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Abstrakt 
Práce se zabývá událostmi a vývojem v Chile, který vedl k vojenskému převratu a 
následnému nastolení autoritativního režimu v čele s Augustem Pinochetem v září 1973. 
Tento režim při svém vládnutí používal silnou represivní politiku a docházelo zde 
k plošnému porušování lidských práv; na druhé straně se ale Pinochet zasloužil o 
ekonomickou stabilizaci země, díky které se dnes Chile řadí mezi nejvyspělejší státy 
Latinské Ameriky. Vzhledem k hlavnímu cíli této práce, kterým je určení 
nejzásadnějších faktorů na úspěšnost převratu a převzetí moci Pinochetem, se velká část 
práce zaměřuje na vývoj v Chile na začátku 70. let, vnitřní politiku Allendeho režimu a 
celkovou politickou situaci v zemi, kterou je nezbytné znát pro pochopení pozdějšího 
vývoje. V další části jsou zmíněny události bezprostředně ovlivňující pučistické nálady 
v armádě a je zde věnován prostor i analýze převratu, který zapříčinil pád Allendeho 
vlády a nástup Pinocheta k moci. V neposlední řadě jsou detailně specifikovány faktory 
podílející se na pozitivním průběhu převratu; významná část se věnuje americkému 
vlivu na chilské události v 70. letech, která čerpá převážně z dříve přísně tajných 
dokumentů uveřejněných americkou vládou na konci 90. let. V závěrečné části práce 
jsou poté zmíněny události, jež následovaly po samotném převratu a je zde ve stručnosti 
nastíněn i samotný Pinochetův režim; nechybí ani zmínka o kontroverzi a názorové 
polarizaci, jež tato kapitola chilských dějin dodnes ve společnosti vyvolává. 
 
Abstract 
This thesis examines Chilean events and development which led to the military coup 
and consequent establishment of authoritarian regime directed by Augusto Pinochet in 
September 1973. The regime used strong repressive policy and there were wide human 
rights abuse in the country; on the other hand, Pinochet was instrumental in economic 
stabilization of the state which is the base of contemporary economic situation: Chile is 
one of the most developed countries in Latin America. Taking into consideration the 
main aim of this thesis, which is defining the most essential factors leading to successful 
course of the coup and takeover by Pinochet, significant part of the thesis concentrates 
on development in Chile at the beginning of the 70´s, domestic policy of Allende´s 
regime and general political situation in the country, which is necessary to be aware of 
for understanding following course of events. Another part offers an overview of events 
that immediately influenced insurgent atmosphere in the army, an analysis of the coup, 
which led to the fall of Allende´s regime and takeover by Pinochet, can be found in this 
part as well. Last but not least there are specified the factors which were significant for 
the positive course of the coup; a relevant part dedicates to the American influence over 
the Chilean events in the 70´s and it draws from the formerly top secret documents 



   

which were made public by the American government in the late 90´s. In the final part 
of the thesis there are mentioned the events, that came after the coup and there is also a 
brief outline of Pinochet´s regime; the reference to the controversy of polarization of 
opinions can be found there, too.  
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Seznam použitých zkratek  
 
CIA – Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba) 
CODE – Confederación Demócrata (Demokratická konfederace) 
DINA – Dirección de Inteligencia Nacional (Národní informační správa) 
MIR – Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Hnutí revoluční levice) 
MAPU – Movimiento de Acción Popular Unitaria (Hnutí lidové akce) 
PC – Partido Comunista (Komunistická strana) 
PDC – Partido Demócrata Cristiano (Křesťansko-demokratická strana) 
PN – Partido Nacional (Národní strana) 
UP – Unidad Popular (Lidová jednota) 
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Úvod 
Vojenský režim Augusta Pinocheta dodnes patří k nejkontroverznějším částem chilské 
historie. Pinochetovi se sice podařilo zemi ekonomicky stabilizovat, nelze ale opomínat 
hrůzy, jež se tento režim dopouštěl. Za dobu vlády vojenské junty, která trvala dlouhých 
17 let, docházelo k opakovanému porušování lidských práv, bylo spácháno mnoho 
zločinů proti lidskosti; tisíce Chilanů bylo zavražděno, jiní byli mučeni, popravování či 
se beze stopy navěky ztratili, statisíce se rozhodly emigrovat.1 Dosud se ale mezi 
obyvateli najdou tací, kteří vyzdvihují hospodářské úspěchy; byl to právě Pinochet, kdo 
po tříleté socialistické vládě plné populistických kroků, jež uvedly zemi do katastrofální 
hospodářské situace, opět nastartoval chilskou ekonomiku – pomocí liberálních reforem 
přilákal zahraniční investory, provedl vlnu privatizací a podpořil domácí podnikání. 
Názorová polarizace chilské společnosti tak pouze dokazuje, že žádné historické 
události nejsou pouze černé nebo bílé.  Pinochetův režim bývá často označován za 
diktátorský, a to z toho důvodu, že od začátku převzetí moci se výkonná i zákonodárná 
moc soustředila do rukou vojenské junty. Represivní politika navíc omezovala činnost 
opozice, byla zavedena přísná cenzura a vznikla obávaná tajná policie DINA, která se 
stala symbolem politického útlaku. 
 
 Augusto Pinochet Ugarte se netajil tím, že jedním z jeho největších vzorů byl 
španělský diktátor Franco. Jím se také v mnohém inspiroval: nechal se prohlásit 
generalissimem ozbrojených sil, nechal se vyznamenat desítkami řádů, které pro sebe 
vymyslel, a společnou měl i zálibu v uniformách a zbraních.2 Pinochet nepovažoval 
demokracii za úspěšně fungující model vedení státu, odjakživa byl díky armádnímu 
výcviku zvyklý poslouchat přesné příkazy a tento výchovný vzorec aplikoval i v řízení 
země; vojenské vládnutí bylo plné různých nařízení a nebyl zde prostor pro diskuzi či 
dokonce vyjadřování názoru, jenž by byl opačný tomu Pinochetovu.   
 
Metody práce a její cíle  
V mé bakalářské práci se zaměřím na cestu Augusta Pinocheta k moci; budu se snažit 
poskytnout jakousi analýzu převratu 11. září 1973, který vedl k pádu Allendeho 
socialistické vlády a umožnil převzetí moci juntou, jíž předsedal A. Pinochet. Cílem této 
práce je popsat události, které vedly k nastolení vojenské diktatury, a určit nejzásadnější 
faktory, jež zajistily úspěšnost převratu. Domnívám se tedy, že je nezbytné zabývat se i 
událostmi, které převratu předcházely, protože jsou pro pozdější vývoj a pochopení celé 
problematiky klíčové. Hypotézou je poté tvrzení, že americký vliv na vojenský převrat 
v roce 1973 byl jedním z nejvýznamnějších činitelů, které se přičinily na úspěchu 
                                                 
1 SLEZÁKOVÁ, Magdalena. Pinochetův režim: ekonomická stabilita, jíž padly za oběť 
tisíce lidí. Lidovky[online]. Praha: MAFRA, 2013 [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: 
http://www.lidovky.cz/pinochetuv-rezim-ekonomicka-stabilita-jiz-padly-za-obet-tisice-
lidi-11t-/zpravy-svet.aspx?c=A130911_100228_ln_zahranici_msl 
2 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
425. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
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armádních pučistů.   Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol, z nichž první část je 
věnována obecnému uvedení do situace v Chile v 2. polovině 20. století. Je to velice 
zásadní část, ve které uvedu Allendeho režim a nejproblematičtější body jeho vládnutí. 
Kapitola je tedy koncipována jako historicko-teoretický základ nutný ke komplexnímu 
pochopení situace v Chile na začátku 70. let a následnému závěrečnému hodnocení 
všech vlivů na vyvrcholení událostí v září roku 1973. V druhé části se zaměřím na dění, 
které vojenskému převratu bezprostředně předcházelo, zmíním důležité parlamentní 
volby v březnu 1973, nastíním Pinochetovo působení v armádě a nebude chybět ani 
detailní popis samotného puče. Důraz bude kladen zejména na analýzu březnových 
voleb a taktéž na průběh samotného převratu. Ve třetí části specifikuji klíčové faktory, 
které pozitivně ovlivnily cestu Pinocheta k moci, zaměřím se zde i na americký vliv na 
chilské události v 70. letech, který nelze bagatelizovat. Zde budu čerpat převážně 
z primárních pramenů, z dokumentů, které na konci 90. let uveřejnila americká vláda a 
rozvědka CIA. V poslední kapitole bude věnován prostor stručnému shrnutí vývoje, 
jenž následoval po vojenském převratu s přesahem do současnosti. Závěrečná část bude 
poté využita k zhodnocení Pinochetovy osobnosti, percepci této historické kapitoly mezi 
chilskými obyvateli a vytyčení nejzásadnějších faktorů vedoucích k nastolení diktatury. 
Celkově bude moje práce zpracována jako případová studie, při níž budu využívat 
převážně analytickou metodu. Tou se budu snažit poskytnout objektivní pohled na 
události, které dodnes vyvolávají velkou kontroverzi. 
 
Kritika literatury a zdrojů 
Zde bych ráda zmínila několik hlavních pramenů, ze kterých jsem v mé práci čerpala. 
Velice důležitou a nápomocnou mi byla jistě kniha Pinochet – Portrét diktátora3 od 
chilského historika a novináře Gonzalo Viala. Ten se v této knize pokusil o vytvoření 
velice detailního životopisného portrétu Augusta Pinocheta a vědom si kontroverze, 
kterou tato osobnost vyvolává, se snažil ji interpretovat bez apriorních ideologických 
východisek. Myslím, že přestože je Gonzalo Vial sám Chilan a musí to pro něj být 
taktéž velice citlivé téma, podařilo se mu vytvořit neutrální životopis Pinocheta velice 
zdařile.  Dále stojí za zmínku i kniha Authoritatian regimes in Latin America: dictators, 
despots, and tyrants4 od profesora politologie na Tulanské univerzitě, který v dané knize 
věnuje značnou část i chilské oblasti. Nejzásadnějším a jistě i nejzajímavějším 
pramenem jsou poté dokumenty, které byly uveřejněny americkou vládu na konci 90. let 
v rámci průkazního materiálu, když byl s Pinochetem zahájen soud pro zločiny proti 
lidskosti. Tyto dokumenty jsou dohledatelné na webu amerického Národního 
bezpečnostního archivu a jedná se převážně o komunikaci amerického velvyslanectví 
v Chile s americkou vládou či memoranda a zprávy CIA o tzv. projektu FUBELT, tedy 
americké pomoci chilským rebelům na svržení prezidenta Allendeho.5  

                                                 
3 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006. 
Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-167-9. 
4 LEWIS, Paul H. Authoritarian regimes in Latin America: dictators, despots, and tyrants. 
Lanham: Rowman, 2006. Jaguar books on Latin America. ISBN 0742537390. 
5 The National Security Archive: Chile and the United States: Declassified Documents Relating 
to the Military Coup, September 11, 1973 [online]. Washington, D.C.: The George Washington 
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1. Politická situace v Chile v 2. polovině 20. století 
Situace v Chile na začátku 2. poloviny 20. století nebyla zrovna idylická. V zemi 
panovala velká chudoba, která odrážela zejména špatnou situaci v zemědělství; až do 
60. let patřilo chilské zemědělství k těm nejzaostalejším na americkém kontinentu.6 
S chudobou souvisela i další řada problémů, mezi které se řadil například 
analfabetismus či ubohé hygienické podmínky. Přelom 50. a 60. let ale pro Chile 
znamenal malý krok vpřed, prezidentem se stal lídr nové Křesťansko-demokratické 
strany (Partido Demócrata Cristiano, PDC) Eduardo Frei Montlava, který se nejprve 
díky provádění programu hlubokých sociálních změn s heslem „všechno se musí 
změnit“ stal i se svou stranou populární mezi obyvateli. Freiovým významným 
opatřením byla jistě i „chilenizace mědi“, během které došlo ke znárodnění měděného 
průmyslu - nad většinou dolů tak získal kontrolu státní monopol CODELCO. Freiův 
integrační program pro obyvatele chudinských čtvrtí (tzv. callampas) mu ale ve 
výsledku paradoxně spíše ublížil, protože nedočkaví Chilané požadovali okamžité 
změny, které by mohli ihned nějakým zásadním způsobem pocítit. Sociální program byl 
ale běh na dlouhou trať a ani Freiova agrární reforma nijak významně nepřispěla ke 
zvýšení produktivity, a tak se zklamaní občané začali obracet na marxistické strany.7 
Parlamentní volby v roce 1969 tedy znamenaly pro Křesťansko-demokratickou stranu 
velké zklamání; ze 43,6 % hlasů z voleb roku 1965 se strana propadla na pouhých 31 % 
těsně následovaná Komunistickou stranou (Partido Comunista, PC) s 30,4 % hlasů.8 
Křesťanští demokraté si tak sice udrželi 1. místo, strana ale ztratila většinu v obou 
komorách parlamentu.   
 
 Během svého mandátu se Freiovi podařilo prosadit i mnohé ústavní reformy, 
které v první řadě především posilovaly postavení exekutivy v zemi. Na prezidenta 
mohly být ve vymezených oblastech delegovány legislativní pravomoci; mohl tedy 
vydávat dekrety se silou zákona. Reformy dále rozšiřovaly i oblasti legislativní 
iniciativy prezidenta, který mohl nově iniciovat zákony v oblasti státních výdajů či 
sociálního zabezpečení. Pokud by došlo k nějaké významné neshodě mezi exekutivou a 
legislativou v ústavní otázce, byla zde možnost vyhlásit plebiscit. V neposlední řadě byl 
zřízen také Ústavní soud, který měl za úkol dohlížet na ústavnost přijímaných zákonů a 

                                                                                                                                               
University, c1995-2016 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8i.htm 
6 CHALUPA, Jiří. Chile. 1. vyd. Praha: Libri, 2006, s. 67-76. Stručná historie států. ISBN 80-
7277-136-1. 
7 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
402-408. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
8 CAVIEDES, César N. Elections in Chile: the road toward redemocration. London: Rienner, 
1991, s. 15-25. ISBN 1-55587-218-2. 
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schvalování mezinárodních smluv.9 Je třeba zmínit, že Chile se v polovině 60. let řadila 
mezi jeden z nejdemokratičtějších států světa.10   
 
 Politické spektrum na konci 60. let zažívalo docela zásadní zlom. Jak už bylo 
řečeno výše, volby v roce 1969 vyhrála těsně PDC následovaná PC. Dlouhodobá 
podpora pravice tak zažívala pomalý ústup a k moci se pomalu, ale jistě propracovávala 
levice. K tomu mimo jiné přispíval žalostný stav v zemědělství, ve velké míře ale i 
postupné rozšiřování volebního práva; minimální věk pro aktivní volební právo byl z 21 
let snížen na 18 a právo volit získali nově i analfabeti. Jako důsledek těchto reforem 
došlo k přechodu od elitního základu politiky k masovému.11 
  
Allendeho režim 
Začátek 70. let se nesl ve znamení prezidentských voleb, které rozproudily vášnivé 
debaty ve společnosti. Napětí mezi přívrženci jednotlivých táborů mnohdy vyvrcholilo 
až do ozbrojených střetů. Chile byla prezidentským systémem a prezident byl volen 
přímo na volební období 6 let, pokud ale kandidát nezískal nadpoloviční většinu v 1. 
kole, o budoucí hlavě státu rozhodoval Kongres.12 V 1. kole voleb se jako nezávislý 
kandidát s podporou Národní strany (Partido Nacional, PN) představil Jorge Alessandri 
Rodríguez, kterého už Chilané znali jakožto svého bývalého prezidenta a jehož 
předvolební rétorika slibovala především konec politikaření a ústavní reformu. Za PDC 
kandidoval Radomir Tomic Romera, který hlásal podobný program jako Frei, nicméně 
jeho metody byly o něco málo radikálnější. Nejvíce se ale na volby chystala Lidová 
fronta (Unidad Popular, UP), která v naději na vítězství nejprve představila svůj 
program a až poté své kandidáty. Tento krok získal navrch v očích mnoha obyvatel, 
kteří tak měli pocit, že je pro UP nejdůležitější její program, nikoliv personální otázka. 
Za socialisty se o post prezidenta ucházel Salvador Allende Gossens, který se 
prezidentských voleb účastnil již počtvrté, za komunisty poté symbolicky básník Pablo 
Neruda.13 Nejúspěšnějším kandidátem v prvním kole voleb se stal Salvador Allende s 
36,2 % hlasy, a získal tak nepatrný náskok před Jorgem Alessandrim, jemuž se dostalo 
34,9 % celkových hlasů. Allendemu k vítězné pozici pomohly zejména hlasy horníků a 
průmyslových dělníků, kteří silně favorizovali levicové kandidáty. Zajímavé je, že 
Allendeho vítězství bylo dosaženo i bez vítězného skóre v nejlidnatějších městech, tedy 
                                                 
9 DOŠEK, Tomáš. Komparace politických systémů. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, s. 134-
146. ISBN 978-80-245-1740-7. 
10 WIARDA, Howard J., Harvey F. KLINE a Sigmund PAUL. Latin American politics and 
development. 6th ed. New York: Westview Press, c2007. ISBN 08-133-4327-5. 
11 DOŠEK, Tomáš. Komparace politických systémů. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, s. 134-
146. ISBN 978-80-245-1740-7. 
12 HUSÁKOVÁ, Gabriela. Diktatura A. Pinocheta - nástup k moci a konec jeho 
kariéry [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/148781. Vedoucí práce Jan Charvát. 
13 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
408-410. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
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ve Valparaísu a Santiagu.14 Druhé kolo voleb se již zúžilo na dva nejúspěšnější 
kandidáty a o budoucí hlavě státu nyní rozhodoval parlament, který se nakonec přiklonil 
k Allendemu. Ten ale musel přistoupit na celou řadu podmínek, jako byla například 
garance svobody tisku či shromažďování. To však nemění nic na tom, že poprvé 
v dějinách byl zvolen marxistický kandidát ve zcela svobodných a nezmanipulovaných 
volbách.15  
 
 Salvador Allende Gossens (1908-1973), levicový aktivista a jeden ze zakladatelů 
Socialistické strany, se tak ve svých 62 letech stal prezidentem republiky. Všichni 
s napětím očekávali, co Allendeho vláda přinese – dělníci byli jeho vítězstvím nadšení, 
mezi podnikateli a velkostatkáři to ale začalo vyvolávat nervozitu. Ve snaze uklidnit 
Chilany Allende ihned po svém nástupu oznámil, že veškeré jeho reformy budou 
prováděny v souladu s ústavou a že v jeho případě půjde o velice specifickou vía 
chilena al socialismo (tedy „chilskou cestu k socialismu“), která se ani zdaleka nebude 
podobat drastické Castrově revoluci na Kubě, a to i navzdory tomu, že Fidela Castra 
Allende hluboce obdivoval.16  
 
 Allendeho první kabinet se skládal ze čtyř zástupců Socialistické strany, tří 
komunistů, dvou členů Radikální strany, jednoho reprezentanta Hnutí lidové akce 
(Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU) a čtyř politicky nezávislých 
ministrů.17 Tato vláda začala zejména s velkorysou sociální politikou; jedním z prvních 
kroků bylo zvýšení platů o 40 % a zmrazení cen základních potravin. Na začátku roku 
1971 došlo k tomu, že zaměstnancům s nejnižšími příjmy byly platy zvednuty o 
neuvěřitelných 100 %, nešetřilo se ale ani na sociálních dávkách, které byly značně 
valorizovány. Následovala vlna znárodňování, kterému se neubránily banky, doly, 
radiokomunikace ani velké průmyslové podniky. Po třech letech Allendeho vlády tak 
stát přímo či nepřímo kontroloval více než 80 % chilského průmyslu. To se opozici 
pochopitelně nelíbilo, jediná věc, na které se s Allendem ve věci znárodňování shodla, 
bylo znárodnění měděných dolů bez náhrad. Dále se rozbíhala i pozemková reforma 
(UP za tři roky zestátnila přes 5 milionů hektarů soukromých pozemků), se kterou 
souviselo i násilné a nezákonné zabírání velkostatkářské půdy.18 
 
 V první fázi Allendeho éry celý systém fungoval bez problému a dosahoval 
skvělých výsledků; klesla inflace, rostlo HDP a zvýšila se kupní síla obyvatelstva, která 
nepřímo stimulovala i snižování nezaměstnanosti, protože podniky byly nuceny stále 
                                                 
14 CAVIEDES, César N. Elections in Chile: the road toward redemocration. London: Rienner, 
1991, s. 15-25. ISBN 1-55587-218-2. 
15 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
408-410. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
16 AMAR, Mauricio. Salvador Allende: Vida política y parlamentaria 1908 – 1973. Santiago: 
Biblioteca Nacional de Chile, 2008, s. 137-173. ISBN 978-956-7629-06-0. 
17 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
411. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
18 CHALUPA, Jiří. Chile. 1. vyd. Praha: Libri, 2006, s. 85-90. Stručná historie států. ISBN 80-
7277-136-1. 
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zvyšovat výrobu. Brzy se ale ukázalo, že šlo o neudržitelný stav. Potraviny, které 
Allende z politických důvodů udržoval na netržně nízké úrovni, se musely dovážet 
z celého světa. Vnitřní schodek rozpočtu Allende řešil neuvážlivou emisí nových 
bankovek, která vyústila v rapidní nárůst inflace: v roce 1972 dosahovala rekordních 
140 %, za 1. polovinu roku 1973 už to poté bylo téměř 500 %. Mezi lidmi byl nyní sice 
dostatek peněz, ale na trhu nebyl dostatek spotřebního zboží, a tak se za inflací 
znehodnocené escudosi Chilané snažili nakupovat na černém trhu, který se za Allendeho 
vlády rozrostl do ohromných rozměrů. Země byla v neustálém napětí a množily se 
zprávy o chystajících se pučích z různých stran. Pouliční násilí bylo na denním pořádku, 
o pravicový teror se postarala organizace Vlast a svoboda (Patria y Libertad), o ten 
levicový zase ozbrojené Hnutí revoluční levice (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, MIR). Zvláště MIR si zaslouží speciální pozornost, a to díky 
neoficiálnímu vztahu k Allendeho vládě. Není náhodou, že jedním z lídrů tohoto 
radikálního hnutí inspirovaným castrismem byl Allendeho synovec, Andrés Pascal 
Allende. Hnutí miristů bylo kvůli četným loupežím a páchanému násilí za Freiova 
prezidenství zakázáno, Salvador Allende ho ale vytáhl z ilegality a jeho členy 
amnestoval. I když MIR nebylo oficiálně součástí UP, mělo na vládu značný vliv.19  
 
Vztahy s USA 
Je důležité podotknout, že na stupňování neklidu v chilském prostředí se značnou mírou 
podílely i Spojené státy, které si jako jednu se ze svých zahraničních priorit vytyčily 
odstranění socialistického režimu v Chile. USA se obávaly „vzniku druhé Kuby“, velice 
je zneklidnila zejména měsíc trvající návštěva Fidela Castra v Chile na konci roku 
1971.20 Nixon a jeho ministr Henry Kissinger se tak zapojili do protiallendovské 
kampaně; blokovali veškerou finanční pomoc chilské vládě a podporovali opozici.21 
Zrealizovali hospodářskou blokádu, která sice nebyla vyhlášena oficiálně, přesto ji lze 
označit za velmi účinnou. Není pochyb o tom, že odmítnutí vlády Spojených států 
poskytovat Chile další půjčky způsobilo výrazné narušení ve zpracovatelském 
průmyslu, protože chilské továrny nebyly schopné si sami nakupovat a spravovat svá 
strojní zařízení. USA také vyvinuly tlak na mezinárodní finanční instituce, jako jsou 
Mezinárodní měnový fond či Světová banka, aby také neposkytovaly chilské vládě 
půjčky. Allende na to reagoval nejen odmítavým postojem ke splacení dluhů, které u 
Spojených států Chile měla, ale také zcela přeorientoval zahraniční politiku na Sovětský 
svaz a komunistickou Čínu. Hospodářská blokáda ale nebyla jediná politika 
protiallendovského tažení ze strany Spojených států, ještě efektivnější se ukázala být 
spolupráce s CIA v chilské otázce. USA dali CIA k dispozici fond o celkové výši 8 
milionů dolarů, který měl kompenzovat různým farmářským a podnikatelským 
                                                 
19 LEWIS, Paul H. Authoritarian regimes in Latin America: dictators, despots, and tyrants. 
Lanham: Rowman, 2006, s. 196-207. Jaguar books on Latin America. ISBN 0742537390. 
20 CHALUPA, Jiří. Chile. 1. vyd. Praha: Libri, 2006, s. 85-90. Stručná historie států. ISBN 80-
7277-136-1. 
21 AMAR, Mauricio. Salvador Allende: Vida política y parlamentaria 1908 – 1973. Santiago: 
Biblioteca Nacional de Chile, 2008, s. 203-247. ISBN 978-956-7629-06-0. 
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organizacím fakt, že nevydávali jejich zboží na trh. Část těchto peněz byla použita i na 
podporu různých sdružení, dopravců, obchodníků a jiných organizací, které kladly 
odpor státním snahám o jejich převzetí.22 
Neklid ve společnosti 
Neklid ve společnosti s pokračováním socialistického vládnutí neúprosně rostl. Již 
v prosinci roku 1971 se uskutečnilo 1. veřejné vystoupení proti Allendeho vládě známé 
jako marcha de las cacerolas vacías (pochod prázdných hrnců), o který se postaraly 
nespokojené ženy převážně ze střední třídy. Ty se vydaly do ulic Santiaga, kde 
pochodovaly za hlučného bouchání do prázdných hrnců, aby tím daly najevo svou 
nespokojenost s průběhem revoluce a s lístkovým přídělovým systémem, zejména 
s nedostatkem základních potravin a spotřebního zboží. Manifestaci se pokusili přerušit 
miristé spolu s některými zástupci komunistů, kteří po ženách házeli kameny a jiné 
předměty. Situaci nakonec vyřešila policie, která veřejné shromáždění zpacifikovala.23 
Chilská společnost se postupně rozdělovala na dva nesmiřitelné tábory, na jedné straně 
byli přezdívaní „fašisté“, jak byla často nazývána opozice, na straně druhé tzv. 
upelientos (přívrženci UP), kteří měli podporu revolucionářů z celé Latinské Ameriky.24  
 

Země se ocitala v hluboké politické, sociální i hospodářské krizi, a tak se 
Allende musel uchýlit k rozhovorům s křesťanskými demokraty, jednání ale žádné 
reálné výsledky nepřinesla. Opoziční strany (DC, PN, PIR a Radikální demokracie) se 
brzy sjednotily do Demokratické konfederace (Confederación democrática, CODE), 
která dne 12. dubna 1972 uspořádala jeden z největších protivládních protestů 
v novodobé chilské historii.25 V hlavním městě se sešlo více než 300 tisíc demonstrantů, 
kteří přišli vyjádřit svou nespokojenost se situací, do jaké Allendeho režim zemi přivedl. 
Jednou z ústředních postav této protivládní demonstrace byl předseda senátu Patricio 
Aylwin, křesťanský demokrat, který je považován za jednoho z nejdůležitějších 
představitelů Allendeho opozice a který se stal mezi lety 1990-1994 chilským 
prezidentem.26 Předzvěstí pádu UP se poté staly události na začátku zimy1972, kdy se 
k masovým stávkám uchýlili zejména malí podnikatelé a pracující v kamionové 
přepravě, kterým hrozilo znárodnění, nespokojeni však byli také se stále se zvyšující 
inflací. Netrvalo dlouho a ke stávkám se připojili i další: studenti, řemeslníci, učitelé, 
ale i lékaři či inženýři. Tyto stávky, které trvaly od poloviny října až do začátku 
listopadu, byly jasným důkazem toho, že Chilané mají Allendeho vlády dost a chtějí 
razantní změny. Jiné pravicově orientované skupiny dokonce usilovaly o mnohem 
                                                 
22 LEWIS, Paul H. Authoritarian regimes in Latin America: dictators, despots, and tyrants. 
Lanham: Rowman, 2006, s. 196-207. Jaguar books on Latin America. ISBN 0742537390. 
23 LEWIS, Paul H. Authoritarian regimes in Latin America: dictators, despots, and tyrants. 
Lanham: Rowman, 2006, s. 201-207. Jaguar books on Latin America. ISBN 0742537390. 
24 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
415-421. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
25 CAVIEDES, César N. Elections in Chile: the road toward redemocration. London: Rienner, 
1991, s. 15-20. ISBN 1-55587-218-2. 
26 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
415-421. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
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násilnější formu destabilizace režimu, v reakci na to se ale zvedla velká vlna odporu 
dělnických organizací, které se ještě snažily stůj co stůj režim ubránit.27 

 
Parlament v reakci na neutuchající nepokoje přišel s nepatrným ústupkem – 

schválil zákon o kontrole zbraní, který znamenal zákaz všech milicí a polovojenských 
skupin. Tento zákon je považován za jeden z prvních velkých úspěchů protiallendovské 
opozice, a to díky faktu, že armáda a policie nově obdržely větší pravomoci a mohly tak 
zakročit proti veškerým skupinám, které byly řízeny miristy.28 Za zřejmě největší 
Allendeho ústupek, který se mu později vymstil, je ale považováno jmenování nového 
kabinetu, ve kterém se poprvé ocitli i vojáci. 

 
2. Válka o měděné království 

Vzhledem k událostem, které Chile na konci roku 1972 ovládly, bylo téměř jasné, že 
musí přijít nějaká razantní změna ze strany režimu, a nebo se o změny postará opozice. 
Sociální nespravedlnost sužující chilské obyvatele byla na nevídané úrovni, 
hospodářská krize neměla zdárného konce, inflace stále stoupala do extrémních čísel a 
černý trh byl rozrostlý skrze celou společnost. Dokonce i cena mědi na světovém trhu 
klesla, což znamenalo, že jediná naděje na příliv zahraničního kapitálu, jenž by mohl 
zmírnit dopady krize, pomalu vyhasínala.29 Obyvatelstvo se tak postupně rozdělilo do 
dvou pomyslných táborů, kdy na jedné straně stáli příznivci, na druhé odpůrci režimu. 
Tyto dvě skupiny se přelomem roku 1973 v podstatě ocitly na pokraji občanské války. 
Situace v armádě 
Pinochetovo působení v armádě 
Augusto Pinochet Ugarte se narodil 25. listopadu 1915 ve Valparísu a již od útlého 
dětství snil o svém zapojení do armády. Angažmá ve vojenských službách nebylo 
v Pinochetově rodině nic výjimečného, již Augustovi předci z matčiny strany zastávali 
v armádě mnoho postů. I sám Pinochet se o přijetí do armády snažil, jak jen to šlo, 
v roce 1931 byl ale nepřijat pro příliš nízký věk, o rok později zase kvůli fyzické 
zaostalosti.  Členem armády se tak stal až na třetí pokus, tedy v roce 1933. I díky své 
disciplíně a hlubokému smyslu pro pořádek začal Pinochet brzy kariérně růst, v roce 
1946 se stal instruktorem ve vojenské škole a byl povýšen na kapitána. Právě 
v armádním prostředí, které bylo v Chile vždy laděno spíše antikomunisticky, se 
Pinochet inspiroval svými politickými názory, i když je až do vojenského převratu 
nedával nijak najevo. V průběhu let tak kvůli své poslušnosti a loajálnosti získal veškeré 
                                                 
27 TAYLOR, Marcus. From Pinochet to the 'third way': neoliberalism and social transformation 
in Chile. Ann Arbor, Mich.: Pluto Press, 2006, s. 23-29. ISBN 0745324517. 
28 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
415-421. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
29 LEWIS, Paul H. Authoritarian regimes in Latin America: dictators, despots, and tyrants. 
Lanham: Rowman, 2006, s. 201-207. Jaguar books on Latin America. ISBN 0742537390. 
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hodnosti, které mu vojenská kariéra nabízela, a to až po hodnost nejvyšší: v roce 1971 
se stal armádním generálem.30 
 
 Na začátku bouřlivých 70. let, po prezidentských volbách a neúspěšném pokusu 
o vojenský puč, povolal Allende do velení armády svého velkého podporovatele Carlose 
Pratse. Právě Prats paradoxně pomohl Pinochetovi dostat se do prezidentovy přízně, na 
jeho doporučení totiž Allende v říjnu roku 1971 nabídl Pinochetovi velet divizi 
Santiago. Pinochet nabídku přijal a na této pozici setrval po dobu jednoho roku. O rok 
později, opět díky podpoře ze strany vojenského vrchního velitele Pratse, se stal 
Pinochet náčelníkem štábu pozemních sil.  
Eskalace situace 
Březnové volby 1973 
Jak už bylo zmíněno výše, Allende ve snaze snížit napětí v zemi jmenoval nový kabinet, 
kde nově zasedali i vojáci; předsedou vlády a zároveň ministrem obrany se stal generál 
Carlos Prats a jeho ministry admirál námořnictva Ismael Huerta či generál letectva 
Claudio Sepúlveda.31 Tato vláda se mimo jiné zasloužila o uskutečnění parlamentních 
voleb v březnu 1973, které navzdory rozbouřené situaci ve společnosti proběhly 
pokojně, jejich výsledky byly ale stejně neprůkazné jako ve volbách předchozích, 
opozici se totiž nepodařilo získat tolik chtěnou dvou třetinovou většinu v obou 
komorách parlamentu. Přestože opoziční CODE nyní získala působivých 64 % 
senátních křesel, ve Sněmovně jich bylo pouze 58 %, což nebylo dostačující k 
úspěšnému obvinění prezidenta z vlastizrady nebo k prosazení legislativy, která by 
mohla zastavovat vládní kroky, a tak bylo Allendemu umožněno v jeho politice 
pokračovat.  Vládnoucí UP získala v Senátu 42 % a ve Sněmovně 46 %, což oproti 
volbám v roce 1971 znamenalo značný úpadek, i když je dobré si uvědomit, že režim 
měl v řadách obyvatel stále své příznivce. Nejúspěšnější stranou se stali křesťanští 
demokraté, kteří bloku CODE výrazně pomohli v získání tolika hlasů.32 Oblíbenost DC 
chtěl využít i Allende, který se s nimi snažil opakovaně navázat spolupráci a přesvědčit 
je, aby opoziční blok CODE opustili. To se však díky jasnému postoji Aylwina 
nepovedlo, protože on jakoukoli spolupráci s UP odmítal. 
 
 Volby tedy nepomohly dospět k žádnému řešení svízelné situace, pokračovaly 
mnohačetné stávky a demonstrace a situace se zdála být stále vyhrocenější. V červnu 
1973 dokonce došlo ke vzpouře nazývané el tanquetazo ze strany části armády, jejíhož 
velení se ujal plukovník Roberto Souper. Ten spolu s tankovým zástupem vojáků 
obklíčil prezidentský palác La Moneda a budovu ministerstva obrany, která byla ihned 
                                                 
30 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
75-120. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-167-9. 
31 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
418-419. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
32 CAVIEDES, César N. Elections in Chile: the road toward redemocration. London: Rienner, 
1991, s. 20-24. ISBN 1-55587-218-2. 
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vystavena palbě. Vládním jednotkám pod vedením Carlose Pratse se ale podařilo tento 
pokus o převrat potlačit.33 
 
Pratsův pád, Pinochetův vzestup 
Chile stála na pokraji občanské války a dva nesmiřitelné tábory se stávaly každým dnem 
radikálnější. Dokonce i samotného Allendeho zaskočila neuvěřitelná moc miristů, kteří 
začali vyhrožovat zaktivizováním svých „průmyslových kordonů“ pokud bude i nadále 
docházet k brždění revoluce. Allende se tak ocitl ve velice obtížné situaci a svou taktiku 
postavil na získávání času; organizoval různé schůze a porady, které pouze oddalovaly 
složitá a nepopulární rozhodnutí. Prezidentova podpora uvnitř UP stále klesala, tento 
tábor se stal velice nejednotným, a i to vedlo k prakticky nemožnému nalezení řešení 
krize. Na konci března tak Allende sestavil nový kabinet, v němž vojáky nahradili 
socialisté, a dále pokračoval v bezhlavém znárodňování.34 Opět následovala vlna stávek 
a demonstrací, mimo jiné i již výše zmíněný el tanquetazo, který byl ale oddíly pod 
vedením Pratse potlačen. I uvnitř samotné armády situace vřela, vyšlo najevo, že v 
řadách námořnictva vojáci plánovali puč, jehož organizátorem měl být senátor Carlos 
Altamirano, blízký socialistický kolega Allendeho. Na počátku srpna už byl prezident 
v koncích, a tak se rozhodl pro nečekaný krok; opět sestavil civilně-vojenský kabinet, 
kam na post ministra obrany znovu povolal generála Pratse, který ale každým dnem 
ztrácel popularitu i mezi svými vojáky. To vyvrcholilo 22. srpna, kdy většina jeho 
vlastních generálů hlasovala pro Pratsův odchod jak z vlády, tak z armádního velení, a 
proto se Carlos Prats rozhodl rezignovat. Na jeho post coby vrchního armádního velitele 
byl samotným Allendem jmenován Augusto Pinochet, který byl ještě na konci srpna ze 
strany Allendeho považován za nepolitickou postavu, která je poslušná a oddaná své 
vojenské funkci. Ještě ten samý den, kdy se Prats rozhodl pro svou rezignaci, schválila 
Poslanecká sněmovna v poměru 81:47 rezoluci, která povolávala vojáky do čela země, 
aby skoncovali s Allendeho režimem, který nelegálními prostředky řídil zemi a 
potlačoval působení opozice.35 Ve chvíli, kdy Pinochet skládal prezidentovi přísahu, 
zbývalo do převratu přesně 14 dní, to byla i doba, během které měl Pinochet možnost se 
rozhodnout, zda se k puči připojí nebo se mu postaví. Bezprostředně po jmenování do 
funkce sice Pinochet zaváhal a pokusil se některé z pučistů donutit k rezignaci, po jejich 
odmítnutí si ale uvědomil, že pokud by se postavil proti převratu, mohli by se ho 
povstalci pokusit sesadit a zatknout, a tak svou účast na puči potvrdil.36 
 

                                                 
33 SIMON COLLIER, William F. Historia de Chile, 1808-1994. 1. vyd. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998. ISBN 848323033X. 
34 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
418-424. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
35 LEWIS, Paul H. Authoritarian regimes in Latin America: dictators, despots, and tyrants. 
Lanham: Rowman, 2006, s. 205. Jaguar books on Latin America. ISBN 0742537390. 
36 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
186-189. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-167-9. 
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Vojenský puč 
Důstojnická vzpoura, která byla podle pozdějších Pinochetových výroků připravována 
již déle než rok, v čele s generály Augusto Pinochetem (pozemní vojsko), Gustavo 
Leighem (letectvo), Césarem Mendozou Duránem (karabiniéři) a admirálem José 
Toribio Merinou (námořnictvo) odstranila Allendeho vládu během několika hodin a 
během následujících dnů a měsíců ochudila Chile také o demokracii a právní stát.37 
Levicové skupiny se sice převratu postavily na odpor a bojovaly až do vyčerpání 
muničních zásob, poté se ale jejich členové rozutekli nebo přišli o život. Je důležité 
zmínit, že převrat byl velice pečlivě a detailně připraven, bylo určeno pět klíčových 
stanovišť, odkud se vydávaly povely; Pinochet obsadil stanoviště číslo jedna na 
nouzové síti vytvořené radioamatéry, stanoviště číslo dva na vojenské akademii FACH 
připadlo generálu Leighovi, stanovištěm číslo tři, které zároveň zajišťovalo spojení mezi 
jednotlivými stanovišti, se stala vojenská škola. Karabiníkům, jejichž postoj k převratu 
zůstával do poslední chvíle nejistý, připadlo stanoviště číslo čtyři a na pátém stanovišti 
v budově ministerstva obrany, která se nachází přímo naproti prezidentskému paláci, 
operovali generál Carcajal a generál letectva Nicanor Díaz.38 Pinochet se do velení 
převratu vrhl s obrovskou energií a rozhodností a jeho tvrdá povaha si brzy podmanila 
Leigha i Carvajala, kteří ale na samém počátku nebyli Pinochetovi nijak podřízeni.  
 
Průběh převratu 
Armádní převrat začal v úterý 11. září již v 6 hodin ráno; první událostí celého puče 
bylo povstání námořníků ve Valaparaísu. Tam stačilo pouze několik výstřelů z křižníků 
a město se samo vydalo na milost; vojáci obsadili přístav, správní budovy i ulice 
Valparaísa. Jen několik hodin na to se k povstání přidaly vojenské jednotky v Santiagu, 
které obsadily rozhlasová studia a obklíčily La Monedu. Allende ve svém prvním 
proslovu do rádia informoval Chilany o povstání, které spojoval s povstáním ve 
Valparaísu. Čtvrt hodiny po tomto projevu opoziční rádiové stanice již předávaly první 
prohlášení ozbrojených armádních složek. Po neúspěšné snaze o vyjednávání mezi 
armádními veliteli a prezidentem teprve začalo Allendemu docházet, že za převratem 
stojí všechny tři složky armádních sil. Krátce na to začaly první střety mezi pučisty a 
vládními odstřelovači.39 Allende se snažil bránit do poslední chvíle a namísto nabízející 
se kapitulace se ve svém posledním veřejném projevu v rádiu Magallanes krátce před 
půl 10. hodinou ráno velice emotivními slovy rozloučil s chilským obyvatelstvem a 
vyzval veškeré dělníky, aby se pokusili zabránit svržení demokraticky zvolené vlády. 
Krátce nato začaly přistavené tanky bombardovat La Monedu, což byla vojenská akce, 
                                                 
37 CHALUPA, Jiří. Chile. 1. vyd. Praha: Libri, 2006, s. 85-91. Stručná historie států. ISBN 80-
7277-136-1. 
38 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
199-205. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-167-9. 
39 El 11-S chileno. In: La Vanguardia [online]. Chile: La Vanguardia Ediciones, 2013 [cit. 
2016-04-23]. Dostupné z: 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20130911/54380173263/golpe-militar-chile-
salvador-allende-augusto-pinochet-dictaduras-latinoamerica.html 



  

 

14

  

která měla nejvíce symbolický charakter celého puče, a která měla potvrdit úspěšnost 
celé vzpoury. Prezident odmítl nabídku přistavení letadla, které by ho eskortovalo do 
bezpečí, přemluvil pouze své dcery, aby palác opustily a sám se rozhodl v paláci setrvat 
do poslední chvíle. Nakonec tam zůstal sám spolu s několika málo věrnými 
spolupracovníky, jeho vojáci brzy odhodili zbraně a uprchli. Bombardování paláce 
začalo přesně v poledne, kdy dva letouny Hawker Hunter provedly celkem 14 přeletů 
nad La Monedou. Brzy se k ostřelování přidaly i tanky a dělostřelectvo. Palác takovýto 
nápor nevydržel a brzy se propadla střecha a mnoho zdí se zřítilo. Smrt Salvadora 
Allendeho zůstává dodnes nevyjasněná, prezident zemřel někdy mezi 14. a 15. hodinou, 
ale není zcela jasné, zda se již těžce zraněný prezident zastřelil sám, nebo byl zastřelen 
pučisty při dobývání paláce.40 Obavy z možného povstání levicových složek se 
nenaplnily, až na několik nevýznamných střetů v dělnických čtvrtích Santiaga nedošlo 
po dobytí paláce k žádnému významnějšímu odporu; armádním jednotkám se poměrně 
snadno podařilo obsadit i provincii Conepción, která mimo jiné sloužila jako základna 
miristů. Už v 18. hodin se tak ve vojenské škole sešli čtyři vrchní velitelé: Pinochet, 
Merino, Leigh a Mendoza, kteří společně utvořili nově vzniklý vládní výbor – juntu. Její 
členové ihned složili přísahu.41   
 
 Dne 13. září junta vládním dekretem rozpustila parlament a převzala veškerou 
legislativní a exekutivní moc v zemi. V prohlášení junty vydaném bezprostředně po 
převratu se pravilo: „Ozbrojené síly se se ctí zhostily své morální povinnosti svrhnout 
vládu, která, ač zpočátku legitimní, začala porušovat ústavu i zákony země. Podpořeny 
většinou národa, přebírají vládu na dobu, kterou si okolnosti vyžádají.“42 Již od začátku 
vojenského převratu Pinochet vykazoval nebývalou touhu po moci, která ho nakonec 
postavila nad ostatní členy junty, a sám tak získal absolutní moc; v jeho rukou bylo 
najednou takové množství kompetencí, jakými nevládl nikdy žádný z vedoucích mužů 
Chile.43 Nastalo období vlády vojenské junty, která trvala dlouhých 17 let. 

3. Vlivy na úspěšnost převratu 
Pinochetova osobnost 
Augusto Pinochet byl velice zkušený voják, který se za dobu své působnosti v armádě 
propracoval až na samý vrchol vojenského kariérního žebříčku. Klíčové byly ale i jeho 
charakterové vlastnosti, které mu jistě pomohly v jeho cestě za mocí; z armádního 
prostředí byl naučen tvrdé disciplíně a oddanosti, sloužil, jak nejlépe uměl, a to až do 
roku 1973 bez ohledu na své vlastní politické názory. Právě proto byl až do poslední 
                                                 
40 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 
418-424. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
41 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
199-205. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-167-9. 
42 CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012, 
s.425. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. 
43 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
205-213. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-167-9. 
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chvíle považován za naprosto důvěrného a loajálního generála, kterému Allende plně 
důvěřoval, a to i přes fakt, že na konci srpna 1973 vyšlo najevo, že byl Pinochet pro 
odstoupení Carlose Pratse z funkce ministra obrany i vrchního velitele ozbrojených sil.44  
 
 Až do chopení se moci Pinochet vykonával rozkazy z pozice „muže číslo dva“, 
veškeré povinnosti plnil s absolutní poslušností a byl jim ochoten věnovat svůj veškerý 
čas i síly. Byl pouhou figurkou ve vojenské hierarchii, ať už jí zrovna velel Mahn nebo 
Prats. Přestoupení do role „muže číslo jedna“ tedy bylo pro všechny něčím novým a 
snad i nečekaným, můžeme ale spatřovat, že v této roli Pinochet po svých podřízených 
vyžadoval přesně to, na co byl sám zvyklý: poslušnost a obětování. Vzhledem k tomu, 
že od samého začátku plánování převratu nestál Pinochet v jeho přímém čele, musel 
využít mnoha zbraní, aby po převratu soustředil veškerou moc právě do svých rukou. 
Jeho velkým plusem byl zejména fakt, že velel pozemnímu vojsku, což byla nejstarší 
chilská vojenská složka s celonárodním působením a největší bojovou silou, které 
nemohla konkurovat žádná z dalších ozbrojených složek.45  
 

Dalším zásadním faktorem byla i Pinochetova schopnost podmaňovat si lidi, 
jediným, kdo se mu pokusil postavit, byl generál Leigh. Pinochet se tedy postaral o to, 
aby byl Leigh spolu s téměř celým velením letectva odstaven.  Pinochet s Leighem se 
ale rozcházeli i názorově, protože Leigh na rozdíl od Pinocheta chtěl, aby junta pouze 
odstranila nepořádek po marxistické vládě, reformovala zemi a předala vládu dál hned, 
jakmile to bude možné.46 Oproti tomu admirál Merino, velice silná vojenská osobnost, 
Pinochetovi vždy vyjadřoval velice silnou podporu, a to zřejmě i díky tomu, že byli 
přátelé již od útlého dětství. Stejně tak stál Pinochetovi po boku i generál Mendoza, 
kterému šlo primárně o posilování jeho vlastního sboru, a nečinil si velké ambice na 
řízení celé země. Pinochetovi ale nestačilo ani prvenství uvnitř junty, chtěl výkonnou 
moc jen pro sebe. Chilská politická tradice mu nahrávala, žádala si totiž silnou vládu 
s jedním vůdcem a stejného názoru bylo po puči i veřejné mínění. V červnu 1974 byl 
vyhlášen zákonný dekret č. 527, který jmenoval Pinocheta, dosavadního prezidenta 
vládního výboru, nejvyšším vůdcem národa (Jefe Supremo de la Nación). Pinochetovi 
se tak do rukou dostala výkonná moc, po které tolik toužil, ale ani to mu nestačilo. 
Vzhledem k tomu, že Chilané nebyli na funkci nejvyššího vůdce národa zvyklí, 
nepřikládali ji ani nějakou zvláštní politickou důležitost, a tak byl k Pinochetově 

                                                 
44 DE ZÁRATE, Roberto Ortiz. Presidente de la Junta Militar de Gobierno y de la República 
(1973-1990): Augusto Pinochet Ugarte. In: CIDOB: Barcelona Centre for International 
Affairs [online]. Španělsko: Fundación CIDOB, 2014 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: 
http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/chile/augusto_pinochet_uga
rte 
45 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
205-213. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-167-9. 
46 GUNSON, Phill. Gustav Leigh. The Guardian [online]. UK, 1999 [cit. 2016-04-24]. 
Dostupné z: http://www.theguardian.com/news/1999/oct/02/guardianobituaries1 
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spokojenosti v prosinci 1974 vyhlášen dekret č. 806, který ho jmenoval prezidentem 
republiky.47  
Nespokojenost obyvatelstva  
Nálada ve společnosti ke konci Allendeho vlády nebyla nikterak příznivá, situace 
v zemi byla opravdu katastrofální; životní náklady za necelé tři roky vládnutí vzrostly o 
705 %, v první polovině roku 1973 inflace dosáhla 500 % (celkově za tři roky vlády UP 
vzrostla inflace o neuvěřitelných 1172 %) a stát nepřestával chrlit další a další 
bankovky, aby pokryl deficity veřejných rozpočtů.48 Nejvíce odporu vůči dané situaci 
vyjadřovaly ženy, které se musely potýkat s nedostatkem základních surovin a 
neustálým růstem potravin. Často se tak do ulic na protest proti vládě vydávala právě 
ženská část populace, ke které se ale připojovaly i další skupiny obyvatel. Stávky a 
demonstrace byly na denním pořádku, mobilizovali se studenti, horníci, kamionoví 
dopravci i část dělníků. Allendemu se podařilo zcela polarizovat společnost, dva tábory 
stály v polovině roku 1973 na pokraji občanské války, musíme mít ale na paměti, že obě 
strany byly poměrně vyrovnané, co se týče počtu svých stoupenců, dokazují to mimo 
jiné i výsledky březnových parlamentních voleb. 
Absence odporu 
Pučisté měli při přípravách mnohačetné obavy, že by se při realizaci akce mohla 
vzedmout kontrarevoluce. Obavy byly ale zcela zbytečné, všichni, kdo naráželi na 
povstalce, se velice rychle vzdali. Začalo to již kapitulací obyvatel Valaparaísa a 
pokračovalo to až k vládním jednotkám střežícím La Monedu, které po obdržení 
informace o plánovaném bombardování velice rychle palác opustily. Paradoxně tak 
jediným, kdo se stavil rozhodně na odpor, zůstal právě Allende, jenž statečně setrval 
v paláci až do jeho úplného dobytí. Takto se může zdát, že všichni obyvatelé 
s převratem souhlasili, není tomu ale tak; v několika dělnických čtvrtích Santiaga došlo 
k mnoha střetům s odpůrci převratu, tyto roztržky jsou ale v daném měřítku 
nevýznamné. O to větší bylo překvapení, že junta přišla s tak tvrdou vlnou represí.49   
Americký vliv 
V souvislosti s chilskými událostmi v 70. letech jistě nelze opomínat ani okolnosti 
studené války a vliv samotných Spojených států amerických. Na odstranění Allendeho 
režimu totiž měly zájem zejména tyto tři skupiny: příznivci Alessandriho kandidatury, 
vůdci Křesťansko-demokratické strany a v neposlední řadě právě administrativa 
Spojených států, která se v rámci rozdělní světa do dvou bloků snažila získat co největší 
vliv i v Latinské Americe, nastolení socialistického režimu v Chile jim tedy nehrálo 
příliš do karet. Jednání o chilské otázce probíhala pod vedením prezidenta Nixona na 
                                                 
47 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
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dvou frontách, první, legální cesta, si získala označení track one, druhá, veskrze 
protiprávní, bývá označována jako track two a dodnes bývá předmětem vášnivých debat 
o tom, zda byl tento americký zásah vůbec relevantní.50 
Track one 
Alternativa track one byla jakousi preventivní strategií; stála na předpokladu, že se při 
prezidentské volbě v roce 1970 podaří dotlačit obě komory parlamentu k tomu, aby za 
prezidenta zvolily člověka s druhým největším počtem hlasů – Alessandriho. Tato 
událost by pak následně vyvolala všelidové hlasování, ve kterém by s podporou 
Alessandriho přívrženců zvítězil Frei. Tuto strategii dostal na starost velvyslanec USA 
Edward M. Korry, který byl zároveň Freiův blízký přítel.51 Ten nejprve pomohl 
zpracovat Alessandriho tábor a následně pomohl přesvědčit samotného Alessandriho, 
aby na takovýto postup přistoupil. To ale dalo alessandristům opravdu zabrat, nakonec 
však Alessandri ustoupil v přesvědčení, že jedná v zájmu budoucnosti chilského 
obyvatelstva. Další, kdo měl být přesvědčen o správnosti tohoto manévru, byl Frei. Na 
schůzce se s ním tedy sešel Francisco Bulnes za Národní stranu, Eduardo Boetsch za 
nezávislé alessandristy a zástupce radikálů Julio Durán.52 Existuje několik verzí o tom, 
jak setkání probíhalo, nejčastější a zároveň i nejpravděpodobnější varianta říká, že Frei 
s plánem souhlasil pouze pod podmínkou, že Alessandri veřejně vyhlásí svůj záměr 
vzdát se své funkce ihned poté, co do ní bude dosazen. Brzy na to Alessandri opravdu 
vydal prohlášení, o které ho Frei údajně žádal, což jen potvrzuje důvěryhodnost dané 
verze průběhu schůzky. Zdálo se, že situace probíhala podle plánu, ale v poslední chvíli 
Frei naléhání velvyslance Korryho neuposlechl, protože si byl prý jistý tím, že by ho při 
tomto „gambitu“ jeho strana nepodpořila.53 Navíc vyšla najevo předvolební dohoda 
Tomice a Allendeho, ve které se oba kandidáti zavázali podpořit přímé právo svého 
soka na prezidentský úřad, pokud jej porazí o více než pět tisíc hlasů. Stoupenci 
Radomira Tomice tak navrhovali, aby bylo Allendeho vítězství uznáno a zároveň 
požádali o přijetí ústavních reforem, které by garantovaly přežití demokracie v zemi.54 
Tak se stalo a track one tím pádem neuspěla, na scénu tedy přišla track two. 

                                                 
50 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
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známé jako „korrygramy“ a velice detailně podávají Korryho názor na bezprostřední vývoj 
v Chile. Mimo jiné mají dokázat, že v track one nebyla zahrnuta spolupráce s CIA.  
52 VIAL, Gonzalo. Pinochet: portrét diktátora. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2006, s. 
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Track two 
Strategii track two můžeme znát také pod krycím názvem „projekt FUBELT“. Jednalo 
se o tajný program rozvědky Central Intelligence Agency (CIA) pod dohledem 
tehdejšího ředitele CIA pro tajné operace Thomase Karamessina a poradce pro národní 
bezpečnost Henryho Kissingera. Za úkol měla taktéž zabránit zvolení Salvadora 
Allendeho chilským prezidentem v roce 1970, oproti track one ale tato strategie 
nezahrnovala činnost amerického ministerstva zahraničí ani obrany. V rámci track two 
CIA v předvolebním období využívala propagandu, která dezinformovala a zahrnovala 
zastrašovací taktiku s cílem přesvědčit Chilany, aby nevolili sociální demokraty v čele 
s Allendem. Američané také mimo jiné vydali více než 2 miliony dolarů na podporu 
křesťanských demokratů.55 V případě zvolení Allendeho track two počítala rovnou se 
státním převratem, ale CIA neměla k dispozici dostatek personálu, který by se mohl na 
akci podílet, proto navázala úzkou spolupráci s americkou vojenskou misí v Chile. Zdá 
se, že dokud americký plán nebyl vyzrazen, nemělo velvyslanectví o track two ani 
potuchy; přestože byla strategie v souladu s plány, které měli již alessandristé a Freiovi 
političtí stoupenci, neznamená to, že jednali po dohodě s americkým velvyslanectvím.56 
CIA měla k naplnění svého plánu v Chile k dispozici dvě klíčové skupiny kontaktů. 
První skupinou byli armádní velitelé v čele s velitelem posádky v Santiagu generálem 
Camilo Valenzuelou či admirálem Hugo Tiradem, bývalým vrchním velitelem 
vojenského námořnictva. Ti plánovali, že zatknou čtyři nejvyšší představitele armády, 
mezi nimi například Pratse nebo Schneidera. Pátý v pořadí, tedy Valenzuela, by tak 
mohl převzít velení, rozpustil by obě komory parlamentu a moc by svěřil do rukou 
junty, které by velel Tirado. Následně by vyhnali Freie do exilu, kde by strávil 6 měsíců 
a poté by se vrátil zpět a byl by zvolen prezidentem. Armádní velitelé požadovali po 
Američanech dodávku peněz, zbraní a nábojů, kterých se jim nakonec dostalo.57 Druhou 
klíčovou skupinou byli pravicově orientovaní vojáci pod vedením Viauxe, jejichž 
plánem bylo unést Schneidera. Tato událost měla následně pobouřit armádu natolik, že 
by se sama chopila moci, ještě než by to stihnul udělat samotný kongres. Je důležité 
zmínit, že obě skupiny byly sice v kontaktu, ale nijak nespolupracovaly. Dne 15. října 
Henry Kissinger výslovně odvolal plán Viauxovy skupiny, protože ho nepovažoval za 
uskutečnitelný. Viauxovi stoupenci ale příkaz neuposlechli a o únos Schneidera se 22. 
října přeci jen pokusili, při tom ho ale smrtelně poranili a Schneider tak o tři dny později 
zemřel. Dne 24. října zvolilo shromáždění prezidentem Salvadora Allendeho. Tyto 
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události tak ukončily přípravy na akci Valenzuelovy skupiny a peníze i zbraně byly 
vráceny Američanům. Tím se rozplynula i možnost realizovat track two.   
 
Angažmá CIA v chilském převratu 1973 
Po převratu se celkem 27 let tajily detaily ohledně případného angažmá CIA v Chile na 
začátku 70. let, dne 19. září 2000 ale v rámci hledání důkazného materiálu došlo ze 
strany CIA k odhalení reportu s názvem „CIA Activities in Chile“.58 Tato zpráva mimo 
jiné ukazuje i spojitost mezi CIA a chilskou tajnou policií Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), která vznikla v roce 1974, a které CIA poskytovala zbraně i 
výcvikovou pomoc.59 Je třeba zdůraznit, že CIA jistě pomáhala vytvářet v chilské 
armádě nálady, které by potenciálně mohly vést k násilnému převratu, to jistě dokazují 
plány zahrnuté již ve strategii track two, následně poté ze začátku úzce spolupracovala 
s Pinochetovým režimem, nebylo však doposud prokázáno, že by se agenti CIA 
nějakým přímým způsobem angažovali při Pinochetově převratu v září 1973 nebo že by 
se podíleli na smrti Salvadora Allendeho.   

4. Co následovalo 
Bezprostředně po dobytí prezidentského paláce 11. září 1973 došlo na razantní změny; 
v euforii po úspěšné vojenské akci byly v ulicích páleny knihy odkazující na 
socialismus, z Národního stadionu se stala improvizovaná mučírna a mnoho levicově 
smýšlejících lidí tam bylo odvedeno a následně zabito. Všudypřítomná měla být 
vojenská atmosféra, mnoho lidových svátků tak bylo nahrazeno vojenskými 
přehlídkami. Změny se týkaly opravdu veškerých směrů života, například bylo 
zakázáno nosit tradiční indiánské pončo nebo hrát na původní hudební nástroje 
indiánů.60 Chilská armáda získala naprostou kontrolu nad zemí během méně než 
jednoho týdne, dostávajíc se jí finanční a výcvikové pomoci ze strany CIA. Nový režim 
zde nastoloval prostředí strachu, ve kterém byli unášeni, mučeni či dokonce 
popravováni tisíce Chilanů. Mezi perzekuované patřily zejména tyto skupiny: původní 
obyvatelé, vysocí členové katolické církve, venkované spolu s odboráři, bývalí členové 
vlády nebo levicově orientovaní politici. Trestům se ale nevyhnuli ani vojáci a 
generálové, kteří se odmítli podílet na puči, ačkoliv se jednalo o protiústavní akci. Podle 
údajů Amnesty International (AI) a U.N. Human Rights Commision bylo během čtyř 
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měsíců po provedení převratu z politických důvodů zadrženo na 250 tisíc osob.61 O 
páchaném násilí se začalo mluvit ve světě, odkud také přicházely protesty, junta se tedy 
páchané násilnosti pokusila legalizovat vyhlášením výjimečného stavu a vytvořením 
válečných soudních tribunálů, které soudily ale i retroaktivně, tedy i za „zločiny“ 
páchané před 11. zářím, jenž v té době nebyly trestné. Soudní procesy často připomínaly 
komunistické procesy z 50. let, kdy docházelo k nemístnému porušování lidských práv; 
zastrašování, izolaci a vynuceným přiznáním, proti kterým neexistovala možnost 
odvolání. Nejstinnější stránkou represí se stalo zejména mučení, které mělo mnoho 
forem: mlácení, trhání nehtů, opakované znásilňování žen a výjimkou nebylo ani 
zavádění elektrického proudu do genitálií. Pokud v některých případech ani toto 
zacházení nepomohlo, byly na scénu přivedeny manželky a děti obviněného, kterým 
hrozilo stejné utrpení.62 Snad nejvíce byly zásahy postiženy univerzity, mnoho 
profesorů a studentů bylo popraveno, jiní zase zmizeli navěky. Nejvíce podrobené 
ostražitosti byly podrobeny zejména humanitní obory a každý měl povinnost ohlásit 
toho studenta či profesora, který by nějakým způsobem inklinoval k socialistické 
rétorice. Nástrojem represí se stala zejména již výše zmíněná DINA, Národní 
informační správa, která byla podřízena pouze Pinochetovi a v podstatě získala 
autonomní postavení s neomezenými pravomocemi. Tato organizace ale nepůsobila 
pouze v Chile, mimo zemi například tajně sledovala Chilany, kteří ze země uprchli.63 
 
Kontroverze Pinochetova režimu 
Názory na osobnost Augusta Pinocheta a jeho politiku dodnes dělí chilskou společnost 
na dva tábory; jedni mu vyčítají plošné porušování lidských práv, kterého se jeho režim 
po dobu 17ti let dopouštěl, druzí zase vyzdvihují ekonomické zdary, které 
z hospodářsky skomírajícího státu učinily Švýcarsko Latinské Ameriky. Tyto 
hospodářské úspěchy jistě nelze opomínat. Junta v ekonomické oblasti realizovala 
program, který byl přesným opakem předchozí hospodářské politiky. Pinochet si na 
pomoc přizval tzv. Chicago Boys, skupinu chilských ekonomů pod vedením Miltona 
Friedmana, kteří radikálním způsobem pomohli reformovat chilskou ekonomiku. 
Jednalo se o politiku tzv. utahování opasků, v rámci které junta ihned po svém nástupu 
snížila veřejné výdaje o 20 % a během několika měsíců bylo ve veřejném sektoru 
propuštěno více než 100 tisíc zaměstnanců. Spolu s tím přišla i privatizační vlna, většina 
podniků tak znovu přešla do soukromého vlastnictví, a došlo i na agrární kontrareformu, 
při níž bylo 30 % veškeré půdy vráceno původním vlastníkům a dalších 30 % bylo 
odkoupeno. Dopady této hospodářské léčby vyústily v ohromné navýšení 
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nezaměstnanosti, kupní síla obyvatelstva se snížila o více než 40 % a podíl platů 
zaměstnanců na HDP se snížil z 66 % v roce 1972 na 38,2 % v roce 1974. Chilské 
ekonomice se ale nedařilo hned, inflace v prvních letech vojenského vládnutí 
dosahovala závratných čísel, v období mezi lety 1976-1980 se ale konečně dostavil 
hospodářský růst, HDP se začalo každoročně zvyšovat, nezaměstnanost se snížila a 
pomalu se začaly zvyšovat i reálné mzdy. 64 
 
 Pinochet si v průběhu let vybudoval neuvěřitelnou osobní moc a obklopil se ve 
svém úzkém okolí vojáky, kteří tvořili vysoké procento i v exekutivě; jejich zástupci 
obývali místa v tzv. legislativních komisích, které pro juntu připravovaly návrhy 
zákonů. Jejich zásahy byly hmatatelné ale i v ekonomické oblasti, kde jednu dobu 
dokonce vedli i ministerstvo hospodářství. Jisté strukturální úspěchy nemohou být 
vojenskému režimu odepřeny; jako jedinému státu v Latinské Americe se Chile 
skutečně podařilo redukovat státní aparát a omezit roli státu v ekonomice. Za zřejmě 
největší hospodářský úspěch lze považovat vytvoření moderního kapitalistického 
zemědělství, které bylo v době převzetí moci Pinochetem v naprosto žalostném stavu. 
Mnozí ale poukazují na cenu, za jakou se tak stalo; desetitisíce zkrachovaných rolníků 
bylo nuceno odejít ze svých domovů na okraje větších měst, kde se usadili 
v rozšiřujících se chudinských ghettech.  
 
Dnešní podoba Chile  
Chile je dnes považována za nejvýkonnější ekonomiku Latinské Ameriky, měřeno 
tvorbou HDP na obyvatele, které je vyšší než 16 tisíc dolarů.65 Pozoruhodná je jistě i 
velice nízká míra korupce; dle pravidelného hodnocení míry korupce vytvořené 
nevládní neziskovou organizací Transparency International se v roce 210 Chile umístila 
jakožto 3. nejméně korupční stát celého amerického regionu, hned po Kanadě a 
Barbadosu.66 Otevřenost tamní ekonomiky mimo jiné potvrzuje i asociační smlouva 
s Evropskou unií, která byla sjednána již v roce 2002.67 
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Závěr 
Pád socialistického režimu v Chile v roce 1973 nebyl z dnešního úhlu pohledu až tak 
nečekanou událostí; hospodářská situace v zemi opravdu volala po nějaké razantní 
změně. Během tří let socialistické vlády Salvadora Allendeho se životní úroveň Chilanů 
rapidně zhoršila, rodinám chyběly základní potraviny, nevídaně se rozmohl černý trh a 
veřejný dluh se vyšplhal do závratných čísel. O to překvapivější je ale způsob, jakým ke 
svržení legitimně zvolené vlády došlo – vzbouřili se armádní velitelé, které Allende až 
do poslední chvíle považoval za své loajální pracovníky; mezi nimi byl mimo jiné i 
Augusto Pinochet. Právě on prokázal nevídané ambice, které ho v průběhu převratu 
vynesly až do samotného vedení, následně stanul i v čele vojenské junty, která nově 
převzala nad zemí moc. Následovalo 17 let autoritářského vládnutí, ve kterém úhlavní 
roli sehráli právě armádní činitelé. Tento režim, ač se dopouštěl jakýchkoliv zvěrstev na 
svých odpůrcích, zreformoval Chile do podoby, jakou ji známe dnes. Za pomoci 
skupiny chilských ekonomů z Chicagské univerzity Pinochet provedl řadu liberálních 
reforem, které oživily chilskou ekonomiku a otevřely domácí trh zahraničním 
investorům - ti přinesli do země kapitál a pomohli tak rozproudit tamní podnikání. Právě 
díky těmto úspěchům je dnes Chile zemí s velice stabilní ekonomikou, to dokazuje 
například i velice nízká míra korupce, která je, zvláště na zemi Latinské Ameriky, 
opravdu pozoruhodná.   
 
 Je třeba podotknout, že vlivů na vznik a úspěšný vývoj vojenského převratu bylo 
hned několik. Prvním z nich je zejména dlouhodobá nespokojenost obyvatelstva 
s vládnoucím režimem. Měli bychom brát v potaz i fakt, že Allendeho vítězství 
v prezidentských volbách v roce 1970 nebylo nikterak drtivé, ba naopak, v 1. kole voleb 
porazil svého soka z Národní strany Jorgeho Alessandriho o pouhé 1,3 % a k vítězství 
v 2. kole voleb mu poté dopomohl parlament. Již na začátku své vlády tak měl Allende 
podporu zhruba pouhé třetiny obyvatel, a přestože se mu podařilo si některé své 
příznivce udržet, v roce 1973 převažovala ta část Chilanů, která byla jeho politikou 
hluboce zklamána.  Důkazem toho mohou být četné stávky, kterým musela socialistická 
vláda čelit, například známý pochod prázdných hrnců, který iniciovaly chilské ženy už 
v prosinci roku 1971. Dalším zásadním faktorem byl jistě americký vliv, i když je zde 
třeba zmínit, že ačkoliv byl vliv Spojených států amerických velice důležitý, působil na 
vývoj událostí v září 1973 nepřímo. Nixonova administrativa samozřejmě neměla zájem 
na tom, aby byl v další zemi Latinské Ameriky nastolen socialistický režim, kde by 
potenciálně mohl uplatňovat svůj vliv Sovětský svaz. I proto se Američané rozhodli 
jednat; ve snaze zabránit Allendemu dostat se k moci využili hned několik ať už více či 
méně úspěšných prostředků: nejprve v rámci strategie track one finančně podpořili 
Allendeho protivníky v prezidentské kampani a vytvářeli v zemi propagandu, která měla 
obyvatele přesvědčit, aby nevolili socialisty. Když tento plán nevyšel a Allende byl 
zvolen prezidentem, začaly Spojené státy s velice účinnou ekonomickou blokádou, do 
které se snažily zapojit i jiné státy a mezinárodní instituce. Následně přišla americká 
zpravodajská služba CIA s další strategií nazývanou track two, která měla podpořit 
plány na převrat dvou chilských opozičních skupin – těm CIA ze speciálního fondu 
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vytyčeného pro tento účel poskytla dodávku zbraní a munice. Od toho plánu ale Spojené 
státy na příkaz Henryho Kissingera nakonec na poslední chvíli odstoupily, chilští 
rebelové ale rozkaz neuposlechli a pokusili se o unesení Schneidera, velitele 
ozbrojených složek. To ale skončilo neúspěchem. I když se doposud neprokázalo, že by 
se Spojené státy nějakým způsobem podílely na přípravách vojenského puče v září 
1973, nemůže být opomíjen fakt, že to byly právě Spojené státy, kdo se ustavičně a 
záměrně snažily o stupňování povstaleckých nálad v zemi; právě proto pokládám vliv 
USA za rozhodující, byť už byl nepřímý. Vyvrcholení situace v ozbrojený převrat dále 
ovlivnilo i Allendeho rozhodnutí, které se mu záhy vymstilo; v srpnu 1973 jmenoval 
Pinocheta na post vrchního velitele ozbrojených sil. To nebylo ze strany prezidenta 
vůbec rozumné, protože Pinochet, do té doby Allendeho stoprocentně loajální generál, 
se již v té době tajně podílel na spřádání plánu prezidentova svržení. Fakt, že se 
Pinochet dostal na nejvyšší armádní pozici, mu pak následně ulehčil propracování se do 
čela vojenské junty, která moc převzala. Na průběhu puče se jistě přičinila i 
Pinochetova osobnost, která si tak snadno dokázala podmaňovat lidi. Jediný mocensky 
silný velitel, který se mu pokusil oponovat, Gustav Leigh, byl brzy zbaven svých 
pravomocí. Pinochet byl navíc zvyklý plnit rozkazy na sto procent, šel si tedy tvrdě za 
svým a své ambice na vedení státu dotáhl až do zdárného konce. V poslední řadě bych 
ráda zmínila i to, že po vypuknutí převratu nebyl v zemi znatelný žádný významnější 
odpor; ani miristé, členové radikální levicové organizace MIR, se překvapivě nepokusili 
o žádnou kontrarevoluci, která by měla reálný dopad na postup povstaleckých jednotek. 
To zajisté umožnilo hladký průběh puče a ovládnutí země vojenskou juntou, která se u 
moci udržela až do roku 1990. 
 
 Události, které proběhly v září 1973 v Chile, navždy změnily charakter země. Ať 
už se přikloníme na stranu Pinochetových odpůrců či příznivců, měli bychom mít na 
paměti, že ekonomický úspěch byl vykoupen opakovaným a neomluvitelným 
porušováním lidských práv. Tato kapitola dějin je však nedílnou součástí chilské 
historie a při úvahách nad ní bychom k ní měli přistupovat komplexně, byť zůstává mezi 
Chilany dosti citlivým tématem a dodnes názorově polarizuje společnost. 
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Summary 
The collapse of socialist regime in Chile in 1973 was not that unexpected; the economic 
situation was calling for a change. During three years of Salvador Allende´s governing 
the living standard of the Chilean people got worsened rapidly; families suffered from 
lack of basic foodstuffs, black market hugely expanded and national debt incredibly 
increased. However, the way of overthrowing the legitimate elected government was 
remarkable – military commanders who staged a coup were fully trusted by Allende till 
the very last moments, among those commanders was also Augusto Pinochet. He was 
very ambitious and it helped him to get to the vanguard of the coup, afterwards he also 
became the commandant of junta that newly took over control of the state. These events 
were followed by 17 years of authoritarian regime, where the main role was represented 
by military officials. This regime reformed Chile to the shape we know it today, even 
though it committed many atrocities. With the aid of a group of Chilean economists 
from Chicago University Pinochet made many liberal reforms that revived Chilean 
economy and opened domestic market to foreign investors – they brought capital to the 
country and so they helped stimulate local businesses. Owing to these achievements 
Chile is nowadays a country with really stable economy, it can be proved for instance 
by the very low rate of corruption which is, especially for Latin American country, 
really remarkable. 
 
 It should be said that there were many factors influencing formation and 
successful course of the military coup. First of them is mainly long-term dissatisfaction 
of the population with the governing regime. We should take into consideration even the 
fact that Allende´s victory in the presidential elections in 1970 was not that crushing, he 
defeated his opponent Jorge Alessandri just by a narrow margin. Yet at the beginning of 
his governing Allende was supported by only a third of population end even though 
many of his voters kept supporting him, the majority in 1973 did not agree with his 
policy: demonstration and protests were a daily occurrence. Other important factor was 
surely American influence, even though it should be mentioned that the influence of the 
United States on events in September 1973 was indirect. Nixon´s administrative of 
course did not want other Latin American country to be ruled by socialists, therefore the 
Americans used several tools: first, within the strategy track one they financially 
supported Allende´s opponents in the presidential campaign and they also created 
propaganda that should persuade the Chileans not to vote for socialists. When this plan 
did not work out and Allende was elected a president, the United States started a very 
effective economic embargo. Afterwards the Central Intelligence Agency (CIA) came 
with other strategy called track two, which should have supported plans for coup by two 
Chilean opposing groups. CIA provided these groups with guns and ammunition, 
however, Henry Kissinger ordered to stop the preparations in the very last moment. The 
Chilean rebels nevertheless did not obey and tried to kidnap the commander in chief 
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Schneider, yet it ended up unsuccessfully. Even though it was not proved that the 
United States would somehow participated in the preparations for military coup in 
September 1973, it cannot be ignored the fact, that it was the United Stated who 
constantly and intentionally made efforts to intensity the rebellion atmosphere in Chile; 
therefore, I consider the American influence to be decisive, even though it was indirect. 
The escalation in armed coup was also influenced by Allende´s decision to appoint 
Pinochet chief commander. It was not very sensible because at that time Pinochet was 
already secretly planning Allende’s overthrowing. The fact that Pinochet got to the 
highest military position helped him afterwards to get to the top of junta which took 
over control of the state. The course of the coup was also influenced by Pinochet´s 
personality itself because he could enchant people so easily. The only general who tried 
to oppose him was immediately rid of his powers. Last but not least I would like to 
mention that after the outbreak of the coup, there was no significant resistance in the 
country; not even members of the leftist radical organization MIR surprisingly 
attempted to notably oppose. That enabled smooth course of the coup and gaining 
control over the country by junta that maintained governing until 1990. 
 
 The events that happened in September 1973 in Chile changed character of the 
country for good. Either we side with Pinochet´s supporters or his opponents, we should 
remember that the economic success was redeemed by repetitive and inexcusable 
human rights abuse. This chapter is, however, inseparable part of Chilean history and 
we should adopt a complex approach while thinking about it; it remains a very delicate 
topic and up to now it polarizes society.  
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