
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takovou odezvu na politické ideje, které již byly všeobecně dobře známy,“
70

 napsal Heath. 

Protože debata byla teprve ve své polovině, navrhl někdo, že by mohli uspokojit novinářskou 

zvědavost zprávou na téma práva a pořádku. Ačkoliv se ve skutečnosti něco takového 

v Selsdon Park vůbec nediskutovalo, prorazily si dalšího dne právo a pořádek cestu na titulní 

stranu prakticky všech novin.
71

 

V této chvíli se charakter boje mezi labouristy a konzervativci proměnil. Harold 

Wilson opatřil Heathe hanlivou nálepkou „selsdonského člověka“ – bezcitného muže, který se 

zanořil hluboko do řad pravicové politiky. A Heathovi se nové image zalíbilo. Skýtalo mu 

podporu na pravém křídle jeho strany a nabízelo způsob, jak se zásadně vymezit proti vládní 

politice.
72

 V manifestu „Lepší zítřek“ (A Better Tomorrow), který se v Selsdon Park 

připravoval, není o tematice práva a pořádku ani zmínka. Zabývá se obvyklými tématy 

nižšího zdanění, větších vládních úspor a reformy odborových svazů. Odmítá státní kontrolu 

výše mezd. Obsahuje z hlediska budoucího vývoje choulostivé ujištění, že konzervativci se 

drží svých závazků. Kdo hledá, dokáže snad ve vágně formulovaných větách najít i prostor 

pro budoucí politické otřesy.
73

 Ale dojem selsdonského člověka byl již dán. 

 

2.2 Všeobecné volby roku 1970 

Výsledek veškerého dlouholetého úsilí stínového kabinetu závisel na vítězství či 

porážce ve všeobecných volbách. Ve společnosti, znechucené mnoha porušenými sliby 

labouristické vlády a špatnými ekonomickými výsledky Velké Británie, od roku 1967 

převládl příklon ke Konzervativní straně. Ale na přelomu 60. a 70. let britské hospodářství 

ožilo opožděnými důsledky devalvace libry
74

 a spokojenost s vládou stoupla.
75

 Harold Wilson 

naplánoval volby do doby mistrovství světa ve fotbale, na červen 1970, a všechno 

nasvědčovalo tomu, že hlasy voličů pošlou konzervativce na další léta do opozice. 

Do výsledků voleb mohlo zasáhnout cokoli. V pondělí 14. června poslali němečtí 

fotbalisté Brity z mistrovství světa domů, změnilo se počasí, Heath absolvoval úspěšný 

                                                        
70 HEATH, E., The Course of My Life, London 1998, s. 301.  
71 Tamtéž. 
72 SANDBROOK, D., State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970-1974, London 2010, s. 58. 
73 Better Tomorrow, http://www.politicsresources.net/area/uk/man/con70.htm 
74 Rok a půl po devalvaci se žádné zlepšení v platební bilanci neprojevilo a někteří již začali 

pochybovat, že se vůbec kdy projeví. Teprve v prvním čtvrtletí roku 1969 vykázala platební bilance přebytek. 

Srv. BLACKABY, F. T., Narrative, 1960-74, in: BLACKABY, F. T. (ed.)., British Economy Policy 1960-74, 

Cambridge 1978, s. 43, 49. 
75 THATCHER, M., The Path to Power, London 1995, s. 161. 
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televizní přenos a především, byla zveřejněna květnová čísla o stavu britské ekonomiky. 

Měsíční deficit Británie dosáhl po několika klidných měsících výše 31 milionů liber.
76

  

Dne 18. června proběhly volby. Ještě poslední průzkumy veřejného mínění 

naznačovaly vítězství labouristů. O půlnoci byly sečteny hlasy v prvním volebním okrsku, 

kde konzervativní kandidát zvýšil svoji většinu. A jak se objevovaly další a další výsledky, 

čím dál tím zřetelněji se rýsovalo vítězství toryů.
77

Konzervativci nakonec získali přes 46 % 

hlasů, což jim v Dolní sněmovně vyneslo většinu třiceti křesel.
78

 Za posunem preferencí 

voličů stálo především již zmíněné znechucení stávající vládou; ve společnosti nicméně stále 

přetrvávaly sympatie pro rovnostářství a řízenou ekonomiku a Heath vyhrál tomuto „klimatu“ 

navzdory.
79

 Vzápětí mohl začít se změnami vládní politiky.
80

 

 

2.3 Základy tiché revoluce, období vlády 1970-1972  

Časná 70. léta znamenala proměnu pro všechny průmyslové země. Plná zaměstnanost 

se stávala nedosažitelným závazkem, stoupala míra inflace a zpomaloval se hospodářský 

růst.
81

 Vlivem devalvace libry samotný počátek dekády přinesl relativně příznivá čísla – 

obchodní bilance, v 60. letech znepokojivá, se dostala do plusu a dluhy u Mezinárodního 

měnového fondu se dařilo úspěšně splácet. Příznivá situace ale neměla trvat dlouho. Míra 

nezaměstnanosti, v roce 1970 lehce stoupající, se od roku 1971 zvyšovala v rychlejším tempu. 

Po zrušení mzdové politiky (incomes policy)
82

 začala prudce růst i průměrná výše hodinové 

mzdy. Spolu s odstraněním stropu na bankovní úvěry a s obecným zvýšením cen 

na mezinárodním trhu to znamenalo silný tlak na hodnotu libry.
83

 

V plánované ekonomické politice nově zvolené vlády přitom zůstávalo mnoho mezer. 

Jednalo se především o nedostatečně zpracovaná témata mzdové politiky a inflace, která 

                                                        
76 18timilionovou částku měl na svědomí nákup dvou dopravních letounů Jumbo Jet. Srv.: BUTLER, D. 

– PINTO-DUSCHINSKY, M., The British General Election of 1970, London 1971, s. 166. 
77 Tamtéž, s. ix. 
78 Obsadili 330 křesel (oproti předchozím 264), zatímco labouristi nově drželi 287 křesel (oproti 346), 

liberálové 6 křesel (oproti 13), ostatní strany 7 křesel. BUTLER, D., British general elections since 1945, Oxford 

1995, s. 27. 
79 KAVANAGH, D., The Heath Government 1970-1974, in: HENNESY, P. – SELDON, A. (ed.), 

Ruling Performance: British Governments From Athlee to Thatcher, Oxford 1989, s. 234. 
80 SANDBROOK, D., State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970-1974, London 2010, s. 56. 
81 CAIRNCROSS, A., The Heath Government and the British economy, in: BALL, S. – SELDON, A. 

(ed.), The Heath Government 1970-74, New York 1996, s. 107. 
82  Mzdovou politikou chápu zákonné omezení růstu mezd veřejného i soukromého sektoru 

zajišťovaného orgánem zřízeným vládou. 
83 CAIRNCROSS, A., The British Economy since 1945, Oxford 1992, s. 182-183. 
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v prohlášeních z dob, kdy byli toryové v opozici, obsahovala protimluvy či byla záměrně 

opomíjená, aby se mírnily střety mezi proto-monetaristy a keynesiány uvnitř strany.
84

 

Na vytříbení plánů a zaplnění chybějících míst nicméně nebylo pozdě a hodně v této 

věci mohl udělat ministr financí. Tím se stala jedna z nejsilnějších osobností nového kabinetu 

a jeho nejlepší řečník Iain Macleod. Z opozičních let si přinesl plán na radikální reformy, 

snížení daní a osekání státních výdajů, přesto zůstával věrný myšlence „jednoho národa“. 

V červenci 1970, pouhý měsíc po uvedení do úřadu, jej ale zradilo jeho vždycky chatrné 

zdraví a Macleod v pouhých šestapadesáti letech zemřel na infarkt.
85

 

Pro vládu to byla vážná ztráta. Nikdo z jejích členů nedokázal hájit její politiku 

v parlamentu a před veřejností s takovou přesvědčivostí a s takovým šarmem. Na uvolněné 

místo byl jmenován Anthony Barber, narychlo odvolaný z jednání o vstupu do EHS,
86

 muž 

ochotný udělat, co se mu řeklo, místo aby se pokoušel prosadit vlastní ideje.
87

 Přesuny 

v kabinetu měly další vážné důsledky: na ministerstvo technologie, které k sobě v rámci 

modernizace vládní mašinerie zanedlouho připojilo i ministerstvo obchodu a transformovalo 

se do gigantického ministerstva obchodu a průmyslu (Department of Trade and Industry; 

DTI),
88

 přišel John Davies, muž s výtečnými zkušenostmi z průmyslu, ale s minimálními 

zkušenostmi z politiky. Do parlamentu se dostal nedávno a Heath jej pro tento post vybral 

ze zadních lavic, aby, dle svého vlastního tvrzení, nemusel po Macleodově smrti přesouvat 

příliš mnoho lidí.
89

 

Jakkoli první týdny v úřadu nepřinesly nové vládě nejslibnější začátky, ministři se 

pustili do plnění četných slibů daných v předchozích letech. Něco takového byl sám o sobě 

těžký úkol,
90

 ale největší závazek, nejambicióznější vize, jež v sobě koncentrovala atmosféru 

nového kurzu, měla zaznít až v tuto chvíli. Edward Heath, jenž se po dlouhých, trpkých letech 

v opozici konečně dostal k moci, na blackpoolské konferenci řekl: „A to je úkol, ke kterému 

se vláda zavazuje: dát všem našim lidem svobodu a odpovědnost. Toto je výzva a z ní vzejde 

příležitost. Příležitost vzít náš osud, osud našeho národa, znovu do svých rukou. Máme-li 

tohoto úkolu dosáhnout, musíme se pustit do změny tak radikální, revoluce tak tiché a přitom 

                                                        
84 Roku 1968 dokázal Edward Heath v jediném projevu odsoudit mzdovou politiku jako principiálně 

špatnou věc i přislíbit tvrdé prosazování mzdové politiky. Více o názorovém střetávání uvnitř konzervativní 

strany: RAMSDEN, J., The Prime Minister and the making of policy, in: BALL, S. – SELDON, A. (ed.), The 

Heath Government 1970-74, New York 1996, s. 28-31. 
85 SANDBROOK, D., State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970-1974, London 2010, s. 63. 
86 HEATH, E., The Course of My Life, London 1998, s. 320. 
87 RAMSDEN, J., The Prime Minister and the making of policy, in: BALL, S. – SELDON, A. (ed.), The 

Heath Government 1970-74, New York 1996, s. 34. 
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26 
 

tak úplné, že půjde daleko za program pro parlamentní období, na něž jsme byli zvoleni a jež 

jsme právě započali; daleko za tuto dekádu až do 80. let. Neboť jde o úkol vybudovat cosi 

jako styl, substanci a hodnotu: cosi tak důležitého pro život a budoucnost této naší země. 

Můžeme pouze doufat, že započneme něco, v čem budou budoucí konzervativní vlády 

pokračovat a co dokončí. Pokládáme základy, ale jsou to základy pro generaci.“
91

 

 

 

2.3.1 Barberův malý rozpočet z roku 1970 

V rámci tiché revoluce se počáteční rozpočtová politika Heathova kabinetu nesla 

v duchu hesla „méně vlády, více kvality“. Anthony Barber byl „tak trochu podezřelý 

z neschopnosti“, protože na ministerstvo financí přišel až jako náhrada za Iaina Macleoda,
92

 

ale měl k dispozici pečlivě připravované plány Konzervativní strany ještě z doby opozice, 

na které mohl navázat. Již v manifestu „Lepší zítřek“ (Better Tomorrow) se pravilo: „Když 

úspory vzrůstají, daně klesají“,
93

 a konzervativci se chystali povzbudit svobodnějšího ducha 

podnikání a jeho modernizaci právě zmenšením státu a daňovými škrty. 

V rozpočtu z října roku 1970, který měl být dle slov ministra financí „široce neutrální“ 

ve vztahu k poptávce, Barber představil vládní škrty ve výši 329 milionů liber jako 

kompenzaci za zkrácení státních příjmů o 315 milionů liber v důsledku snížené daně 

z příjmu.
94

 Libra z příjmu každého daňového poplatníka byla nově zatížena daní o šestipenci 

nižší a i sazba korporátní daně klesla o 2,5 %.
95

 Přislíbená vyšší selektivita ve státu blahobytu 

se v rozpočtu odrazila zavedením řady poplatků či zrušením některých dosud bezplatných 

služeb. Institut investičních grantů byl zrušen a do budoucna nahrazen daňovými pobídkami; 

měly být odstraněny regionální zaměstnanecké prémie i doplatky britským farmářům 

na úroveň cen importovaných potravin, byl odvolán Zákon o průmyslové expanzi (Industrial 

Expansion Act), sníženy dotace na londýnské příměstské vlaky, byly zavedeny poplatky 

za vstup do muzeí a navýšeny poplatky za školní jídlo a zubní vyšetření. Vláda také ohlásila 

ukončení programu levného mléka a bezplatného školního mléka pro děti nad sedm let.
96
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Zvláště za poplatky muzeím a zrušení bezplatně podávaného školního mléka, které 

neměly významný dopad na státní rozpočet, musela vláda zaplatit neúměrně vysokou 

politickou cenu. Margaret Thatcherová, tehdejší ministryně školství zodpovědná za změny 

v tomto resortu, se při uvádění příslušného zákona o školním jídle a mléce do praxe dostala 

pod palbu kritiky. Bulvár přišel i s šokujícím „odhalením“, že se vláda chystá pokutovat děti, 

jež si nosí do školy vlastní jídlo. A na labouristické stranické konferenci získala Thatcherová 

přezdívku, která jí dlouho vydržela: „zlodějka mléka“. 
97

 

 

2.3.2 Zákon o pracovněprávních vztazích  

Svoje nejtěžší bitvy bojovala Heathova vláda proti odborovým svazům. Premiér 

přitom udržoval velmi přátelské styky s jejich nejvyššími představiteli a podle některých 

hlasů měl k odborovým předákům blíže než k vrstvě britských zaměstnavatelů, spíše 

spojované s moderní Konzervativní stranou.
98

 Jacku Jonesovi a Viku Featherovi dokonce 

v Downing Street číslo 10 ve výtečné náladě zahrál na klavír „Rudou vlajku“ (Red Flag), 

národní dělnickou hymnu.
99

 

Jak ale bylo řečeno v první kapitole, v 70. letech už se odborová hierarchie 

rozvolňovala a stále větší díl moci přecházel od lidí, kteří měli Heathe v oblibě a kteří byli 

vždycky ochotni ke kompromisu, k radikálním zástupcům jednotlivých podniků, kteří znali 

premiéra nanejvýš z televize a kteří především nebyli na svá místa zvoleni proto, aby jejich 

požadavky byly rozumné a v národním zájmu.
100

 

Již v šedesátých letech stoupl podíl neoficiálních stávek na 90 %;
101

 Donovanova 

komise roku 1968 volala po rychlém řešení, přičemž za největší problém považovala právě 

štěpení moci uvnitř odborů.
102

 Po labouristickém neúspěchu při krocení zaměstnaneckých 

organizací zákonem přešel úkol zasadit fungování odborových svazů do legislativního rámce 

na konzervativce. Ti rozplánovali svoji verzi reformy už v dobách opozice a ta se pravidelně 

objevovala v jejich manifestech a závazcích. Po volbách roku 1970 si byl Edward Heath jistý, 
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že má pro uskutečnění svých plánů na poli vztahů v průmyslu tak silný mandát, že se 

odborové svazy tváří v tvář této skutečnosti vládním návrhům dobrovolně podřídí.
103

 

Navzdory tomu nezamýšlel nový zákon jako proti-odborářský. V jeho představách šlo 

spíše o nastolení řádu do chaotického spletence individuálních zájmů prosazovaných 

rozličnými a někdy stěží přijatelnými cestami.
104

 

Návrh zákona posiloval ve svazové struktuře pozici odborových předáků a umožňoval 

nařízení tajného hlasování členů svazu o stávce před jejím zahájením stejně jako uvalení až 

šedesátidenní lhůty „na rozmyšlenou“ mezi ohlášením stávky a jejím propuknutím. Také 

znemožňoval propuštění zaměstnance jen kvůli jeho nečlenství ve svazu, což bylo namířeno 

proti praktice „uzavřených podniků“ (close shops). Nejdůležitějším faktorem v nadcházejícím 

boji o prosazení zákona bylo ale plánované zřízení soudního dvora (National Industrial 

Relations Court; NIRC), jenž by měl pravomoc nejvyššího soudu (high court) a jenž by 

rozhodoval ve sporech mezi odbory a zaměstnavateli. Odborové svazy se u soudu měly 

registrovat, což by jim na oplátku přineslo řadu výhod – zákon by je chránil před žalobou 

ze strany firem i jednotlivců a obdržely by daňové úlevy; v opačném případě by legálně 

nemohly nabírat členy či by je soud mohl opakovaně zavalovat ničím nelimitovanými 

pokutami.
105

 

Jednotlivé prvky zákona si v průzkumech veřejného mínění dlouhodobě udržovaly 

popularitu a to i mezi členy odborových svazů.
106

 Vic Feather předběžně přislíbil pomoc 

při krocení nekonečných mzdových požadavků jednotlivých svazů, ačkoliv nikoliv veřejně 

deklarovanou.
107

  

Kolem schválení panoval optimismus a také spěch. Už v červenci 1970 přislíbil Heath 

návrh zákona před Vánoci a zákon do konce sezóny.
108

 V parlamentu ale bylo zapotřebí 

vybojovat první zápas a labouristé, kteří měli ještě v živé paměti tuhý odpor konzervativců 

při jejich vlastním pokusu o reformu, se rozhodli, slovy Barbary Castleové, „bojovat zuby 

nehty“.
109

 Protlačení návrhu zákona Dolní sněmovnou si nakonec vyžádalo sto hodin 
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vzrušených debat.
110

 Konečně 28. ledna 1971 parlament v pětihodinovém maratonu 

odhlasoval zákon článek po článku, zatímco skupina opozičních poslanců stála v lobby 

a zpívala „Rudou vlajku“.
111

 

Poté se schvalovací proces přenesl na klidnější půdu Sněmovny lordů. Bouřlivý náboj 

ze sporu o zákon ale nevyprchal – těžiště odporu nicméně opustilo parlament a nový prostor 

nalezlo na ulicích, mezi členy odborových svazů.
112

 

Jednání se zástupci odborů vedl ministr zaměstnanosti a produktivity Robert Carr,
113

 

který zvolil taktiku „ber nebo nech být“: v říjnu 1970 ve snaze zabránit rozmělnění struktury 

a smyslu zákona oznámil generální radě Trades Union Congress, že o osmi hlavních pilířích 

návrhu, založených na příslibech konzervativců z dob opozice, se diskutovat nebude.
114

 Jak 

obrovského omylu se tím dopustil, zjistil vzápětí. Odboroví předáci, kteří potřebovali 

usmlouvat alespoň něco, aby si zachovali tvář před řadovými členy odborů a militantními 

zástupci podniků, kteří ale jinak byli připraveni zákon podpořit, se za těchto okolností 

rozhodli pro „nechat být“.
115

 Pro spolupráci s vládou nakonec byla jen hrstka umírněných 

vůdců malých odborů.
116

 

Ve většině odborových svazů zavládla bojovná nálada a síla, která několik let zpátky 

pomáhala ničit labouristickou vládu Harolda Wilsona, se nyní mohla pustit do jí v mnoha 

ohledech vzdálenější vlády Konzervativní strany.
117

 Na kampaň proti zákonu padly statisíce 

liber
118

 a nesouhlasných akcí se účastnily desetitisíce lidí. Dvanáctý leden 1971 prohlásil 

TUC za „den protestu“ a v Royal Albert Hall tento den promluvil k odpůrcům zákona kromě 

Vika Feathera i Harold Wilson. Dne 21. února prošlo 120 000 odborářů Londýnem, z Hyde 

Parku na Trafalgarské náměstí. V březnu následovaly dvě jednodenní stávky.
119

 

Nic z toho nemohlo zastavit průchod návrhu zákona schvalovacím procesem – 

v červenci se návrh vrátil ze Sněmovny lordů k poslancům a 5. srpna získal královský 
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souhlas.
120

 V okamžiku, kdy zákon vstoupil v platnost, se však naskytl odborovým svazům 

nový, ničivější způsob, jak se s legislativou vypořádat. 

Vláda považovala za samozřejmé, že až bude zákon schválen a až vznikne soud 

pro pracovněprávní vztahy, odborové svazy se podvolí a registrují se u něj.
121

 Tento 

předpoklad, jenž byl vzhledem k jinak hrozícím sankcím možná logický, ovšem podcenil 

bojovou povahu odborových svazů a odpor, který povinná registrace, něco tak hluboce 

vzdáleného britské tradici, vyvolala. 

„Pokusným králíkem“ v praxi neregistrování se stal hned největší britský odborový 

svaz, gigant s více než milionem členů, Transport and General Workers' Union. Jeho 

postavení začalo být problematické v březnu 1972, kdy mu National Industrial Relations 

Court udělil pokutu 55 000,- liber za ilegální praktiky jeho členů v merseyských docích – 

bojkotování nákladních aut, jejichž řidiči se odmítli podrobit odborovým pravidlům. Soud 

stanovil také čtrnáctidenní lhůtu, ve které bylo možné pokutu odvolat, pokud by zástupci 

svazu přišli k soudu a chování odborářů vysvětlili, generální tajemník TGWU Jack Jones dal 

ovšem jasně najevo, že jeho svaz bude pokutu ignorovat. V dubnu soud uložil TGWU další, 

tentokrát padesátitisícovou pokutu za pokračování v týchž praktikách.
 122

 

Ve stejných měsících, kdy TGWU odmítal zaplatit pokutu, vypukly nepokoje 

železničářů, které zpochybňovaly smysluplnost zákona z jiné stránky – železničáři se podřídili 

všem nařízením NIRCu a po lhůtě „na rozmyšlenou“ a tajném hlasování o stávce proběhlo 

všechno právě tak, jako by do toho NIRC nezasahoval, ale s větší podporou a legitimitou – 

pro další akce hlasovalo pět šestin členů a vláda vypadala směšně.
123

 Mezitím odboráři 

v Mersey, navzdory žádosti Jacka Jonese, pokračovali v bojkotování náklaďáků. Vzápětí se 

k nim přidali i odboráři TGWU v Londýně, Prestonu, Tilbury a Hullu.
124

 

TGWU se nakonec rozhodl pokuty zaplatit,
125

 ale fakt, že řadoví členové pod vlivem 

zástupců jednotlivých podniků pokračovali ve svých akcích navzdory nařízení generálního 

tajemníka svého svazu, výrazně zpochybňoval nejenom smysl, ale i legitimitu pokut. Dne 

13. června apelační soud rozhodl, že NIRC neměl právo pokutovat TGWU, protože 
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odpovědnými osobami byli zástupci podniků. Dění okolo zákona začalo nezadržitelně 

směřovat k frašce.
126

 

Vláda byla zděšená – celý systém, který se pokoušela vybudovat, stál na předpokladu, 

že odborové svazy budou zodpovědné za své členy. Oproti tomu mezi zástupci podniků 

zavládlo nadšení. Nově odsouzená trojice se nemohla dočkat, až z nich stát udělá 

mučedníky.
127

 „Jen ať přijdou a zatknou mě,“ řekl jeden z nich, pan Steer. „S tím, že mě 

zatknou a uvězní, jsem naprosto spokojený. My nepřijímáme rozkazy od soudců, vykonáváme 

to, o čem rozhodli lidé, kteří nám dali mandát.“
128

 Rober Carr přiznal, že se s kolegou cítili, 

jako by to ráno měli seskočit z Westminsterského mostu.
129

 

Pětatřicet tisíc dokařů po celé zemi vstoupilo do stávky a vládu zachránil až Jack 

Jones, jehož právníci v posledním okamžiku a praktikou přinejmenším neobvyklou předešli 

zatčení tří dotyčných zástupců podniků.
130

 Trojice, která stála na prahu mučednictví, byla 

naprosto znechucena.
131

 

„Ale fiasko ještě nebylo u konce,“
132

 napsal Edward Heath. V červenci se celý 

problém, na čas odložený, vynořil znovu. Tentokrát byla zatčena pětice mužů – dva z nich 

figurovali již v předchozí kontroverzi a podařilo se jim tedy dosáhnout svého. Celá záležitost 

vzbudila ve veřejnosti takový odpor, jaký si jen „pentonvillská pětka“ mohl přát: vedle stávky 

dokařů probíhaly i solidární stávky v jiných odvětvích a 25. července odhlasoval TUC 

jednodenní generální stávku.
133

 Řidiči nákladních aut, kteří blokovali doky v odvetě za akce 

dokařů, všeho okamžitě nechali a podpořili „své druhy odboráře“ v boji proti zákonu.
134

 

Ve sněmovně nařkl Wilson konzervativce z „nešikovného a zlomyslného manévrování 

v pracovněprávních vztazích“ ústící v nepokoje
135

 a v následné rozjitřené debatě byl premiér 

přerušen i výkřikem „Heil Hitler“.
136

 

Sněmovna lordů nakonec svým zásahem zvrátila výklad práva do jeho původního 

smyslu a vrátila odborovým svazům zodpovědnost za jejich členy,
137

 reputace zákona se ale 

již zachránit nedala. 
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Hlavní problém spočíval v tom, že zákon každému sporu dodával nový, politický 

rozměr. Místo aby pracovněprávní vztahy urovnával, vyostřoval je a po výše naznačených 

událostech se k němu už nikdo nechtěl vracet. „Pentonvillská pětka“ byla za poněkud 

zvláštních okolností propuštěna,
138

 stávka dokařů pokračovala další dva týdny a v jejím 

závěru vláda musela vyhlásit stav nouze kvůli dodávkám potravin. Přístavní pracovníci 

nakonec nad vládou zvítězili. Industrial Relations Act sice zůstal zákonem, ale nikdo se na něj 

již neodvolával.
139

 

 

2.3.3 Inflace a stávky 

Když Konzervativní strana v dobách opozice připravovala reformu odborových svazů, 

počítala ve svých plánech s tím, že si odboráře „získá“ něčím na oplátku. Touto vábničkou 

podpory a přízně mělo být odstranění statutární kontroly růstu mezd. Plán ztroskotal na konci 

60. let, kdy Harold Wilson ve snaze přilákat voliče předešel právě v tomto bodu 

konzervativce a nechal zaměstnanecké platy volně růst.
140

 

Jak neblahý vývoj následoval okolo reformy, jsem analyzovala výše. Na tomto místě 

je podstatné říci, že od počátku Heathovy vlády nefungovaly klasické mechanismy mzdové 

politiky, které stlačovaly požadavky na navýšení platů a tím i růst inflace po větší část 

předchozí dekády.  

Konzervativní strana před volbami v roce 1970 za inflaci, v té době dosahující 

bezprecedentní výše za posledních dvacet let, Wilsonovu vládu tvrdě kritizovala.
141

 A právě 

nespokojenost s růstem cen motivovala především ženy hlasovat pro opozici.
142

 Královna 

ve své řeči k parlamentu v červenci 1970 označila posílení ekonomiky a zkrocení inflace 

za hlavní úkol „své“ vlády na poli domácí politiky.
143

 Principiální boj proti inflaci byl přitom 

v poválečné Británii něčím novým – ve shodě s keynesiánskými mechanismy státních zásahů 

do ekonomiky užívali předchozí premiéři a ministři expanzivní politiku v obdobích recese 

jako lék na nezaměstnanost.
144

  

Přesto se vláda ve shodě se svým programem rozhodla neobnovovat tradiční podobu 

mzdové politiky. Platy zaměstnanců soukromého sektoru osvobodila od jakékoli centrální 

                                                        
138 Oficiální důvod jejich zadržení bylo pohrdání soudem. Ani po zásahu Sněmovny lordů tedy nebylo 

jejich propuštění logicky a legálně obhajitelné. 
139 SANDBROOK, D., State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970-1974, London 2010, s. 

317-318. 
140 CAMPBELL, J., Edward Heath: A Biography, London 1993, s. 367. 
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142 HOLMES, M., The Failure of the Heath Government, London 1997, s. 55. 
143 HC Deb 02 July 1970 vol 803 cc46 
144 HOLMES, M., The Failure of the Heath Government, London 1997, s. 55. 
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regulace, na mzdy státních zaměstnanců se nově vztahovala polooficiální politika N-1. 

V jejích mantinelech měla každá dohoda s odbory navyšovat zaměstnancům mzdu o menší 

podíl než dohoda předchozí.
145

 

Úspěch či neúspěch při realizaci tohoto záměru závisel na výsledcích jednotlivých 

střetávání s odbory. Na první zkoušky vláda nemusela čekat dlouho. Pracovníci technických 

služeb místních úřadů – popeláři, strážci parků, údržbáři kanalizace apod. – vstoupili 

do stávky již v říjnu 1970 a ponechali britská města napospas odpadkům. Dohoda, již se 

v listopadu podařilo sjednat, znamenala ponižující porážku vlády a navýšení platů 

stávkujících o 18 %.
146

 

V prosinci následoval spor s pracovníky v oblasti energií. Jejich obstrukce
147

 

zapříčinily výpadky elektřiny a v chladné zimě přiměly vládu k vyhlášení stavu nouze. 

Narychlo ustanovený vyšetřovací soud v čele s lordem Wilberforcem doporučil nárůst mzdy 

mezi 15 a 18 %, což byl další úder proklamované politice N-1.
148

 

O to zarputileji bojovala vláda se slabou odborovou organizací pošťáků, kteří se 

po sedmitýdenní stávce vrátili do práce s 9% navýšením platů. Vítězství vlády kalil dojem, že 

pracovníci pošt nesli zátěž za všechny zaměstnance země, neboť v nich kabinet konečně našel 

někoho, koho mohl porazit.
149

 „Veřejnost nyní věří, stejně jako my, že si vláda záměrně 

vybrala tyto odbory a tuto stávku, aby z nich učinila [exemplární – P. R.] příklad, protože 

se domnívala, že odbory jsou slabé,“
150

 ohradila se Barbara Castleová v parlamentu. Přesto se 

právě takto otevřel prostor pro upevnění strategie N-1. V roce 1971 se vládě podařilo 

na odborových svazech vydobýt některá další vítězství. Oproti roku 1970 poklesla rychlost 

nárůstu mezd a podařilo se snížit očekávání růstu cen.
151

  

Menších úspěchů bylo dosaženo v soukromém sektoru. V dubnu 1971 navýšil Ford 

po dvouměsíční stávce mzdy svých zaměstnanců o 33 % a zbytek automobilového průmyslu 

jej následoval. Průměrně rostly platy v soukromé sféře tempem vyšším než ve sféře veřejné, 

o zhruba 13 % za rok, a výrazně tak znehodnocovaly malá vítězství kabinetu.
152

 

                                                        
145 Viz např. TAYLOR, R., The Heath government and industrial relations: myth and reality, in: 
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147 Tzv. work-to-rule, praktika, při níž pracovníci nedělají nic víc, než je podle jejich smlouvy nezbytně 

nutné, se záměrem snížit svůj výkon na minimum. 
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Problém inflace ale brzy upozadil problém nezaměstnanosti. Její míra začala zvolna 

narůstat již ve druhé polovině roku 1970, a jak se čísla horšila, přitahovala stále větší 

pozornost. Na konci března se Anthony Barber pokusil trend zvrátit dalšími daňovými škrty, 

ale bez úspěchu.
153

 Po Wilsonově kabinetu vláda „zdědila“ méně než 600 000 lidí hledajících 

práci, ale v dubnu 1971 už jich bylo 800 000
154

 a počet se dále blížil k psychologické hranici 

čísla milion. 

Vláda se vzrůstajícímu tlaku dlouho pokoušela čelit ujištěními, že stačí vytrvat, dokud 

na sebe i majitelé soukromých firem nevezmou svůj díl zodpovědnosti a nepostaví se s větší 

rozhodností požadavkům svých zaměstnanců, či dokud jejich zaměstnanci sami své 

požadavky nezmírní.
155

 „[…] očekávali jsme, že vysoká a rostoucí nezaměstnanost, kterou 

jsme roku 1970 zdědili, přinese časem sama nižší mzdové požadavky a ustanovení, jak 

do propočtů pracujících začne zasahovat strach ze ztráty práce. Namísto toho se inflace 

a nezaměstnanost nadále vzpíraly učebnicím a rostly společně. Na takovou kombinaci 

neexistovalo jednoduché řešení, protože v takové situaci je vliv poptávkového managementu 

nepředvídatelný,“
156

 stěžoval si Edward Heath v pamětech. Záležitost byla komplikovaná, ale 

není pravda, že by se nenabízelo žádné řešení. Na počátku 70. let, kdy ještě neexistoval 

monetarismus jako komplexní teorie, neexistoval jednoduchý a funkční recept na boj s inflací. 

Nezaměstnanost nicméně způsobil přílišný růst mezd, čemuž se dalo zamezit ozkoušenou 

metodou mzdové politiky. Otázka byla, k jakým výsledkům se musí dopracovat stav 

ekonomiky, aby se vláda odhodlala k tak razantnímu přehodnocení svého přístupu. 

 

Krize vyvrcholila v Dolní sněmovně 20. ledna 1972. Ráno toho dne překročila 

nezaměstnanost milión osob a noviny i opozice doslova vybuchly hněvem. Když Edward 

Heath dorazil na „Otázky premiéra“ (Prime Minister’s Questions), přivítalo ho hlasité: „Ven! 
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Ven!“ a „Rezignace!“ Dennis Skinner stál přímo naproti premiérovi a hrozil mu pěstí; 

v dalších návalech emocí bylo nutno Otázky poprvé ve 20. století přerušit.
157

 

Jaký vliv musel mít „milion“ na psychiku samotného premiéra, je obtížné si představit. 

Na svoji obhajobu neudělal skoro nic. Nepokusil se odkrýt příčiny nezaměstnanosti a nalézt 

její kořeny v dobách labouristické vlády, jak se nabízelo. Nepokusil se poukázat na fakt, že 

hospodářská politika vlády roku 1971 byla reflační, což podle keynesiánské logiky mělo  

posilovat zaměstnanost. Nepokusil se rozebrat samotný „milion“ a odlišit krátkodobou 

nezaměstnanost od dlouhodobé. Ministry, jejich poradce i administrativu zasáhlo něco 

„blízkého panice“.
158

 

I částečné úspěchy politiky N-1 se navíc blížily ke svému konci: venku, za zdmi 

parlamentu, již jedenáct dní stávkovalo 280 000 horníků – za zvýšení mezd o 47 %.
159

 

Na konci roku 1971, kdy se ke stávce schylovalo, se v depech vršily zásoby uhlí a předpovědi 

slibovaly mírnou zimu. Vláda se proto necítila ohrožena a ani tisk jí neprorokoval velké 

potíže.
160

 Veřejnost však stála na straně horníků, jejich požadavky vnímala jako spravedlivé 

a k jejich podpoře se hlásili i někteří konzervativní poslanci ze zadních lavic parlamentu.
161

 

Jakmile stávka začala, horníci prokázali mimořádnou solidaritu
162

 a klíčovou výhodu 

získali v téměř nové strategii létajících hlídek: stávkující už nepostávali před svými 

uzavřenými doly, ale rozjeli se v autech a minibusech po celé zemi na předem vytipovaná 

místa. Ačkoli poprvé vyzkoušeli létající hlídky už yorkshirští horníci v roce 1969, vláda na ně 

nedokázala adekvátně reagovat.
163

 

Vrcholem střetu se stala bitva o saltleyské depo 7. února 1972. Saltley ukrývalo 

gigantické zásoby uhlí a jeho bránou projely každý den stovky nákladních vozů, které uhlí 

přivážely či redistribuovaly. NUM však dokázala zorganizovat masivní přesun svých členů 

a poslala k depu tisíc (podle jiných odhadů až dva tisíce) létajících hlídek; masa horníků 

za podpory solidárních stávek Saltley oblehla. Došlo k nikterak krvavé potyčce mezi horníky, 

řidiči nákladních automobilů a policií, z níž vyšli vítězně horníci: konstábl se rozhodl bránu 

do Saltley uzavřít.
164
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Událost byla prvním velkým vítězstvím yorkshireského odboráře Arthura Scargilla, 

jenž se proslavil během stávky z let 1984-1985.
165

 Z hlediska vlády se jednalo o ponižující 

porážku. 

 

2.3.4 Privatizace 

Úhelným kamenem tiché revoluce bylo méně státu v ekonomice. Roku 1970 se vláda 

skutečně začala stahovat z některých firem – k prodeji bylo nabídnuto odvětví ocelářství, 

aerolinie BEA a BOAC, cestovní kancelář Thomase Cooka a British Aviation Authority. Byl 

zavržen plán předchozí vlády na nacionalizaci loděnic a vláda se rozhodla zbavit svých podílů 

v severoirské společnosti na výrobu leteckých motorů a v konglomerátu Upper Clyde 

Shipbuilders (UCS). Některé státní podniky měly být zmenšeny a poštovní a telekomunikační 

služby měly ztratit svůj monopol.
166

 

Vláda také přislíbila ozdravit britské hospodářství tvrdším přístupem k nesoběstačným 

firmám. Závazek zazněl na blackpoolské konferenci toryů v říjnu 1970, tedy nedlouho 

po vyhraných volbách, z úst Johna Daviese. Jeho formulace, v níž doslova odmítl vládní 

pomoc „chromým kachnám“, byla později často připomínána.
167

 „Opustit velká odvětví naší 

produktivní společnosti v okamžiku jejich největší slabosti by bylo bláznovstvím, ale nebudu 

posilovat nebo zachraňovat podniky, u nichž nedohlédnu k žádnému konci procesu jejich 

podporování.“
168

 

V praxi bylo ale vypořádání se s nemohoucími firmami mnohem složitější: záležitost 

se vymykala okruhu ekonomiky a vázala k sobě mnoho politických konotací. O tom, kolik 

různých aspektů je třeba vzít v potaz, se ministři přesvědčili již v únoru 1971, kdy je o pomoc 

požádala společnost Rolls-Royce. Se jménem výrobce luxusních automobilů a motorů se 

pojilo nejen hodně prestiže, ale i mezinárodní závazky, pokud šlo o jeho motory do letadel. 

Obzvláště nevýhodný kontrakt s americkou Lockheed Corporation ale z firmy vysával peníze 

a bez okamžité státní finanční pomoci 42 milionů liber by nezbytně následoval bankrot.
169

 

V sázce bylo zhoršení vztahů se Spojenými státy, zejména pokud by po krachu Rolls-

Royce následoval krach Lockheed Corporation, bezpečnost Británie, neboť firma vyráběla 

motory pro její vzdušnou obranu, mezinárodní prestiž, již zemi značka přinášela, a 80 000 
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pracovních míst. Tváří tvář něčemu takovému kabinet ustoupil, poskytl peníze a leteckou 

divizi společnosti znárodnil, zatímco zbytek prodal.
170

 

Jednalo-li se o politický obrat již v tomto okamžiku, nelze jednoznačně rozhodnout. 

Vždy radikální Enoch Powell byl pro to, nechat Rolls-Royce zkrachovat;
171

 z výše zmíněných 

důvodů lze nicméně snadno argumentovat výjimečností případu. 

Vládě se však brzy naskytla příležitost ukázat pevné nervy na příkladu mnohem 

bezespornějším – na počátku léta 1971 požádaly o finanční podporu doky Upper Clyde 

Shipbuilders.
172

 Loďařský průmysl v Británii byl na sestupu a zpráva Geddesova výboru 

z roku 1966 k jeho ochraně doporučila spojení v konglomerát. Užší spolupráce 

mezi jednotlivými loděnicemi měla vést k úsporám díky společným investicím do výzkumu 

a měla vytvořit lepší podmínky pro stavbu velkých lodí.
173

 Wilsonova vláda radu uposlechla 

a pod taktovkou ministra průmyslu Tonyho Benna vznikl konglomerát UCS.
174

 Konzervativní 

strana neměla pro nového „giganta“ příliš pochopení a už roku 1969 sepsal jeden z jejich 

poslanců, Nicolas Ridley, zprávu doporučující ukončení jakékoli vládní podpory UCS 

a prodej státního podílu ve firmě.
175

 Nedůvěra se ukázala jako opodstatněná: navzdory 

předpokladům Geddesova výboru a labouristického kabinetu UCS nikdy nejevily známky 

životaschopnosti. 

Když se týden po záchraně Rolls-Royce dvě loděnice nacházely ve finančních potížích, 

rozhodla se konzervativní vláda dok Yarrow, který vyráběl lodě pro britské námořnictvo 

a který dle Heathových slov „nikdy neměl být tlačen do takového konglomerátu“,
176

 

ze svazku vyjmout a finančně zajistit.  Z veřejných peněz proto byla uvolněna a půjčena 

částka 4,5 milionů liber.
177

 

Situace zbytku konglomerátu se ale nelepšila a na počátku léta 1971 UCS potřebovala 

jen na odvrácení okamžitého bankrotu 6 milionu liber.
178

  O pomoc požádala vládu, jíž se 

po nešťastných okolnostech kolem Rolls-Royce naskytla příležitost vylepšit svoji reputaci 
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a v rámci politiky likvidace „chromých kachen“ nechat neperspektivní konglomerát 

s osmadvacetimilionovým dluhem
179

 padnout. 

Kabinet se situací poprvé zabýval 10. června 1971 a o čtyři dny později rozhodl, že si 

UCS, sužované špatnou pracovní morálkou a mizerným managementem, podporu 

nezaslouží.
180

 Firma přešla do rukou likvidátora. „Jedná se o první ze série strategických 

rozhodnutí vedoucích k ustavení soběstačného řízení zahrnujícího méně loděnic, zato 

soběstačných,“
181

 pochválily vládu The Times. 

Pro Tonyho Benna bylo ale rozhodnutí povelem k útoku na vládu. V parlamentu si 

vzal slovo na obranu „svého“ konglomerátu a obvinil z jeho neúspěchu Daviese. Poté odletěl 

do Skotska, vedl rozhovory se zaměstnanci doku Clydebank a podporoval je v akcích 

na hraně zákona. Velkou škodu způsobil vládě postoupením neveřejné Ridleyho zprávy 

z roku 1969 deníku The Guardian.
182

 Zvláště formulace, že by UCS měla být 

„zmasakrována“, tj. rozprodána nebo poslána do likvidace, působila od osoby nyní již 

oficiálně zodpovědné za agendu loďařství na ministerstvu obchodu a průmyslu, 

kontroverzně.
183

  

Další osudy UCS měla zatím na starost poradní skupina pod vedením lorda Robense. 

Na schůzce 23. července lord Robens přednesl premiérovy závěry šetření, podle kterých by 

spojením dvou ze čtyř zbývajících loděnic mohl vzniknout životaschopný projekt s dvěma 

a půl tisíci zaměstnanci. Bylo by ovšem nezbytné poskytnout další kapitál a domluvit se 

na změnách v platovém ohodnocení zaměstnanců. Nemělo se jednat o pokračovatele UCS 

a nebylo žádoucí, aby nová společnost byla spojována s tou starou: management měl být 

kompletně vyměněn. Edward Heath s návrhy předběžně souhlasil.
184

 Davies nechtěl 

zachraňovat byť jen jedinou loděnici, ale sociální aspekty případu ho nakonec přiměnily 

doporučení akceptovat
185

 a na konci měsíce za občasných výkřiků „Žvásty!“ a „Hanba!“ 

seznámil s obsahem návrhů i Dolní sněmovnu.
186
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Ačkoliv by Davies přivítal tvrdší přístup, opozice měla plánovaný postup 

za bezohlednost: v regionu panovala velká nezaměstnanost a takto bylo ohroženo dalších pět 

až šest tisíc pracovních míst.
187

 Propukl zápas o veřejné mínění. 

Do čela akce dělníků se postavil Jimmy Reid, komunistický zaměstnanec 

konglomerátu a významný člen jeho odborů. Protože zahajovat stávku vzhledem 

k okolnostem nemělo smysl, organizoval Reid akci zcela opačnou, tzv. work-in: místo aby 

zaměstnanci zanechali práce, obsadili uzavřené podniky a v práci navzdory vládě 

pokračovali.
188

  

Osobní tajemník premiéra se zoufale a marně snažit přivolat Edwarda Heathe, toho 

času na jachtě, na nouzové zasedání sněmovny, jež připadlo na 2. srpna.
189

 Veřejné mínění se 

od vlády odklánělo; Daviese během debaty přerušilo: „Nechte mluvit Teda, ať si vezme slovo 

Ted. Nebo snad usnul na své jachtě?“
190

 Harold Wilson si pohrával s myšlenkou, že zatímco 

se premiér plaví na jachtě, on sám by mohl odletět do Skotska a nechat se vidět na lodi 

na řece Clyde. Tony Benn si k tomu do deníku poznamenal: „Musím přiznat, že mé 

znechucení Haroldem, poslední týden pořádně veliké, dosáhlo vrcholu.“
191

 Premiéra 

na debatě postrádaly i The Times
192

 a podle The Spectator se ve světle nových událostí 

ukázala tichá revoluce jako nepromyšlená a vláda jako nepřipravená.
193
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Třetí kapitola 

Obrat a pád: Heathova vláda v letech 1972-1974 

 

V roce 1972 vypadala situace v Británii katastrofálně. Rostoucí nezaměstnanost 

lámala rekordy poválečné éry a pro generaci, která nosila v živé paměti 30. léta a strádání 

z doby druhé světové války, znamenala dnes těžko pochopitelnou psychologickou hrozbu. 

O dekádu později se míra nezaměstnanosti znásobila a roku 1983 překonala mez tří milionů, 

aniž by, díky záchrannému mechanismu státu blahobytu, došlo k velkým sociálním 

nepokojům. Na počátku roku 1972 však vláda považovala za samozřejmé, že voliči nebudou 

akceptovat milionovou nezaměstnanost, ať už ji konzervativci zavinili nebo ne.
194

 

Odbory v potyčce o zákon o pracovněprávních vztazích zůstaly vládou neporaženy 

a neomezeny a vyvolávaly další konflikty. Během událostí v Saltley vyhlásila státní rada 

9. února 1972 stav nouze, od června 1970 již třetí v pořadí. Kanceláře a obchody nesměly být 

vytápěny, školy byly zavřeny, část průmyslu dostávala elektřinu jen tři dny v týdnu. Kabinet 

zmocnil National Coal Board navýšit nabídku, ale horníci již vycítili svoji sílu a odmítli ji. 

Následujícího dne byla uzavřena saltleyská brána a Robert Carr za účelem vyřešení sporu 

ustanovil vyšetřovací soud pod předsednictvím lorda Willlberforce. Právě jeho jmenování 

naznačovalo, že si vláda přeje především urovnat konflikt – jeho štědrá nabídka energetickým 

pracovníkům rok předtím předčila očekávání obou stran. I nyní lord doporučil navýšení mezd 

o značné sumy; horníci přesto návrh nepřijali, dokud nad jeho rámec vláda nesplnila celou 

řadu dalších požadavků.
195

 Politika N-1 skončila v troskách. 

Kromě zápasu s odbory musel kabinet čelit i mnohem krvavějšímu střetu: Irská 

republikánská armáda roku 1969 obnovila násilí a vyhrocená situace v Belfastu dospěla až 

k pozastavení moci Stormontu. Jen v letech 1971-1974 zemřelo v konfliktu přes tisíc lidí 

a další tisíce byly zraněny.
196

 

Mezitím se k úspěšnému závěru blížila jednání s představiteli Evropského 

hospodářského společenství o přistoupení Spojeného království. Pro Edwarda Heathe se 

jednalo o srdeční záležitost – za britskou vládu vyjednával už roku 1963 a osobně byl 

„přesvědčeným Evropanem“. Když na konci 60. let odešel z vrcholné politiky francouzský 

prezident de Gaulle, jenž v letech 1963 a 1967 žádost Británie o vstup do EHS vetoval, 
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otevřela se Spojenému království konečně příležitost a Konzervativní strana jí slibovala 

využít. „Možnosti jsou nesmírné. Výsledkem většího trhu by byl ekonomický růst a vyšší 

životní standart,“
197

 hlásal manifest toryů. Právě v růstu HDP Británie za sjednocující se 

Evropou dlouhodobě zaostávala a ekonomické zájmy byly leitmotivem britského členství 

ve společenství. 

Společný trh měl britským firmám nabídnout lepší přístup k evropským zákazníkům, 

přinášel ale také tvrdší konkurenci a britské podniky se po půl druhém roce neoliberálního 

experimentu nenacházely v nejlepší kondici; modernizace, kterou si kabinet sliboval od úlev 

na dani, se nedostavila. Z dlouhodobé perspektivy by svobodnější ekonomika pravděpodobně 

přinesla více úspěchů, ale s blížícím se vstupem do EHS Británii tlačil čas. Vláda se proto 

rozhodla aktivně pomoci.
198

 

Radikální přehodnocení politiky, která se zdála nefunkční, podporoval i britský tisk. 

„‚Jiří, buď králem‛, je pro premiéra špatná rada,“ napsaly The Times, „koneckonců stála 

Británii Ameriku.“
199

 

 

3.1 Obrat 

3.1.1 Loděnice 

V období, kdy vláda započala ustupovat ze svých selsdonských pozic, stále mnoho 

pozornosti poutaly Upper Clyde Shipbuilders. Reidovo work-in zaznamenalo veliký úspěch 

a souboj o veřejné mínění vláda prohrála. Podpora pro nikdy neprosperující konglomerát 

firem upadajícího odvětví nakonec předčila veškerá očekávání; finančním obnosem přispěl 

i John Lennon a průvodu v Glasgow, který organizovaly odbory a v jehož čele kráčel Tony 

Benn, se účastnilo 70 000 lidí.
200

 

Tlak veřejného mínění podpořil hrůzu kabinetu z vytrvale stoupající nezaměstnanosti. 

Příslovečnou poslední kapkou do případu byla informace vrchního konstábla, že má-li udržet 

pořádek na řece Clyde i po uzavření loděnic, bude potřebovat dalších pět tisíc mužů;
201

 

ozbrojené síly britské vnitřní bezpečnosti v tuto dobu ale odčerpával konflikt v Severním 

Irsku. Dne 24. února Heath oznámil, že na záchranu konglomerátu poskytne z veřejných 
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prostředků 35 milionů liber.
202

 Když Davies představoval plán Dolní sněmovně, vyjádřil 

pochybnosti, že se UCS vůbec někdy stanou soběstační.
203

 

Na svůj vlastní návrh představil Davies záchranný balíček v rámci debaty 

o nezaměstnanosti. Heath později soudil, že to Daviesovi měli rozmluvit, protože to vedlo 

ke spekulacím o rozsáhlé změně vládní politiky vůči pracovnímu trhu;
204

 pomoc UCS ale 

v každém případě znamenala naprosté odchýlení od politiky stahování se z ekonomiky 

a ve světle projevu o „chromých kachnách“ vyznívala zahanbujícím způsobem. Navíc se 

nejednalo o ad hoc řešení na jedno použití, ale o hlubší změnu:
205

 vláda vybudovala systém 

včasných varování, který ji do budoucna měl předem upozorňovat na rizikové firmy, jimž by 

bylo možné pomoci.
206

 Za prvním obratem brzy následovaly další. 

 

3.1.1 Barberův boom a zákon o průmyslu 

Politikové poválečné éry považovali až do roku 1979 za svůj nejmocnější nástroj 

v rámci ekonomické politiky rozpočet.
207

 Skutečná a rozsáhlá změna v jejich přístupu k řešení 

hospodářské situace Spojeného království se proto nemohla vyhnout ani tomuto základnímu 

kameni jejich reálného vlivu. Kořeny vládní paniky ležely v míře nezaměstnanosti 

a posilovaly tedy sympatie ministrů k expanzivní politice. „Natlačit“ do ekonomiky větší 

množství peněz znamenalo povzbudit poptávku a vyšší spotřeba mohla vést ke vzniku nových 

pracovních míst. Pro velkorysejší rozpočet se vyjadřoval i britský tisk a City,
208

 jejímž 

podnikatelským záměrům by rychlejší hospodářský růst prospěl. 

Rozpočet, který Barber představil v březnu 1972,
209

 sice pokračoval ve snižování 

daňové zátěže, ale naprosto lámal kontinuitu s předchozí praxí Heathova kabinetu, pokud šlo 

o jeho zamýšlené reflační účinky. Tlak stamilionů liber, „pumpovaných“ do ekonomiky 

ze státní pokladny, měl povzbudit růst HDP v ročním tempu 5 %.
210
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Na rozpočet navazoval Zákon o průmyslu (Industrial Act), v němž se odrážely 

zkušenosti s clydeskými loděnicemi. Vláda nově nestimulovala pouze průmysl v rozvojových 

oblastech jako doposud, ale její asistence se v rámci programu regionálních rozvojových 

grantů vztahovala na podniky po celé zemi. Na ministerstvu obchodu a průmyslu bylo navíc 

ustanoveno představenstvo pro průmyslový rozvoj (Industrial Developement Executive) 

s rozsáhlými pravomocemi pomáhat firmám napříč královstvím. Taková politika se příkře 

rozcházela s předchozí snahou stimulovat hospodářství daňovými pobídkami namísto 

grantů.
211

 

Zatímco časní přívrženci monetarismu kritizovali rozpočet za jeho expanzivní 

charakter, kritika se vynořila i z řad zastánců štědřejších investic. Labour Party, generální 

rada Trades Union Congress a překvapivě i The Economist zastávaly názor, že vláda ve snaze 

podpořit ekonomiku nezašla dostatečně daleko.
212

 

Pokus stimulovat hospodářský růst prostřednictvím podpory poptávky se ale neminul 

účinkem pro svůj omezený rozsah. Rozpočet z roku 1972 podnítil boom, nepřipravený 

domácí trh však nedokázal uspokojit povzbuzený spotřebitelský hlad. Britští konzumenti se 

vrhli na nákup dovozového zboží, nešťastnou shodou okolností právě v okamžiku, kdy ceny 

zahraničních výrobků vyletěly vzhůru.
213

 Nejzřetelnějším důsledkem nového politického 

kurzu byl propad platební bilance hluboko do červených čísel.
214

 

Rozpočet se negativně projevil i v další oblasti, v rámci keynesiánské logiky nikoli tak 

exponované. Prudký nárůst v množství široce pojatých peněz v oběhu způsobil silný inflační 

tlak,
215

 a do značné míry tak znehodnotil vládní snahy o větší stabilitu hodnoty libry, jimiž se 

budu zabývat na následujících stránkách.
216

 

Na ochranu zdravé platební bilance vláda v červnu 1972 uvolnila kurz libry,
217

 

a kombinace její padající hodnoty s rostoucími cenami potravin a bydlení dále zhoršovala 

situaci. Anthony Barber, který rozpočet představoval s nevolí, se jeho negativní důsledky 
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pokusil zvrátit a v květnu 1973 osekal státní výdaje o 500 milionů liber a zvýšil minimální 

úrokovou sazbu na půjčky Bank of England na od dob první světové války bezprecedentních 

11,5 %. Banka omezila půjčování peněz v celém bankovním systému a před listopadem 

stoupla spodní mez úrokové sazby na 13 %; to už ale bylo příliš pozdě a v Británii vypukla 

bankovní krize.
218

 

 

3.1.3 Návrat k tripartitním jednáním 

Ministerstvo financí i Bank of England shodně varovaly, že nebudou-li omezeny 

mzdové požadavky zaměstnanců, lze očekávat velký nárůst v počtu nezaměstnaných.
219

 Poté, 

co se zákon o pracovněprávních vztazích z roku 1971 ukázal coby nástroj pro řešení sporů 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ne-li vyloženě kontraproduktivní, tak alespoň nefunkční, 

bylo potřeba najít jiný model, v jehož rámci by bylo možné dosáhnout růstu mezd menšího 

než destruktivního. Nabízel se návrat ke mzdové politice, ale vláda s ním stále otálela. „Jsem 

upřímně zmatený lidmi, kteří na nás naléhají, abychom se vrátili k politice, jež v minulosti tak 

jasně a katastrofálně selhala,“
 220

 řekl Heath. Nejsilnějším hlasem na podporu legislativního 

omezení růstu mezd byl hlas Reginalda Maudlinga, jenž ale v červenci 1972 v souvislosti 

s Paulsonovou aférou rezignoval na post ministra vnitra a ocitl se vně kabinetu. Jeho názory 

ztratily na významu a jeho bývalí kolegové se rozhodli pro znovuoživení tripartitních 

jednání.
221

 Vláda tak vycházela vstříc odborovým svazům, které „jsou zjevně také 

proti zákonným nařízením, a to se zcela zřetelně ukázalo během předchozí administrativy.“
222

 

Již během léta se Heath s Armstrongem v Downing Street tajně scházeli s Vikem 

Featherem a doufali, že jim jeho podpora zajistí vstřícnost u ostatních členů Trades Union 

Congress. Na setkání v Brightonu na počátku září TUC zavrhl jakékoli omezení mezd, přesto 

od konce měsíce probíhala v Chequers jednání mezi jeho zástupci a zástupci Confederation of 

British Industry, organizované premiérem.
223

 Výsledkem byl návrh dohody, kde vláda 

zopakovala svůj závazek 5% růstu ekonomiky; za těchto okolností byla CBI ochotná 

přistoupit na 4% omezení růstu výrobních cen a TUC měl zajistit, že týdenní mzdy v příštích 

dvanácti měsících nevzrostou o víc než 2 libry.
224

 Součástí kompromisu byla zvláštní 
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ustanovení týkající se špatně placené pracovní síly a důchodců a závazek nahradit 

zaměstnancům případné navýšení životních nákladů v důsledku vstupu do EHS.
225

 

Vedení TUC návrh označilo za v této podobě nepřijatelný.
226

 Snažilo se prosadit další 

své požadavky, především zrušení zákona o pracovněprávních vztazích, ale také přísnější 

kontrolu cen, kontrolu osob samostatně výdělečně činných apod. Heath odmítal připustit, že 

by vláda jejího veličenstva mohla s někým vyjednávat,
227

 nicméně tripartitní diskuze 

pokračovaly dále; dohromady se uskutečnilo deset schůzek o celkovém čase 52 hodin.
228

 

Nevedly nikam. Feather a ostatní lídři TUC byli ochotni se domluvit,
229

 ale jakýkoli možný 

kompromis torpédovali Jones se Scanlonem,
230

 kteří usilovali o zákonné omezení růstu cen, 

ale volné vyjednávání o mzdách, což bylo politicky neobhajitelné.
231

 

Snahy vlády o tripartitní dohodu byly, poněkud nezaslouženě, označovány 

za korporativismus a přirovnávány k Mussoliniho politice ve fašistické Itálii. Oprávněnější 

kritika vycházela z úzkého kroužku nespokojenců, kteří poukazovali na absenci diskuze 

o objemu peněz v oběhu.
232

 Společnost tlačila na omezení růstu mezd, protože jej považovala 

za hlavní faktor způsobující inflaci. Další činitelé včetně plovoucího kurzu libry, stoupajících 

cen potravin a zboží na světovém trhu a masivních státních výdajů byli upozaděni.
233

 Touto 

optikou znamenal krach tripartitního jednání pro vládu zúžení manévrovacího prostoru 

mezi mantinely stoupající inflace na jedné straně a mzdové politiky na straně druhé. 

 

3.1.4 Mzdová politika 

Znovunastolení centrální kontroly mezd a cen po všech deklamacích vlády 

proti takovému kroku s sebou neslo nepříjemnou chuť porážky a sebezesměšnění. 

Naproti tomu setrvalá inflace „ukrádala“ z voličské základny Konzervativní strany hlasy 

ve prospěch protestně chápaných liberálů. Po masivních přesunech preferencí v doplňovacích 

volbách nabylo dilema ministrů zcela zřetelných rysů, a když selhaly rozhovory mezi vládou, 

odbory a zaměstnavateli, padlo rychlé rozhodnutí o omezení růstu platů a cen.
234
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Dne 6. listopadu 1972 vyhlásila vláda zmrazení výše mezd, cen, dividend a nájmů.
235

 

Jen v několikadenní mezeře, která mezi ukončením jednání a 6. listopadem vznikla, některé 

ceny a platy vzrostly;
236

 dohody a navýšení, jež jejich iniciátoři nestihli uzavřít před datem 

zmrazení, byly odloženy na devadesát dní. Status quo nad výší mezd a dividend pak vláda 

rozšířila do konce března a ceny a nájmy směly začít růst až počátkem května.
237

 

Ačkoli odboroví bossové se proti takové politice ohrazovali jako proti nespravedlivé
238

 

a 170 000 členů pomocného personálu v nemocnicích v prosinci vyhlásilo na protest stávku, 

veřejné mínění protiinflační opatření podporovalo. Bojovnost odborových svazů navíc krotil 

fakt, že se jednalo jen o dočasné řešení, než vláda vypracuje detailní podobu nové mzdové 

politiky.
239

 Ta poté byla realizována ve fázích II a III. 

Druhá fáze začala v dubnu a trvala do listopadu 1973.
240

 Na růst mezd a cen dohlížely 

dvě vládou nově ustanovené agentury, platební výbor (Pay Board) a cenová komise (Price 

Commission).
241

 Navýšení platu na hlavu mohlo dosáhnout maximálního objemu jedné libry 

za týden plus 4 % z průměru za předcházejících dvanáct měsíců, celkem ale nesmělo překročit 

hranici 250 liber ročně. Na mzdu za přesčasy se limit nevztahoval a normální pracovní doba 

mohla klesnout, ne však pod čtyřicet hodin týdně. Mimo regulaci stála opatření směřující 

k narovnání platového ohodnocení mužů a žen ve smyslu zákona o rovných mzdách (Equal 

Pay Act) z roku 1970.
242

 

Navyšování cen se řídilo nově vzniklým kodexem cen a plateb (Prices and Pay 

Code).
243

 Výrobci mohli svůj produkt zdražit jen v případě, že jim vzrostly náklady na jeho 

výrobu, přičemž rostoucí náklady na pracovní sílu se do výpočtu daly zahrnout jen částečně 

a v závislosti na jejich poměru k celkovým nákladům. Pakliže roční zisk firmy překročil 

                                                        
235 HUNTER, L. C., British Incomes Policy, 1972-1974, in: Industrial and Labor Relations Review [on-
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průměr jejích zisků v nejlepších dvou z posledních pěti let, měl být redukován snížením cen 

jejích výrobků. U podniků, které měly v poslední době finanční problémy či trpěly ztrátami, 

se toto pravidlo důsledně nedodržovalo.
244

 

Fáze II si nezískala popularitu u zaměstnavatelů ani u zaměstnanců. Confederation of 

British Industry zůstávala ke mzdové politice skeptická a zdůrazňovala její krátkodobý efekt, 

Trades Union Congress odmítl s vládou spolupracovat a pustil se do přípravy vlastních 

návrhů. Jednotlivé odborové svazy se zatím pokusily vyjednat pro své členy platové navýšení 

nad mez zákona. Pracovníci v plynárenství vyhlásili zákaz přesčasů vedoucí k výpadkům 

plynu, kabinet byl ale odhodlaný nátlaku odolat.
245

 Proti zastropení růstu mezd se postavili 

i učitelé, nemocniční personál, strojvedoucí, zaměstnanci Fordovy automobilky a státní 

úředníci. Na druhou stranu horníci vyhlásit stávku odmítli a celkové nepokoje nepřesáhly 

obvyklou míru.
246

 

Fáze III probíhala od listopadu 1973 až do pádu Heathovy vlády. Mzdy nesměly růst 

nad hranici 7 % svého průměru v předchozích dvanácti měsících či nad strop 2,25 liber týdně. 

Maximální roční nárůst byl stanoven na 350 liber. Právní opatření měla skýtat větší prostor 

pro manévrování, než tomu bylo u předchozí fáze, a proto definovala výjimky, pokud se 

jednalo o změny v platové struktuře, přídavky u dohod navyšujících efektivitu práce a růst 

odměn pro pracující v nočních hodinách či o víkendech. Zákon také garantoval pracujícím 

zachování jejich životního standardu v případě, že by ceny stoupaly neobvykle rychle.
247

 

V praxi byl očekáván roční růst mezd kolem 7,5 % během fáze II a kolem 9 % ve fázi 

III. Reálný růst byl ale mnohem vyšší: 14,8 % a 17,1 %. Na rozdílu se zřejmě projevily 

důsledky namátkového provádění kontrol, které ponechávalo mnoho prostoru pro dohody 

mimo legální rámec. Ve fázi III se navíc aktivovala formule o neobvykle rychle stoupajících 

cenách. Ceny domácích výrobků rostly ve fázi II pomaleji než mzdy, ročním tempem 9,8 %, 

ve fázi III ale jejich růst dosáhl výše 19,9 %. Na vině byly kromě stoupajících cen komodit  

na světovém trhu pravděpodobně především stoupající náklady na pracovní sílu, dílem kvůli 

vyšším mzdám, dílem kvůli zkrácení pracovního týdne.
248
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O větších úspěších mzdové politiky vypovídá statistika o dnech ztracených v důsledku 

stávek. Jejich počet, extrémně vysoký během let 1970-1972, se během fáze I a II prudce 

snížil. Ve fázi III došlo opět k nárůstu, za ním však stála především stávka horníků. Po jejím 

odečtení se ani poslední fáze nevymyká normálu.
249

 

 

3.2 Pád 

3.2.1 Inflace 

Ráno 6. října 1973 napadla spojená egyptsko-syrská armáda Izrael.
250

 Od dob vítězství 

z šestidenní války z roku 1967 se Izrael na Středním východě etabloval jako velmoc schopná 

vzdorovat svým nepřátelům a porazit je. Egyptský prezident Anvar Sadat se ale uchýlil 

k taktice, jejímž prostřednictvím mohl získat politický úspěch, aniž by dosáhl vojenského 

vítězství.
251

 Izraelsko-arabská válka z roku 1973 se na válečném poli brzy obrátila proti jejím 

iniciátorům, ekonomickou situaci ve Velké Británii ale mnohem spíše než průběh bojů 

ovlivnily důsledky izraelského záboru dalších území. Ve snaze získat zpět oblasti obsazené 

židovským státem v letech 1967 a 1973 použil arabský svět proti Západu, v čele se Spojenými 

státy tradičnímu podporovateli Izraelců, „ropnou zbraň“: využil svého postavení zásobovatele 

západního světa ropou a zpomalil či pozastavil proud „černého zlata“ tekoucího z jeho 

teritoria.
252

 

V polovině října měla Británie zásoby ropy na 75 dní dopředu a množství ropy 

na cestě do země by pokrylo spotřebu po dalších 30 dní. Ministr obrany ale na jednání 

kabinetu varoval kolegy, že pokud rezervy klesnou pod objem obvykle vyčerpaný za třicet 

dní, bude to znamenat problémy v redistribuci.
253

 Vzhledem ke vstřícné politice Heathovy 

vlády vůči arabským zemím se Británie nedotklo úplné embargo, ale prudce se zvyšující cena 

za barel devastovala už tak namáhanou platební bilanci
254

 – ještě v říjnu se země OPECu 

rozhodly bez předchozí domluvy s ropnými společnostmi navýšit ceny ropy o 70 %
255

 a jen 

během roku 1973 vylétla z dvou dolarů a čtyřiceti centů za barel na 11,65 dolaru za barel.
256
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Tak prudký vzestup znamenal pro celý západní svět pohroužení do stagflace,
257

 ale 

v Británii se na velký energetický problém přichytil jako stín ještě další: horníci se rozhodli 

využít situace ve svůj prospěch. 

Po vítězství nad vládou roku 1972 hornické odbory bojovnost neopustila, naopak 

uvnitř svazu zesílily radikální tendence.
258

 Vládě nejvíce nepřátelské křídlo reprezentoval 

viceprezident National Union of Mineworkers Mick McGahey, který na prostou otázku 

premiéra, co vlastně chce, odpověděl: „Chci konec vaší vlády.“
259

 Prezident Joe Gormley 

zastával umírněnější názory, a byť byl zespodu tlačen ke skutečně nadneseným mzdovým 

požadavkům, snažil se vyhnout nové „válce“ s vládou.
260

 Už v červenci 1973, dlouho 

před vyhlášením třetí fáze mzdové politiky a krátce po oficiálním vystupňování hornických 

požadavků,
261

 se tajně sešel s premiérem a pokusil se dojednat kompromis. Právě na této 

schůzce vznikla formulace o „nesociální pracovní době“, která ve fázi III umožňovala 

navýšení platů za práci v noci a o víkendech. Ale zatímco Gormley ujednání chápal jako 

„dvířka, jimiž projdou pouze horníci“, konečná podoba byla otevřená pro všechny. Horníky, 

kteří chtěli víc, než dostanou ostatní, nemohla uspokojit.
262

 

Další strategická chyba přišla ze strany zaměstnavatelů (National Coal Board, NCB), 

kteří horníkům okamžitě nabídli nejvyšší možný nárůst: 7% navýšení základní mzdy, další 

4 % jako příplatek za „nesociální pracovní dobu“, 1 % jako příspěvek na dovolenou a další 

3,5 % za případné navýšení efektivity práce.
263

 Povzbudili tak hlad militantních členů NUM. 

Proti zákazu přesčasů se kromě Gormleye postavili jen další 4 odboroví předáci, 20 hlasovalo 

pro, 2 se zdrželi.
264
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Mezinárodní situace poskytla horníkům velmi výhodnou pozici. Vláda po roce 1972 

navýšila zásoby uhlí, ale komplikace v dodávkách ropy jí výrazně omezovaly manévrovací 

prostor.
265

 Dvanáctého listopadu začal platit zákaz přesčasů a dalšího dne vláda vyhlásila svůj 

pátý stav nouze.
266

 

„Byl už někdy stav nouze vyhlášen kvůli hrozbě zákazu přesčasů?“ ptal se v Dolní 

sněmovně lídr liberálů Jeremy Thorpe. „Nebudou se mnou ctihodní gentlemani souhlasit, že 

když zákaz přesčasů způsobuje kolaps průmyslu a, vskutku, ohrožení celého národa, je to 

zdrcující obžaloba způsobu, jakým je průmysl veden?“
267

 

Za daných okolností by byl však zákaz přesčasů vážnou ránou každé vládě.
268

 Mimo 

běžnou pracovní dobu se obvykle vytěží jen zanedbatelná část uhlí, ale právě během přesčasů 

se provádí velká část údržby, oprav a bezpečnostních opatření. Jistý díl z toho zajistili 

pracovníci nespadající pod NUM, přesto produkce uhlí skokově klesla.
269

 

Horníci se cítili silní a neměli v úmyslu ustoupit. „Proč nám nemůžete za uhlí zaplatit 

tolik, kolik se chystáte platit Arabům za ropu?“
270

 Ani kabinet nechtěl povolit: výjimka 

z legislativního omezení růstu platů by mohla zasadit smrtelnou ránu celé mzdové politice. 

Neschopnost domluvit se a ukončit spor přinutila vládu stlačit poptávku po energiích. 

Kanceláře nesměly být vytopeny na více než zhruba 17 °C, pouliční osvětlení bylo omezeno 

na polovinu a osvícení sportovišť zakázáno úplně, víkendové vysílání BBC a ITV končilo 

o půl jedenácté dopoledne. Od nového roku navíc vládní opatření zkracovala pracovní týden 

na tři dny:
271

 dodávky elektřiny do továren a firem byly omezeny jen na pondělí, úterý 

a středu, anebo na čtvrtek, pátek a sobotu, většina obchodů mohla spotřebovávat elektřinu jen 

ráno, anebo odpoledne.
272

 

V této situaci se do sporu rozhodl vložit TUC, jehož členové přicházeli kvůli novému 

pracovnímu režimu o výdělky. Slíbil vládě, že pokud udělá pro horníky výjimku ze mzdové 

politiky, žádný jiný odborový svaz toho nevyužije pro sebe. Anthony Barber ale návrh rychle 

odmítl. „Byla to upřímná nabídka,“ nechápal jeden z přítomných odborářů. „Nebyl to trik. 
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Nebyla to taktika.“
273

 Heath se jednání neúčastnil, ale s rozhodnutím svého ministra 

souhlasil.
274

 Oba návrh zjevně považovali za léčku. Poslední možnost na dojednání 

kompromisu se uzavřela; 4. února hlasovalo 81 % horníků pro zahájení stávky.
275

 

Reakce veřejnosti na omezení spotřeby energií nebyla nadšená. V prvních dvou 

týdnech roku zaznamenala novozélandská vysoká komise v Londýně trojnásobné množství 

dotazů na emigraci než obvykle,
276

 spekulace o chystaných přídělových kupónech na benzín 

vedly k „runu“ na benzínové pumpy
277

 a některé menší podniky se dostaly do finančních 

potíží.
278

 Ale Britové si na nové podmínky brzy zvykli. Velké zisky zaznamenali prodejci 

svíček. „Měli jsme desetitunovou dodávku vosku každé ráno,“ vzpomínal jeden z nich. 

„Náklaďák mohl čekat venku a my jsme ho ani nemuseli vyložit, než jsme začali 

prodávat.“
279

 Jiní lidé si chválili čtyřdenní volno, a někteří dokonce psali do novin, že tmu 

a pocit, že život zpomalil, preferují.
280

 

Ani dopad do rodinných rozpočtů nebyl nijak významný. Ugandský diktátor Ida Amin 

sice organizoval potravinovou sbírku na „záchranu a podporu našich bývalých koloniálních 

pánů před ekonomickou katastrofou“,
281

 ale průměrná týdenní čistá mzda klesla mezi 

prosincem 1973 a lednem 1974 jen o 2 libry a zaměstnanost o 0,3 %. Lidé zůstávali v práci 

déle během dnů, kdy měl jejich podnik přístup k elektřině, a firmy se vracely ke starým, 

dávno odloženým manuálním nástrojům. Ani jejich ztráty nebyly devastující.
282

 

Britská ekonomika oproti tomu trpěla. Problémy s platební bilancí se ještě vyostřily 

a Anthony Barber ve snaze omezit poptávku škrtl z rozpočtu další 1,2 miliardy liber.
283

 Vláda 

dále ukončila podporu drahému projektu Concorde a výstavbě letiště na Maplin Sands 

a omezila nakupování na splátky a poskytování bankovních úvěrů.
284

 Situace ukázala 

na všechny nedostatky ekonomické politiky z roku 1972; boom skončil. 
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3.2.2 Dvoje volby r. 1974  

Již během ledna probíhaly uvnitř Konzervativní strany diskuze o tom, že by premiér 

měl rozpustit parlament a vypsat všeobecné volby. Heathovi poradci doporučovali termín 

7. února, ale premiér se rozhodl pro 28. únor. Mnozí později soudili, že právě onen rozdíl 

mezi oběma daty rozhodl o výsledku voleb, ale jedná se pouze o spekulace. Konzervativci 

prezentovali volby jako „krizové“
285

 a všeobecně se předpokládalo, že zvítězí.
286

 

Konzervativní strana během necelých čtyř let vlády kromě kontroverzního přistoupení 

k Evropskému hospodářskému společenství nedosáhla žádného výrazného úspěchu, ale ani 

její hlavní soupeř si nevedl dobře: labouristy rozdělovala otázka členství v EHS a jejich 

působení v opozici scházela přesvědčivost: v pěti doplňovacích volbách v letech 1972-1973 

nevyhráli ani jednou.
287

 

Ve volebním manifestu „Rázná akce za spravedlivou Británii“ (Firm action for a fair 

Britain) konzervativci nepopírali chatrný strav britské ekonomiky ani horšící se vztahy 

s militantními odboráři, reprezentovanými horníky, ale naopak žádali voliče o potvrzení své 

pozice proti nim. Spojené království podle nich potřebovalo „konzervativní vládu s lidmi 

obnoveným mandátem a s celými pěti lety, v nichž povede národ bezpečně obtížným 

obdobím, které leží před námi.“
288

 Na jejich stranu se postavila i většina tisku.
289

 

Tři týdny mezi vyhlášením voleb a jejich realizací se však ukázaly jako doba příliš 

dlouhá na jediné téma. Kampaň otevřela prostor pro širší diskuzi i nad problematickými 

aspekty Heathovy dosavadní vlády a základní myšlenka, kterou se konzervativci snažili 

udržet – totiž že se jedná o volbu v krizové situaci, jež dává moc buď jim, anebo militantním 

horníkům –, se vytratila.
290

 Události posledního roku, jakkoli se jim konzervativci snažili 

dodat apokalyptický nádech, nezasáhly do života Britů takovou měrou, aby voliče sešikovaly 

na podporu kabinetu;
291

 nepříznivý obraz vládní i opoziční strany pak vháněl voliče do náruče 

menších uskupení. 

Konzervativní strana i Labour Party zaznamenaly ztrátu hlasů ve prospěch liberálů 

a skotských a velšských nacionalistů. Ačkoli konzervativní kandidáti oslovili větší část 

voličů, vinou britského volebního systému za svými oponenty zaostaly v množství získaných 
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křesel. Labouristé jich obsadili s 37,1% podporou 301, konzervativci s podporou 37,9 % 297. 

Liberálové dobře pochopili, že pro rozladěný britský elektorát znamenají především 

alternativu, a svoji kampaň tomu přizpůsobili. „Během posledních pěti let se obě strany 

musely vypořádat s podobnými problémy; obě nabídly podobná řešení; obě v opozici 

oponovaly politice svých protivníků, a poté, když se ujaly moci, ji přijaly za svou,“
292

 psali 

ve svém manifestu. Jejich volební preference vzrostly z necelých 8 na 19,3 %, což jim 

vyneslo 14 křesel. Zbývajících 5,7 % hlasů a 23 křesel si mezi sebou podělily ostatní 

strany.
293

 

Žádná strana nezískala v parlamentu většinu a nerozhodný výsledek umožnil Heathovi 

manévrovat; nerezignoval proto okamžitě, ale několik dní vyjednával s Liberální stranou. 

Předmětem kompromisu se měla stát volební reforma, která však vzbuzovala úzkost mezi 

konzervativními poslanci, a ani liberálové nebyli dohodě nakloněni. Thorpe se domníval, že 

budou odmítat spolupráci s vládou tak dlouho, dokud Heath bude jejím předsedou.
294

 

Po definitivním odmítnutí liberálů Heathovi nezbylo než přenechat post premiéra 

Haroldu Wilsonovi. V krátké době byl ukončen spor s horníky, znovuotevřena jednání 

o podmínkách vstupu do EHS, odvolána zákonná kontrola růstu mezd a zrušena 

pracovněprávní legislativa předchozí vlády. V říjnových volbách téhož roku Labour Party 

posílila a získala většinu tří křesel.
295

 

 

3.2.3 Odkaz 

Období 70. let bylo v Británii periodou „protikladné politiky“ (adversary politics), kdy 

se dvě strany střídající se u moci pokoušely zrušit co možná nejvíce z toho, co jim zůstalo 

po předchůdcích. Po roce 1970 se Labour Party více přiklonila k levicové politice, a když se 

roku 1974 ujala moci, rychle se vypořádala s odkazem Heathovy vlády. Kromě 

pracovněprávní legislativy a mzdové politiky se jednalo i o financování bydlení 

a dekonstrukcí prošel i pokus o reformu státní mašinerie, částečně během vlády Harolda 

Wilsona, částečně pak za Margaret Thatcherové. Thatcherová také provedla četné změny 

v Heathem reorganizované zdravotní službě a místní samosprávě. Británie zůstala členem 
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Evropského hospodářského společenství, ale před referendem v červnu 1975 byly podmínky 

jejího členství znovu otevřeny a znovu projednány. Nakonec toho po Heathově vládě zbylo 

jen velmi málo.
296
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Čtvrtá kapitola 

Opozice uvnitř Konzervativní strany 

 

4.1 Cesta k moci 

V říjnu 1964 Konzervativní strana prohrála všeobecné volby a po třinácti letech vlády 

musela odejít do opozice. „Nenapadá mě žádné jiné povolání, kde je postup tak surový,“ 

napsal Reginald Maudling, „[…] museli jsme okamžitě opustit naše úřady, a ti z nás, kteří 

měli dost štěstí, aby získali úřední bydlení, také své domovy.“
297

 Šok z toho, že přenechávají 

moc Labour Party, podle konzervativců straně s mnohem menšími předpoklady pro vládu 

nad Británií, obrátil pozornost nespokojených straníků k jejich lídrovi, Aleku Douglas-

Homeovi. Zatímco labouristy vedl Harold Wilson, „moderní muž z obyčejných poměrů“, 

Home náležel k nejvyšší společenské vrstvě a do čela strany se dostal po tradičním rituálu 

utajených konzultací stranických špiček a po následné aklamaci.
298

 Jako by přišel z dávných 

dob. V Konzervativní straně sílila poptávka po osobnosti Wilsonova typu, a po Homeově 

abdikaci proto strana o svém budoucím lídrovi poprvé nechala demokraticky hlasovat mezi 

svými poslanci.
299

 

Ve volbách se proti sobě postavili Reginald Maudling, Edward Heath a Enoch Powell. 

Powellova kandidatura neměla vážný charakter, sám Powell si uvědomoval, že nemá šanci 

na úspěch: liberální pravicová politika, kterou zosobňoval, si v Konzervativní straně poloviny 

60. let ještě nevybudovala postavení. Hlavními rivaly v boji o post stranického lídra se proto 

stali Maudling a Heath, přičemž favorizován byl první z nich.
300

 Maudling, inteligentní, 

vlídný a zábavný muž
301

 s rozsáhlými politickými zkušenostmi patřil k levému křídlu strany 

a hlásil se k odkazu poválečného konsenzu. Vně strany byl mnohem známější než Heath 

a jeho předsednictví slibovalo větší úspěch u voličstva. Heathovo zařazení do politického 

spektra nebylo zdaleka tak jasné, ale pravděpodobně se nacházel mezi Maudlingem 

a Powellem.
302

 Svými zkušenostmi Maudlinga nepředčil, ale události těsně předcházející 

volbě hrály v jeho prospěch: roku 1964 Maudling na vlastní žádost odešel z postu stínového 

ministra financí a Heath, který jej nahradil, se dostal do čela útoku proti vládě. Maudling se 
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stal stínovým ministrem zahraničí a „ztratil se z očí“ veřejnosti, protože zahraniční záležitosti 

řídil sám Home.
303

 

Heath vedle významné funkce ve stínovém kabinetu navíc nově zodpovídal 

za politické plánování (předsedal Advisory Committee on Policy) a své vyhlídky 

ve stranických volbách údajně vylepšil i tím, že zakázal posílání dokumentů Maudlingovi.
304

 

Jeho image mezi konzervativními poslanci v parlamentu výrazně napomáhala pověst 

chráněnce Harolda Macmillana.
305

 Stěžejní pro jeho úspěch ovšem byla kampaň mezi voliči. 

Jednalo se o systematický „nálet“ na konzervativní poslance, perfektně organizovaný 

a individuální nátlak na každého, kdo připadal v úvahu, často i opakované přesvědčování, 

které ve výsledku dosáhlo většího úspěchu než blahosklonná ležérnost kampaně opačného 

tábora.
306

 První kolo přineslo Heathovy 150 hlasů, zatímco Maudling, který se zkrátka zdráhal 

obtěžovat své potencionální podporovatele tak organizovaným náporem, obdržel 133 hlasů. 

Powell s 15 hlasy zůstal daleko vzadu. Většina pro Heathe, jakkoli nadpoloviční, byla tak 

těsná, že pravidla vyžadovala druhé kolo voleb, ale Reginald Maudling se rozhodl 

odstoupit.
307

 „[…] nemělo smysl žádat lidi, aby řekli znovu to samé,“
308

 napsal.  

Z vnějšího pohledu se jednalo o podivnou volbu. Labour Party se jako svého soupeře 

více obávala Maudlinga a preference široké veřejnosti by tomu pravděpodobně odpovídaly.
309

 

Konzervativní poslanci si ale museli zvolit sami, a v červenci 1965 se Edward Heath stal 

lídrem jejich strany. 

Na okamžik „zazářil jako nová naděje“ pro mnohdy zkostnatělou Konzervativní 

stranu. Média mu jistý čas vzdávala hold coby modernímu muži budoucnosti Spojeného 

království.
310

 V okamžiku, kdy měl v první debatě se svým labouristickým protějškem podle 

všech očekávání „rozcupovat“ Harolda Wilsona na kousky, však Wilson „rozcupoval“ jeho. 

Ukázalo se, že Heath není oním velkolepým řečníkem, jakého si strana přála, a pro něho 

samotného započalo velmi bolestné období let 1965-1970, kdy jej Wilson porážel stále 

stejným způsobem.
311
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Heath se tedy naplno opřel do spřádání politických plánů na dobu, kdy se – snad – 

chopí moci. Takové počínání se uvnitř strany nesetkalo s pochopením. Stínoví ministři si 

stěžovali, že se od nich očekává, že budou zkrátka „alternativní vládou“
312

 a jak napsal John 

Campbell, „Konzervativní strana si jej zvolila, protože bylo řečeno, že potřebuje někoho jako 

je on, aby ji uvedl do moderního světa. Ale ve svém srdci většina konzervativců neměla tento 

moderní svět ráda. […] Home byl anachronismem, ale stále ho milovali […]“
313

 Nový způsob 

vedení opozice navíc Heathovi dále odcizil Enocha Powella.
314

 

 

4. 2 Stínový a vládní kabinet 

Enoch Powell ve stínovém kabinetu zastával pozici ministra obrany a usiloval 

o zásadní přehodnocení vojenských závazků Velké Británie ve světě. Heath se s ním názorově 

neshodl, přesto ho dlouho odmítal přesunout vně kabinet, aby nad ním neztratil kontrolu: 

Powell byl silná osobnost a zdatný řečník, ohrožující jednotu strany. Během svého působení 

ve stínovém kabinetu oponoval téměř všemu, co se Heath snažil prosadit; poslední kapkou 

pro jeho kolegy byla tzv. birminghamská řeč o „potocích krve“ pronesená roku 1968. Zazněla 

během debat o chystaném zákonu o mezirasových vztazích (Race Relations Bill) 

a prorokovala Británii široký rasový konflikt, pokud nebude počet imigrantů nejenom 

zakonzervován, ale i snížen. Členům kabinetu vadil především apokalyptický tón Powellovy 

řeči a někteří se rozhodli abdikovat, pokud Powell nebude odstraněn.
315

 „Po diskuzích se 

stínovým kabinetem jsem ho propustil z předních řad opozice,“ napsal později Heath. „Powell 

to přijal bez protestů […]. Víckrát jsme spolu nemluvili.”
316

 

Mimo kabinet prudce stoupl Powellův vliv; stal se výraznou figurou přitahující 

pozornost mnoha konzervativců nespokojených s Heathovým výkonem. Jeho stoupající 

význam ohrožoval pozici lídra strany a před volbami roku 1970 bylo jasné, že pokud 

Konzervativní strana nevyhraje, pro Heathe to bude pravděpodobně znamenat v čele strany 

konec.
317

 Jeho kolegové již v tichosti nabídli lordu Homeovi případnou pozici dočasného lídra 

strany a Peter Carrington Heathovi zdvořile naznačil, že v případě volební porážky bude čas 

jít.
318
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Novináři zjednodušili volební kampaň roku 1970 na osobní zápas mezi Heathem 

a Wilsonem a Heath za celou stranu nesl největší mediální zátěž. Následné vítězství proto 

bylo chápáno především jako jeho zásluha a mezi straníky mu přineslo po všech útrapách 

opozice plnou rehabilitaci.
319

 Po nástupu k moci se ale kabinet začal řadovým 

konzervativcům vzdalovat. Určitá míra odcizení mezi vládou, zavalenou novými 

povinnostmi, a ostatními není nic neobvyklého, ale v letech 1970-1974 ji umocňovala 

Heathova nechuť ke stranickému dění. Konzervativci podle jeho představ byli jen nástrojem 

výkonu moci a očekával od nich bezmeznou loajalitu.
320

 Poslance ze zadních lavic sice často 

hostil v Downing Street číslo 10, ale jeho vstřícnost se vytrácela, když se mu pokoušeli 

prezentovat své názory.
321

 

Milovaným vůdcem se nikdy nestal, ale dokud konzervativce držel u moci, strana jej 

respektovala. Zásluhu na tom měl vynikající vrchní whip Francis Pym, podle některých 

„až příliš dobrý pro Heathe“, jenž jej využíval spíše jako „zeď mezi sebou a poslanci“ 

než jako spojovník.
322

 

Neoliberální rétoriku z počátku vlády konzervativci vítali, především pokud šlo 

o přístup ke krachujícím firmám, jež měly být ponechány svému osudu. Při záchraně Rolls-

Royce nenamítali nic, protože v sázce byla prestižní značka a bezpečnost země, ale pomoc 

Upper Clyde Shipybuilders se setkala s menším pochopením. Znepokojení budily i masivní 

investice
323

 a při hlasování o zavedení mzdové politiky mezi sebou poslanci žertovali, že 

nehodlají hlasovat pro socialismus, nicméně poté pro něj hlasovali. Návrat k legislativnímu 

omezení růstu platů jim přinesl spíše úlevu.
324

 Proti své vládě sice během Heathova 

premiérství „zvedali ruce“ častěji, než je obvyklé, ale nesouhlas vycházel z úzkého kroužku 

nespokojenců a vládní návrh v parlamentu zastavili jen šestkrát. Kroky, proti kterým se 

konzervativní disent stavěl, navíc nesouvisely s centrální ekonomickou politikou, ale spíše 

s tématy Rhodesie, Evropy a imigrantů z Ugandy. Jediná skutečně vážná krize, která 

ohrožovala existenci vlády, nastala při hlasování o přístupové smlouvě k EHS.
325
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Nedostatečná komunikace s poslanci a ztráta pozic v doplňovacích volbách související 

s omezenou podporou veřejnosti, jež v preferencích posunula Konzervativní stranu až na třetí 

místo za Labour Party a liberály, vyústila ve zvolení dvou neoliberálů do výborů zadních 

lavic pro finance a průmysl; vážným varováním pro vládu bylo především zvolení Edwarda 

du Canna do čela Výkonného výboru 1922 (1922 Executive Committee). Předsedou výboru se 

obvykle stávají spíše zasloužilé než významné, silné a navíc ambiciózní osobnosti. V zadních 

lavicích se navíc du Cann profiloval silně protiheathovsky; jediným ještě větším oponentem 

vlády byl Enoch Powell,
326

 který ve své zlomyslnosti zašel až k podpoře opoziční Labour 

Party.
327

 

Jiná byla situace v kabinetu. I ti z ministrů, kteří se později postavili proti vládě, 

zůstávali v letech 1970-1974 loajální. Thatcherová to ve svých pamětech přičítá tomu, že byli 

záměrně špatně informováni
328

 či zavaleni detaily. „Při jiné fantastické příležitosti jsme 

přistihli sami sebe, jak debatujeme o správné výši platu poslaneckých sekretářek.“
329

 Ať tomu 

ale bylo jakkoli, navzdory zásadnímu přehodnocení ekonomické politiky Heath neobdržel 

ani jednu rezignaci v důsledku politického nesouhlasu a o vysoké morálce a solidaritě 

svědčilo i minimum informačních úniků z kabinetu.
330

 

 

4. 3 Ztráta moci 

Prohra v říjnových všeobecných volbách nebyla tak děsivá, jak se někteří 

konzervativní poslanci obávali, ale pozice Edwarda Heathe v čele strany se otřásla 

v základech. Vždyť pod jeho vedením zvítězila strana v jediném případě ze čtyř 

a konzervativci chtěli pouze vítězit.
331

 Jeho sporná schopnost dovést spolustraníky k moci 

stála v pozadí většiny nespokojenosti. „[…] všichni kromě Teda věděli, že hlavní politický 

problém je fakt, že zůstal lídrem,“
332

 hodnotila neúspěch z října 1974 Thatcherová. Stoupal 

tlak, aby rezignoval či požádal stranu o důvěru ve stranických volbách.
333

 Proti expremiérovi 

stál především du Cann v pozici předsedy Výkonného výboru 1922. Heath se pokusil zlepšit 
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své postavení tím, že du Cannovi nabídl místo ve stínovém kabinetu, ten však odmítl.
334

 

Komise řízená Alekem Douglas-Homem nakonec rozhodla, že by parlamentní část strany 

měla volit lídra každý rok a Heathovi nezbylo než se podřídit.
335

 „Byl jsem překvapený 

počtem lidí, kteří prohlašovali, že jej nemají rádi, a mírou hořkosti a zlomyslným odhodláním, 

že musí odejít,“
336

 popsal nálady ve straně Jim Prior. 

V úvahu přicházeli tři vyzyvatelé: William Whitelaw, Keith Joseph a Edward 

du Cann.
337

 Největší strach mezi Heathovými příznivci vzbuzovala možnost du Cannovy 

kandidatury, protože Whitelaw zůstával loajální a Joseph, hlavní představitel neoliberálních 

tendencí ve straně, sám sebe diskvalifikoval už v říjnu 1974, kdy se v projevu o chudobě 

postavil za omezení porodnosti dívek z nižších sociálních vrstev.
338

 V širší veřejnosti 

vzbudilo prohlášení i mírné sympatie, ale velká část inteligence odsuzovala Josepha jako 

„šíleného eugenika“.
339

 

Nakonec se Heathovým vyzyvatelem nestal ani du Cann. Když se jako možná 

kandidátka vynořila Margaret Thatcherová, shledal, že nemá dostatečnou podporu, a kvůli 

údajným osobním důvodům zápas vzdal.
340

 

Thatcherová se v listopadu 1974 rozhodla „zaplnit neoliberální prostor“, který měsíc 

předtím uvolnil Joseph. U Heathových podporovatelů to vzbudilo optimismus, protože 

soudili, že Thatcherová není silným soupeřem. Thatcherová si to myslela také.
341

 Také třetí 

kandidát, Hugh Fraser, přívržence politiky jednoho národa potěšil. Fraser měl jen malou 

podporu, ale protože stál napravo, mohl rozdělit protiheathovské hlasy.
342

 

Ve prospěch Thatcherové hrála skutečnost, že po du Cannovi „zdědila“ podporu 

Aireye Neavea, výtečného koordinátora kampaně, který v její prospěch intrikovat a šířil 

dezinformace o údajné nízké podpoře pro Thatcherovou. Na její stranu se pak přiklonili 

i konzervativci „jednoho národa“, kteří preferovali Whitelowa, a usilovali proto o druhé kolo 

voleb.
343

 Kampaň Edwarda Heathe na druhou stranu byla bez přehánění mizerná, jeho tým 

zapomněl byť jen oslovit některé z lidí, kteří by se za něho bývali postavili, a Heath nakonec 
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získal pouhých 119 hlasů oproti 130 hlasům Thatcherové.
344

 „Všichni jsme byli ohromeni,“
345

 

napsal k tomu. Šestnáct zbývajících hlasů obdržel Fraser.
346

 Z druhého kola Heath odstoupil 

a to znamenalo konec jeho vůdcovství Konzervativní straně.
347

 

 

4. 4 Reakce 

Druhé kolo volby stranického lídra mělo rozhodnout, jestli se strana kromě svého 

vůdce rozejde i s politikou „jednoho národa“, kterou razil. Heathovým pokračovatelem se 

mohl stát William Whitelaw, který se z loajality k předsedovi neúčastnil prvního kola, avšak 

po Heathově rezignaci mu už nic nebránilo kandidovat. Thatcherové se ale nepostavil sám 

a protithatcherovské hlasy se nakonec dělily mezi něho (79), Jima Priora (19), Geoffreye 

Howea (19) a Johna Peytona (11). Se 146 hlasy se stala vítězkou voleb a novou předsedkyní 

Konzervativní strany Margaret Thatcherová.
348

 Nabídla svému předchůdci místo ve stínovém 

kabinetu, ten odmítl.
349

 Přesunul se do zadních lavic parlamentu a zůstal tam dlouhá léta. 

Během let 1970-1974 Margaret Thatcherová nikdy otevřeně nekritizovala 

ekonomickou politiku kabinetu
350

 a podporu, kterou získala mezi konzervativními poslanci 

během voleb, obdržela nikoli z ideologických důvodů – její cesta k moci byla, s nadsázkou 

řečeno, dlážděna především Heathovou nerudností. Ale když už Heathe jednou odstranila, 

vložila do svého vítězství zpětně ideologický náboj. V letech jejího předsednictví 

Konzervativní strana systematicky ničila jeho odkaz jako omyl, na který je lepší 

zapomenout.
351
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Závěr 

 

Po skončení druhé světové války se hospodářská politika Spojeného království 

přiklonila doleva; v rámci tzv. „poválečného konsenzu“ obě velké politické strany 

prosazovaly či alespoň tolerovaly trendy smíšené ekonomiky, keynesiánskými metodami 

udržované plné zaměstnanosti, rostoucí moci odborových svazů a velkoryse koncipovaného 

státu blahobytu. Relativní ekonomický úpadek Velké Británie v 60. a 70. letech ale začal 

vytvářet tlak na přehodnocení stávající praxe. Novou rétoriku přijala za svou Konzervativní 

strana pod vedením Edwarda Heathe, a to minimálně po selsdonské konferenci roku 1970. 

Po vítězství ve všeobecných volbách téhož roku ústy premiéra vyhlásila „tichou revoluci“ 

slibující společnost vystavěnou na svobodnějším základě a širší možnosti činit vlastní 

rozhodnutí. Státní mašinerie se měla zefektivnit a její pole působnosti zúžit. 

V letech 1970-1972 se vláda tohoto kurzu držela. Ačkoli o důsledném vzdání se 

zásahů do hospodářských procesů nemůže být řeč,
352

 ve srovnání s předchozí etapou došlo 

v tomto ohledu k významnému posunu. Stát nabídl k prodeji některé podniky či své podíly 

v nich a vzdal se možnosti intervenovat ve prospěch dlouhodobě neprosperujících firem. 

Soukromý sektor byl zproštěn zákonného omezení růstu mezd; vláda se rozhodla nahradit 

dosavadní restriktivní praxi svým dobrým příkladem, reprezentovaným tzv. politikou N-1, 

a ponechat na zaměstnavatelích, zda si poradí s tlakem zaměstnanců na navýšení mezd, nebo 

zbankrotují. Roku 1971 vstoupil v platnost zákon o pracovněprávních vztazích s cílem zasadit 

fungování odborových svazů do legislativního rámce; především měla být posílena role 

odborových předáků na úkor mnohdy militantních zástupců jednotlivých podniků, zákon také 

zřizoval soud pro pracovněprávní vztahy, u něhož se měly svazy registrovat a jenž měl 

zasahovat v případě sporů. Beze změny nezůstal ani stát blahobytu: některé dosud bezplatné 

služby byly zrušeny či zpoplatněny. 

Roku 1972 se ale přístup Heathovy vlády k ekonomice v několika krocích změnil. 

První obrat přišel se zestátněním loďařského konglomerátu Upper Clyde Shipbuilders, nikdy 

neprosperujícího gigantu, jenž získal státní podporu díky sociálním konotacím v případě 

pádu. Dosavadní snahu kabinetu stimulovat průmysl daňovými pobídkami nahradil starý 

systém investičních grantů a státní podpory firem, umožněných zákonem o průmyslu 

doprovázejícím expanzivní rozpočet z roku 1972. Zákon o pracovněprávních vztazích ztratil 

svoji funkci a vláda se na něj přestala odvolávat. Premiér se snažil přimět odborové svazy a 

zaměstnavatele k dohodě na omezení růstu mezd a cen, ale po odmítnutí ze strany Trades 
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Union Congress se kabinet v listopadu 1972 vrátil k dřívější praxi plošné mzdové a cenové 

politiky, jež upravovala růst mezd a cen legislativně. Byla realizována ve třech krocích a 

skončila až po pádu vlády po volební porážce roku 1974. 

Tyto změny následovaly po sérii okolností, jež zpochybňovaly funkčnost politického 

kurzu let 1970-1972. Snahu po rychlé nápravě pak zesiloval blížící se termín britského vstupu 

do Evropského hospodářského společenství (1. ledna 1973). Symptomy hospodářské politiky, 

které nejvíce znepokojovaly vládu, souvisely s rostoucí nezaměstnaností. Její míra v lednu 

1972 překročila hranici jednoho milionu, což na jedné straně ospravedlňovalo záchranu UCS 

a asistenci dalším firmám, skýtajícím velké množství pracovních míst, na straně druhé 

zahájilo boj proti „inflaci“ široce ztotožňované s růstem mezd. Ekonomický rozvoj a navýšení 

pracovních příležitostí měl stimulovat i tzv. Barberův boom vyvolaný rozpočtem z roku 1972. 

Právě stoupající výše mezd byla v letech 1970-1972 chápána jako výraz 

nedostatečnosti neoliberální politiky. Zatímco ve veřejné sféře se po počátečních neúspěších 

upevnila politika N-1, vyžadující postupné snižování v nárůstech mezd, soukromý sektor se 

ubíral vlastní cestou. Nejbolestivější ranou kabinetu pak byla porážka v hornické stávce roku 

1972, která ukončila i částečné úspěchy politiky N-1. Snaha o tripartitní jednání znamenala 

jen poslední pokus zabránit nastolení statutární kontroly nad růstem mezd a cen, proti které se 

stavěly odborové svazy i většina členů kabinetu. Inflace však hnala voliče Konzervativní 

strany do náruče liberálů a neschopnost vlády rozpoznat její hlubší souvislosti po krachu 

tripartity nutně vedla k renesanci mzdové politiky 60. let. 

Krátkozrakost, pokud jde o kořeny inflace, zároveň vedla k neúspěchu politiky z let 

1972-1974. Kabinet nebral zřetel na faktor cen na světových trzích, ani na faktor objemu 

peněz v oběhu. Ačkoli zárodky monetarismu již existovaly, teorie nebyla politicky využita; 

Barberův boom navyšoval množství široce pojatých peněz v oběhu, a pracoval tak 

proti vládní snaze omezit inflaci. Navíc stimuloval poptávku po zahraničních výrobcích, a to 

v době růstu jejich cen, což se výrazně negativně projevilo na platební bilanci Spojeného 

království. Ministr financí se pokoušel důsledky boomu mírnit ještě před vypuknutím ropné 

krize, ale dle slov Margaret Thatcherové „příliš málo a příliš pozdě“.
353

 Po skokových 

nárůstech cen ropy a zahájení další hornické stávky se pak v plném rozsahu projevila naivita 

nového kurzu. Ekonomický cyklus Velké Británie definitivně přešel z fáze „go“ do fáze 

„stop“ a boom nahradila stagflace. 

Události konce roku 1973 a roku 1974 znamenaly nejenom tečku za britským snem 

o nepřetržitém ekonomickém růstu, ale i počátek konce Edwarda Heathe v čele Konzervativní 
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strany. Premiér vyvolal v únoru 1974 „krizové“ volby a žádal elektorát o podporu 

proti horníkům; volební kampaň ale odkryla slabá místa jeho vlády a nerozhodný výsledek jej 

sice nesmetl hned, ale po krachu jednání s Liberální stranou mu nezbylo než přenechat post 

premiéra svému protějšku z Labour Party. Konzervativní strana se od něj odvrátila 

kvůli pochybnostem, zda je schopen dovést ji k dalšímu vítězství, a kvůli taktické chybě 

během voleb stranického lídra roku 1975 byl odstraněn nejen on sám, ale i kurz „jednoho 

národa“, který hájil. Dekonstrukce jeho politického odkazu pak probíhala nejenom ze strany 

labouristické Wilson-Callaghanovy vlády, ale i prostřednictvím vůdčí skupiny thatcherovců. 
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