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Anotace 

 

Bakalářská práce „Ronald Reagan a jeho příspěvek k pádu SSSR- americká pomoc 

protisovětským silám v Angole a Afghánistánu v 80. letech“ popisuje roli, kterou 

Reaganova administrativa sehrála v podpoře afghánských mudžahedínů a angolského 

hnutí UNITA. Zaměřuje se na americkou finanční a materiální podporu oběma 

skupinám, a na politické aktéry, kteří měli vliv na rozhodování o dodávkách pomoci. 

Mimo Reagana se jedná o ředitele CIA William Caseyho, kongresmana Charlese 

Wilsona, Chestera Crockera a další. Konflikty v Angole a Afghánistánu jsou zasazeny 

do historického kontextu, ve kterém jsou objasněny příčiny těchto válek. Rovněž je v 

něm popsáno zapojení SSSR a USA do dění v Afghánistánu a Angole před 

Reaganovým prezidentstvím. 

Okrajově jsou zmíněni také další významní účastníci obou konfliktů. V případě války 

v Afghánistánu se jedná o Pákistán a jeho zpravodajskou službu ISI. V případě Angoly 

jde o Jihoafrickou republiku a Kubu. 

Práce také popisuje, jakou úlohu Sovětský svaz v obou válkách hrál. Charakterizuje 

angažování SSSR v Afghánistánu před válkou, její průběh, Gorbačovův pohled na ni, 

lidské a finanční ztráty Sovětů ve válce. V případě Angoly práce popisuje sovětskou 

pomoc a vojenskou asistenci hnutí MPLA, které bojovalo s organizací UNITA. 

V závěru práce je analyzováno, jaký dopad měla Reaganova pomoc antisovětským 

silám v Afghánistánu a Angole na Sovětský svaz. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annotation 

 

Thesis 'Ronald Reagan and his Contribution to the Collapse of the Soviet Union – 

U.S. Support to Anti-Soviet Forces in Angola and Afghanistan in the 1980s'  describes 

the role played by the Reagan administration in the process of aiding the Afghan 

mujahideen and the Angolan movement UNITA. It focuses on the American financial 

and material support to the both groups. It also mentions political actors, who shared 

responsibility for aiding mujahideen and UNITA. These include the Director of the CIA 

William Casey, congressman Charles Wilson, the Assistant Secretary of State for 

African Affairs Chester Crocker and others. Conflicts in Afghanistan and Angola are 

put into historical context, in which causes of these wars are explained. USA and USSR 

involvement in Afghanistan and Angola prior to the Reagan´s presidency is also 

described.  

Another important participants of the both conflicts are mentioned too. In the case of 

Afghanistan it is Pakistan and its intelligence agency ISI. In the case of Angola it is the 

South African Republic and Cuba. 

The thesis describes Soviet engagement in Afghanistan prior to the war, course of the 

war, Gorbachev´s view on the war and Soviet casualties and financial losses. In case of 

Angola, the Soviet help and military assistance to the MPLA movement is described. 

The Conclusion contains analysis of the impact of the Reagan´s aid to anti-Soviet 

forces in Angola and Afghanistan on the Soviet Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Reagan, pomoc, Afghánistán, Angola, SSSR, mudžahedíni, Savimbi 

 

Keywords 

Reagan, assistance, Afghanistan, Angola, USSR, mujahideen, Savimbi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a 

studia.  

 

  

 

V Praze dne 15. 5. 2014 

 

 

Tomáš Reif 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Janě Sehnálkové a Mgr. Maximu Kucerovi 

za cenné rady během psaní této práce. 



 

 

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Jméno: 

Tomáš Reif 

E-mail: 

rifletom@gmail.com 

Semestr: 

8. 

Akademický rok: 

2013/2014 

Název práce: 

Ronald Reagan a jeho příspěvek k pádu SSSR- americká pomoc protisovětským silám v 

Angole a Afghánistánu v 80. letech 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, školní rok): 

8. semestr, rok 2013/2014 

Vedoucí bakalářského semináře: 

PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. 

Vedoucí práce (není povinné): 

Mgr. Jana Sehnálková 

Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek): 

Toto téma jsem si vybral, protože prezidenství Ronalda Reagana představuje zlomovou etapu 

studené války, která je ukončena počínajícím rozpadem SSSR. Zaujala mě rovněž samotná 

osobnost prezidenta Reagana, jehož názor na SSSR i na komunismus byl mnohem více 

vyhraněný než u jeho předchůdců, což se odrazilo v zahraniční politice USA. Dále považuji za 

významnou Reaganovu doktrínu ve třetím světě, která způsobila Sovětům velké ztráty.  

Předpokládaný cíl (5 řádek): 

Úkolem práce je objasnit, jak Ronald Reagan přispěl k pádu SSSR podporou protisovětských 

sil v Angole a Afghánistánu. Budu zkoumat kroky, které Reaganova administrativa v těchto 

zemích podnikla a jaký dopad to mělo na rozpad SSSR. Budu rovněž analyzovat zapojení 

Sovětů v konfliktech v Angole a Afghánistánu. Zmíním také sovětský úhel pohledu na 

Reaganovu doktrínu.  

Základní charakteristika tématu (10 řádek): 

Sovětská válka v Afghánistánu, která po sobě zanechala velké lidské i finanční ztráty bývá 

přirovnávaná k "sovětskému Vietnamu". Ronald Reagan se rozhodnul využít opozice 

afghánských mudžahedínů proti Sovětům a podpořit je americkou pomocí, která proudila k 

mudžahedínům přes Pákistán. Mudžahedíni způsobovali Sovětům ztráty, které zásluhou 

americké pomoci narostly. Důležitou roli zde sehráli kongresman Wilson a ředitel CIA 

William Casey. Často diskutovaným tématem jsou americké dodávky protiletadlových střel 

Stinger afghánským rebelům. V Angole Reagan od roku 1985 podporoval hnutí UNITA, které 

vedlo válku s MPLA, která byla podporována Sověty a Kubou. Významnou roli zde kromě 

MPLA a UNITA sehráli také kubánští vojáci i armáda Jihoafrické republiky. Díky americké 

pomoci UNITA zintenzivnila válku v Angole, což mohlo mít negativní dopad na MPLA, a tak 

i na SSSR.  

Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 

V práci budu nejprve analyzovat Reaganovu doktrínu v Afghánistánu. Zaměřím se na 

americkou pomoc mudžahedínům, především na dodávky střel Stinger, které údajně hrály 

významnou roli v navýšení ztrát Sovětů. Zabývat se budu rovněž rolí Pákistánu. Ten byl 

důležitý, protože přes něj americká pomoc mudžahedínům proudila. Pozornost budu věnovat 

také úloze kongresmana Wilsona. Dále budu zkoumat, jak Sověti na Reaganovu pomoc 

mudžahedínům reagovali a konečně, jaké škody tato pomoc Sovětům způsobila. Druhá část 



práce bude věnována Angole, kde byla rovněž uplatněna Reaganova doktrína. Zde budu 

analyzovat Reaganovu pomoc hnutí UNITA a jaký dopad na Sověty tato pomoc měla. Opět 

uvedu sovětskou reakci na Reaganovu doktrínu a také reakci hnutí MPLA, které bylo 

protivníkem UNITA. Jak Afghánistán, tak Angolu vždy na začátku zasadím do historického 

kontextu. 

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):  

 

REAGAN, Ronald a Martin POKORNÝ. Život jednoho Američana: Paměti prezidenta. 1. 

vyd. v čes. jaz. Praha: Prostor, 1997. 

 

EHRMAN, J., The Eighties : America in the Age of Reagan, Yale University Press, New 

Haven, 2005. 

 

KUPERMAN, Alan J. The Stinger Missile and U.S. Intervention in Afghanistan. Political 

Science Quarterly [online]. 1999, vol. 114, issue 2, s. 219-263 [cit. 2013-10-12]. 

 

D´SOUZA, D., Ronald Reagan: Jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem, Barrister & 

Principal, Brno, 2004. 

 

CORDOVEZ, Diego a Selig S HARRISON. Out of Afghanistan: The Inside Story of the 

Soviet Withdrawal. New York: Oxford University Press, 1995. 

 

CANNON, L., President Reagan : The Role of a Lifetime / Lou Cannon, Public Affairs, New 

York, 2000. 

 

GLEIJESES, Piero. Conflicting missions: Havana, Washington, and Africa, 1959-1976. 

Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. 

 

HYLAND, W., The Reagan Foreign Policy, New American Library, New York, 1987. 

 

WILLS, G., Reagan’s America : Innocents at Home, Doubleday, Garden City, 1987. 

 

BLUMENTHALL, S., Edsall, T., The Reagan Legacy, Pantheon Books, New York, 1988. 

Podpis studenta a datum 

13. 5. 2014 

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí bakalářského semináře 13. 5. 2014       

Garant oboru 13. 5. 2014       

 

 



   

 

 

 

 

Obsah 

 

ÚVOD .................................................................................................................................... 2 

1.  AFGHÁNISTÁN .............................................................................................................. 5 

1.1 UDÁLOSTI V AFGHÁNISTÁNU PŘED SOVĚTSKOU INVAZÍ ........................................................ 5 

1.2 SOVĚTSKÁ INVAZE A AMERICKÁ ODEZVA ............................................................................... 8 

1.3 RONALD REAGAN A VÁLKA V AFGHÁNISTÁNU ..................................................................... 11 

1.4 MICHAIL GORBAČOV A JEHO POSTOJ K VÁLCE ...................................................................... 18 

1.5 KLÍČOVÁ ROLE PROTILETADLOVÝCH STŘEL STINGER V AFGHÁNISTÁNU ........................... 21 

1.6 EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOVĚTSKÉHO SVAZU .................................................................... 24 

2.  ANGOLA ........................................................................................................................ 25 

2.2 BOJ ZA NEZÁVISLOST ANGOLY A OBČANSKÁ VÁLKA DO ROKU 1980 ................................... 25 

2.2 ZAPOJENÍ USA A SSSR V ANGOLE V OBDOBÍ REAGANOVY ADMINISTRATIVY ....................... 32 

 

ZÁVĚR ................................................................................................................................ 47 

SUMMARY ........................................................................................................................ 51 

POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



  Název práce 

2 

 

 

Úvod 

 

Ronald Reagan
1
 nastoupil do úřadu v době tzv. druhé studené války, kterou zahájila 

sovětská invaze do Afghánistánu roku 1979. Druhá studená válka, jež vystřídala období 

détente - uvolňování, byla charakteristická vzrůstajícím napětím mezi SSSR a USA 

doprovázeným zbrojením a konflikty mezi těmito státy v oblastech jejich zájmů ve 

třetím světě. K eskalaci napětí přispíval Reagan svým silně antikomunistickým 

postojem především na začátku 80. let. Ve slavném projevu ve Westminsterském paláci 

předpověděl, že „pochod svobody a demokracie (…) odnese marxismus-leninismus na 

smetiště dějin tak, jak se to stalo u jiných tyranií, které potlačují svobodu (…)“
2
. Od 

svého nástupu do úřadu nenechal Reagan nikoho na pochybách, že Sovětský svaz 

nepovažuje za partnera ke spolupráci, jak tomu bylo v období détente, a že na sovětské 

zbrojení odpoví masivním zbrojením Spojených států. Reaganův sovětský protějšek 

Leonid Brežněv
3
 podporoval levicové režimy sandinistů v Nikaragui, MPLA v Angole a 

navíc podniknul vojenskou invazi do Afghánistánu, kde dosadil prosovětskou vládu. 

Reagan tyto snahy vnímal jako rozšiřování sovětského vlivu a snažil se jim čelit 

podporou hnutí, která sovětský vliv narušovala (mudžahedíni proti afghánské vládě a 

Sovětům, contras proti Sandinistům, UNITA proti MPLA atd.). S nástupem Gorbačova 

v SSSR Reagan svou rétoriku poněkud zmírnil, nicméně ve svém tažení proti 

komunismu neustával.  

Reagan je prezidentem, kterému jsou často přičítány zásluhy za rozpad Sovětského 

svazu. Mezi faktory, které za touto událostí stály, jsou často uváděny: Reaganova 

podpora hnutí Solidarita v Polsku, Strategická obranná iniciativa
4
, Reaganova rétorika, 

již zmíněné investice do zbrojení a podpora protikomunistických hnutí ve třetím světě a 

další. Někteří autoři, jako například konzervativní americký historik Peter Schweizer, 

Reaganův přínos k rozpadu SSSR uznávají a obhajují, jak je možné se dočíst v 

                                                 
1
 Prezidentem USA 1981-89. 

2
 CANNON, Lou. President Reagan: The Role of a Lifetime. New York: Simon & Schuster, 1991, 948 s. 

ISBN 067154294x, str. 315. 
3
 Generálním tajemníkem KSSS od roku 1964 do své smrti v listopadu 1982. 

4
 Orig. Strategic Defense Initiative. Program, který měl vyvíjet nové zbraně, jež měly být umístěny na 

zemi a ve vesmíru a které měly bránit Spojené státy proti nukleárním střelám vypáleným z SSSR. 
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publikaci Reaganova válka
5
. Jinde, jako například v publikaci Východ

6
 od Jiřího 

Vykoukala, Bohuslava Litery a Miroslava Tejchmana, zjistíme, že jeho příspěvek 

k pádu SSSR je „silně diskutabilní“
7
. Z množství dalších zdrojů se dá usoudit, že 

ohledně Reaganova přínosu ke zhroucení SSSR nepanuje mezi historiky shoda a téma 

bude jistě nadále předmětem zkoumání.  

Ukončení studené války a rozpad Sovětského svazu jsou témata, o kterých se dodnes 

diskutuje. Tyto události způsobily ohromné změny, což vidíme na příkladu České 

republiky. Že je studená válka stále živým a důležitým tématem můžeme vidět na 

trvající existenci Severoatlantické aliance, které stále hraje důležitou roli a snaží se nyní 

čelit ruskému revizionismu vůči Ukrajině posilováním vojenské přítomnosti v Polsku, 

Pobaltí a dalších zemích. 

Důležitosti studené války a Ronalda Reagana odpovídá množství literatury, které o 

nich bylo napsáno. O něco hůře zmapovaná je Reaganova podpora protikomunistickým 

vzbouřencům ve třetím světě. Cílem této práce je vyplnit tuto mezeru a zodpovědět na 

otázku, zda a do jaké míry Reaganova podpora protikomunistickým hnutím v třetím 

světě hrála roli při rozpadu Sovětského svazu. Jelikož rozsah práce mi neumožňuje 

zanalyzovat všechny země, kterých se tato pomoc týkala, zaměřím se pouze na dvě 

z nich: Afghánistán a Angolu. Válku v Afghánistánu jsem si vybral, protože zde byla 

Reaganova pomoc mudžahedínům velmi vysoká a mohla tedy Sovětům způsobit značné 

ztráty. Angolu jsem do této práce zařadil, protože představuje méně prozkoumaný 

případ v rámci zemí, kde Reagan podporoval protikomunistické síly.  

Budu se snažit prokázat nebo vyvrátit hypotézu, která zní: Reaganova podpora 

povstalcům v Afghánistánu a Angole měla značný vliv na Sovětský svaz a přispěla tak 

k jeho pádu. Zkoumanými faktory, které k pádu měly přispět, budou: finanční nebo 

morální újma na SSSR, ovlivnění sovětské politiky a další. 

Práce bude rozdělena do dvou celků – v prvním se budu zabývat Reaganovou 

podporou afghánským mudžahedínům a v druhém jeho pomocí angolskému hnutí 

UNITA. V obou případech bude časové těžiště ležet především v období Reaganova 

prezidentství, tedy v letech 1981-89. 

                                                 
5
 SCHWEIZER, Peter. Reaganova válka: Velký příběh o čtyřicetiletém boji Ronalda Reagana a 

konečném vítězství nad komunismem: [Ronald Reagan a jeho triumf nad komunismem]. Praha: Ideál, 

2007, 351 s., [16] s. obr. příl. ISBN 9788086995045. 
6
 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ: vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, 860 s. ISBN 8085983826. 
7
 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ: vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, 860 s. ISBN 8085983826., str. 655. 



  Název práce 

4 

 

Při zpracování tématu války v Angole i Afghánistánu nejprve vždy konflikt zasadím 

do historického kontextu. Následně budu především analyzovat kroky, které USA a 

SSSR ve válce podnikly (poskytnutí zbraní oběma válčícím stranám, materiální podpora 

atd.), také uvedu, jak Sověti reagovali na americkou pomoc mudžahedínům a UNITA. 

Důraz budu dávat na vyčíslení částky, kterou obě země v Angole i Afghánistánu utratily 

a v případě SSSR také na lidské, finanční a materiální ztráty. Ze všech těchto faktorů se 

budu snažit usoudit, jakým způsobem zatížily Sovětský svaz a přispěly k jeho rozpadu. 

 

Co se týče literatury, k válce v Afghánistánu je jí dostupné značné množství, 

v případě Angoly je jí o poznání méně. Při zpracování Afghánistánu budou klíčové 

zejména tyto publikace: Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to 

the War against the Taliban
8
 od Stephena Tannera. Tanner je americký vojenský 

historik, který pracoval 20 let na Ministerstvu zahraničí USA. Další důležitý zdroj je 

Velký hazard: Sovětská válka v Afghánistánu
9
 od Gregoryho Feifera, která poskytuje 

kromě podrobného popisu průběhu války i svědectví zúčastněných sovětských vojáků. 

Feifer studoval ruské a sovětské dějiny na Harvardově univerzitě a v letech 1998-2003 

pobýval v Rusku, kde působil jako moskevský dopisovatel Rádia Svobodná Evropa. 

Obě publikace poskytují dobrý celkový přehled o válce i o tom, co jí předcházelo, 

především však obsahují řadu informací o americké pomoci mudžahedínům. Použiji 

rovněž řadu odborných článků, z nichž velmi důležitý byl článek Alana J. Kupermana 

„The Stinger Missile and U.S. Intervention in Afghanistan“
10

, který analyzuje problém 

použití amerických střel Stinger v Afghánistánu, jeden z klíčových momentů americké 

pomoci mudžahedínům.   

V případě Angoly byl velký problém sehnat publikace, které by se věnovaly 

angolské válce v 80. letech, většina článků pojednává o letech 70., navíc se často 

zaměřují především na přítomnost kubánských vojsk v zemi. Přesto se podařilo najít 

dostatek zdrojů – nejvýznamnějším pro tuto práci je disertační práce U.S. Intervention 

in Sub-Saharan Africa Since the Seventies
11

 od Srinivase Chirumamilla, která velmi 

                                                 
8
 TANNER, Stephen. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the 

Taliban Updated version. Philadelphia: Da Capo, 2009, vii, 375 s. ISBN 9780306818264. 
9
 FEIFER, Gregory. Velký hazard: Sovětská válka v AfghánistánuPraha: Slovart, 2009, 335 s. ISBN 

9788073912550. 
10

 KUPERMAN, Alan J. The Stinger Missile and U.S. Intervention in Afghanistan. Political Science 

Quarterly [online]. 1999, vol. 114, issue 2, s. 219-263 [cit. 2013-10-12]. 
11

 SRINIVAS, Chirumamilla. U.S. Intervention in Sub-Saharan Africa since the Seventies [online]. 

Hyderabad, 1999 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 
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dobře pokrývá průběh války (nejen) v 80. letech. Co se týče primárních zdrojů, budu 

v práci čerpat především z Národních bezpečnostních direktiv.
12

 Tyto direktivy, 

především pokud jde o Afghánistán, výrazným způsobem formovaly charakter americké 

pomoci a jsou proto cenným zdrojem pro tuto práci. 

 

 

1 Afghánistán 

 

1.1 Události v Afghánistánu před sovětskou invazí 

 

Afghánistán byl ve dvacátém století monarchií, které od roku 1933 vládl král 

Muhammed Záhir Šáh. Za jeho vlády země udržovala styky s USA, jež jí poskytly 

půjčku ve výši 100 milionů dolarů a roku 1951 s ní v rámci tzv. Trumanovy doktríny 

uzavřely dohodu o technické spolupráci; americké monopoly pak rozvíjely afghánskou 

ekonomiku. Nicméně navzdory těmto přátelským projevům si země zachovávala 

neutrální status. Rovněž SSSR se začal v zemi angažovat, jak popíši níže. Ekonomická 

situace Afghánistánu se ale přes americkou pomoc v 50. letech zhoršovala. Zahraniční 

kapitál ohrožoval drobné a střední obchodníky a půda na venkově se stále více 

soustřeďovala v rukách bohatých statkářů. Následkem toho se museli rolníci čím dál 

více zadlužovat u lichvářů a propadali se do stále větší chudoby. V zemi tak začaly 

narůstat opoziční nálady a vznikat hnutí a spolky, které požadovaly demokratizaci 

veřejného života a přijetí nové ústavy. I přes různé reformy zůstávaly hospodářské 

podmínky v zemi neutěšené. Situaci ještě ztížila dvě katastrofální sucha v letech 1970 a 

1971, po kterých následoval vzrůst cen potravin. Navíc vyvstala řadu problémů, jako 

například pozemková reforma, na které afghánská vláda nebyla schopna odpovědět.
13

 

Také politická situace v zemi byla nestabilní a poslední léta monarchie byla 

charakteristická rychlým střídáním vlád. 

Afghánské království ukončilo svou existenci roku, když byl král Šáh v době své 

návštěvy Itálie roku 1973 vytlačen bratrancem Muhammadem Daúdem Chánem. Tato 

                                                                                                                                               
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/1861/12/12_chapter5.pdf. Disertační práce. University 

of Hiderabad. 
12

 Orig.: National Security Directive. 
13

 MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 403 s. ISBN 

8071064459, str. 250-259. 
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událost stála na počátku několika dalších let politické nestability, které zakončila 

sovětská invaze do země v roce 1979.  

Chán se prohlásil za prezidenta a zemi za podpory Lidové demokratické strany 

Afghánistánu (LDSA) okamžitě změnil v republiku s umírněnou levicovou diktaturou. 

Paradoxně ale došel k názoru, že se země příliš přiblížila SSSR a nedlouho po převzetí 

moci nechal snížit počet sovětských poradců v afghánské armádě.
14

  

Chánova vláda trvala pouhých pět let. Na nátlak Sovětů a indické komunistické 

strany se dvě frakce LDSA Parcham (Prapor) a Khalq (Lidé) sjednotily a Chán byl 

během puče LDSA 27. dubna 1978 zabit. Tato revoluce, která proběhla v lunárním 

měsíci Sauru, vešla do dějin jako Saurová revoluce.
15

 Jednota LDSA ale neměla 

dlouhého trvání. Vůdce frakce Khalq, Nur Mohammad Taraki, jmenoval umírněnějšího 

vůdce Parchamu Babraka Karmala velvyslancem v Československu.  Tím ho odstavil 

od afghánské politiky a Taraki dále očistil LDSA od lidí loajálních frakci Parcham. Do 

vedení strany k sobě přibral Hafizullaha Amina a společně prosadili program k zavedení 

socialismu v Afghánistánu, který spočíval v kolektivizaci zemědělství, ale například i v 

emancipaci žen. V důsledku těchto a dalších změn se ovšem v zemi vzedmul mohutný 

odboj.
16

 Vláda na vzpouru reagovala útlakem a podle odhadů byly Aminovými silami 

zabity až desetitisíce Afghánců.
17

 

Afghánská armáda loajální vládě se však rychle rozkládala navzdory tomu, že 

přijímala pomoc od SSSR.
18

 Tato pomoc byla logická vzhledem k tomu, že SSSR 

představoval pro Afghánistán nejvýznamnějšího obchodního partnera a Moskva tedy 

jistě preferovala stabilní pro-sovětský režim před chaosem. Základy sovětsko-

afghánského spolupráce byly položeny již desítky let předtím. Sovětský svaz byl první 

zemí, která uznala nezávislý Afghánistán v roce 1919
19

, naopak Afghánistán jako první, 

ze zemí sousedících s SSSR, uznal Leninův režim. Poté, co Britské impérium přestalo 

mít na Afghánistán vliv, Sověti rychle začali rozšiřovat své pole působnosti. V 50. letech 

                                                 
14

 TANNER, Stephen. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the 

Taliban.Updated version. Philadelphia: Da Capo, 2009, vii, 375 s. ISBN 9780306818264, str. 229. 
15

GOSSMAN, Patricia. Afghanistan in the Balance. Middle East Report [online]. 2001, issue 221, s. 8- 

[cit. 2013-11-07]. DOI: 10.2307/1559333. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1559333?origin=crossref, str. 9. 
16

 SUNY, Ronald Grigor. The Cambridge History of Russia. 1st publ. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2006, xxiv, 842 s., [16] s. obr. příl. ISBN 0521861942. , str. 311. 
17

GOSSMAN, Patricia. Afghanistan in the Balance. Middle East Report [online]. 2001, issue 221, s. 8- 

[cit. 2013-11-07]. DOI: 10.2307/1559333. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1559333?origin=crossref, str. 9. 
18

 Ibid., str. 9. 
19

 Afghánistán se oprostil od britského vlivu 19. srpna 1919.  
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začali v zemi budovat přehrady, silnice, závlahové systémy a školy. Afghánské armádě 

byly dodány sovětské a československé pistole, tanky a letecké stroje
20

. A v příštích 

dvaceti letech navštívilo Sovětský svaz asi 3700 afghánských důstojníků a kadetů, aby 

zde získali vojenský výcvik, stejně jako 6000 studentů a techniků, kteří přijeli získat 

znalosti do SSSR.
21

 Naopak k roku 1978 bylo v zemi na tisíc ruských technických 

expertů a vojenských poradců. Do roku 1979 již Sověti poskytli zemi ekonomickou a 

vojenskou pomoc v celkové hodnotě 2,5 miliardy dolarů.
22

 Je tedy zřejmé, že 

Afghánistán byl pro Sověty důležitým státem, stejně tak Sovětský svaz byl významný 

pro Afghánistán. 

Když Taraki a Amin provedli svůj komunistický puč, Sověti byli ještě více zataženi 

do dění v zemi. Olej do ohně pak přilil masakr několika tuctu sovětských poradců a 

jejich rodin při protikomunistickém povstání v Herátu v únoru 1979. Situaci v zemi 

ještě ztížila další síla. Tu představovali afghánští muslimští fundamentalisté, kteří 

vystoupili proti komunistům a postavili proti nim odbojové hnutí. Taraki a Amin se od 

března 1979 začali u Sovětů dožadovat intervence do Afghánistánu. Ti ji ale zatím 

odmítali. 

Události v Afghánistánu neunikly pozornosti další světové supervelmoci – Spojeným 

státům. Zapojení se do dění v Afghánistánu považovaly za možnost, jak Sovětský svaz 

oslabit. Americká činnost v Afghánistánu začala 3. července 1979, kdy prezident Carter 

schválil návrh na zahájení operací CIA v této zemi. Mezitím se napětí v Afghánistánu 

dále zvyšovalo. V září 1979 Taraki zahynul v přestřelce s Aminovými stoupenci a Amin 

se tak stal novým vůdcem LDSA.
23

  

Amin ovšem nebyl schopný konsolidovat svou vládu, která navíc byla závislá na 

afghánské armádě, jež však byla oslabována dezercemi a vzpourami.
24

 Bylo zřejmé, že 

pokud vláda LDSA padne, Sověti ztratí pozici, kterou si v Afghánistánu tvořili a 

prakticky financovali od roku 1919. Navíc nebylo vyloučeno, že nová vláda by zaujala 

vstřícný postoj vůči USA, které by tak skrze Afghánistán mohly přímo ohrožovat 

                                                 
20

  Volně přeloženo z anglického originálu „aircraft“. 
21

 TANNER, Stephen. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the 

Taliban.Updated version. Philadelphia: Da Capo, 2009, vii, 375 s. ISBN 9780306818264, str. 221-226. 
22

PRADOS, John. Notes on the CIA's Secret War in Afghanistan. Journal of American History. 2002, roč. 

89, č. 2, s. 466. 
23

 SUNY, Ronald Grigor. The Cambridge History of Russia. 1st publ. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2006, xxiv, 842 s., [16] s. obr. příl. ISBN 0521861942. , str. 311-312. 
24

 TANNER, Stephen. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the 

Taliban.Updated version. Philadelphia: Da Capo, 2009, vii, 375 s. ISBN 9780306818264, str. 233. 
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SSSR.
25

 Dne 12. prosince 1979 tak nakonec sovětské Politbyro, ve kterém měli největší 

vliv Brežněv, ministr zahraničí Gromyko, šéf KGB Andropov a ministr obrany Ustinov, 

rozhodlo o intervenci do země. 

V den, kdy sovětská armáda vtrhla do Afghánistánu, bezpečnostní poradce Zbigniew 

Brzezinski řekl prezidentu Carterovi: „Nyní máme možnost dopřát SSSR jeho 

vietnamskou válku.“
26

 

 

1.2 Sovětská invaze a americká odezva 

 

Sovětská armáda provedla invazi ve dnech 25.-26. prosince 1979 a k moci dosadila 

loutkovou vládu již zmíněného Babraka Karmala. Sověti se zpočátku snažili získat 

kontrolu nad městy, silnicemi, letišti a dalšími strategickými body. Boje měly být 

minimalizovány a sovětská intervence se měla nést spíše v politickém, ekonomickém a 

diplomatickém duchu. Jak se však ukázalo později, intervence si vyžádala rozsáhlé 

vojenské operace.
27

  

Invaze znamenala z historické perspektivy pro Afghánistán něco velmi neobvyklého. 

Vědomí vnějšího nepřítele, který byl společný všem Afgháncům napříč kmenovými, 

geografickými, ekonomickými a etnickými celky, začalo zemi sjednocovat.
28

 Povstalci, 

kteří se postavili sovětským vojákům na odpor, se začali označovat jako mudžahedíni
29

. 

Povstalce tvořilo sedm hlavních uskupení: Islámská strana Afghánistánu, Národní fronta 

islámu, Islámská jednota za svobodu, Fronta národního osvobození, Islámská strana, 

Islámské společenství a Hnutí islámské revoluce. Navzdory velkým rozporům mezi 

nimi z nich byla v roce 1983 utvořena Islámská jednota bojovníků za víru (Ittiháde 

islámíje mudžáhidíne Afghánistán). Mluvčím této organizace se stal maulví M. N. 

Muhammadí.
30

 Avšak mudžahedíni nebyli po celou dobu konfliktu nikdy de facto 

jednotní a v odporu proti Sovětům se řídili dle slov Tannera „afghánskou tradicí násilí 

                                                 
25

 Ibid., str.234. 
26

 GIBBS, David N. Afghanistan: the Soviet Invasion in Retrospect. International Politics  [online]. 2000, 

č. 37, s. 233-246 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: 

http://dgibbs.faculty.arizona.edu/sites/dgibbs.faculty.arizona.edu/files/afghan-ip.pdf, str. 242. 
27

 CORDOVEZ, Diego a Selig S. HARRISON. Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet 

Withdrawal. New York: Oxford University Press, 1995, ix, 450 s., [8] s. příl. ISBN 0195062949., str. 58-

59. 
28

 TANNER, Stephen. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the 

Taliban.Updated version. Philadelphia: Da Capo, 2009, vii, 375 s. ISBN 9780306818264, str. 243. 
29

 Slovo mudžahedín znamená „služebník boží“. 
30

 MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 403 s. ISBN 

8071064459. 
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jakožto politického vyjádření.“
31

 To, co mudžahedíny sjednocovalo v jejich boji, bylo 

společné vědomí ochrany národa a jejich náboženství, islám.
32

 

Invaze byla pro Spojené státy dalším podnětem k zapojení se do událostí v zemi, 

protože sovětský útok vnímaly jako výpad proti životně důležité oblasti Perského 

zálivu.
33

 Prezident Carter proto ve své Zprávě o stavu Unie z ledna 1980 uvedl to, co 

později vešlo ve známost jako tzv. Carterova doktrína: „Spojené státy budou veškerými 

prostředky, včetně vojenské síly, bránit jakémukoliv pokusu jakkoliv velké síly o získání 

nadvlády nad Perským zálivem.“
34

 A toto prohlášení podpořil rozhodnutím zintenzivnit 

operace CIA v Afghánistánu. Podle zpráv americké rozvědky však mudžahedíni nebyli 

schopni dělat víc, než jen „obtěžovat útočníky“
35

. Toto tvrzení napomohlo přesvědčit 

Američany, aby zpočátku neposkytovali mudžahedínům příliš velkou pomoc. 

V roce 1980 poskytli Američané povstalcům pomoc ve výši pouhých 30 milionů 

dolarů a v následujících letech zůstala tato částka v podstatě nezměněna.
36

 Carterova 

protiopatření nebyla dosti rázná (například bojkotování ZOH v Moskvě) a cíle americké 

pomoci mudžahedínům byly mlhavé. Frustrace plynoucí z těchto skutečností využil ve 

své prezidentské kampani roku 1980 Ronald Reagan.  

Nicméně jiné státy zaujaly vůči Sovětům vyostřenější postoj. Například pro Pákistán 

byl sovětský útok hrozbou, která mohla mít za následek obklíčení země dvěma 

nepřátelským velmocemi, tj. SSSR a Indií. Proto došlo k dohodě mezi velitelem 

pákistánské tajné služby ISI (Inter-Services Inteligence) generálem Achtarem Abdulem 

Rahmanem Chánem a pákistánským prezidentem Muhammadem Zijáulem Hakem.
37

 

Oba muži se domluvili, že Pákistán bude poskytovat zbraně a výcvik afghánskému 

odboji. Pákistán také dovolil mudžahedínům, aby si vybudovali základny na 

pákistánsko-afghánském pomezí na severozápadě Pákistánu.
 38

 Islámábád navázal 

kontakty s afghánskými povstalci, představitelé Pákistánu měli dobré ponětí o 

                                                 
31

 TANNER, Stephen. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the 

Taliban.Updated version. Philadelphia: Da Capo, 2009, vii, 375 s. ISBN 9780306818264, str. 248. 
32

 Ibid., str. 248. 
33

PRADOS, John. Notes on the CIA's Secret War in Afghanistan. Journal of American History. 2002, roč. 

89, č. 2, s. 467.  
34

Ibid., str.467. 
35

 PACH, CHESTER. The Reagan Doctrine: Principle, Pragmatism, and Policy. Presidential Studies 

Quarterly [online]. 2006, vol. 36, issue 1, s. 75-88 [cit. 2013-12-01]. DOI: 10.1111/j.1741-

5705.2006.00288.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1741-5705.2006.00288.x, str. 82. 
36

FEIFER, Gregory. Velký hazard: Sovětská válka v AfghánistánuPraha: Slovart, 2009, 335 s. ISBN 

9788073912550, str. 133. 
37

 V angličtině se setkáme s přepisem „Zia-ul-Haq“. I v češtině se setkáme se zkráceným jménem „Zia“, 

které budu v této práci používat. 
38
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probíhající situaci a měli vybudovanou potřebnou síť na podporu odboje.
39

 

Další důvod, který Pákistán vedl k angažování se ve válce, měl své kořeny v období 

následující po druhé světové válce. Rozdělení Britské Indie na Pákistán a Indii 

ponechalo nevyřešenou otázku území hraničících s Afghánistánem. Afghánistán tehdy 

tvrdil, že pohraniční území obývaná Paštuny by mohla vytvořit svůj vlastní paštunský 

národ, který by mohl být spojen s paštunskými oblastmi v Afghánistánu. Tím by 

Afghánistán docílil toho, že Paštunové by v zemi měli většinu. Pákistán se proti tomu 

však ostře ohradil. Nakonec Británie povolila těmto pohraničním oblastem, aby si 

zvolily pouze mezi připojením k Indii, nebo k Pákistánu. Všechny zvolily Pákistán. Tak 

vznikla tzv. Durandova linie, která rozděluje paštunské oblasti mezi Afghánistán a 

Pákistán. Pákistán však nadále odporoval myšlence Paštunistánu a snažil se, aby v 

Afghánistánu existovala vláda, která by byla pro-pakistánsky nakloněna. Islamabád se 

rovněž rozhodl podporovat afghánské mudžahedíny, kteří byli proti vzniku 

Paštunistánu.
40

 Známým příjemcem této pomoci byl například mudžahedín Gulbuddín 

Hekmatjár, vůdce Islámské strany, který se stal nejmocnějším a asi také nejvíce 

fundamentálním  mudžahedínským velitelem.
 41

 ISI mu poskytovala v době afghánské 

války obrovskou vojenskou pomoc. Je třeba zmínit, že Hekmatjár se vůči USA stavěl 

nepřátelsky a dokonce se odmítnul setkat s Reaganem ve Washingtonu.
42

 Později se 

vyprofiloval jako velký nepřítel Západu a po americké invazi do Afghánistánu v roce 

2001 vyzval k džihádu proti USA. 

Pákistánský prezident se obrátil na prezidenta Cartera s žádostí o pomoc Afgháncům. 

Carter ji přislíbil. V roce 1980 Zia ale odmítnul americkou nabídku čtyř set milionů 

dolarů s tím, že je částka příliš malá a rozhodl se vyčkat na vyšší příděl. To se mu 

nakonec vyplatilo, když Reaganova administrativa v příštím roce přidělila afghánskému 

odboji částku, která již činila 3,2 miliardy dolarů.
43

 Za touto sumou se však neskrývaly 

žádné reálné strategické plány. Washington stále nevěřil, že by mudžahedíni mohli nad 

Sověty zvítězit.  Ředitel CIA William Casey se například, podle svého blízkého 

spolupracovníka Grahama Fullera, domníval, že „(…) Sověti [z Afghánistánu] nikdy 

                                                 
39

 PRADOS, John. Notes on the CIA's Secret War in Afghanistan. Journal of American History. 2002, 

roč. 89, č. 2, s. 467-8. 
40
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neodejdou.“
44

 Fuller k tomu poznamenal: „Tehdy jsem tento názor sdílel. (…) Cítili 

jsme, že je malá naděje na jejich odchod, ale [zároveň] že bychom je měli nechat za to 

zaplatit velmi vysokou cenu.“
45

 Charles Cogan, ředitel tajných operací pro blízký 

východ a jižní Asii uvedl, že Casey se domníval, že pokud USA Sověty udrží na uzdě, 

nebudou moci provést další akce, především proti Pákistánu.
46

 

Je třeba zmínit, že mimo USA začala pomoc afghánskému odboji přicházet také z 

Velké Británie, Saúdské Arábie a dalších zemí. Tyto státy a USA dodávaly materiál ISI, 

která je dále předávala vzbouřencům. Dodávky pomoci se do Afghánistánu dopravovaly 

obvykle na hřbetech mezků a velbloudů z Pákistánu do afghánských provincií Paktika, 

Chúst a Paktija. Z tamějších úkrytů byl pak materiál exportován na sever a západ země, 

kde ho přijímalo hlavně Islámské společenství Afghánistánu (ISA).
47

 

 

1.3 Ronald Reagan a válka v Afghánistánu 

 

Prezident Ronald Reagan pokračoval v Carterových aktivitách na pomoc 

Afgháncům. Jednal tak v souladu s tím, co bylo později označeno jako „Reaganova 

doktrína“. Podle novináře Charlese Krauthammera, který tento termín poprvé použil, 

doktrína znamenala „(…) rozšíření americké podpory pro veškerý ozbrojený odpor proti 

komunismu, bez zahanbení, na základě práva, nutnosti a demokratické tradice.“
48

 

Reagan se ostře vyhraňoval proti marxismu-leninismu a byl toho názoru, že je v zájmu 

USA podporovat protikomunistické rebely. Afghánské mudžahedíny označil za 

„bojovníky za svobodu“
49

. Ministr zahraničí George Shultz Reaganův postoj k SSSR 

charakterizoval jako „(...) vrozené tušení, že Sovětský svaz (…) nemůže přežít.“
50

  

V březnu 1981 zašel za Reaganem ředitel CIA William Casey a požádal o svolení 

k výraznému navýšení počtu zbraní posílaných afghánským rebelům. Reagan svolil a 
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Casey se do toho se zanícením pustil.
51

 Caseymu, který postupně upevňoval svou moc 

v Reaganově administrativě, se podařilo navýšit finance pro afghánské rebely až na 80 

milionů dolarů v rozpočtovém roce 1981-2.
52

 CIA byl nakonec v afghánské válce 

přidělen nejvyšší rozpočet v dějinách této organizace.
53

 

CIA operovala skrze Pákistán. Jedním z důvodů umístění základny CIA do Pákistánu 

byla obava ISI, že přítomnost CIA v Afghánistánu by napomohla sovětské propagandě a 

přispěla by k ospravedlnění sovětské invaze.
54

  

V pomoci afghánským rebelům se začali angažovat také další američtí politici. Mezi 

významné osobnosti, které se zasadily o navýšení pomoci, patří bezesporu americký 

kongresman Charles Wilson. Ten společně se šestičlennou delegací členů Sněmovny 

reprezentantů navštívil Pákistán v srpnu 1983 a setkal se s prezidentem Ziou. Wilson 

začátkem roku 1984 téměř donutil CIA, aby rozšířila pomoc mudžahedínům. Jeho 

iniciativa se nesetkala s významnějším odporem, takže pomoc CIA pro mudžahedíny 

byla rozšířena na 120 milionů. Částka se zvyšovala i nadále – v roce 1985 to bylo 250 

milionů dolarů a roku 1986 již 470 milionů dolarů.
55

 

Rozsah americké pomoci směřující do Afghánistánu znamenal, že se jednalo o 

největší tajnou operaci Spojených států v dějinách. Jak uvádí John Prados v publikaci 

How the Cold War Ended
56

 Afghánistán představoval opravdovou tajnou válku, která 

zahrnovala polovojenské operace a politické a diplomatické strategie.
57

 

V direktivě NSDD-75 ze 17. ledna 1983 vytyčil Reagan nový, více konfrontační 

přístup USA vůči SSSR. Direktiva uváděla, že Spojené státy budou soutěžit se 

sovětským expansionismem zejména ve vojenské rovnováze a v oblastech, ve kterých 

mají Američané prvořadé zájmy.
58

 Dále USA měly podporovat ty státy třetího světa, 

které jsou ochotny se Sovětům postavit. K Afghánistánu uváděla, že cílem USA je 

vyvíjet tlak na Moskvu, aby stáhla své jednotky z Afghánistánu. Rovněž měly být 

                                                 
51

 SCHWEIZER, Peter. Reaganova válka: Velký příběh o čtyřicetiletém boji Ronalda Reagana a 

konečném vítězství nad komunismem: [Ronald Reagan a jeho triumf nad komunismem]. Praha: Ideál, 

2007, 351 s., [16] s. obr. příl. ISBN 9788086995045, str. 213. 
52

 CORDOVEZ, Diego a Selig S. HARRISON. Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet 

Withdrawal. New York: Oxford University Press, 1995, ix, 450 p., [8] p. of plates. ISBN 01-950-6294-9. 

str. 70. 
53

PRADOS, John. Notes on the CIA's Secret War in Afghanistan. Journal of American History. 2002, roč. 

89, č. 2, s. 467-8. 
54

Ibid., str.467-8. 
55

Ibid., str.157. 
56

PRADOS, John. How the Cold War ended: debating and doing history. 1st ed. Washington: Potomac 

Books, c2010, xvii, 301 s. ISBN 9781597971744. 
57

Ibid., str.159. 



  Název práce 

13 

 

zajištěné vysoké lidské a vojenské ztráty Sovětů během jejich okupace.
59

 Zde tedy 

vidíme, že Reagan si zřejmě již v té době uvědomoval destruktivní účinek, kterým 

afghánská válka působila na Sověty. 

Je ale třeba zmínit, že například postoj CIA nebyl úplně jednoznačný. Ačkoliv Casey 

podporoval zvýšenou pomoc mudžahedínům, jeho náměstek John McMahon varoval 

Kongres, že pokud by byla afghánským rebelům dodávána příliš velká pomoc, mohlo 

by to Sověty vyprovokovat k úderu proti Pákistánu. Navíc vojenská pomoc by podle něj 

byla jistě vystavena korupci a únikům.
60

 Tato obava se nakonec, alespoň v případě střel 

Stinger, potvrdila. 

Během let 1983 a 1984 začal afghánský odboj upadat, což způsobilo větší tlaky ve 

Washingtonu a Islamabádu na zvýšení americké pomoci. Válka v Afghánistánu se těšila 

podpoře americké veřejnosti. K tomu přispíval fakt, že Afghánistán byl (na rozdíl např. 

od Nikaragui, kde se USA v té době rovněž angažovaly) teritoriem vzdáleným od USA 

a Američané se neobávali, že by v takto vzdálené zemi byli nasazeni američtí vojáci. 

Sověti byli mezi Američany považováni za jasné zlo a naopak rebelové za symbol 

hrdinství. Americká společnost se semkla v obavách ze sovětské invaze a byla 

připravena táhnout za jeden provaz, aby obnovila důvěru v armádu a diplomatickou 

váhu USA. K tomu přispívala i americká média, která vyobrazovala mudžahedíny jako 

romantické hrdiny odvážně vzdorující Rudé armádě.
61

 Také většina sovětské veřejnosti 

se stavěla proti invazi do Afghánistánu, na rozdíl od sovětského vedení, kde existoval 

široký okruh lidí podporujících invazi.
62

  

Nicméně ani sovětské vedení nebylo v otázce afghánské války jednotné. Příkladem 

byl generální tajemník ÚV KSSS Jurij Andropov
63

, který se vůči intervenci vyjadřoval 

stále kritičtěji a poukazoval na její negativní ekonomické, sociální a diplomatické 
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dopady na SSSR.
64 Diplomat OSN Diego Cordovez ostatně Andropovovi v knize Out 

of Afghanistan
65

 věnoval samostatnou kapitolu s titulem „Andropov: ztracená 

příležitost“
66

, čímž měl na mysli, že Andropov představoval promarněnou možnost ke 

stažení sovětských vojsk z Afghánistánu. Cordovez Andropovovo angažmá komentoval 

následovně: „Mnoho jeho blízkých poradců uvádějí přesvědčující důkazy, že Andropov 

byl připraven stáhnout sovětské síly pod záštitou Spojených národů navzdory opozici ze 

strany ozbrojených sil a ortodoxnějších komunistických vůdců.“
67 V projevu 

z listopadu 1983 Andropov uvedl, že zahraniční aktivity Sovětského svazu by měly být 

svázány s ekonomickou situací v SSSR, která, jak ještě uvedu, byla špatná. Nelze však 

opominout, že to byl právě Andropov, který krátce před sovětskou invazí zaslal 

Brežněvovi memorandum, ve kterém ho informoval, že část Afghánců plánuje svrhnout 

Amína a nahradit ho Babrakem Karmalem. Andropov tehdy navrhoval, aby Sověti 

vyjádřili tomuto plánu podporu tak, že vyšlou sovětské jednotky k afghánské hranici.
68

 

 Když Andropov roku 1984 zemřel, Sověti rozvinuli novou strategii. Za vlády jeho 

nástupce Černěnka
69

 došlo k nejrozsáhlejším operacím v afghánské válce. Jednalo se o 

šest ofenziv, v každé operovalo od 5000 do 10 000 vojáků a v jejich důsledku zemřelo 

2343 sovětských vojáků. To představovalo nejvíce úmrtí za rok v celé válce.
70

 

Černěnko, více než kterýkoliv jiný z Brežněvových nástupců, se snažil dovést válku 

v Afghánistánu do vítězného konce.
71

 Rovněž ztráty mudžahedínů pod tímto náporem 

rostly. Pákistánský generál Akhtar v reakci na to Američanům vzkázal, že afghánský 

odboj má šanci zvítězit, ovšem pokud jim budou Američané dodávat pomoc. A Reagan 

na vzniklou situaci reagoval – poradci pro národní bezpečnost Robertu McFarlanovi 

nařídil, aby „byla Afghánistánu dána nejvyšší priorita pro rok 1984.“ 
72

  

Téhož roku Reagan podepsal návrh na výcvik příslušníků afghánského odboje, kteří 
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měli útočit na cíle v sovětské střední Asii. Materiální podporu k těmto účelům 

poskytovala CIA, která také financovala deset tisíc výtisků Koránu v uzbeckém 

překladu a knihy popisující zvěrstva spáchaná na muslimech.
73

 Tuto literaturu 

transportovali afghánští rebelové do Sovětského svazu. Afghánský odboj dále ve 

spolupráci s ISI šířil do střední Asie propagandu a rádiové vysílání.
 74

 Začátkem roku 

1985 také Afghánci napadli elektrárnu v Tádžikistánu, jindy zase došlo k raketovému 

útoku na sovětskou základnu a takovýchto akcí byly desítky.
75

 

Sovětské ofenzívy z roku 1984 sice přinesly úspěchy, jako bylo obsazení dvou 

klíčových měst Anvy a Rokky, rozdrtit odboj se ale nepodařilo. Navíc se v sovětské 

armádě začaly rozmáhat nemoci a závislost na drogách. Podle některých zpráv trpělo 

úplavicí, tyfem, hepatitidou nebo pneumonií v některých bojových jednotkách polovina 

mužů v kterékoliv době.“
76

 

Sovětům měl v okupaci asistovat jejich spojenec – afghánská armáda. Mladí 

Afghánci do ní poměrně ochotně vstupovali, protože tak si mohli poprvé v životě zajistit 

pravidelnou stravu, teplý oděv a pevné boty.
77

 Avšak poté, co prodělali výcvik, zběhli 

z armády, utekli do hor a přidali se k partyzánům. Počet dezercí podle neoficiálních 

odhadů dosahoval až 40% stavu armády.
78

  

Na rok 1985 naplánovali Sověti další eskalaci války – téměř jedna čtvrtina všech 

sovětských speciálních sil měla operovat v Afghánistánu, letecké útoky za účelem 

demoralizování nepřítele se měly stát rutinní záležitostí a počet příslušníku KGB v zemi 

měl výrazně narůst. Do čela sovětských vojsk byl navíc jmenován Michail Zajcev, jedno 

z es sovětské armády. Sovětské velení si vytyčilo cíl zvítězit ve válce do dvou let. V 

reakci na to Reagan na zasedání National Security Planning Group řekl svým 

poradcům: „Udělejte, co můžete, abyste pomohli mudžahedínům nejen přežít, ale i 

zvítězit.“
79

 Poradce pro národní bezpečnost Robert McFarlane byl pověřen vyvinutím 

nové americké strategie pro Afghánistán. V březnu 1985 proto vznikl dokument pod 
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názvem National Security Decision Directive-166- American Policy, Programs and 

Strategy in Afghanistan
80

, který poprvé objasnil americké cíle v afghánské válce a 

zahrnul je do strategického kontextu a který autorizoval pomoc rebelům „všemi 

dostupnými prostředky“
81

. Reagan jej schválil.
82

 Podle této direktivy měla americká 

pomoc lépe zásobovat mudžahedíny a také měla být mezi ně efektivněji rozdělována. 

Zvláštní péče byla věnována zásobování pokročilými zbraňovými systémy. Dále mělo 

být vydáváno větší úsilí na shromažďování dat o sovětských válečných záměrech.
83

 

Ještě důležitější ale byla příloha k NSDD-166, která udávala, že účelem americké 

pomoci bude napříště přinutit Sověty k ústupu.
84

 V příloze bylo dále přislíbeno, že 

mudžahedíni budou dostávat satelitní snímky a jiné materiály od americké rozvědky.
85

 

Hlavní dopad NSDD-166 tedy především spočíval ve výrazném navýšení objemu a 

rozmanitosti pomoci poskytované mudžahedínům.
86

 Na příkladu NSDD-166 je patrný 

výrazný posun od Carterovy politiky omezeného zapojení do konfliktu k Reaganově 

iniciativě, která si kladla za cíl Sověty ze země vypudit. Podle direktivy měl také být na 

Sověty vyvíjen čím dál větší nátlak diplomatickými prostředky. Dále direktiva 

vyjadřovala podporu vyjednávání o stažení Sovětů na půdě OSN, čímž měl být rovněž 

navyšován tlak na Sověty.
 87

   

Podle Vincenta Cannistrata, ředitele americké rozvědky, představovala NSDD-166 

zlom ve válce. Cannistrato uvádí, že před rokem 1985 byl stav ve válce nerozhodný a 

mudžahedíni neměli technicky vyspělé zbraně, aby Sověty odrazili. Díky NSDD-166 se 

však situace v Afghánistánu začala měnit.
88

 V roce 1985 už USA poskytly 

mudžahedínům 10 000 RPG
89

, 200 000 raket, což bylo více, než za posledních pět let 
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války dohromady. Ofenzíva sovětského generála Zajceva z roku 1985 nepřinesla mnoho 

výsledků a naproti tomu americká pomoc mudžahedínům již začínala být znatelná.
90

  

V průběhu let 1985 a 1986 ředitel CIA William Casey ještě více zintenzivnil kampaň 

ke zvýšení amerického úsilí v Afghánistánu. Že měl Casey v afghánské válce vysoké 

cíle, můžeme vyčíst z pokynu, který od něj počátkem roku 1986 dostal nový ředitel CIA 

v Islámábádu Milton Bearden. Casey Beardenovi sdělil, že chce, „aby tam šel a 

zvítězil“.
 91

 

  

V roce 1986 afghánský odboj dostal od Spojených států již téměř půl miliardy 

dolarů
92

. Dále CIA dodala do země tisíce mezků (některé z nich nechala dovézt dokonce 

až z Texasu), kteří byli potřební pro dopravu materiálu z Pákistánu do Afghánistánu. V 

neposlední řadě začala vyplácet velitele mudžahedínů částkami, které dosahovaly až 

100 000 dolarů za měsíc.
93

 Dále CIA začala dodávat mudžahedínům satelitní snímky 

sovětských cílů, ostřelovací pušky, zaměřovače pro minomety, příslušenství k C-4 

výbušninám a další vybavení.
94

 Roku 1987 už americká pomoc dosáhla 670 milionů 

dolarů.
95

 

V květnu roku 1986 byl Babrak Karmal, dosud v čele prosovětské loutkové vlády, 

donucen odstoupit, aby byl nahrazen Muhammadem Nadžibulláhem. Nadžibulláh, který 

měl pověst disciplinovaného muže a byl obratný v politice, nastoupil do úřadu s novým 

elánem shromáždit podporu pro svou vládu. Nicméně Nadžibulláh se u venkovského 

obyvatelstva netěšil o moc větší „popularitě“ než Karmal.
96

 Sověti očekávali, že s nimi 

Nadžibulláh bude spolupracovat při jejich stažení, ovšem ten se místo toho snažil 

zpomalit proces Ženevských dohod a podle sovětského diplomata Voronsova „(…) 

zkrátka nevěřil, že brzy odejdeme a že se stáhneme úplně a ponecháme ho zcela 
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osamoceného.“
97

  

 

1.4 Michail Gorbačov a jeho postoj k válce 

 

V březnu 1985 se generálním tajemníkem ÚV KSSS stal Michail Gorbačov, který 

měl od počátku k sovětské účasti v Afghánistánu skeptický postoj. Hned v dubnu 1985 

nařídil zasedání Politbyra a později uvedl, že „již v té době jsme začali hledat cestu 

ven.“
98

 Gorbačevova motivace ke stažení ale nebyly ani tak sovětské ztráty (ty v té době 

činily „pouze“ 14 000 vojáků a byly tedy čtvrtinové v porovnání s americkými ztrátami 

ve Vietnamu), jako fakt, že pro něj byl Afghánistán především překážkou stojící 

před dosažením jeho hlavního cíle, jímž byla perestrojka.
99

 Jeho reformy byly 

podmíněny ukončením války v Afghánistánu a závodů ve zbrojení.
100

 

V publikaci Východ je Gorbačovovo uvažování zdůvodněno jeho snahou o 

soustředění zdrojů na vnitřní reformy. Jak píší autoři, „[p]oužití síly a geopolitické 

expanze, tj. získávání dalších a dalších klientů ve snaze prosadit sovětský vliv v 

celosvětovém měřítku, jsou zastaralými metodami mezinárodních vztahů. Jsou současně 

velmi nákladné a mají velký retardační vliv na sociálně ekonomický stav Sovětského 

svazu.“
101

 Navíc, jak uvádí Alan J. Kuperman ve článku The Stinger Missile and U.S. 

Intervention in Afghanistan,
102

 Gorbačov se nechtěl vzdát výhod, které plynuly 

z uvolnění napětí mezi SSSR a USA. Domníval se, že pokud Sověti v Afghánistánu 

zůstanou, nebude obnovena ekonomická a technologická spolupráce mezi USA a SSSR, 

jak tomu bylo v období détente. Tuto spolupráci Gorbačov vnímal jako zásadní pro 

ozdravení sovětské ekonomiky.
103

  

Podle Gorbačovova poradce Anatolije Černajeva Reaganova pomoc Afghánistánu 

hrála roli v rozhodnutí Sovětů o stažení a ukončení války. Stěžejní úlohu však podle něj 

měly matky sovětských vojáků, které v SSSR protestovaly proti válce, stejně jako četné 
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dezerce a negativní reportáže z Afghánistánu.
104

 Od roku 1986 sovětská média podávala 

stále otevřenější zprávy o válce v Afghánistánu a realitě sovětské okupace. Z těch bylo 

možné vyčíst všeobecně rozšířenou averzi Sovětů vůči válce.
105

 

Gorbačovovo odhodlání stáhnout sovětské vojáky ze země nicméně naráželo na 

odpůrce z řad Politbyra, kteří i nadále zastávali názor, že SSSR může vyhrát. Gorbačov 

do jisté míry nátlaku podlehnul a dovolil vojenským kruhům, aby se ve válce přitvrdilo. 

Svolil k provedení několika velkolepých ofenziv, mezi nimiž byla i do té doby vůbec 

nejrozsáhlejší ofenziva proti povstalcům v údolí Kunar.
106

  

Reagan zaujal vůči Gorbačovovi vstřícný postoj. V dopise generálnímu tajemníkovi z 

6. února 1986 napsal, že pokud Gorbačov opravdu usiluje o stažení, bude s ním 

spolupracovat ve „všech možných oblastech.“
107

 Dále uvedl, že stažení sovětských 

vojsk z Afghánistánu by mělo pozitivní vliv na vztahy obou zemí.
108

 Roku 1986 se 

Reagan s Gorbačovem setkali v Reykjavíku.  Gorbačov zde Reaganovi nabídnul 

kompletní likvidaci arsenálu strategických jaderných raket, ale požadoval, aby se USA 

vzdaly SDI. To Reagan odmítnul a jednání tak skončilo neúspěchem.
109

  

Napětí mezi USA a SSSR bylo také zčásti vinou špatného vyhodnocení ekonomické 

situace v SSSR Američany.
110

 Američtí analytici nezaznamenali, že sovětské národní 

hospodářství v té době již balancovalo na pokraji krachu a SSSR byl tedy ve skutečnosti 

slabší, než se domnívali. Ještě v direktivě NSDD-270 - Afghanistan z 1. května 1987 

Reagan psal, že americkým cílem je „zvyšovat vojenské politické výdaje Sovětů, 

jakožto prostředku nátlaku na ně, aby bylo dosaženo rozsáhlé politické dohody, která 

povede k rozsáhlému, úplnému a neodvolatelnému stažení sovětských jednotek a 

opravdovému afghánskému sebeurčení.“
111

 Přesto se americko-sovětské vztahy začaly 

pomalu zlepšovat. 
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Koncem roku 1987 začaly události nabírat rychlý spád. Gorbačov vzkázal prezidentu 

Nadžíbulláhovi, že se Sovětské jednotky stáhnou. Dne 14. dubna 1988 byly v Ženevě 

podepsány dohody, podle kterých mělo proběhnout stažení sovětských vojsk do devíti 

měsíců a 15. února 1989 odešel z Afghánistán poslední sovětský voják.
112

 Roku 1988 

americká pomoc mudžahedínům dosáhla 700 milionů dolarů.
113

 Ještě v roce 1989 činila 

pomoc 40-50 milionů dolarů.
114

 

Sovětská armáda po sobě podle oficiálních údajů zanechala 19 000 mrtvých, podle 

západních představitelů jich ale bylo až na 35 000. Další, neoficiální, údaje udávají 

ztráty dokonce mezi 40 000-50 000 vojáků.
115

  Zraněných či nemocných Sovětů bylo 

půl milionu.
116

 Přesné údaje o ztrátách afghánských rebelů nejsou známy. 

Také náklady na válku byly velmi vysoké. Vojenské tažení v Afghánistánu stálo 

Sověty 3 až 4 miliardy dolarů za rok.
117

 Podle historika Petera Schweizera tomu tak 

bylo z velké části zásluhou americké pomoci mudžahedínům, která podle Patricie 

Grossman mezi léty 1981-89 činila celkově 2,8 miliardy dolarů.
118

  Celkové sovětské 

náklady činily, podle oficiálních údajů, 80 mld.
 119

 rublů (podle kurzu z 15.2. 1989 se 

jedná o 49,6 miliard dolarů). Celkové náklady, které CIA utratila v Afghánistánu, jsou 

odhadovány až na 9 miliard dolarů.
120
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1.5 Klíčová role protiletadlových střel Stinger v Afghánistánu 

 

Do roku 1986 museli mudžahedíni čelit naprosté letecké nadvládě SSSR ve své zemi, 

přičemž jejich protiletadlové zbraně byly nedostačující. Po prvním roce války 

v Afghánistánu Sověti přizpůsobili své boje partyzánskému stylu mudžahedínů tak, že 

značně navýšili počet helikoptér a letadel ve své armádě. Z 60 helikoptér v roce 1980 

jejich počet vzrostl na 300 v následujícím roce. Počet stíhaček se ve stejném období 

vyšplhal na 130. Tímto opatřením Sověti zvýšili svou schopnost udeřit na mudžahedíny 

v jejich tradičním útočišti– v horách.
121

 

V roce 1986 však mudžahedínům začaly přicházet nové zbraně, pomocí kterých se 

jim dařilo sestřelovat sovětské stroje ve velkém. Byly to americké protiletadlové střely 

Stinger. Reagan zpočátku dbal rad Pentagonu, že Stingery by mohli Sověti ukořistit a 

okopírovat, a tak odmítnul poskytnout tyto zbraně mudžahedínům.
122

 CIA se navíc 

obávala, že užití Stingerů by mohlo vyprovokovat tvrdší sovětskou reakci nebo že 

rebelové nejsou dostatečně technicky zdatní na používání těchto zbraní. Pentagon byl 

také toho názoru, že užití střel by mohlo vyprovokovat sovětský vpád do Pákistánu.
123

 

Během Reaganova prvního volebního období se tak mudžahedínům nepodařilo získat 

Stingery, z kterých se později stala nejhrozivější zbraň afghánské války.
124

 

Přes počáteční neochotu byly v Kongresu i CIA slyšet hlasy, že je chyba nedodávat 

zbraně mudžahedínům a nakonec převážili zastánci poskytnutí Stingerů nad jejich 

odpůrci. Navíc kongresman Charles Wilson společně s náměstkem ministra obrany 

Fredem Iklém, Billem Caseyem a kongresmanem Gordonem Humpreyem vyvíjeli tlak 

na Reagana, aby začal protiletadlové střely mudžahedínům dodávat.
 125

 Tato snaha se 

nakonec vyplatila a Reagan změnil názor. Když pak v lednu 1986 ustoupil i pákistánský 

prezident Zia, cesta k jejich dodávání byla otevřena.
126

 

V březnu roku 1986 Reagan předložil Kongresu své rozhodnutí o dodávání Stingerů 

afghánským rebelům a v květnu 1986 Senát jejich dodávky hlasováním v poměru 62:34 
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schválil. Kromě toho Spojené státy začaly dodávat mudžahedínům i další zbraně, jako 

například satelitem naváděné minomety, raketomety, detektory helikoptér a další.
127

 Ke 

konci léta 1986 pak dorazily první Stingery do Pákistánu a 25. září 1986 mudžahedínští 

bojovníci vypálili svých prvních pět střel a na první pokus sestřelili tři sovětské 

vrtulníky MI-24 Hind. 

Mezi léty 1986 až 1988 CIA dodala Muslimskému bratrstvu přibližně 1000 Stingerů, 

z čehož 340 bylo použito v boji proti Sovětům.
128

 Faktem je, že část Stingerů si 

Pákistánci ponechali a některé údajně prodali na černý trh. A navíc, i když Stingery 

nakonec k mudžahedínům dorazily, přibližně polovina byla prodána, poslána spojencům 

jako byl například Írán, uloupena v přepadeních, či nepoužita a zachována pro budoucí 

konflikty.
129

  

Sověti na novou zbraň zareagovali tím, že se rozhodli posílat své piloty na méně 

nebezpečné mise. Také afghánští piloti (bojující po boku SSSR) se nebezpečným 

úsekům začali vyhýbat. Dále začala sovětská letadla létat ve vyšších výškách z dosahu 

Stingerů, čímž ovšem snížily efektivitu svých útoků. Sovětská pozemní vojska jim proto 

dala posměšnou přezdívku „kosmonauti“.
130

 Nákladní letadla také začala létat jen v noci 

a piloti se museli naučit řídit stroj s vypnutými světly.
131

 

V roce 1987 už měli mudžahedíni na kontě 270 sestřelených sovětských strojů, 

přičemž úspěšnost byla podle mudžahedínů 75%, střízlivější americký odhad uvádí 30-

40%.
132

 

Stingery měly nepochybně zásadní vliv na vedení války a znamenaly obrovské 

zlepšení výzbroje mudžahedínů. Jejich výhodou byla lehkost a snadná obslužnost, která 

nevyžadovala náročnější výcvik.
133

 Nepotvrdily se tak obavy CIA, že rebelové nejsou 

dostatečně technicky zdatní na ovládání těchto zbraní. Zavedení Stingerů donutilo 

Sověty, aby změnili taktiku a umožnilo mudžahedínům snadněji zásobovat zemi a 
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provádět velké operace.
134

 

Vojenský expert David Isby však pochybuje o úspěšnosti Stingerů a uvádí, že „(…) 

nedokázaly vytlačit sovětské helikoptéry z nebe.“
135

 Ještě dál zašel ministr zahraničí 

SSSR Eduard Ševarnadze, který uvedl, že „(…) Stingery velmi ztížily naše stažení. (…) 

Způsobily, že naši vojensky založení muži, naši jestřábi začali být více než kdy jindy 

rozhodnuti neustoupit (…).“
136

 K názoru, že Stingery byly kontraproduktivní, se přidal i 

sovětský politik Alexandr Jakovlev, který uvedl: „Stingery zcela jistě prodloužily náš 

pobyt. Vojensko-průmyslový komplex řekl, že bude vyvíjet zbraň proti Stingerům
137

 a 

že musíme počkat, než bude otestována. Tak získali výmluvu k odložení stažení.“
138

  

Ovšem Kuperman také tvrdí, že pokud by mudžahedínům nebyly dodány Stingery a 

další technologie, Sověty by byli vojensky silnější.
139

 Podle kongresmana Charlese 

Wilsona, který se zasadil o použití Stingerů v Afghánistánu, americká pomoc vytlačila 

Sověty z Afghánistánu a dokonce označil jejich použití za „zásadní přelom“
140

 

Pákistánský generál Mohammad Yousaf k zbraním poznamenal: „Použití Stingerů 

nahnulo taktickou rovnováhu v náš prospěch. (…). Jak úspěch následoval úspěch, 

morálka mudžahedínů rostla a morálka našich nepřátel padala.“
141

 Pokles sovětské 

morálky podporuje i verdikt poválečné studie Sovětského generálního štábu, která 

uvádí, že Sověti od začátku ledna 1987 již nepodnikali další ofenzivy a bojovali jen, 

když na ně zaútočili mudžahedíni.
142

 

Podle Tannera představovaly Stingery obrovský úspěch, protože díky nim 

mudžahedíni začali poprvé věřit, že se jim podaří válku vyhrát a ne jen přežít sovětskou 
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invazi.
143

 Gregory Feifer ve své knize Velký hazard
144

 k Stingerům uvedl, že významně 

vylepšily výzbroj mudžahedínů a prohloubily demoralizaci sovětských vojáků. Bílý 

dům tímto rozhodnutím „(...) vychýlil misky pomyslných vah o oněch několik stupňů, 

jež se v následujících letech projevily jako rozhodující.“
145

 

 

1.6 Ekonomické problémy Sovětského svazu 

 

Jak je uvedeno v publikaci Východ, Sovětský svaz upadal společně s chřadnoucím 

Leonidem Brežněvem. SSSR trpěl neefektivním zemědělstvím, které se vyznačovalo 

velkými výkyvy v produktivitě. Země byla závislá na dovozu obilí; v letech 1976-85 

bylo například do SSSR dovezeno přes 300 milionů tun obilí, jehož hodnota 

přesahovala 50 miliard dolarů.
146

 Objem dovozu obilí z USA ve stejném období 

představoval 73,7 milionů tun o hodnotě 10,6 miliard dolarů.
147

 

Desátá pětiletka (1976- 1980) skončila se špatnými výsledky. V roce 1980 plnila plán 

jen dvě důležitější odvětví- výroba osobních automobilů a těžba zemního plynu. U 

všech ostatních odvětví se zvětšoval rozdíl mezi plánem a jeho plněním. Jedenáctá 

pětiletka (1981-85) navázala na tragédii té předchozí. Podle plánu mělo být v roce 1980 

sklizeno 205 milionů tun obilí a v roce 1985 240 milionů tun. Ve skutečnosti však 

průměrná roční sklizeň mezi těmito roky dosáhla pouze 181 milionů tun. K tomu se 

zpomaloval technologický pokrok a životní úroveň obyvatelstva stagnovala. 

Nevyvážena nabídka a nedostatek zboží vedl ke korupci a návratu k naturálnímu 

hospodářství (výměně zboží za zboží), rozmáhala se šedá ekonomika. Významným 

ekonomickým problémem byly velké výdaje na zbrojení, které do značné míry 

vyčerpávaly sovětskou ekonomiku. Koncem 70. let spotřebovávaly výdaje na zbrojení 

14-18% HDP SSSR.
148

 V 80. letech představovaly výdaje na obranu Sovětského svazu 

jednu čtvrtinu HDP v porovnání s jednou šestnáctinou v případě USA.
 
Navíc snížení cen 
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ropy výrazně snížilo tržby za její vývoz s SSSR, přičemž ropa představovala významný 

pilíř v sovětské ekonomice.
149

 

V publikaci Východ se setkáme s názorem, že Reaganův přínos k ukončení studené 

války a zhroucení Sovětského svazu je „silně diskutabilní“
150

 Najdeme zde ale 

domněnku, že „Sovětský svaz se zhroutil pod tíhou působení komplexu vlastních 

problémů a rozporů, v nichž ovšem dlouhodobé intenzivní zbrojení, zcela nepřiměřené 

vnitřním problémům, hrálo svoji významnou roli.“
151

 Jestliže však sovětské zbrojení 

hrálo takto význačnou úlohu, pak Afghánistán, který po deset let polykal sovětské 

zbraně, munici aj., představuje nemalý díl v sovětských nákladech na zbrojení. Pokud 

připustíme, že Ronald Reagan zvednul sovětské výdaje na válku v Afghánistánu, 

dojdeme logicky k závěru, že skutečně přispěl k pádu Sovětského svazu. 

 

 

2 Angola 

 

2.1 Boj za nezávislost Angoly a občanská válka do roku 1980 

 

V 60. letech probíhala v Africe rychlým tempem dekolonizace, jen v roce 1960 

získalo nezávislost na evropských mocnostech 17 afrických zemí.
152

 V roce 1961, po 

pěti stoletích portugalské koloniální nadvlády, začali také Angolané bojovat o 

nezávislost své země.
153

 Již ve 40. letech 20. století se v zemi formovala hnutí, která o 

ni usilovala.  Postupně z nich vykrystalizovaly tři organizace, jež si utvořily své 

ozbrojené složky. Byly to FNLA (Frente Nacional de Libertaceo de Angola
154

) vedená 

Holdenem Robertem, která navázala na snahy bakonžských separatistů a svou oporu 
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získávala na severovýchodě země. Z FNLA se v roce 1965 oddělila organizace UNITA 

(Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola
155

) pod vedením Jonase 

Savimbiho, jejíž mocenská základna byla na jihu Angoly soustředěná kolem etnika 

Ovimbundu. Poslední hnutí bylo MPLA (Movimento Popular de Libertaceo de 

Angola
156

), které čerpalo podporu mezi bílým obyvatelstvem, mestici, etnikem Mbundu 

a obyvateli měst. Během osvobozeneckého boje proti Portugalcům jednaly MPLA, 

FNLA a UNITA každá za sebe a nevraživost mezi nimi narůstala, protože každé hnutí 

se snažilo ukořistit co nejvíce moci pro sebe. 

Agostinho Neto, vůdce MPLA, spojil MPLA s komunistickou stranou Angoly, 

přitom ale poznamenal, že „(N)e všichni naši lidé jsou komunisté nebo socialisté.“
157

 

Nehledě na to Sověti prohlásili MPLA za svého spojence v Angole. Dle jejich 

oficiálního stanoviska byla totiž MPLA jediným opravdovým hnutím usilujícím o 

nezávislost v Angole.
 
MPLA rozvíjela své vztahy se SSSR od roku 1966, kdy Neto 

navštívil 23. kongres KSSS a poté také 24. kongres v roce 1971, kde prohlásil: „(…) 

naši lidé, bojovníci představující průkopníky antikoloniálního boje v Angole a cítí 

přátelství a podporu Sovětů. Komunistickou stranu Sovětského svazu považujeme za 

jednu z hlavních sil, na kterou se spoléháme při rozvíjení našeho boje za svobodu.“
158

 

Kromě SSSR MPLA dostávala podporu také od Kuby, Nigérie, Švédska a Dánska.
159

   

Spojené státy chtěly úsilí levicově orientované MPLA čelit, a tak začaly podporovat 

prozápadní FNLA. Hnutí FNLA pomáhaly také Británie, Francie, JAR, ale i Čínská 

lidová republika, Severní Korea a Rumunsko. Není překvapující, že ČLR podporovala 

prozápadní FNLA, protože v 60. letech došlo k výraznému ochlazení vztahů mezi SSSR 

a ČLR a vzniku tzv. sovětsko-čínské roztržky, která ke konci 60. let přerostla v 

ozbrojené střety mezi ČLR a SSSR.
160

 Byla to také ČLR, ve které vůdce UNITA Jonas 
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Savimbi v roce 1965 absolvoval devítiměsíční výcvik guerrilového boje. „Mao a [čínští] 

komunisté mě naučili, jak vést guerrilovou válku a vyhrát v ní,“
161

 řekl Savimbi. 

Na jaře 1974 padnula vláda Marcela Caetana v Portugalsku a nová vojenská vláda 

prohlásila, že Portugalci se budou stahovat ze svých kolonií v Africe.
162

 Dne 15. ledna 

1975 byla v Angole utvořena křehká koalice tří osvobozeneckých hnutí (MPLA, FNLA 

a UNITA), která vešla ve známost jako Alvorská dohoda. Na základě dohody vznikla 

31. ledna vláda, složená z těchto hnutí, ovšem situace v zemi byla napjatá. Kvůli 

kmenovým a ideologickým rozdílům mezi těmito hnutími se Angola brzy ocitla ve víru 

občanské války. Portugalci navíc zemi ponechali svému vlastnímu osudu. V momentě, 

kdy se zdálo, že by MPLA mohla převzít kontrolu nad Angolou, rozhodl se ministr 

zahraničí USA Henry Kissinger Spojené státy do konfliktu zapojit.
163

 Kissingera údajně 

frustroval neúspěch Američanů ve Vietnamu a promýšlel, jak by bylo možné se 

Sovětům postavit. Hledal proto místo ve světě, kde by Spojené státy mohly obnovit 

svoji reputaci.
164

 Také uvedl, že „Sovětům by nemělo být povoleno provádět manévry v 

kterékoliv odlehlé části světa bez toho, že by byli vojensky konfrontováni s USA.“
165

  

 USA se již před odchodem Portugalců z Angoly obávaly, že jejich stažením by se 

v zemi mohlo vytvořit mocenské vakuum, které by znamenalo ohrožení zájmů 

Washingtonu v této oblasti.
166

 Spojené státy totiž byly angažovány v Angole 

ekonomicky například skrze americkou společnost Gulf Oil. Ta roku 1966 našla na 
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pobřeží Cabindy ropu a portugalští kolonizátoři jí udělili koncesi na těžbu.
 167

 Její vliv 

nebyl zanedbatelný. V roce 1972 společnost Gulf Oil přispívala 13 %
168

 do angolského 

rozpočtu.  

V lednu 1975 tak Fordova administrativa poskytla pomoc FNLA ve výši 300 000 

dolarů
169

 a v červenci téhož roku vyčlenila pro FNLA a UNITA pomoc ve výši 14 

milionů dolarů.
170 

V srpnu CIA k oběma uskupením vyslala 83 důstojníků 

paramilitárního a logistického zaměření, aby jim poskytli pomoc.
171

 Při dodávkách 

pomoci Angole používali Američané jako prostředníka Zair.
172 

 

Dne 14. října 1975 vpadla do Angoly Jihoafrická republika. Ta v zemi sledovala své 

zájmy spojené s nezávislostí Namibie. Namibie byla od první světové války mandátním 

územím JAR, ovšem roku 1971 prohlásil Mezinárodní soudní dvůr, že JAR toto území 

nelegálně okupuje a podle něj se z něj měla okamžitě stáhnout.
173

 Na takový krok 

ovšem nebyla JAR zatím ochotna přistoupit a trvala na tom, že Namibie má být s JAR 

spojena. 
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Kromě mezinárodního tlaku stoupal i vliv Lidové organizace jihozápadní Afriky 

(SWAPO
174

), která usilovala o nezávislou Namibii. Hnutí SWAPO čerpalo podporu v 

etniku Ovambo, které žilo na území po obou stranách hranice Angoly a Namibie. 

Dokud byli v Angole u moci Portugalci, umožňovali JAR, aby podnikala útoky na 

SWAPO v jihovýchodní Angole. To se ale se svržením Caetanova režimu změnilo. JAR 

se proto snažila najít nového spojence v Angole a našla ho v Savimbim, který slíbil, že 

udělá vše pro to, aby zabránil vstupu jednotek SWAPO do JAR. V roce 1975 JAR došla 

k názoru, že občanská válka v Angole je nevyhnutelná a že MPLA, která byla 

mimochodem spřátelená se SWAPO, by mohla vyhrát.
 175

  

MPLA tak byla ze strany JAR vnímána jako hrozba, protože podporovala 

osvobozenecká hnutí v Namibii a Jižní Africe. 
176

 Dne 14. července 1975 proto 

ministerský předseda JAR Balthasar Vorster schválil dodávky zbraní UNITA a FNLA v 

hodnotě 14,1 milionů dolarů.  Bylo nicméně zřejmé, že UNITA nebude schopen čelit 

MPLA bez přímé vojenské pomoci. Proto se JAR rozhodla intervenovat. Podle Piero 

Gleijesese stál za tímto rozhodnutím do velké míry Bílý dům, který na nejvyšší 

diplomatické úrovni JAR požádal, aby do Angoly vyslala ozbrojené síly na pomoc 

organizaci UNITA.
177

 Dne 3. listopadu se vojákům JAR podařilo proniknout 700 km 

hluboko do Angoly a pokračovali dále směrem k hlavnímu městu Luanda, baště MPLA. 

Když JAR vpadla do Angoly, povaha angolského konfliktu se tím změnila, protože do 

předtím ryze guerillových bojů se nově zapojila profesionálně vycvičená armáda. 

MLPA byla pod tlakem této hrozby donucena vyslat prosbu o mezinárodní solidaritu 

Moskvě. Byla to ale Kuba, která okamžitě odpověděla vysláním svých vojsk do Angoly 

v listopadu 1975 na podporu MPLA v jejím boji. Kubánští vojáci sehráli klíčovou roli 

v odražení FNLA a JAR v bitvě u Quifangondo.
178
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Angola se tak stala dalším z bojišť studené války, na němž supervelmoci bojovaly o 

vliv pomocí prostředníků. Na straně MPLA stály SSSR a Kuba, UNITA a FNLA 

podporovaly USA a JAR. 

 Nicméně takováto podpora podle Geralda Bendera automaticky neznamenala 

ideologickou spřízněnost osvobozeneckých hnutí s jejich zahraničními patrony.
179

 Spíše 

než inklinací k jedné ze dvou soupeřících ideologií byla tato hnutí definována na 

základě etnolingvistických, rasových, regionálních a dalších charakteristik, které 

hranice nově vzniklé nezávislé Angoly nereflektovala. 

Dne 11. listopadu 1975 vyhlásil António Agostinho Neto nezávislost Angolské 

lidové republiky řízené výlučně nejvyššími směrnicemi  hnutí MPLA.
180

 Vláda MPLA 

byla uznána téměř celým mezinárodním společenstvím. Mezi zeměmi, které ji neuznaly, 

byly mimo jiné Spojené státy, Izrael a Jihoafrická republika.
181

 Sovětský svaz dále 

pokračoval ve spolupráci s nyní již angolskou vládou a MPLA navíc 8. října 1976 

podepsala se SSSR smlouvou o přátelské spolupráci.
 
Klíčovým prvkem této spolupráce 

byla vojenská pomoc. SSSR vyslal do země několik stovek svých poradců. Od roku 

1975 až do roku 1990 sovětská materiální pomoc představovala 90% všech zbrojních 

dodávek Angolské lidové republice. Za zmínku stojí, že v 80. letech se Angola stala 

hlavním příjemcem sovětských zbraní v subsaharské Africe. Pro Angolskou lidovou 

republiku byla tato pomoc životně důležitá, protože díky ní mohla čelit tlaku UNITA a 

JAR. Ze sovětského úhlu pohledu představovala sovětská pomoc především opozici 

vůči americkým cílům v oblasti.
182

  

Mezitím na straně Spojených států panovala hluboce zakořeněná obava vůči dalšímu 

zahraničnímu nasazení, jako tomu bylo v nedávno završené vietnamské válce. Tato 

obava nacházela odezvu také v Kongresu, kde pod vedením senátorů Dicka Clarka, 

Alana Cranstona a Johna Tunneryho byl v únoru 1976 prosazen zákon, který vešel ve 

známost jako Clarkův dodatek. Ten zapovídal podporu jakékoliv straně angolského 
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konfliktu, na čemž tratily především organizace FNLA a UNITA.
183

 Fordova 

administrativa byla nyní svázána Clarkovým dodatkem a nemohla reagovat na stále 

intenzivnější spolupráci mezi MPLA a SSSR. Nicméně Ford alespoň neuznal vládu 

MPLA a vetoval přihlášku Angoly do OSN.
184

 

Fordův nástupce, prezident Carter, však nalezl řešení v poskytování pomoci přes 

prostředníky. Dohodnul se s Marokem a Čínou, aby tyto země poskytovaly zbraně 

organizaci UNITA, čímž Clarkův dodatek obešel.
185

 Čína poskytla na žádost USA 

UNITA 800 tun zbraní, což UNITA umožnilo vést konvenční, nikoliv jen guerrillovou 

válku. Maroko poskytlo výcvik důstojníkům UNITA a operace UNITA byly navíc 

včleněny do strategie armády Jihoafrické republiky.
186

 

Za zmínku stojí, že za Carterova prezidentství se USA staly největším obchodním 

partnerem Angolské lidové republiky a export z Angoly do Spojených států se stal 

čtvrtým největším z afrických zemí.
187

 Spojené státy byly také největším dovozcem 

angolského zboží; nominální hodnota tohoto obchodu například v roce 1990 činila dvě 

miliardy dolarů.
188

 Sovětská invaze do Afghánistánu v roce 1979 posílila obavy USA ze 

sovětských záměrů v Angole a bezpečnostní poradce prezidenta Cartera Zbigniew 

Brzezinski podmínil uznání Angolské vlády odchodem Kubánců ze země. 

Konec 70. let znamenal pro Angolu konec portugalské koloniální nadvlády. Vlády 

v zemi se zmocnila Sověty a Kubánci podporovaná organizace MLPA, jejímž vůdcem 

byl až do své smrti v září 1979 Agostinho Neto. Po jeho smrti jej vystřídal Jose Eduardo 

do Santos. Hlavním soupeřem MPLA byl UNITA vedená Jonasem Savimbim, za níž 
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stála Jihoafrická republika, která do Angoly vyslala své ozbrojené složky. Washington 

sice sympatizoval s organizací UNITA, avšak schválení tzv. Clarkova dodatku v roce 

1976 znemožňovalo této organizaci poskytnout přímou pomoc. Carterova 

administrativa však naléhala na třetí země, aby pomoc organizaci UNITA poskytly.   

 

 

2.2 Zapojení USA a SSSR v Angole v období Reaganovy 

administrativy 

 

Reaganova administrativa zvýšila důraz na důležitost role Angoly ve strategii 

zadržování komunismu v jižní Africe.
189

 Američané vnímali přítomnost kubánských 

vojsk v Angole jako důkaz selhání USA jakožto světové mocnosti a Reagan se rozhodl, 

že bude potlačovat vliv Kuby a SSSR v Angole. Prezident navázal přímý kontakt s JAR 

a hájil její intervenci v Angole na půdě Spojených národů, ovšem OSN intervenci JAR 

opakovaně neschválila. Např. rezoluce č. 545 z roku 1983 odsuzovala vojenskou 

přítomnost JAR v Angole a označila okupaci JAR za narušení suverenity této země. 

Následující rezoluce č. 546 z roku 1984 apelovala na JAR, aby se zdržela agrese a ostře 

odsoudila Jihoafrickou republiku za znovuobnovené bombardování a pokračující 

okupaci části Angoly.
190

 

Reaganova administrativa také uvažovala, že UNITA zvýší pomoc buď přímou 

cestou (za předpokladu, že se podaří zrušit Clarkův dodatek) anebo opět skrze třetí 

strany. Rovněž měla být JAR podněcována k zintenzivnění svých vojenských aktivit 

vně Angoly, čímž mělo být dosaženo zvýšení nákladů sovětské a kubánské operace. 

Jihoafrickou republiku Reaganův postoj povzbudil a začala proto podporovat vůdce 

UNITA Savimbiho zbraněmi a vybavením. Důvod spočíval v její snaze destabilizovat 

Angolu. Tím chtěla dát najevo, že míru může být dosaženo pouze tehdy, když UNITA 
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usedne ve vládě. Dále JAR podnikala pravidelně nájezdy do jižní Angoly, což bylo 

ospravedlňováno jako preventivní útoky proti základnám SWAPO. Během nich ale 

docházelo k velkým destrukcím železnic, mostů a jiných zařízení.
191

 

Reaganovým cílem bylo stažení kubánských vojsk z Angoly a dosáhnutí podílu 

UNITA na vládě v zemi. To je také uvedeno v memorandu zaslaném náměstkovi 

státního tajemníka pro africké záležitosti
192

 Chesteru Crockerovi. V něm je explicitně 

uvedeno, že angolské vládě má být sděleno, že Spojené státy jí pomůžou ekonomicky, 

ovšem pouze tehdy, až „(…) Kubánci odejdou [z Angoly] a až bude dosaženo dohody 

s vůdcem organizace UNITA, Savimbim.“
193

 

Reagan dále rozšířil síť organizací a kanálů, které sloužily pro transport dodávek 

UNITA a usiloval o zrušení Clarkova dodatku.
194

 Například 19. března 1981 Reaganova 

administrativa formálně požádala Kongres, aby byl dodatek zrušen pro zbytečné 

omezování pravomocí prezidenta.
195

 Souhlasu Kongresu se však v roce 1981 Reaganovi 

ještě nedostalo.  

Nicméně během Reaganova prezidentství existovala v jeho administrativě i 

v Kongresu silná skupina, která Jonase Savimbiho považovala za hrdinu. Minter vidí 

jako hlavní příčinu podpory organizace UNITA protikubánské nálady mezi americkými 

politiky. Podle něj proticastrovské a protikubánské hlasy z Floridy společně s předsudky 

vůči Kubáncům v amerických politických kruzích měly na lobbování za UNITA 

největší podíl.
196

 Savimbi navštívil Washington 8. prosince 1981, kde se setkal 

s ministrem zahraničí Alexanderem Haigem. Haig sdělil Savimbimu, že Američané si 
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přejí odchod cizích sil z Angoly. Savimbi zase uvedl, že se zavazuje k politickému 

řešení války v Angole.
197

 

Chester Crocker, hlavní strůjce americké politiky vůči oblasti jižní Afriky, navrhl 

strategii tzv. „konstruktivního zapojení“
198

. Crocker si byl vědom, že se vláda JAR 

obává Angoly, která je podporována Kubánci a zároveň angolská vláda má strach z 

JAR, která Angolu destabilizovala. Strategie konstruktivního zapojení se zakládala na 

spolupráci USA s jejich spojenci ve vyvíjení tlaku na MPLA za účelem vyjednání 

mírové dohody a pomoci UNITA v jejím úsilí po mezinárodním uznání. Tato strategie 

dále podporovala diskuzi se SSSR za účelem omezení nebo dokonce ukončení sovětské 

vojenské pomoci Angole a zároveň  podporovala usmíření mezi organizacemi UNITA a 

MPLA. Ministerstvo zahraničí USA také mělo najít strategii, která by vylepšila přístup 

OSN vůči UNITA.
199

  

 Crocker naznačil, že americká vláda si je vědoma úzkého vztahu mezi konfliktem 

v Namibii a Angole. Uspokojujících výsledků mělo být podle něj dosaženo pouze na 

základě souběžného pokroku v obou oblastech.
200

 Podle konstruktivního zapojení měla 

vzniknout nezávislá Namibie pouze za předpokladu odchodu kubánských vojenských 

jednotek z Angoly.
201

 Tak měla být angolská vláda přinucena k vyjednávání s JAR, 

v opačném případě měla čelit odvetě z rukou organizace UNITA, která byla JAR 
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podporována.
202

 Z tohoto důvodu byly otázka Angoly a nezávislé Namibie po další 

desetiletí spojeny.
203

  

Podle Crockera však situace byla komplikována třemi válkami, které v oblasti 

probíhaly současně: MPLA proti UNITA, SWAPO proti JAR a invaze JAR do 

Angoly.
204

 Pokaždé, když se chtěli Kubánci stáhnout, JAR podnikla nájezdy na území 

Angoly.
205

 Například v červenci 1981 JAR zaútočila na pozice SWAPO v Angole a 

zabila 114 lidí. V listopadu stejného roku se JAR dostala až 150 km do angolského 

vnitrozemí a to samé se opakovalo v srpnu 1982, září 1985, listopadu 1986, listopadu 

1987 a lednu 1988.
206

 Při všech těchto nájezdech údajně došlo k ztrátám na civilních 

životech a hospodářským škodám. JAR navíc poskytovala trénink a pomoc 

příslušníkům UNITA.
207

  

Angolská lidová republika byla tedy nucena čelit dvojímu nebezpečí, ze strany JAR a 

ze strany UNITA.
208

 Z toho důvodu se angolská vláda ještě těsněji přimkla ke svým 

spojencům, Kubě a SSSR. Nutno podotknout, že Castro nejen že nesnižoval počet svých 
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vojsk v Angole, nýbrž jej navyšoval.  Z 25 000
209

 v roce 1985 narostl jejich počet na 

52 000 v roce 1988, což byl vrchol kubánské vojenské přítomnosti v Angole.
210

 

Savimbi mezitím na začátku 80. let zaznamenával úspěchy. V roce 1981 se mu 

podařilo znovu dobýt město Mavinga na jihovýchodě země, které se stalo klíčovým 

logistickým centrem a základnou UNITA, z níž proudily zásoby na sever. UNITA 

společně s jihoafrickými jednotkami útočily na všechny objekty s cílem oslabit 

angolskou vládu. Ničily vládní zdravotnická zařízení, telekomunikační stanice, sklady 

obilí nebo útočily na vodní elektrárny. Bylo zničeno na 200 mostů. Na polích a silnicích 

po celé Angole byly pokládány miny, aby bylo ztíženo pěstování plodin a 

zkomplikována doprava. Hrubý domácí produkt angolské vlády se tak v letech 1980-88 

snížil odhadem o 30 miliard dolarů.
211

 

V srpnu roku 1983 Savimbi úspěšně napadl MPLA v Cangambě, v centrální části 

Angoly. Dvoutýdenní bitva znamenala zlom ve válce a potvrdila fakt, že Savimbi 

představuje vážnou hrozbu pro angolskou vládu. Výsledek bitvy také přinutil Sověty a 

Kubánce, aby přehodnotili situaci.
212

 Hned po bitvě se člen MPLA Lucio Lara vydal do 

Moskvy. Sověti na to začali vysílat na pomoc MPLA velké množství výzbroje, mimo 

jiné helikoptéry MI-24, stíhací bombardéry SU-22, stíhačky MiG-23 a těžké tanky T-62. 

To znamenalo posílení dosavadního arzenálu, který již zahrnoval stovky tanků T-54/55 

a PT-76 a letadla MiG-17 a MiG-21. Sověti dále vystavěli obrannou linii v jižní Angole, 

kde umístili radary a střely SA-8 země-vzduch. Kromě toho sovětští piloti společně 

s kubánskými létali ve službách angolských vzdušných sil.
213

 Podle amerických údajů 

činila hodnota sovětských zbraní poskytnutých MPLA jen v letech 1984-85 asi dvě 

miliardy dolarů.
214

 Roku 1985 podepsali Sověti s MPLA dohodu o pětileté ekonomické 
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spolupráci a k srpnu 1985 disponovala angolská vládní vojska více než stovkou 

sofistikovaných stíhaček (přibližně 30 MiGů-23 a 70 MiGů-21), přibližně 25 

helikoptérami Mi-24 a 500 sovětskými tanky (mezi nimi 30 tanků T-62).
 
 Odhad ceny 

těchto zbraní se pohybuje mezi 1-2 miliardami dolarů.
215

 

 Michael McFaul uvedl, že v rámci zbraní určených k exportu SSSR dodával Angole 

ty nejpokročilejší.
216

 Jejich hodnota přesáhla 1 miliardu dolarů v letech 1987-88; 

celkově za období 80. let se hodnota sovětských zbraní poskytnutých Angola vyšplhala 

na 4 miliardy dolarů. Mimo to bylo v Angole zapojeno množství sovětských poradců a 

sovětští vojenští velitelé veleli vojskům FAPLA.
217

 Moskva pomáhala při vojenském 

výcviku značného množství Angolanů a také spolupracovala s Angolou v mnoha 

odvětvích jejího hospodářství. Navíc byl Sovětský svaz od poloviny 80. let ochotný 

odložit splatnost angolských pohledávek za dodané zbraně. SSSR tak učinil kvůli 

propadu cen ropy na světových trzích. To mělo velký význam pro Angolu, jelikož 

příjmy z ropy pro ni představovaly zásadní příjem v tvrdé měně. Odložení splatnosti 

však přispělo k dluhu Angoly vůči Sovětům, který činil k roku 1990 odhadem 4 

miliardy dolarů.
218

 Ještě k roku 1989 činil tento dluh 2,5 miliardy
219

 dolarů, za rok tedy 

došlo k jeho navýšení o 1,5 miliardy dolarů. 

Kromě dodávek zbraní hrála důležitou roli také zmíněná personální pomoc Angole. 

Podle angolského generála Roberta Monteira, který působil jako velvyslanec Angoly 

v Moskvě, přes 6000 Sovětů dorazilo do Angoly učit ve vojenských školách a cvičit 

vojáky. Většina příslušníků sovětského vojenského personálu působila v Angole po 
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boku angolské vládní armády, ovšem někteří působili také ve SWAPO. Podle 

Moskevského institutu vojenské historie do 1. ledna 1991 navštívilo Angolu 10 985 

sovětských vojenských poradců a specialistů, včetně 107 generálů a admirálů, 7211 

důstojníků, 1083 praporčíků a námořních kadetů, 2116 seržantů, poddůstojníků a vojínů 

a 468 civilních zaměstnanců Sovětské armády a námořnictva. Na 6985 Angolanů bylo 

vycvičeno v sovětských/ruských vojenských vzdělávacích zařízeních. Co se týče 

sovětských ztrát, podle Roberta Monteira do roku 1991 zemřelo v Angole 15 

příslušníků sovětské armády včetně pilotů. Podle údajů ruských vojenských historiků 

jich zemřelo ke stejnému datu 51 a 10 jich bylo zraněno.
 220 

 

V Angole bylo přítomno také na 50 000 kubánských vojáků, kteří se neobešli bez 

asistence SSSR.
 221

 Ten jim dodával zbraně a navíc podporoval kubánské 

hospodářství.
222

 Sovětská ekonomická pomoc Kubě (ve formě obchodních úvěrů, dotací 

cen a investic do rozvoje) činila v letech 1980-89 42,4 miliardy dolarů.
223

 

Podle Geralda Bendera
224

 hrála podpora Kuby a SSSR stěžejní roli v odstrašování 

Jihoafričanů od okupace Angoly a to zejména v 80. letech. Pokud by se JAR neobávala 

střetu s kubánskými a sovětskými vojáky, podnikala by výpady do Angoly.
225

 Samotná 

MPLA pak podle Christophera Pycrofta závisela na kubánské a sovětské vojenské 

podpoře.
226

  

Podíl angolského zahraničního obchodu se Sovětským svazem mezi lety 1976 až 

1989 tvořil pouze 5,25 %
227

 celkového objemu zahraničního obchodu Angoly.  Naopak 
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Západ, včetně USA, byl i za vlády MPLA největším obchodním partnerem země. 

Ovšem podpora Západu a jeho spojenců se nesoustředila výhradně na organizaci 

UNITA nebo FNLA. Od poloviny 80. let Angolská lidová republika dostávala dodávky 

zbraní a vybavení také od Brazílie, Španělska, Francie a Portugalska. Tím vznikla 

poněkud paradoxní situace, protože poslední tři jmenované země byly součástí NATO. 

Reaganova administrativa začala aktivně pomáhat organizaci UNITA od roku 1985.  

Clarkův dodatek byl totiž 10. července 1985 zrušen ve Sněmovně reprezentantů 

poměrem hlasů 236 ku 185 a v Senátu (den poté) poměrem 63 ku 34. Dne 8. srpna 1985 

Reagan svým podpisem zrušení Clarkova dodatku schválil. Na začátku roku 1986, 

poprvé po jedenácti letech, byla obnovena tajná vojenská pomoc angolským 

povstalcům.
228

 Materiál byl do Angoly posílán přes území Zairu.
229

  

Gerald Bender ve svém článku poznamenal, že zrušením Clarkova dodatku se  

vytvořily podmínky pro to, aby se iniciativy chopil Savimbi a jeho lidé. Jejich vliv 

kulminoval vrcholu během Savimbiho pečlivě zorganizované návštěvy ve Washingtonu 

v lednu a únoru 1986. Na jaře téhož roku UNITA obdržel od Spojených států vojenskou 

pomoc. Reaganova administrativa navíc začala Savimbiho označovat za moderního 

hrdinu.
230

 

Savimbi pak v lednu 1986 publikoval své plány v časopise Policy Review: „Naší [tím 

je myšlena organizace UNITA] strategií je zvyšovat náklady cizích okupantů v Angole 

do té doby, dokud se pro Kubánce a Sověty stanou nesnesitelnými. Kombinace 

zvyšujících se vojenských, finančních a politických nákladů nakonec vypudí 

imperialistické síly [Kubu a SSSR] z naší země.“
231

 

Angolská vláda na zrušení Clarkova dodatku rychle zareagovala. Dne 13. července 

1985 přerušila diplomatické styky s USA a uvedla, že Američané vyhlásili Angole 
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válku. MPLA a SSSR znovu utvrdily své spojenectví 11. května 1986 během pětidenní 

návštěvy Jose Eduarda dos Santose v Moskvě, kdy obě strany společně odsoudily 

„šílené imperialistické ambice americké administrativy“ a vyjádřily přesvědčení, že 

trvalý mír a dobré mezistátní vztahy v jižní Africe se mohou rozvíjet „pouze za 

předpokladu odstranění nelidského systému apartheidu v JAR.“
232

 Během slavnostní 

večeře pak Gorbačov dos Santosovi sdělil, že SSSR si bude pevně stát za svými 

závazky a také, že „Sovětský svaz je zajedno s nesobeckým bojem angolského lidu, 

který brání svou suverenitu a svůj pokrokový sociální systém. Plníme a budeme plnit 

pevně a vytrvale naše závazky vyplývající ze smlouvy o přátelství a spolupráci 

s Angolskou lidovou republikou. Nikdo by o tom neměl pochybovat.“
233

 Tato slova pak 

byla posílena poskytnutím sovětské pomoci angolské vládě ve výši jedné miliardy 

dolarů pro rok 1986. 

Chester Crocker uvedl, že Spojené státy si přejí vyřešit situaci v Angole 

diplomatickou cestou. Nicméně v únoru 1986 Crocker oznámil americkému Senátnímu 

výboru pro zahraniční vztahy
234

, že UNITA bude dostávat vojenskou pomoc.
235

 USA 

tak chtěly angolskou vládu odstrašit od dalšího použití síly v angolském konfliktu. 

Ovšem pomoc, kterou Američané začali poskytovat UNITA, byla poměrně malá. K 

roku 1986 činila podle odhadů pouze 10 milionů dolarů a Prexy Nesbitt i Christopher 

Pycroft uvádí, že její hodnota v období Reaganova prezidentství zřejmě nikdy 

nepřesáhla částku 30 milionů dolarů ročně.
236

 Podle Tetteha Hormeka byla pomoc 

vyšší: 15 milionů dolarů v roce 1986, 15 milionů dolarů v roce 1987, 30 milionů dolarů 
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v roce 1988 a 50 milionů dolarů v roce 1989.
237

 Rovněž počty zbraní dodané UNITA 

nebyly nijak vysoké. Roku 1987 poslaly USA do Angoly 100 protitankových střel 

BGM-71 TOW a mezi léty 1986-87 celkem 300 protiletadlových střel FIM-92 

Stinger.
238

 Ovšem jedním z přímých vojenských dopadů, který americká pomoc UNITA 

měla, bylo zlepšení bojové pozice UNITA na severu Angoly, tedy území, které mělo 

pro organizaci velký strategický význam. UNITA si tam zřídil základnu v městě Béu, 

v provincii Uíge, odkud mohla podnikat nájezdy do hlavního města Luandy. 

Nutno zmínit, že Savimbi Američany nepovažoval za spojence. Roku 1985 ve svém 

velitelství v Jambě pronesl: „Vůdci UNITA nemohou vytvářet iluze. Západ není naším 

spojencem. Je to lež. Jsou zde některé shodné zájmy, ale toto je jiné. Nejsem 

prozápadní. Jsem proangolský. Bojuji za Angolu a my milujeme pouze Angolu. Chceme 

mít dobré vztahy s Amerikou, ale kdo by nechtěl mít dobré vztahy s Amerikou? Je 

ovšem důležité, aby se Amerika nepokusila učinit z Angoly další stát Spojených 

států.“
239

 

Dne 10. února 1986 vypracoval Bílý dům National Security Decision Directive 

Number 212, která přikládala jižní Africe
240

 (v geografickém slova smyslu), ohrožované 

prosovětskou MPLA, důležitý politický, obchodní a strategický význam. Podle této 

direktivy měly Spojené státy přehodnotit svou politiku vůči jižní  Africe v kontextu 

soudobé situace v Angole. Direktiva stanovovala nové cíle: omezování sovětského vlivu 

a sovětských možností v Angole, zlepšení stability v oblasti a vztahů JAR s jejími 

sousedy (tedy i Angolou), nalezení východiska k problému Namibie, které by bylo 

uznáno mezinárodním společenstvím, a dosažení stažení kubánských vojsk z Angoly. 

USA se měly nadále angažovat v jižní Africe a měly prosazovat dvojitou strategii. Na 

jednu stranu měl Washington vyjednávat s Jižní Afrikou a MPLA o stažení kubánských 

vojsk s ohledem k nezávislosti Namibie a na druhou stranu tlačit na MPLA, aby 
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vyjednanou dohodu přijala.
241

 Kromě toho měly být rozšířeny kontakty s organizací 

UNITA a měla být vypracována strategie, podle které by byl UNITA podpořen na půdě 

OSN.
242

 

Direktiva NSDD-274 ze 7. května 1987 potvrdila záměry a strategie uvedené 

v NSDD-212. NSDD-274 opět zdůraznila potřebu nalezení řešení otázky Namibie, které 

by bylo spojeno s odchodem kubánských vojsk z Angoly. K dosažení tohoto cíle měly 

být použity všechny možné diplomatické prostředky. Americká pomoc organizaci 

UNITA měla být realizována takovým způsobem, aby v konečném důsledku 

způsobovala co největší škody MPLA, Sovětům a Kubáncům. Americké ministerstvo 

zahraničí mělo dále zformovat skupinu, která by zvážila možnosti ekonomického 

nátlaku na MPLA.
243

 

Jak již bylo řečeno, MPLA v reakci na americkou pomoc ihned přerušila rozhovory 

s USA, nicméně ekonomické důvody a vnitřní tlaky nutily angolskou vládu zahájit 

jednání s UNITA a JAR. Také JAR si začala být vědoma toho, že kvůli přítomnosti 

Kubánců v Angole nemůže válku vyhrát, takže přistoupila na jednání s Angolskou 

lidovou republikou, přičemž Spojené státy v rozhovorech figurovaly v roli prostředníka. 

I situace v SSSR nahrávala změně postoje – Gorbačov zahájil politiku tzv. nového 

myšlení, která přestala klást důraz na sovětské zapojení v konfliktech ve Třetím světě a 

Moskva měla nově hledat cestu ven z krize v jižní Africe. 

Navzdory Gorbačovově politice nového myšlení Sověti pokračovali v podpoře 

MPLA ještě ke konci 80. let.
244

 Člen Sněmovny reprezentantů Dan Burton ve svém 

projevu z 26. října 1989 uvedl: „Během posledních dvanácti měsíců dorazilo do Angoly 

podle odhadu 1,5 miliardy dolarů sovětské vojenské pomoci.“
245

 Ve svém článku 

z přelomu let 1989 a 1990 Michael McFaul trefně poznamenal, že Sovětský svaz 

rozhodně ven z Angoly nepospíchá.
246

 Nicméně sovětská zahraniční politika po nástupu 
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Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS přeci jen doznala 

určitých změn. SSSR začal více spolupracovat s USA při řešení regionálních konfliktů a 

tím také přehodnocovat své vztahy s Angolou. Roku 1987 Kreml ukončil průzkumné 

lety operující ze základen v Angole a v roce 1990 se sovětské námořní jednotky stáhly z 

angolských základen.
 247

 Sovětský svaz se začal více věnovat vlastním vnitřním 

ekonomickým problémům než nákladné obraně Angolské lidové republiky. MPLA 

v této době pochopila, že kvůli Gorbačovovým změnám v zahraniční politice již 

nemůže nadále záviset na bezvýhradné podpoře z Moskvy nebo od jejích kubánských 

spojenců.
248

  

K důvodům, proč SSSR na začátku 90. let přestal podporovat Angolskou lidovou 

republiku, se pak přidaly porážka v Afghánistánu, vnitropolitická situace v SSSR a 

východní Evropě a zejména konec studené války.
249

 Ochlazení vztahů mezi SSSR a 

Angolou dokládá i fakt, že angolští studenti museli nově začít platit poplatky za studium 

v SSSR a Sověti začali naléhat na Angolu, aby splatila své dluhy. V tomto ohledu však 

bylo dosaženo jen malých pokroků. Přední angolští státní činitelé uváděli, že kvůli 

finančním zmatkům způsobených rozpadem Sovětského svazu nechtějí splácet svůj 

dluh a že válečný dluh vůči SSSR by měl být smazán úplně.
250

  

Moskva se sice navenek zavázala, že bude v Angole nadále vojensky přítomna, 

nicméně začala na Angolu vyvíjet tlak, aby uzavřela dohodu s JAR a organizací 

UNITA. Vysoké finanční náklady, které sovětská vojenská přítomnost v zemi 

představovala, splácela Angola příjmy z těžby diamantů a ropy. Tím se ovšem 

zadlužovala. Celkový angolský zahraniční dluh činil k roku 1991 8,7 miliardy dolarů.  

Dle odhadů více než polovina zahraničních příjmů Angoly byla spotřebována na vedení 

války, přičemž jen kubánské síly stály zemi 250 milionů dolarů ročně.
251

 Kromě již 
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zmíněné ztráty 30 miliard dolarů na státních příjmech se materiální škody v období let 

1980 až 1988 vyšplhaly na 22 miliard dolarů.
252

 

Od konce 70. let plynuly příjmy z diamantů také hnutí UNITA, které začalo podnikat 

nájezdy na diamantové doly v Angole. Tyto útoky nejenže obohacovaly UNITA, ale 

snižovaly také příjmy z diamantů Angolské lidové republice. Ty se snížily z 221 

milionů dolarů v roce 1981 na 33 milionů dolarů v roce 1986.
253

 Pomoc Reaganovy 

administrativy umožnila organizaci UNITA od 80. let také provádět operace z útočišť 

v Zairu, čímž se válka rozšířila do provincií Lunda na severovýchodě Angoly.
254

 To 

potvrzuje i McFaul ve svém článku, kde uvádí, že od zahájení americké pomoci UNITA 

narostla, podle mnohých zpráv, přítomnost UNITA na severu země.
255

 Díky tomu pak 

mohl UNITA rozšířit svou obchodní síť s diamanty. Ke konci 80. let tak na severu země 

disponoval UNITA větší mocí a mohl zde těžit diamanty, což mu generovalo příjmy 

50 tisíc až 4 miliony dolarů za měsíc. Kromě diamantů získával UNITA další finance 

především od USA (v letech 1985-91) a Jihoafrické republiky. Také obchodoval se 

slonovinou, zlatem a dřevem a zdaňoval nebo olupoval místní obyvatelstvo.
256

 

Od počátku roku 1988 Angolská lidová republika započala s realizací tříletého 

ekonomického programu, který měl reformovat ekonomiku země tak, aby mohla získat 

pomoc od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Nicméně tomuto obratu 

Angoly k Západu stála v cestě mimo jiné válka proti JAR a UNITA a také Spojené 

státy, které vetovaly členství v Angoly v MMF. Nejvýznamnější překážkou v obratu 

Angoly na Západ bylo podle Christophera Pycrofta zrušení Clarkova dodatku, které 

Američanům umožnilo zasílat pomoc UNITA. Pycroft považuje za důležité, že tato 

pomoc posílila bojovou pozici UNITA na severu Angoly.
257

 Toto území bylo pro 
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UNITA důležité, protože zde byl UNITA zásobována dodávkami amerického materiálu 

z letecké základny Kamina v Zairu. MPLA navíc došla k závěru, že vojenské vítězství 

nad organizací UNITA je kvůli americké pomoci nemožné, takže jedinou schůdnou 

cestou mohlo být pouze vyjednávání.
258

 

Roku 1988 uštědřila kubánská vojska drtivou porážku JAR v bitvě u Cuito 

Cuanavale, ve které vyvrátila mýtus o letecké převaze JAR. V tom samém roce JAR 

stáhla většinu své armády z Angoly a začala vyjednávat o nezávislosti Namibie. 

Porážka JAR a UNITA u Cuito-Cuanavale a následný postup Kubánců, FAPLA a 

SWAPO k namibijské hranici vytvořily dobré podmínky pro dokončení jednání o tzv. 

angolsko-namibijském uspořádání.
259

 Vedly tak k uzavření dohod z New Yorku v roce 

1988. Podle sovětského diplomata Anatolije Adamišina přinesla bitva u Cuito-

Cuanavale rovnováhu sil na bojišti, což uvolnilo cestu k dosažení zmíněných dohod. 

Podle něj sice Kuba sehrála v angolské válce efektivní úlohu, ovšem díky sovětské 

podpoře obsahující především zbraně.
 260

 

V květnu roku 1988 sehrály USA roli arbitra při jednáních mezi Kubou, Jižní 

Afrikou a angolskou vládou a 22. prosince byla v New Yorku podepsána dohoda, podle 

níž měla Jižní Afrika přestat podporovat hnutí UNITA, stáhnout se z Angoly a 

uskutečnit přípravy na vyhlášení nezávislosti Namibie podle rezoluce OSN č. 435. 

Angolská vláda se zavázala ke stažení 50 000 Kubánců ze země v horizontu dvou let.
261

 

Namibie pak získala nezávislost 21. března 1990.
262

 Nicméně USA po podepsání dohod 

dále navyšovaly pomoc UNITA, která k roku 1990 dosáhla téměř 90 milionů dolarů.
263

  

Po uzavření newyorských dohod zasílali Sověti pomoc angolské vládě ještě nejméně 

dva a půl roku, ačkoliv objem této pomoci se zmenšoval. Definitivní ukončení konfliktu 
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nastalo po dohodách z Bicesse podepsaných mezi Lidovou republikou Angola a 

organizací UNITA v květnu 1991. Podle těchto dohod mělo být uzavřeno příměří mezi 

oběma stranami a v budoucnu měly proběhnout svobodné volby. USA i SSSR měly 

přestat dodávat do Angoly zbraně.
264

  

Jakým způsobem Reaganova pomoc UNITA ovlivnila události v Angole? Richard 

Weitz v článku The Reagan Doctrine Defeated Moscow in Angola tvrdí, že americká a 

jihoafrická pomoc organizaci UNITA byla významná. Díky nim se MPLA nepodařilo 

dosáhnout přesvědčivého vojenského vítězství. Weitz dále uvádí, že Reaganova 

doktrína měla rozhodující vliv na mírnější přístup Sovětů vůči angolskému konfliktu. 

Selhání Moskvy v Angole a dalších zemích Třetího světa znamenalo pouze další ránu 

sovětským globálním ambicím, čímž se také snížil její tlak na získávání vlivu ve Třetím 

světě.
265

  

Tetteh Hormeku je toho názoru, že americká pomoc Savimbimu umožnila rozšířit 

Savimbiho operace a eskalovat válku v Angole.
266

 Sám Savimbi uvedl, že „americká 

podpora změnila válku. (…) Nyní vyhráváme díky Americe.“
267

 

Pycroft napsal, že díky americké pomoci UNITA došla vláda MPLA k přesvědčení, 

že konflikt je nutné urovnat diplomatickými prostředky, protože nad hnutím UNITA je 

nemožné dosáhnout vojenského vítězství.
268

 Michael McFaul ve svém článku z roku 

1989-90 označil Angolu za drahou zátěž na sovětském rozpočtu. Zároveň se však 

nedomnívá, že by angolská válka představovala pro SSSR hlavní ekonomické břímě, 

protože sovětská podpora Angole nebyla nijak objemná. Navíc Angola mohla sovětskou 

pomoc splácet tvrdou měnou, čímž se odlišovala od sovětské války v Afghánistánu. 
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Závěr 

 

Tato bakalářská práce měla za cíl analyzovat pomoc Reaganovy administrativy 

protisovětským silám v Afghánistánu a Angole.  Měla rovněž potvrdit nebo vyvrátit 

hypotézu, která zní: Reaganova podpora povstalcům v Afghánistánu a Angole měla 

značný vliv na Sovětský svaz a přispěla tak k jeho pádu. Hypotéza byla potvrzena, jak 

uvedu níže. 

V případě Afghánistánu začal Reagan podporovat protisovětské guerilly označované 

jako mudžahedíni již po svém nástupu do úřadu v roce 1981. Nejprve panovaly mezi 

Američany pochybnosti nad schopností těchto rebelů vyhrát nad Sověty. Navzdory 

tomu jim byla pomoc postupně navyšována, o což se kromě Reagana zasloužili také 

ředitel CIA William Casey, kongresman Charles Wilson, člen prezidentovy 

administrativy Fred Iklé a mnoho dalších. Z původních 80 milionů dolarů
269

 v letech 

1981-82 se pomoc vyšplhala na 700 milionů dolarů
270

 v roce 1988. Celkově bylo 

mudžahedínům v období Reaganova prezidentství poskytnuto 2,8 miliardy dolarů.
271

 

Kromě postupného navyšování finanční pomoci, rostla i důvěra Američanů 

v mudžahedíny. Tento fakt je patrný například na obsahu direktivy NSDD-166 z roku 

1985, která udávala, že pomoc mudžahedínům má být poskytována s využitím všech 

dotupných prostředků a že účelem americké pomoci bude napříště přinutit Sověty 

k ústupu.  

Rostoucí důvěra je také patrná na dodávkách amerických sofistikovaných 

protiletadlových střel Stinger mudžahedínům v letech 1986-88. Použití Stingerů 

prokázalo, že střely mají významný podíl na narušení sovětské vzdušené převahy, která 

byla do roku 1986 absolutní. Pro Sověty znamenala vzdušná nadvláda také efektivnější 

vedení války v horách, kde mudžahedíni měli své tradiční útočiště. Stingery nicméně 

tento stav začaly měnit a sovětští piloti se již nemohli ve svých strojích cítit zcela 
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bezpečně. Díky Stingerům mohli také mudžahedíni lépe zásobovat svou zemi a 

provádět rozsáhlé operace.
272

 Tyto zbraně jim navíc významně zvedly morálku a naopak 

demoralizovaly Sověty. Tanner uvádí, že mudžahedínům se podařilo sestřelit 270 

sovětských strojů.
273

 Takový počet jistě představoval značnou finanční ztrátu pro 

Sovětský svaz, protože ceny armádních strojů se pohybují v řádech statisíců až milionů 

dolarů. Tento příklad dokazuje, že Reaganova podpora mudžahedínům způsobovala 

Sovětskému svazu značnou finanční zátěž. Navíc sovětský politik Alexandr Jakovlev 

uvedl, že kvůli Stingerům se sovětský vojensko-průmyslový komplex rozhodl vyvinout 

zbraň proti Stingerům.
274

 Podle publikace Východ hrálo intenzivní zbrojení SSSR 

důležitou roli při rozpadu Sovětského svazu.
275

 Reagan tak svým rozhodnutím o 

dodávkách Stingerů významně zvednul výdaje na zbrojení, a tak přispěl k pádu SSSR. 

Nicméně částečné vyčíslení finančního dopadu americké pomoci na válku 

Afghánistánu bylo možné pouze v případě Stingerů, tj. sestřelení 270 strojů. V ostatních 

případech se autorovi nepodařilo, navzdory množství literatury, škody způsobené 

americkou pomocí, vyčíslit. A to z toho důvodu, že chyběly číselné údaje, které by 

uváděly vztah mezi Reaganovou pomocí a dopadem na Sovětský svaz. Autor se tak 

musel spolehnout na zdroje hovořících o změnách americké podpory, z nichž však bylo 

možné její dopad na Sovětský svaz do jisté míry jen vydedukovat. 

Sověti v Afghánistánu nasadili svou armádu, která utrpěla desetitisícové ztráty a 

která se nakonec poražená v roce 1989 ze země stáhla. Výdaje na válku byly značné: 

49,6 miliard dolarů. 

V Angole byla americká pomoc organizaci UNITA mnohem nižší než v případě 

Afghánistánu. Reagan navíc začal zasílat materiál hnutí UNITA až od roku 1985, To 

bylo dáno tím, že Clarkův dodatek, který zakazoval pomoc jakékoliv straně angolského 

konfliktu, se podařilo Reagnovi zrušit právě až v roce 1985. V roce 1986 činila podpora 

tomuto hnutí 15 milionů dolarů a v posledních letech Reaganovy administrativy se 
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navýšila až na 30 milionů dolarů. To představuje nejvyšší částku, jakou Washington 

v jednom roce organizaci UNITA poskytl. Nutno podotknout, že americký postoj vůči 

Angole byl značně nekonzistentní. Na jednu stranu Bílý dům podporoval organizaci 

UNITA, na druhou stranu Spojené státy po dobu krize byly největším obchodním 

partnerem Angolské lidové republiky. V tomto ohledu USA bezesporu angolské 

ekonomice prospívaly a posilovaly tak vládnoucí režim prosovětské MPLA . 

Reaganova pomoc se nicméně odrazila na upevnění pozice organizace UNITA na 

severu země. Tím se také umožnilo rozšíření obchodu s diamanty, ze kterého měla 

UNITA značné příjmy nutné pro vedení války s Angolskou lidovou republikou. 

Reaganova podpora UNITA bezesporu posílila a podle Tetteha Hormeku se mu díky ní 

podařilo zintenzivnit válku a rozšířit bojové operace.
276

 Také Savimibi uvedl, že 

UNITA vyhrávala ve válce díky pomoci USA.
277

  Důležitým momentem bylo veto 

Spojených států v otázce členství Angolské lidové republiky v Mezinárodním měnovém 

fondu na konci 80. let. Tímto vetem Spojené státy zabránily Angole v přístupu 

k financím v době, kdy měla rozvrácenou ekonomiku, musela financovat válku 

s UNITA a Jihoafrickou republikou a platit 250 milionů dolarů ročně za přítomnost 

kubánských ozbrojených sil. Přitom na vedení války spotřebovávala Angolská lidová 

republika dle odhadů polovinu svých příjmů ze zahraničí.
278

 Je zřejmé, že finanční 

injekce od MMF by v té době angolské ekonomice přišla vhod a je možné, že by 

Angola byla schopna rychleji splácet svůj dluh vůči Sovětskému svazu, který k roku 

1989 dle odhadů činil 2,5 miliardy dolarů.
279

 Rychlejší splácení dluhu tak mohlo mít 

pozitivní vliv na sovětskou ekonomiku, která ke konci 80. let trpěla závažnými 

problémy.  
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Angolské lidové republice Sověti poskytli za období 80. let pomoc ve výši 4 

miliardy
280

 dolarů, což je v porovnání s výdaji na válku v Afghánistánu mnohem méně. 

Přesto McFaul ve svém článku z roku 1989-90 uvedl, že Angola představovala pro 

SSSR drahou zátěž, ačkoliv se podle něj nejednalo o hlavní ekonomické břímě.
281
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Summary 

The thesis is focused on the importance of Ronald Reagan´s support to anti-Soviet 

forces in Afghanistan and Angola. It also analyses the impact of this support on the 

collapse of the Soviet Union. 

The Soviet war in Afghanistan began in December 1979. The war in Angola began in 

1975. Reagan began to provide aid to Afghan mujahideen in 1981, the same year he 

entered his presidential office. American aid to the mujahideen increased significantly 

during the Reagan´s presidency. The mujahideen received $2,8 billion
282

 in total from 

the U.S. during both Reagan’s terms. Apart from that, in the course of the 1980s 

Americans grew more confident about the mujahideen odds to succeed in their guerilla 

war against the Soviets. As the National Security Decision Directive 166, released in 

1985, and the decision to deliver hi-tech Stinger missiles suggest. Prior to the Stinger 

deliveries, Soviet aircrafts were almost invulnerable in the air. However, after the 

mujahideen received their first Stingers, they began to shoot down Soviet aircraft.  

Since 1986 to 1989, the year the Soviet troops withdrew from Afghanistan, the number 

of Soviet aircrafts shot down totaled almost three hundred.
283

 This represents 

considerable financial loss to the Soviets. Also, the Soviet army lost thousands of 

soldiers. It is estimated that the war in Afghanistan cost the Soviets 49,6 billion dollars.  

In case of Angola, American aid to the UNITA movement was considerably lower 

than  compared to Afghan mujahideen. Also, the U.S. distributed the aid to UNITA 

later, first deliveries were made in 1985. In the year 1986, American aid to UNITA 

totaled 15 million dollars
284

. In the last years of the Reagan´s presidency the sum 

peaked in 30 million dollars per year
285

 . 
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Reagan´s aid improved UNITA´s military presence in northern Angola. Thus it 

helped to expand its diamond trade network, which generated large revenues for 

UNITA. These revenues were necessary in order to proceed in the war against MPLA. 

Reagan´s aid reinforced UNITA and enabled the movement to intensify the war and 

expand military operations.
286

 An important moment in the crisis was the American veto 

over People´s Republic of Angola membership in the International Monetary Fund in 

the end of the 1980s. This veto banned access of Angola to the money from the fund in 

the time when the economy of the country was in ruins and Angola had to finance the 

war against UNITA and South Africa. Moreover, Angola needed 250 million dollars
287

 

a year to pay for Cuban military presence in the country. It is obvious that the money 

from the IMF would reinforce the Angolan economy at that time.  

The Soviets provided People´s Republic of Angola with 4 billion dollars 
288

 worth of 

military aid in the course of the 1980s. Thus Angola was a significant, yet not major, 

burden to the Soviet economy.
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