
 

 
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

Sport vs. politika na pozadí studené války 

 

 

 

Praha 2016 

 

Vypracoval: Jakub Splavec 

Vedoucí práce: PhDr. Marek Halbich, PhD. 



 

 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen 

uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení, aby byla tato práce zpřístupněna v 

příslušné knihovně UK a elektronickém repozitáři diplomových prací a využívána pro studijní 

účely v souladu s autorským právem. Zároveň prohlašuji, že tato práce nebyla použita pro 

získání jiného akademického titulu. 

 

V Praze dne 22. 6. 2016     Podpis: 



 

 
 

Anotace 

Bakalářská práce na téma Sport vs. politika na pozadí studené války se zabývá 

historiografickým popisem nejdůležitějších událostí střetnutí dvou nejmocnějších ideologií 

moderního světa a následným propojením těchto události v kontextu těch nejzajímavějších 

sportovních událostí dané doby se zaměřením na nejslavnější hokejové bitvy. 

 

Bachelor thesis work called „Sport vs. policy and the Cold War“ deals with a 

historiographical description of the most important events of clash of two of the most 

powerful ideologies in the modern world history and then linking these events in the context 

of sport events of that time focusing on the most famous hockey battles. 
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1 Úvod 

Více než polovina světového dění 20. století probíhala pod vlivem jednoho z 

nejvýznamnějších a nejdelších konfliktů politických ideologií v historii lidstva. Souboj dvou 

největších mocností doby, Spojených států amerických (podporovaných západními státy 

Evropy) a Sovětského svazu (včetně jeho satelitních republik a spojenců), se odehrával napříč 

celou společností a měl zásadní vliv na formování moderních dějin. Konflikt, který začal roku 

1947, můžeme datovat až do rozpadu Sovětského svazu roku 1991. Konflikt, ve kterém za 

zbraně převzaly moc slova a gesta nikdy nepřerostl v žádné skutečné válečné střetnutí, a i 

proto dostal přízvisko „studená válka“. 

Stav politického, hospodářského a vojenského napětí pronikal napříč všemi 

společenskými vrstvami zúčastněných, od prodavaček v obchodě s potravinami až po nejvyšší 

politické a ekonomické špičky. Účastníci konfliktu využívali k boji nejrůznější metody. Od 

budování vojenských a spojeneckých koalic přes zástupné války, závody ve zbrojení, 

ekonomickou pomoc zranitelným státům se stejným ideologickým zakotvením, špionáž, 

propagandu, hospodářskou blokádu, předhánění v technické vyspělosti, dobývání vesmíru až 

po rivalitu v rámci sportovních klání a událostí. 

Právě poslední ze jmenovaných okruhů, které se staly metodami a prostředky boje v 

období studené války, nás bude provázet po celou dobu mé práce. Sportovní klání jsou od 

nepaměti významnými společenskými událostmi a bezpočet osobností a ideologií světových 

dějin je dokázalo využívat jako propagandu svých politických cílů či jako demonstraci síly a 

nadřazenosti nad svými soky. 

Na následujících stranách se tedy budete moci setkat nejen s detailním historickým 

přehledem událostí, které byly spjaty se studenou válkou, ale také budete moci nahlédnout 

pod pokličku sportovní rivality, která mnohdy zacházela až za hranu lidského chápání a 

měnila krásu sportovních událostí v strachem ovlivněná klání, která však i na pozadí tohoto 

rozsáhlého konfliktu občas ukázala svou lidskou tvář a dala možnost proniknout sportovním 

zázrakům, které v některých případech dokázaly překrýt oblak temna, chladu a strachu, který 

se více než padesát let vznášel nad naší planetou. 
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2 Cíl práce 

Základním stavebním kamenem této práce bude detailní popis historických událostí, 

které jsou spjaty s obdobím studené války. Budu se zabývat počátky, průběhem i důsledky 

tohoto celosvětově významného konfliktu. Převážně historickou povahu mojí práce doplní a 

obohatí popis těch nejdůležitějších sportovních událostí navázaných vždy na konkrétní období 

studené války. 

Nejdůležitějším bodem mojí práce bude analýza a popis politických, hospodářských a 

sportovních událostí zasazených do kontextu doby a daných do souvislosti s napětím mezi 

Západem a Východem, které v letech 1947 až 1991 obklopovalo a utvářelo celý svět. 

Cílem práce je historická sonda do období studené války, která se bude opírat o dosud 

zjištěná historiografická fakta související nejen s politickou a hospodářskou, ale také se 

společensko-sportovní kulturou států účastnících se tohoto ideologického konfliktu. 

Výstupem práce by měl být přehledný historický a společenskovědní souhrn událostí, 

které pomáhaly formovat moderní svět, jak na poli politickém, tak sportovním. Společně 

s ním by měla práce poskytnout ucelený pohled na propojení sportovní a politické sféry. 

V neposlední řadě by měla být práce analýzou vztahů sportovního světa se světem 

geopolitickým a měla by poskytnout odpověď na to, proč byl sport považován za jeden 

z hlavních nástrojů propagandy a politického boje a jak se může tato skutečnost odrážet 

v moderním světě, popřípadě jaký vliv může mít na budoucí diplomatický vývoj. 

Historiografická část je syntézou nejvýznamnějších událostí studené války a 

nejvýznamnějších sportovních událostí tohoto období. Souhrn událostí tedy doplní sonda do 

nejzajímavějších sportovních událostí období studené války se zaměřením na nejslavnější 

hokejové bitvy dané doby a analýza soudobého a současného pohledu na sport jako 

prostředek geopolitického boje.  

Téma bakalářské práce je inspirováno a volně navazuje na bakalářský překlad z  

2. ročníku studia, ve kterém jsem přeložil část knihy „The Origins of the Cold War“ 

(česky„Původy studené války“).
1
 

                                                           
1
KENNEDY-PIPE Caroline. The Origins of the Cold War. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN: 978-

0230535510 
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3 „Cold War“ aneb studená válka jako pojem 

Ještě než se ponoříme do rozboru a popisu studené války jako historického tématu, 

měli bychom si definovat toto označení jako pojem samotný. 

Před rokem 1945 byl termín „studená válka“ používán zcela zřídka, spíše vůbec. 

Avšak některé záznamy mluví ve spojení s tímto pojmem o španělském spisovateli žijícím ve 

14. století, Donu Juanu Manuelovi, který tento pojem, ve španělském jazyce, použil jako 

označení konfliktu mezi křesťanstvím a islámem. Nicméně ve svém popisu užil spíše slovo 

vlažný než studený. Slovo studený se objevilo až v nepříliš povedeném překladu jeho díla v 

19. století.
2
 

První, kdo použil pojem „Cold War“ (česky studená válka) ještě před konfliktem 

samotným, byl britský spisovatel a novinář George Orwell. Učinil tak v eseji „You and the 

Atomic Bomb“
3
 (česky „Vy a atomová bomba). Esej byla publikována 19. října 1945 v 

magazínu Tribune. Orwell ve své eseji přemýšlel o budoucím světě, který je neustále vystaven 

nebezpečí jaderné války, která může okamžitě zničit vše živé a varoval před pocitem 

falešného míru a klidu, kterému říkal „studená válka“
4
. S označením studená válka tedy 

nebyl daleko od významu, pod kterým toto slovní spojení známe dnes. Studenou válkou 

označoval ideologický střet mezi SSSR (dále jen Sovětský svaz) a západními mocnostmi,
5
 

nejspíše především v kontextu politického vývoje po ukončení druhé světové války. 

Potvrzením toho, že spisovatel, který se proslavil utopickými romány, byl první, který toto 

slovní spojení použil, byl také novinový článek v The Observer, kde napsal: „Po moskevské 

konferenci v prosinci položilo Rusko základy studené války s Britským impériem.“
6
 

Co nás však více zajímá je to, kdo použil tento pojem jako první při popisu 

geopolitického napětí mezi Sovětským svazem a jeho satelitními státy a Spojenými státy 

americkými (dále jen Spojené státy) a západoevropskými zeměmi. Stalo se tak 16. dubna 

1947 v Jižní Karolíně, kdy americký prezidentský poradce Bernard Baruch pronesl projev 

                                                           
2
SIMON Dalby; Gearoid O.u Tuathail (2002). Rethinking Geopolitics. Routledge. p. 67.  

(online:https://books.google.cz/books?id=xu2FAgAAQBAJ&pg=PA67&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) 
3
Orwell, "You and the Atomic Bomb", Tribune 19, October 1945 

(online:http://orwell.ru/library/articles/ABomb/english/e_abomb) 
4
KORT, M. The Columbia Guide to the Cold War. New York: Columbia University Press, 2001. 

5
GEIGER, T. Britain and the Economic Problem of the Cold War. Farnham : Ashgate Publishing, 2004. 

6
ORWELL, Orwell. The Observer. 1946-03-10. 
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(napsaný žurnalistou Herbertem Bayardem Swopem
7
), při kterém prohlásil: „Nenechme se 

klamat: jsme uprostřed studené války.“
8
 

Ustálený termín studená válka ve významu, jak ho chápeme dnes, silně zpopularizoval 

novinář Walter Lippmann. Sám Lippmann tvrdí, že výraz převzal z konce 30. let, kdy 

popisoval Hitlerovu válku s nervy Francouzů ve své kritické reakci na slavný článek „X“ 

George F. Kennana v žurnálu Foreign Affairs. Lippmannova kritika byla tak ostrá, že jí 

věnoval 14 po sobě jdoucích sloupků ve své slavné rubrice „Dnes a zítra“ v International 

Herlad Tribune. (Kennedy-Pipe 2007: s. 14) Ty byly později sepsány a vydány v jeho knize 

Cold War.
9
 

Můžeme tedy říci, že od roku 1947 máme již pevně zakořeněný termín studená válka 

jako stav vojenského a především politického napětí mezi Spojenými státy a Sovětským 

svazem (v letech po skončení druhé světové války až do jeho rozpadu v roce 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
SAFIRE, W. Islamofascism, anyone?. The New York Times 

(online:http://www.nytimes.com/2006/10/01/opinion/01iht-edsafire.2988871.html?_r=0) 
8
Bernard Baruch coins the term "Cold War". History.com  

(online: http://www.history.com/this-day-in-history/bernard-baruch-coins-the-term-cold-war) 
9
LIPPMANN, Walter (1947). Cold War. Harper. (online: http://bit.ly/1WuZclJ) 

1: Britský spisovatel George Orwell 
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4 Pohledem historiografie 

S ohledem na závažnost a komplikovanost tématu studené války je dobré si nastínit, 

jak se historici na toto téma dívají z pohledu interpretačního vývoje celého konfliktu. 

K rozdělení použijeme nám nejbližší a ustálené rozdělení, které nastínil Vladimír Nálevka ve 

své knize Horké krize studené války
10

, která je pro nás jednou ze stěžejních knih co se týče 

sbírání historiografických faktů a věcných informací a bude nás provázet po celou dobu práce. 

Pohledy na celý konflikt a jeho prvotního původce jsme si již lehce nastínili, ale 

z hlediska historiografie se pohledy na studenou válku dělí na tři zásadní stádia. Nálevka zde 

hovoří o rozdělení na „tradicionalisty“, „revizionisty“ a „prorevizionisty“. (Nálevka 2010: s. 

9) 

První ze stádií, tzv. tradicionalistické, vychází z přesvědčení, že za válečný konflikt 

studené války mohou především rozpínavé tendence Sovětského svazu a konflikt mezi jeho 

totalitní ideologií a ideologií svobody jedince západního světa. (Nálevka 2010: s. 9) Naproti 

tomu revizionistické pojetí přikládá část viny také na vrub Spojených států a především jejich 

odklon od původní Rooseveltovy představy diplomatické a politické spolupráce se Sověty. 

(Nálevka 2010: s. 9) V současné historiografii se oba pohledy střetávají a v tzv. 

prorevizionistické teorii se pohlíží spíše na pragmatický pohled na věc, který vyvažuje 

kritický pohled na oba znepřátelené tábory a snaží se o syntézu obou předchozích směrů. 

(Nálevka 2010: s. 10) 

  

                                                           
10

NÁLEVKA, Vladimír. Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7429-011-4. 
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5 Počátky studené války 

Pokud chceme dobře porozumět problematice studené války, musíme se pokusit 

vymezit její počátky. Pochopení a vymezení těchto vztahů nám pomůže lépe porozumět 

samotné podstatě napětí mezi Západem a Východem. 

Datovat studenou válku není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, především když se 

chceme ponořit hlouběji do problematiky a hledat prvotní počátky konfliktu. Jako u mnohých 

jiných historických epoch i zde dochází mezi historiky k určitému nesouladu při určování 

prvotních podnětů a začátku studené války. Převážná většina světových historiků považuje za 

začátek studené války období krátce po druhé světové válce. Někteří ho však vidí již na konci 

první světové války.
11

 Přesněji v období říjnové revoluce roku 1917, kdy bolševici násilně 

sesadili carskou šlechtu a chopili se moci. 

Někteří z historiků, kteří se kloní k názoru, že studená válka či její počátky jsou 

zakořeněny hlouběji než do doby po ukončení druhé světové války, jdou ještě dále. Příčiny 

vidí v napětí mezi Ruským impériem a Britským impériem, které podle nich trvalo již od  

19. století. Například kvůli tzv. „východní otázce“
12

 neboli sporům o země na Balkáně. 

Každopádně se naše pozornost v souvislosti s počátky studené války upírá zpět ke státnímu 

převratu uvnitř Ruského impéria. 

Po říjnové revoluci se ostatní státy od Sovětského svazu distancovaly, zaujaly vůči 

němu nepřátelský postoj a izolovaly jej od mezinárodní diplomacie.
13

 Vůdce bolševiků 

Vladimír Iljič Lenin po Říjnové revoluci uvedl, že nově uskupený Sovětský svaz byl doteď 

„obklíčen kapitalistickými nepřáteli“ a v reakci na distanc ostatních států a nejspíše také jako 

diplomatickou obranu a strategickou zbraň zřizuje tehdejší vůdce Kominternu
14

, která spojuje 

všechny socialistické revolucionáře a veřejně vyzývá k socialistické revoluci za hranicemi 

Sovětského svazu. Později se jeho nástupce Josef Stalin k tomuto kroku vyjádřil jako k 

„socialistickému ostrovu“. Tzv. „kapitalistické obklíčení“ bylo dle Stalina nahrazeno 

„obklíčením socialistickým“.
15

 

                                                           
11

GADDIS, John Lewis. Russia, the Soviet Union and the United States. An Interpretative History. New York: 

McGraw-Hill, 1990. ISBN 0075572583. 
12

NÁLEVKA, Vladimír. Koncert velmocí: Mezinárodní vztahy v letech 1871–1914. Praha: Triton, 2006. 254 s. 

ISBN 8072547631. S. 33-34, 36, 41, 44, 49 
13

LEE, S. J. Stalin and the Soviet Union. Londýn: Routledge. 1999 ISBN 978-0415185738. 
14

Kominterna byla mezinárodní komunistická organizace, založená v Moskvě roku 1919 
15

TUCKER, R. C. Stalin in power: the revolution from above, 1928-1941. New York: W. W. Norton & 

Company, 1992. ISBN 978-0393308693. 
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Leninův nástupce Stalin byl pro naši problematiku jednou z hlavních postav. Byl to 

právě on, který již v roce 1925 předpokládal vznik bipolárního světa, když předestřel svou 

vizi dvou světových center, kapitalistického a socialistického. Oba tyto světy pak podle jeho 

slov budou přitahovat státy se stejným ideologickým naladěním a především pak se stejným 

státním zřízením. Politika Sovětského svazu měla podle jeho slov sloužit již výše 

zmiňovanému „socialistickému ostrovu“. Hlavním úkolem sovětské diplomacie, pak bylo 

bránění agresí ze stran nepřátel, ale také využívání rozporů mezi kapitalistickými státy, 

k získání strategických výhod pro Sovětský svaz. (Tucker 1992: s. 47-48) Právě v tomto 

období můžeme vidět první počátky studené války. 

V období mezi dvěma světovými válkami se vztahy mezi západními státy a 

Sovětským svazem stále zhoršovaly. Nedůvěra a podezřívání byly každodenním chlebem 

meziválečného života. Nenávist a napětí mezi oběma ideologickými bloky přiživovaly 

nejrůznější události a chování nejvyšších představitelů obou znesvářených táborů. Ať už šlo o 

bolševické odsuzování kapitalismu
16

, západní kritiku socialismu, podporu bělogvardějců
17

 

(Gaddis 1990: s. 57) západními státy či financování generální stávky
18

 v Británii ze strany 

druhé. (Tucker 1992: s. 74) Vztahy se velmi vyostřily neustálým odmítáním kapitalistických 

zemí navázat diplomatické styky se Sovětským svazem a ještě hůře bylo při stalinistické velké 

čistce
19

, kdy byly ze špionáže pro západní mocnosti obviněny a zneškodněny miliony lidí. 

Nicméně je zde nutno dodat, že i přes všechny tyto události zůstaly západní mocnosti a 

Sovětský svaz po celé meziválečné období v izolaci. 

Alespoň z části pookřály vztahy mezi západními státy a Sovětským svazem v období 

druhé světové války. I přes to, že Sovětský svaz podepsal s nacistickým Německem pakt o 

neútočení, vztahy mezi válečnými stranami se brzy změnily. Když v roce 1941 vtrhla 

německá armáda na území Sovětského svazu a Japonsko jako spojenec nacistického Německa 

zaútočilo na vojenský přístav Pearl Harbor, rozhodly se západní mocnosti, tehdy zastoupené 

spojenci, pomoci. Velká Británie uzavřela se Sovětským svazem dokonce oficiální 

spojenectví a Spojené státy se přidaly v neoficiálním paktu. Během války fungovala 

spolupráce nesmiřitelných ideových rivalů především na poli hospodářské a zásobovací 

                                                           
16

Halliday, F. The Oxford Companion to Politics of the World. Příprava vydání Krieger, J., Crahan, M. E. 

Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 978-0195117394. Kapitola Cold War. 
17

Bělogvardějci byli příslušníci skupin bojujících v Říjnové revoluci a za následující občanské války v letech 

1918 až 1920 proti Rudé armádě za obnovení carství. 
18

Generální stávka ve Spojeném království roku 1926 trvala 9 dnů, od 4. května 1926 do 13. května 1926 a byla 

hojně podporována socialistickým hnutím v Británii financovaném ze strany Sovětského svazu. 
19

Velká čistka je označení několika souvisejících kampaní politické represe a perzekuce v Sovětském svazu  

30. let 20. století, které Josef Stalin spustil s cílem odstranit zbývající opozici a získat neomezenou moc. 
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výpomoci, která však byla podřízena zákonu o půjčce a pronájmu.
20

 I přes společného 

nepřítele, jakým bylo nacistické Německo, sovětská diplomacie v čele se Stalinem stále 

podezřívala spojence ze spiknutí a úmyslného odkládání otevření druhé protiněmecké fronty. 

Stalin se domníval, že tento krok má jasný cíl, a to aby náporu německé nacistické armády 

čelil co nejdéle pouze Sovětský svaz a byl tak značně oslaben vůči západním mocnostem. 

(Gaddis 1990: s. 151-153) 

Při zpětném pročtení výše uvedeného výčtu historických událostí a souvislostí se může 

zdát, že prvotní příčinou studené války byla říjnová revoluce. Avšak počátky a hlavně příčiny 

studené války musíme hledat hlavně v totální odlišnosti západního a východního světa té 

doby. Na straně Sovětského svazu to byla ideologie komunismu opírající se o dělnickou třídu, 

centralizované řízení státu a hospodářská politika proletariátu, a na straně západních 

mocností, představované Velkou Británií a hlavně Spojenými státy, to byla ideologie 

kapitalismu, volného trhu či silně zakořeněná kultura křesťanského konzervatismu a 

liberalismu. Nesoulad hodnot a naprosto odlišné sociální, politické a hospodářské ukotvení 

států hrálo zásadní roli nejen při formování světa v období dvou světových válek, ale zejména 

po něm. 

                                                           
20

Zákon o půjčce a pronájmu, přijatý Kongresem USA 11. 3. 1941, umožnil zapůjčit nebo pronajmout válečný 

materiál a potraviny zemím, jejichž obranu prezident USA označil za životně důležitou pro obranu USA. 

2: Moderní zobrazení Studené války 
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6 Sport na pozadí studené války 

 Sport byl, je a vždy bude zčásti politickou věcí. Ne nutně prvoplánově útočnou, ale 

znak, který při soutěžení nosíte na prsou, vyjadřuje jasně, kam patříte a jaký národ na vás 

bude hrdý či jaké fanoušky rozesmutníte. Nicméně sport je na prvním místě radostí. Avšak 

sportovci a diváci sportovních událostí si museli v průběhu studené války zvyknout, že sport 

není vždy na prvním místě radostí, ale může být na prvním místě prostředkem k prosazování 

politických názorů. 

 V rámci práce se chci zaměřit primárně na hokejové bitvy, ale období studené války 

bylo lemováno i jinými důležitými událostmi na poli sportu. Především - a je tomu tak i 

v dnešní době - získávají největší pozornost olympijské hry. Přeci jen jsou největší sportovní 

akcí, konají se s menší intenzitou a volba místa akce je mnohdy ošemetná. 

 V rámci 20. století se jistě odehrálo spoustu významných a pro geopolitický vývoj 

důležitých událostí, a na ty stěžejní se v průběhu práce jistě dostane, avšak pro náš rozbor 

vztahu sportu a politiky v období studené války bude tím nejdůležitějším pojícím faktorem 

hokej. 

Volba hokeje dává smysl také z jednoho prostého leč nezanedbatelného důvodu. 

Hokejových vrcholů je stejně jako v současné době oproti jiným sportům velké množství. 

Mistrovství světa se koná každý rok, a jelikož je hokej olympijským sportem, naplňuje již tak 

nabitý program zápasů pod pěti kruhy. Olympiády byly velmi důležité, ale v období studené 

války se neobjevovaly tak intenzivně jako hokej a lidé se na ně soustředili daleko méně. 

Hokej byl všudypřítomný a je vhodný také z toho důvodu, že ho v námi sledované historické 

epoše až na výjimky hrály všechny významné státy světa. Hlavně pak ty, které byly přímo či 

nepřímo zapleteny do dění studené války. 

 

 

 

 

 

3: USA vs. SSSR a hokejová symbolika jejich zápasení 
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7 Sport a sportovec v Západní a Východní filosofii 

Na následujících stránkách, kdy se podíváme do historie studené války, poznáme, že 

sport jako takový a jeho vývoj úzce souvisí s kulturním, sociálním a politickým životem dané 

doby. Již od antiky je sport takto vnímán a sportovec je považován za vzor tělesné, ale také 

sociální kultury. A nejen samotný sportovec, ale také všechny sportovní události utváří 

kulturní obraz společnosti. Nyní se podíváme na to, jak se na sportovce dívá Západ a jak 

Východ, abychom ještě lépe pochopili rozdílnost přístupu a filosofie sportu obou 

znepřátelených stran. 

Pokud bychom hledali základní odlišnost obou filosofií, byl by to především přístup 

ke svobodě médií a sdělovacím prostředkům. Po celou dobu studené války utváří obraz sportu 

a atletů především média. Můžeme tudíž s jistotou říci, že i když následné úspěchy či 

neúspěchy využívaly diplomatické špičky, každodenní obraz sportu na pozadí studené války 

byl tvořen rádiem, televizí či novinami. Americký pohled volné a svobodné žurnalistiky lehce 

řízené CIA na jedné straně a silně totalitní a cenzurovaný pohled kontrolovaný KGB na straně 

druhé. 

Setkáme se ještě mnohokrát se slovem propaganda a může se zdát, že ve spojení 

s americkou stranou je toto slovo přehnané, avšak obě strany využívaly určitý druh 

propagandy. Americká propaganda by se dala nazvat nenásilně svobodnou a diverzifikovanou 

propagandou. Především díky tomu, že vzhledem ke svobodě médií bylo témat k diskusi více 

než těch sportovních a tedy sportovci a týmy jako takové, myslím teď především ty národní, 

neměly příliš velký prostor na soustředěné zviditelňování v médiích. Spojené státy využívaly 

hlavně vzoru jednotlivce a ne soudržného týmu. Tady můžeme pozorovat zásadní rozdíl mezi 

oběma přístupy. Američané šli vždy cestou svobody jednotlivce a stejně se stavěli i k otázce 

propagace sportu. 

Například to, že americký hokejový tým neměl takovou mediální podporu a nebyl o 

něj takový společenský zájem, bylo dané také tím, že americké sportovní týmy mají od 

nepaměti své profesionální ligy, které jsou ve svém oboru vždy nejlepší na světě, a tedy více 

než podpora a zájem o národní tým, který tvoří většinou amatéři či studenti, se u Američanů 

projevuje podpora lokálního týmu. Sportovní filosofie ve Spojených státech tak není založena 

jen na upřednostňování jednotlivce, ale také na inklinaci k profesionálnímu a 

komercionalizovanému sportu. 
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Nyní se podíváme na model sovětský. Sověti se na rozdíl od Američanů soustředili 

především na jednotu a sílu národních týmů. Sportovec byl především vojákem a vzorem 

komunistické síly než sportovním individuem. Sovětská propaganda se hlavně kvůli těmto 

důvodům soustředila na sport daleko více než na jiné témata. Vzhledem k hospodářské 

nestabilitě v různých oblastech socialistické společnosti byli sportovci vyobrazováni jako 

ideály sovětské filosofie. Nebyli pouze atlety, ale byli zástupci ideologie a jejich vítězství 

znamenalo vítězství systému. 

Když se podíváme na hokej, tak na rozdíl od menšího zájmu o americký národní 

hokejový tým byl ten Sovětský jednou z nejdůležitějších součástí propagandy východního 

hegemona. Podtrhoval to i fakt, že většina nejlepších hráčů pocházela z armádních klubů. 

Jejich síla tedy působila jako lék pro všechny, kteří by jen lehce začali pochybovat o síle 

Sborné
21

 a celého Sovětského svazu. Pokud bychom tedy chtěli pojmenovat přístup 

k sovětskému sportovci, nazvali bychom ho armádním. 

Od nepaměti se sportovní disciplíny vyvíjely z boje samotného. A v důsledku toho se 

zejména Sověti zaměřili na propojení sportovní přípravy s armádní přípravou. Jak už jsem 

řekl, nejlepší sportovci působili v armádních klubech. Někdy i proti své vůli, protože 

talentovaní hráči byli do armádních klubů zařazováni povinně. Izolace od normálního života a 

vojenské prostředí tvořily téměř ideální podmínky pro vytrvalý sportovní trénink. Samotní 

hráči měli pracovní místo často jen formálně na papíře, tudíž můžeme i zde mluvit o jakémsi 

armádním profesionalismu, který se později stal předmětem mnoha debat o účasti 

„profesionálních“ sportovců na mistrovstvích světa a olympijských hrách. Model vojáků 

sportovců používaly také Spojené státy, avšak zde se nedá mluvit o nátlakové hře.  

Závěrem bych chtěl představit jednu věc, kterou mají co se týče přístupu ke sportu a 

atletům obecně společné obě země. Jedná se především o snahu vytvořit jakýsi ideální vzor, 

který bude reprezentovat diplomatickou a kulturně-společenskou ideologii dané země. 

Sportovec je od nepaměti určitým ideálem tělesné krásy a dokonalosti a tohoto se snažili 

využít i politické špičky v průběhu studené války. Sportovci se v této době měli stát jakýmisi 

vzory pro další generace a lidmi, kteří pro svoji zemi dělají věci nedosažitelné obyčejným 

smrtelníkům. Vnímání sportovce jako vzoru ideálního reprezentanta a jakéhosi nadčlověka je 

jedním z hlavních důvodů, proč jsou sportovci využíváni jako nástroje politické propagandy. 

                                                           
21

Sborná je přezdívka používaná pro následující reprezentační družstva: Sovětskou hokejovou reprezentaci, 

Sovětskou fotbalovou reprezentaci, Ruskou hokejovou reprezentaci a Ruskou fotbalovou reprezentaci 
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Ať už se ukáže na jakékoli akci, není tam sám za sebe, a to ani v případě, že nejde o týmové 

disciplíny. Na mezinárodních akcích je jako reprezentant své země, svých národních barev a 

vytváří obraz síly a pokroku své vlasti. Pokud dokáže sportovec podat ten nejlepší výkon a 

dokáže porazit své rivaly, dokáže tím zároveň strhnout euforii a podtrhnout majestátnost dané 

země. 

Ať už byl přístup a filosofie obou zemí v mnohém zcela odlišný, poslední odstavec 

dokazuje, že konečný a výstupní pohled na sportovce je u obou hlavních soupeřů naprosto 

stejný. Sportovec je nejen atletem, nejen vzorem, ale především vojákem a zástupcem své 

země, za kterou nebojuje se zbraní v ruce, ale na hřišti je za ni připraven položit život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: "Pokud chceš být jako já, prostě trénuj" - sportovec jako symbol sovětské propagandy 
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8 Hokej jako nástroj „radostného“ boje 

Má práce nese název „Sport vs. politika na pozadí studené války“ a jak již název, 

délka konfliktu a důležitost sportovních událostí pro zúčastněné mocnosti vypovídá, jedná se 

o téma dosti obšírné a pokud bychom se měli podrobně zabývat všemi sportovními události, 

které byly ovlivněny tímto mocenským a ideologickým konfliktem, možná by nám to 

vystačilo ještě na pár dalších prací. Proto jsem se rozhodl při analýze sportovních událostí 

v kontextu studené války využít nejvíce sport, který byl bezpochyby tímto soupeřením nejvíce 

ovlivněn. Hru objevenou Severoameričany a milovanou nejen Sověty, ale také dalšími státy 

ve sféře mocenského vlivu východního hegemona.  

Hokej sám by se zajisté nikdy nestal prostředkem k vyjadřování geopolitické 

nadvlády, ale osud chtěl tomu, že právě tento překrásný zimní sport nejvýrazněji promlouval 

do nebezpečného napětí mezi Západem a Východem.  

Jak jsem předeslal, na následujících řádcích si k popisu historických událostí přidáme 

také sondu do sportovního světa, který mnohdy znamenal jedinou radost v krušných dobách a 

mnohokrát představoval tu nejmocnější zbraň v boji o světovou moc. Protože ač se někomu 

může zdát, že pár lidí s hokejkou honící se za pukem nemůže nic změnit, opak je pravdou a 

v období námi sledovaném to platilo dvojnásob. Vítězství na ledě znamenalo vítězství názoru, 

vítězství názoru znamenalo posílení patriotismu a posílení patriotismu znamenalo utvrzení ve 

správnosti příslušnosti k dané zemi a vůdcům zaručovalo zdroj neutuchající propagandy 

svých hrdinů, své země a svého politického přesvědčení. 

Čeká nás tedy nejen sonda do sportovního dění jednotlivých etap studené války, ale 

především cesta těmi nejvýznamnějšími bitvami hokejové historie, které utvářely obraz doby 

a pro mnohé znamenaly více než jen hokej. Sportovní zápolení je již od nepaměti nástrojem 

pro utváření sociálního a kulturního světa a prvotním záměrem je vytvářet radost a přinášet 

zážitek ze hry. V průběhu studené války zde však bylo jasné jedno; hra je nově nástrojem 

bitvy, která se odehrává daleko nad tím, kam i ten nejmocnější hokejový hráč dosáhne. 

Sportovní události a hokejové zápasy, šampionáty a olympijské turnaje jsou nyní moderním 

bitevním polem a je tu jen jeden vítěz a jeden poražený. 

Nechť nám památné hokejové zápolení zpestří historický popis jednoho z nejdéle 

trvajících konfliktů moderní historie a jsou nám nejen představeny jako nástroj geopolitického 

boje, ale především jako památné sportovní události, které pomáhaly utvářet moderní svět a 

byly jeho nedílnou součástí. 
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Hokejový svět se stejně jako každodenní vrací do normálních kolejí až po druhé 

světové válce. První známky o mezinárodních soutěžích včetně olympijských turnajů jsou 

samozřejmě již z první poloviny 20. století, ale z námi sledovaného pohledu se nejen hokej, 

ale i celkový sport vrací až po těžkých válečných letech. 

 V práci jsem se zaměřil na šest zásadních momentů hokejové historie, které neutvářely 

pouze novodobé sportovní, ale také celkové novodobé dějiny. Výraz zde není nadsazený, 

protože většina těchto událostí se odehrávala na pozadí jednoho z nejvážnějších konfliktů 

historie lidstva. 

 Mohli bychom si je rozdělit do čtyř kategorií dle epoch a významu v rámci 

geopolitických vztahů.  

První kategorii můžeme nazvat „utváření hokeje“, kdy do ustáleného prostředí a jasné 

hierarchie vstupuje nový ambiciózní a nezastavitelný tým v podobě rudé mašiny Sovětského 

svazu.  

Do druhé kategorie spadá země, která se do geopolitických bojů stavěla po boku svého 

jižního souseda, ale přesto výraznou ve studené válce nikdy nebyla. Byla však vždy 

hokejovým zástupcem Západu a mnohdy jedinou zbraní proti nezastavitelnému východu. 

Třetí kategorií je samostatný příběh hokejových lvů, kteří se vzepřeli nejen 

geopolitickému a totalitnímu útlaku svých soupeřů, ale sportem a gesty dokázali v nejtěžších 

dobách studené války ukázat jedinečnou sílu sportovních klání. 

Čtvrtou a poslední kategorii nám reprezentuje hospodářsky nejsilnější mocnost a 

„vládce“ Západu, který však nedokázal nikdy naplno podpořit svou sílu právě v soubojích na 

ledové ploše, až na ty z nejlegendárnějších, kdy neznámí s hrdostí zdolávají dosud 

neporažené. 

Nechť nám jsou tyto příběhy navždy připomínkou, že se hraje srdcem, a i když se na 

nejvyšších patrech rozhoduje o životě a smrti, tito hrdinové rozhodují pouze o radosti a 

zklamání lidí národa, který za nimi stojí. 
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9 1939-1946 

9.1 Konec druhé světové války a budování napětí 

Přestože jsme si v minulé kapitole nastínili původy a počátky studené války, je na čase 

se v historickém přehledu událostí, které vedly k tomuto geopolitickému konfliktu, posunout 

dále. Do doby posledních válečných a prvních poválečných let, kdy se formoval poválečný 

svět. Období vyjednávání, strategického a taktického boje o poválečná území a uspořádání 

Evropy, která nakonec položila základ napětí, které později ovlivnilo moderní dějiny celého 

lidstva. V této době můžeme s jistotou říci, že se svět nachází na začátku studené války. 

9.2 Válečná vyjednávání o poválečné podobě světa 

Již v průběhu druhé světové války se mocnosti bojující proti nacistickému Německu 

snažily nalézt společnou řeč při řešení poválečné otázky. Spojenci zásadně nesouhlasili 

s představou podoby poválečné Evropy a ostře se vymezovali zvláště proti hranicím, které 

měly být po válce stanoveny. Každá ze zúčastněných stran, tedy především spojenci a 

Sovětský svaz, měla jiný pohled na otázku zřízení a udržování poválečné bezpečnosti.
22

 

V představách západních mocností figuroval v co možná největší míře prvek demokratického 

řízení, které by státům umožnilo řešit politické a hospodářské problémy mírumilovně. To vše 

s pomocí mezinárodních organizací. (Nálevka 2000: s. 178)  

Na druhé straně, Sovětský svaz bojoval za představu bezpečnosti, která spočívala ve 

vměšování do politického řízení poválečných států. Při těchto myšlenkách směřoval Sovětský 

svaz především ke státům ležícím na jeho hranicích. (Gaddis 1990: s. 176) Tyto kroky 

podporoval Stalin již během války, kdy nechal vytvořit speciální školicí střediska pro 

komunisty z různých zemí, aby posléze mohli zřídit policejní a politickou moc, která bude 

loajální vůči Moskvě i v jiných zemích mimo Sovětský svaz. I přes odlišnou ideologii a 

představě řízení státu a poválečné Evropy Stalin doufal v pokračující spolupráci s Velkou 

Británií a Spojenými státy. Doufal, že toto spojenectví mu dá dostatek času na vnitřní 

rekonstrukci Sovětského svazu a pomůže ekonomickému růstu válkami zbídačené země.
23

 

Stalinově plánu pomáhalo také vnitřní rozdělení spojeneckých vizí. Rooseveltovým 

cílem bylo vojenské vítězství v Evropě i Asii a dosažení globální ekonomické nadvlády 
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Spojených států, stejně tak jako podpora vzniku světové mírové organizace. Rooseveltovy 

myšlenky byly jistě více globální než Churchillovy, který byl zaměřen na zajištění kontroly 

nad územím Středozemního moře. Kontrola tohoto strategického území by zajistila přežití 

Britského impéria a nezávislost zemí střední a východní Evropy. Churchillova představa se 

upínala k vytvoření jakéhosi mezníku mezi západním světem a Sovětským svazem. Rozkol 

uvnitř západního světa se stupňoval také proto, že z amerického pohledu byl Stalin viděn jako 

prostředník a spojenec k dosažení cílů, avšak z britského pohledu byl tou největší hrozbou pro 

svobodnou Evropu. 

V té době Sověti ovládali většinu zemí střední a východní Evropy a Stalin byl tak ve 

velké výhodě. Protože vzhledem k výše uvedenému oba vůdci západních mocností soupeřili o 

jeho přízeň. Tzv. Velká trojka se nad problematikou rozdělení poválečného světa sešla na 

konferenci v Teheránu. O rok později, v říjnu 1944, pak Churchill cestoval do Moskvy a 

souhlasil s rozdělením Balkánu do příslušných sfér vlivu a při konferenci na Jaltě zase 

Roosevelt podepsal separátní dohodu se Stalinem, pokud jde o Asii, a odmítl podporovat 

Churchilla v otázce polských reparací. 

Další jednání spojenců o poválečném rozdělení Evropy a světové bilanci se konala 

v únoru 1945. Jaltská konference však byla jen dalším diplomatickým milníkem a i přes jasné 

body vyjednávání nedokázala přinést žádné konečné výsledky. Když roku 1945 prezident 

Roosevelt umírá, na jeho místo nastupuje Harry Truman, který nejvíce nevěří právě Stalinovi 

a při řešení problémů poválečného uspořádání a světové diplomacie se obklopuje odborníky a 

politickými intelektuály. Truman byl velkým Stalinovým odpůrcem a svůj nesouhlas 

vyjadřoval jasně. (Nálevka 2000: s. 184-185) 

9.3 Postupimská konference 

 8. května 1945 končí válka vítězstvím spojenců a necelé dva měsíce po kapitulaci 

nacistického Německa se nedaleko Berlína odehrála Postupimská konference, která měla 

zásadní vliv na další vývoj uspořádání poválečného světa. V průběhu konference se naplno 

projevily diametrálně odlišné názory na uspořádání a budoucí vývoj nejen Německa, ale také 

zbytku střední a východní Evropy. (Nálevka 2000: s. 185) Kromě již ustálených antipatií 

vůdců světových mocností sloužila konference spíše než k racionálnímu pohledu na 

poválečný svět k upevnění stávajících pozic a zdůraznění moci. V rámci této konference byla 

také poprvé zmíněna nová mocná zbraň, která měla později zásadní vliv na konečné ukončení 

druhé světové války, ale co je pro nás důležitější, stala se počátkem závodu ve vyhrožování 
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jadernou silou. Toto sdělení pronesl Truman směrem ke Stalinovi. Stalin na tuto informaci 

reagoval klidně, vědom si vývoje vlastního jaderného programu. Dokonce vyjádřil nadšení 

nad zprávami a vyslovil přání v naději, že by zbraň mohla být použita proti stále válčícímu 

Japonsku. (Gaddis 2006: s. 34) Týden po skončení konference Spojené státy svrhly atomové 

bomby na Hirošimu a Nagasaki a odstartovaly tak novou epochu zbraní hromadného ničení. 

9.4 Budování východního bloku 

 Už v průběhu první fáze druhé světové války položil Sovětský svaz základy pro 

vybudování východního bloku tím, že napadl a následně připojil několik zemí, které se 

později staly socialistickými. To vše díky paktu Molotov-Ribbentrop. Tento blok republik 

zahrnoval východní Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litvu, část východního Finska a východní 

Rumunsko. Později byly do východního bloku přidány další země střední a východní Evropy 

uvolněné od nadvlády nacistů a obsazené Rudou armádou. Mezi tyto státy patřila NDR, 

Polská lidová republika, Bulharská lidová republika, Maďarská lidová republika, 

Československá socialistická republika, Rumunská lidová republika a Albánská lidová 

republika. Sovětský svaz využil pozice osvoboditelů a diplomatické převahy a přeměnil tato 

území na své satelitní státy.  

Cílem Sovětského svazu a nově rostoucího východního bloku byla ideologická a 

ekonomická reprodukce názorů Stalinovy politiky. K tomuto účelu využívala socialistická 

agenda v daných zemích nejrůznější metody, včetně tajné policie a brutálních metod 

převzatých z dob velké čistky, čímž prakticky anulovali jakoukoli opozici. Pomocníkem 

kontroly nad celým územím východního bloku byla pro Stalina NKVD. Organizace dohlížela 

na zřízení tajného policejního systému pro celý východní blok. Jejím hlavním cílem bylo 

zničit veškerý odpor proti rozmachu socialistické a komunistické ideologie a řízení státu. 

Stalinova strategie byla jasná. Naprosto eliminovat jakýkoli nezávislý orgán, který by jakkoli 

vystupoval proti jeho představě Sovětského svazu a vedení východního bloku. Výsledkem 

byly další perzekuce proti statisícům lidí, kteří byli v lepším případě postaveni před soud, 

uvězněni či v  nejhorším případě zlikvidováni. Co se týče hospodářské otázky východního 

bloku, většina zemí převzala politiku plánované ekonomiky.
24

 

Formování východního bloku samozřejmě nezůstalo bez odezvy ze strany Západu. 

Největším kritikem rozmachu Sovětského svazu byl britský premiér Winston Churchill, který 
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byl čím dál více znepokojen rozmisťováním sovětských vojsk v Evropě a Stalina vnímal jako 

nespolehlivého a nebezpečného „spojence“. Sám mnohokrát prohlásil, že budování 

východního bloku a represe Sovětského svazu považuje za největší hrozbu pro další vývoj na 

starém kontinentu.
25

 

9.5 Začátek studené války 

V únoru 1946 napsal americký diplomat a historik George F. Kennan tzv. „Dlouhý 

telegram“, který byl součástí „článku X“
26

 (anglicky „Article X“). V tomto dokumentu jasně 

vytyčil další postup a chování Spojených států vůči Sovětskému svazu.  

(Gaddis 2006: s. 37) Dalo by se říci, že tento dokument byl první sepsanou strategií pro 

komunikaci na poli mezinárodních vztahů v období nastávající studené války. Ještě téhož 

roku v září reagoval Sovětský svaz tzv. „Novikovým telegramem“, který byl zaslán 

velvyslanci Sovětského svazu ve Spojených státech a následně předán politickým špičkám. 

V tomto dopise byly Spojené státy označeny za zemi pohlcenou kapitalismem, která buduje 

vojenskou kapacitu na ovládnutí světa. Další reakce a pokračování slovní války na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Dne 6. září 1946 přednesl v Německu James F. Byrnes projev 

odsuzující Morgenthaunův plán, který byl jedním z návrhů na rozdělení a de-industrializaci 

poválečného Německa, a varoval Sověty, že Spojené státy mají v úmyslu zachovat vojenskou 

přítomnost v Evropě i nadále. (Gaddis 2006: s. 38) Byrnes později uvedl, že se jednalo 

především o souboj mysli, ve kterém chtěl Němce získat na svou stranu a chtěl je odradit od 

inklinace ke komunistické ideologii.
27

  

Pouze pár týdnů od vydání „článku X“ přišel nejslavnější moment poválečného 

období, který je velmi často označován jako oficiální potvrzení začínajícího konfliktu mezi 

západním a východním světem. Tehdy již bývalý britský premiér Winston Churchill přednesl 

ve svém proslovu ve Fultonu (Nálevka 2010: s. 13-14) v americkém Missouri své slavné 

slovní spojení „železná opona“ a vyzval k anglo-americkému spojenectví proti Sovětskému 
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svazu, který zároveň obvinil z toho, že buduje „železnou oponu“ od Štětína na Baltu po Terst 

na Jadranu.
28
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10 1947-1953 

10.1 První poválečné hry 

V průběhu válečných let se žádné vrcholové soutěže sdružující více zemí světa 

nekonaly, a tak se první poválečnou sportovní akcí staly olympijské hry v Londýně v roce 

1948. Počet států opět překonal rekord, a to i přesto, že z her byli vyloučeni původci druhé 

světové války, Německo a Japonsko. Provizorní organizační strukturu her ve válkou zničeném 

Londýně překonávali první záchvěvy startující studené války. Sportovci často využívali 

olympijské akce a sportovní mistrovství jako možnost k emigraci a mezi prvními byla 

prezidentka ženských gymnastických soutěží Marie Provazníková, která se odmítla vrátit do 

komunisty nově ovládaného Československa. 

 

10.2 Tito a Truman 

 Důležitou událostí v rámci vnitřní politiky Sovětského svazu byla první roztržka mezi 

sovětskou diplomacií kontrolovaným územím a hlavní mocností východního bloku. V září 

roku 1947 byla Sovětským svazem ustanovena Kominforma.
29

 Která se stala následovnicí 

Kominterny a měla za cíl organizaci a koordinaci satelitních států Sovětského svazu. 

(Gaddis: s. 39-40) Ovšem necelý rok po jejím založení byla nucena čelit prvnímu vnitřnímu 

rozkolu uvnitř východního bloku. Jugoslávie v čele s Josipem Titem se odmítla podřídit 

Stalinově vlivu a i přesto, že byla komunistickou, se přidala k Hnutí nezúčastněných států. 

(Nálevka 2010: s. 31) Titovo rozhodnutí mělo za důsledek především to, že Sovětský svaz 

ztratil jedno z největších správních území poválečné Evropy.   

                                                           
29

Kominforma či Informbyro byla Moskvou řízená mezinárodní organizace komunistických stran. 

6: Oficiální plakát olympijských her 1948 v Londýně 



 

27 
 

Na rozdíl od Sovětského svazu měly Spojené státy obrovskou výhodu v tom, že území jimi 

kontrolované bylo nejen ucelené a válkou ekonomicky netknuté, ale také byly diplomaticky 

na jedné koleji. Zároveň měly v této době silnou osobu „vůdce“ v podobě prezidenta 

Trumana, který byl vůči komunistické filosofii více než skeptický. V roce 1947 za něj mluvily 

také činy. Společně se svými poradci se rozhodl v reakci na rozpínání Sovětského svazu 

v poválečné Evropě okamžitě jednat a učinit všechny možné kroky, které potlačí moc a 

rozpínání Sovětů natolik, že nebudou moci účinně podnikat kroky proti Spojeným státům a 

kapitalisticky smýšlejícím státům. (Gaddis 2006: s. 37) Největší obavy měla americká 

diplomacie především z hrozby další možné války. V únoru roku 1947 oznámila britská vláda, 

že už si nadále nemůže dovolit financovat řeckou vládu v občanské válce proti komunistům. 

Spojené státy na to reagovaly tzv. doktrínou zadržování (Gaddis 2006: s. 39-40), která měla 

za cíl zastavit další rozrůstání vlivu Sovětů. Truman pokračoval v tlaku a slíbil poskytnutí 

finančního balíčku, který má Řekům pomoci a vyhlásil Trumanovu doktrínu, kterou konflikt 

označil za boj mezi svobodným lidem a totalitními režimy. (Nálevka 2010: s. 15-16) 

10.3 Budoucnost Německa 

 Jako klíčová pro další vývoj vztahů mezi Západem a Východem se ukázala být 

ekonomická budoucnost Německa. Na začátku roku 1947 se Velká Británie, Francie a 

Spojené státy neúspěšně pokusily o dohodu se Sovětským svazem, a tak nadále nebylo jasné, 

jak se Německo dokáže hospodářsky osamostatnit.
30

 Na základě neúspěšných jednání se 

Spojené státy v polovině roku 1947 rozhodly zabezpečit pomoc poválečné Evropě pomocí 

Marshallova plánu. (Nálevka 2010: s. 15-16) Hlavním záměrem nově vytvořeného plánu byla 

představa znovuzrození a předělání demokratických a ekonomických systémů svobodných 

zemí v Evropě, která měla zajistit bezpečnou ochranu proti hrozbě komunismu. Truman 

uvědomující si sílu Sovětského svazu začal budovat obrannou linii také v rámci 

diplomatických vztahů a podepsal Zákon o národní bezpečnosti.
31

 Stalin si moc dobře 

uvědomoval, že integrace se Západem a naplnění Marshallova plánu znamená to, že se budou 

moci vymanit z jeho moci. Jednal rázně a zakázal státům pod diplomatickým vlivem 

komunismu Marshallův plán přijmout. (Gaddis 2006: s. 39-40) Východní alternativou se stal 

Molotovův plán, který byl v lednu 1949 přetvořen na dobře známou Radu vzájemné 

hospodářské pomoci. Stalinova obrana proti americkému tlaku se finálně potvrdila 
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komunistickým převratem v Československu. V únoru roku 1948 převzali komunisté vládu i 

přes to, že do té doby bylo Československo jedinou zemí, které Sověti povolili demokratický 

systém vlády. (Gaddis 2016: s. 40) Spojené státy na tento vývoj reagovaly jasně. Stalinův 

krok v Československu odstranil i ty poslední známky nesouhlasu s Marshallovým plánem. 

(Miller 2000: s. 19) Dalo by se říci, že Trumanova doktrína a Marshallův plán skončily 

geopolitickým vítězstvím Spojených států, když vedly k ekonomickému zabezpečení států 

západní Evropy, Řecka a Turecka. Řecká armáda vyhrála díky této pomoci občanskou válku 

(Gaddis 2006: s. 44) a italští demokraté vyhráli volby v roce 1948. (Gaddis 2006: s. 146) 

Jedinou, avšak výraznou kaňkou tak zůstala ztráta do té doby demokratického 

Československa. 

 

7: Okupační zóny v Berlíně 

10.4 Berlínská blokáda 

Jak zaznělo již dříve, poválečná situace Německa byla na začátku studené války tou 

nejvíce zásadní věcí. Jednalo se především o již tolikrát zmíněnou hospodářskou samostatnost 

a politickou stabilitu. Tu však naplno neumožňovaly okupační zóny, které však Spojené státy 

a Velká Británie sloučily do bizonie. (Nálevka 2010: s. 36) V lednu se ke sloučeným 

západoněmeckým zónám přidala Francie a vznikla trizonie. (Nálevka 2010: s. 38) V dalších 

krocích pak západní mocnosti nahradily dosavadní měnu německou markou.  

(Nálevka 2010: s. 38) Tento krok byl jednou ze zásadních součástí ekonomické a hospodářské 

přestavby Německa, avšak kroky západních mocností se neobešly bez východní reakce. Tzv. 
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berlínská blokáda se stala jednou z prvních velkých krizí studené války. Tímto krokem 

zabránil Stalin dodávkám jídla a zásob do západního Berlína pozemní cestou, která vedla přes 

sovětské okupační zóny. (Nálevka 2010: s. 39) Západní mocnosti podporované například také 

Kanadou, Austrálií či Novým Zélandem byly nuceny vytvořit letecký most (Nálevka 2010: s. 

39-40), aby mohly materiál a potřebný proviant západnímu Berlínu bez problémů poskytnout. 

V květnu 1949 Stalin v nátlaku ustoupil a blokádu zrušil. Celé období berlínské blokády bylo 

Stalinem využíváno jako masivní propaganda komunistického režimu a snaha o 

osamostatnění východního Berlína. Vše dokazovaly neustálé snahy o změnu politické moci a 

to i za cenu narušování berlínských komunálních voleb. Stejně jako v roce 1946, tak také 

v roce 1948 se komunisté pokusili o převzetí politické moci, a to přes to, že více než tři 

čtvrtiny obyvatel Berlína vyjádřily volební podporu ne-komunistickým stranám. Hlavním 

důvodem odstoupení od blokády však bylo minutí účinkem. Stalin očekával, že západní svět 

nebude mít takové odhodlání čelit síle Sovětského svazu a navíc se proti němu otočila i 

většina západní části Berlína, která ještě více zatoužila po vlastním a samostatném státním 

zřízení. (Nálevka 2010: s. 42) Tyto tendence a celé období berlínské blokády daly základ 

definitivnímu rozdělení Berlína na západní a východní. 

10.5 „Soud“ s mistry světa 

Na chvíli opět odbočíme ke sportovní linii, k příběhu z Československa, který 

výstižně, avšak velmi hořce zobrazuje krutost a nespravedlnost studené války. 

 

Psal se 11. březen 1950 a československá hokejová reprezentace měla před odletem na 

mistrovství světa do Londýna, kde měla obhajovat zlaté medaile. Cesta na mistrovství se však 

značně zkomplikovala, když rozhlasový komentátor a člen výpravy Otakar Procházka 

nedostal britské vízum. Na popud komunistických úřadů a jejich nespokojenosti 

s rozhodnutím britské ambasády bylo hráčům oznámeno, že se účast týmu na hokejovém 

šampionátu na protest ruší. Moravská část týmu odjela znechuceně domů, avšak naneštěstí 

zbytek týmu zamířil do hospody U Herclíků. 

 

Naneštěstí proto, že se zapíjení žalu zvrhlo v protistátní pomluvy a provokace, které 

měly za důsledek zásah StB a zadržení všech přítomných. Následující den byl zadržen i 

Vladimír Kobranov, který odešel ještě před zásahem. Největší absurdum však totalitní 

byrokracie předvedla, když 24. března zadržela Bohumila Modrého. Přestože s provokacemi 
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U Herclíků neměl nic společného a nebyl ani současným členem národního týmu, udělala 

z něj StB umělého šéfa celé aféry.  

 

8: Hospoda U Herclíků 

Hokejisté byli zatčeni, mučeni a poté ve vykonstruovaném procesu neveřejně 

odsouzeni za špionáž a vlastizradu. Od „soudu“ odešli s tresty mezi osmi měsíci až patnácti 

lety. Tři roky vězení dostal dokonce také hostinský Mojmír Ujčík, který byl podle soudu 

vinen neoznámením trestné činnosti. Hrdinové národa strávili kus trestu na Borech a poté byli 

přesunuti do uranových dolů. Nespravedlivě odsouzeným hokejistům udělil milost až 

prezident Antonín Zápotocký v roce 1955. 

 

Teorií proč se komunistický režim postavil proti nevinné provokaci tak tvrdě je 

mnoho. My se však zaměříme na dvě, z pohledu našeho tématu, stěžejní. Tou první mohla být 

obava ze světového zesměšnění komunistické sportovní reprezentace. Komunističtí 

představitelé se v návaznosti na předchozí zkušenost s jinými sportovci obávali, že při 

pořádání mistrovství světa v Londýně zůstane celý tým na Západě natrvalo.   

 

 

9: Členové československé hokejové reprezentace na počátku 50. let 
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Více konspirační, avšak neméně pravděpodobná, se jeví možnost, že byl celý proces 

řízený z Moskvy. Nově se formující rudá hokejová mašina byla pro Sověty 

propagandistickým trumfem a tehdy skvěle hrající Čechoslováci byli nežádoucí konkurencí a 

ohrožovali kult neporazitelnosti týmu východního hegemona, a tudíž bylo nutné se chlapců ze 

středu Evropy zbavit.
32

 

 

Ať už je pravda kdekoli, tato vykonstruovaná aféra dokazuje nejen krutý ráz 50. let 

v Československu, ale především to, že Sovětské represe a snaha kontrolovat vše a všechny 

ve východním bloku překračovaly veškeré meze lidské svobody. Poprvé v historii moderního 

sportu se takto zacházelo z hrdiny a poprvé v období studené války zanechala ideologická 

zaslepenost a touha po moci krutou stopu ve sportovním světě. 
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11 1954-1962 

11.1 Změny v USA 

 Roku 1953 se změnili političtí vůdci obou znesvářených táborů. V lednu nastoupil do 

úřadu Bílého domu Dwight D. Eisenhower, který rozhodl snížit výdaje na obranu o třetinu. 

(LaFeber 1991: s. 194–197) Utlumil tak předchozí důraz Trumana právě na toto odvětví. 

V následujících letech se kromě strategie investic změnila také strategie vojenská. Spojené 

státy začaly spíše než na hrozbu kvantitou arsenálu spoléhat na hrozbu soupeřům pomocí 

jaderných zbraní. 

11.2 Smrt Stalina a Chruščov 

Stalin umírá a Sovětský svaz se musel připravit na „nové“ pořádky. Moci se ujal 

Nikita Sergejevič Chruščov. Ještě před svým nástupem na stupínek nejvyšší nechal popravit 

Lavrentije Pavloviče Beriju a odsunul do pozadí Georgije Malenkova a Vjačeslava Molotova. 

Jeho největší stopou do moderních dějin byl projev zvaný „Kult osobnosti a jeho důsledky“. 

V tomto projevu, který pronesl 25. února na XX. sjezdu KSSS, odhalil a odsoudil všechny 

Stalinovy zločiny. (Nálevka 2010: s. 74) Projev odstartoval proces destalinizace, který měl za 

cíl omezit všechny negativní důsledky Stalinovy vlády. Například v Německé demokratické 

republice vedla jeho smrt k povstání. I přes to, že se Chruščov od Stalina distancoval, jeho 

vláda, strategie a ideologie nebyly o nic méně kruté a sebevědomé. Sovětský svaz v něm 

nalezl dalšího silného až fanatického vůdce. Své přesvědčení o správnosti svých kroků 

potvrdil hned při prvním přijímání velvyslanců západních zemí na polské ambasádě 

v Moskvě. 18. listopadu 1956 k nim pronesl: „Ať se vám to líbí nebo ne, dějiny jsou na naší 

straně. Pohřbíme vás.“
33

 Později sdělil, že nemluvil o jaderné válce, ale spíše o historicky 

předurčeném vítězství komunismu nad kapitalismem. Ve svých výrocích nepolevoval ani 

v situacích, kdy Sovětský svaz jasně zaostával za Spojenými státy. Tvrdil, že během jednoho 

desetiletí se rozdíly smažou a během dvou desetiletí zůstanou kapitalistické země pod jeho 

úrovní. (Gaddis 2006: s. 82)  

11.3 Sovětská mašina poprvé zasahuje  

Šampionát roku 1954 byl první důležitým milníkem hokejové historie a je považován 

za zlomový hned z několika důvodů. Přestože se bavíme o sportu v období studené války, kde 
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hlavní soupeře představují Spojené státy a Sovětský svaz, v hokeji nám často západní svět 

reprezentuje jiná severoamerická země. Kanada není výrazným účastníkem diplomatických a 

vojenských bitev, přestože západní svět výrazně podporuje, ale při kláních na ledě byla do té 

doby a ještě dlouho poté výrazným bojovníkem Západu. Od roku 1920 do roku 1954 nemohl 

nadvládu Kanady nikdo zpochybnit, vždyť ztratila pouze dvě významná vítězství. Se 

Spojenými státy v roce 1933 a s Velkou Británií na olympijských hrách v roce 1936. 

  

10: Sovětský hokejový tým v roce 1954 

Do březnového šampionátu ve švédském Stockholmu tak nikdo nepochyboval o tom, 

že severoamerické země hokeji vládnou. Jenomže přišel zlom a nejspíše počátek studené 

války na poli hokejovém. Sovětský svaz začal hrát hokej v roce 1946, začal ho hrát po 

kanadském vzoru, avšak přidal něco navíc, co nikdy nikdo předtím neviděl. O osm let později 

již měl svět spočinout v údivu nad tím, co odstartovalo začátek sovětské mašiny. 

V prvním zápase poráží Sborná s lehkostí 7:1 Finsko, posléze vyřazuje Norsko a 

poráží západní Německo. Mnozí tvrdili, že až Čechoslováci odpovídají skutečné výzvě, ale 

svět byl v šoku, když si s nimi Sověti poradili s naprostým přehledem a zvítězili 5:2. 

Švýcarsko také podlehlo a rozjetá mašina se poté musela smířit s remízou s domácím 

Švédskem. Sovětský svaz procházel turnajem s nevídanou elegancí, nicméně tu byla Kanada, 

která vyhrála všech šest zápasů, a její nespornou dominanci podtrhovalo skóre 57:5. Vše 

směřovalo k jedinému zápasu, ve kterém stačila Kanadě remíza, a Sověti potřebovali 

k ověnčení zlatem vítězství.  

Kanada byla jako doposud vždy reprezentována klubovým týmem. V roce 1954 to byl 

tým East York Lyndhursts, vedený Greg Curriem. Naproti tomu byl Sovětský tým složen ze 

17 nejlepších hráčů v zemi, a ačkoli bylo mistrovství světa ve Stockholmu jejich prvním 

mezinárodním turnajem, byli nepřemožitelní. Na soupeře vlétli a okamžitě odskočili do 

pohodlného vedení. Ve druhé třetině ještě přidali a utnuli tak všechny kanadské naděje na 
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návrat do zápasu. Výsledek byl šokující. Na konečné tabuli svítilo 7:2 pro Sověty a ti si 

vytoužené zlato odvezli hned na první pokus. 

7. března 1954 se zcela změnil obraz sportovního světa a hokej se stal novým 

prostředkem bitvy. Protože nadvláda severní Ameriky skončila a do hry vstoupila nová síla. 

Nebyl to Sovětský svaz, byla to sovětská mašina.  

Tento šampionát nebyl pouze impozantním vítězstvím nováčka, ale především se stal 

prvním rovnocenným hokejovým soutěžením se zeměmi za oceánem. V severní Americe 

vzbudil tento „šok“ ještě větší zájem o hru a vedl nejen kanadský, ale i další týmy k tomu, že 

na každou soutěž vysílali ten nejlepší tým. Začala nová éra světového hokeje. 

Avšak začíná také nová éra sportovního soupeření. Sovětský svaz poprvé naplno 

ukázal svoji sílu a jeho nečekaná nadvláda byla hbitě využita sovětskou diplomacií 

k neutuchající propagandě. Protože to byla právě síla kultu nepřemožitelnosti sportovců, která 

dávala Sovětům pocit sounáležitosti, hrdosti a především všechny obyvatele Svazu 

usvědčovala o správnosti ideologie, protože sportovci a především hokejisté byli vykreslováni 

jako nejsilnější zastánci komunistické myšlenky a symboly boje proti kapitalismu. 

11.4 Varšavská smlouva 

Přestože se Stalinova smrt stala jakýmsi faktorem uvolnění napětí mezi Západem a 

Východem, Evropa a okolí správních systémů Sovětského svazu byly stále nestabilní. Systém 

vzájemné hospodářské pomoci, který Sovětský svaz zavedl v roce 1949, byl tak v roce 1955 

potvrzen formálním paktem zahrnujícím jak hospodářskou, tak vojenskou a politickou pomoc 

Varšavskou smlouvou. (Nálevka 2010: s. 70) Tento pakt měl později zásadní vliv na vývoj 

států ve střední a východní Evropě. 

11.5 První rudé zlato pod olympijskými kruhy 

Jako nový a právoplatný vládce hokejového a sportovního světa se Sovětský svaz 

ukázal hned na následující olympiádě v italském městě Cortina d'Ampezzo, na které získali 

Sověti své první olympijské zlato, a nikdo nebyl na pochybách o tom, že rudá mašina bude 

ještě chvíli skvěle fungovat. 

Když Sověti zvítězili na svém prvním světovém šampionátu, šokovali celý hokejový 

svět, ale před olympijským turnajem v roce 1956 se žádné další sovětské vítězství nečekalo. I 

z toho důvodu, že kanadský výběr dobyl o rok dříve titul světových šampionů zpět. I přes to, 
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že se vůči výkonům sovětů stavěli odborníci spíše skepticky, souboj s Kanadou jako 

zástupcem severní Ameriky poprvé přinášel opravdový náboj sportovních klání studené 

války, a to také díky tomu, že - jak se později ukázalo - na scénu vstoupili i jiní. 

 

11: Sovětský hokejový tým slaví své první olympijské zlato 

Sovětský svaz, který disponoval kádrem složeným z většiny účastníků minulých dvou 

světových šampionátů, byl jistě považován za favorita, ale Kanada, za kterou byl v pozici 

brankáře mimo jiné otec slavného Martina Brodeura, byla stále kolébkou a svatyní hokeje. 

Oba týmy si vedly v základní části skvěle a rozdíly se začaly projevovat až v závěrečné části 

turnaje. Sověti začali „rutinní“ výhrou nad Švédy (4:1), zničili Němce (8:0) a když v těžkém 

zápase porazili Československo (7:4) a vynulovali Spojené státy (4:0), byla cesta za zlatou 

medailí více než jasná. O to více se první olympijské sovětské zlato rýsovalo poté, když 

Spojené státy šokovaly Kanadu poměrem 4:1. Nicméně stejně došlo na očekávaný zlatý 

zápas. Pod otevřeným nebem byly jasně rozdané karty. Kanadské vítězství znamenalo jisté 

stříbro a možné zlato. Sovětská prohra znamenala, že na východ poputuje bronz. 

Jako mnohokrát se hlavním hrdinou stal gólman. Je s podivem, jak důležitou roli 

strážci tří tyčí hráli, když se podíváme na jejich vybavení a hlavně jejich bezpečí, které bylo 

v těchto letech prakticky nulové. Sovětský Puchkov byl nepřekonatelný. Kanada dominovala 

celý zápas, ale nebyla schopná procpat za bezchybně chytajícího Puchkova ani jednu střelu. O 

to větší zklamání na střídačce Severoameričanů nastalo, když Sověti dvěma rychlými akcemi 

pohřbily všechny jejich naděje. Vítězství Sborné 2:0 bylo sice těsné, ale to jediné a poslední, 

co tým z východního bloku potřeboval k prvnímu olympijskému zlatu. Na Kanadu zbyl bronz. 

Bronz byl pro kanadský výběr nejhorším umístěním od roku 1920 a první olympijská 

medaile odstartovala éru nadvlády ruské Sborné, která až na výjimky trvala dalších 30 let. A 



 

36 
 

co se týče olympijských turnajů, tak kromě dvou pro nás zásadních momentů sportovní 

historie ovládl Sovětský svaz všechny až do roku 1992. 

Co nás však v kontextu souboje o zlato zajímá nejvíce je boj, který se odehrál mezi 

jinými dvěma týmy, mezi Spojenými státy a Československem. Americké vítězství 9:4 

znamenalo stříbrnou radost pro výběr hvězd a pruhů a první výrazný úspěch pro tým, který 

měl o čtyři roky později celý svět přesvědčit o tom, že hokej umí zázraky.  

Své růžky na povrch sice vystrkují Američané, ale nadále pokračuje nadvláda ruské 

Sborné. Rusové byli na olympiádě vůbec poprvé a ihned ovládli celý turnaj. Nikdo nechápal, 

jak se mohli nováčci tak rychle adaptovat a svět vytušil, že i díky tomu, že se Sovětský svaz 

zařadil po bok Kanady, USA a dalších hokejových velmocí, stává se hokej daleko více 

soutěživým a je možné, že v něm v nejbližších letech začne svět vidět nový zdroj 

mocenského, kulturního a sociálního boje. Nejvíce však ve vztahu ke studené válce potěší, že 

hry v Cortině roku 1956 byly jedny z mála, které nebyly poznamenány žádným politickým 

bojkotem. 

11.6 Maďarské povstání 

Chruščov měl za cíl sesadit z funkcí všechny politické špičky východní Evropy, které 

s ním jakkoli nesouhlasily a neměly stejný pohled na vedení východního bloku. V roce 1956 

se zasadil o sesazení Mátyáse Rákosiho, který se otevřeně hlásil ke stalinistické politice. 

(Nálevka 2000: s. 24) V reakci na tyto události proběhlo v Maďarsku tzv. maďarské povstání, 

které mělo za cíl rozpustit tajnou polici, opustit Varšavskou smlouvu a navrátit systém 

svobodných voleb. Tyto kroky byly pro Chruščova nepřijatelné a Sovětský svaz se rozhodl 

pro invazi do Maďarska a povstání bylo krutě potlačeno. (Gaddis 2006: s. 103) Na dvacet tisíc 

Maďarů bylo zabito, tisíce dalších zatčeno a deportováno do Sovětského svazu, na dvě stě 

tisíc uteklo ze země a vůdce povstání Imre Nagy byl spolu s dalšími stoupenci po táhlých 

soudních procesech popraven. (Gaddis 2006: s. 103) Tvrdý zásah Sovětského svazu proti 

maďarskému povstání byl šokem jak pro komunistickou, tak pro kapitalistickou veřejnost a 

komunisté tímto krokem ztratili mnoho příznivců mimo východní blok. 
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12: Zničení Stalinovy sochy jako symbol Maďarského povstání 

11.7 Melbourne ve stínu okupace 

Olympijské hry v australském Melbourne byly vzhledem ke svému načasování přímo 

ovlivněny událostmi v Maďarsku. Na protest proti sovětskému zásahu nepřicestovali 

sportovci Švýcarska, Španělska a Nizozemí. Bojkot se však netýkal pouze situace v Evropě. 

Proti izraelské anexi suezského průplavu se zase her nezúčastnily výpravy Egypta, Iráku a 

Libanonu. Poslední, ale nejspíše největší geopolitickou kaňkou se stal odjezd čínské výpravy. 

Stalo se tak na protest proti účasti Thaj-wanu, který chtěla čínská diplomacie z her vyloučit. 

Významný byl tento akt také vzhledem k tomu, že po dřívějším odjezdu a tuzemských 

diskuzích se Čína v roce 1958 rozhodla vystoupit z Mezinárodního olympijského výboru. 

 

13: Oficiální plakát her v Melbourne 
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Vraťme se však k reakci na maďarské povstání. Tento represivní zásah a politická 

situace neovlivnily pouze počet účastníků, ale také samotné soutěže. Nejvýraznější konflikt 

nastal při zápase Maďarsko - Sovětský svaz ve vodním pólu. Utkání se za stavu 4:0 pro 

Maďary zvrhlo v hromadnou bitku a muselo být přerušeno.  

Stejně jako na všech sportovních akcích konaných mimo východní blok se ani 

australským hrám nevyhnula vlna emigrace. Více než čtyřicet maďarských sportovců se 

odmítlo vrátit do okupované vlasti a československá výprava se kvůli obavám politických 

špiček musela do Melbourne dopravit lodí a vlakem přes území Sovětského svazu. 

V průběhu těchto her se poprvé naplno projevily geopolitické zásahy do fungování 

jiných zemí, ať už evropských či zemí Třetího světa. Bojkot byl opět větší než u soutěží 

předchozích a vzhledem k tomu, že se politika promítla i na sportovní pole, dalo by se říci, že 

studená válka poprvé přímo ovlivňovala i dění na hřišti, nejen mimo něj. 

11.8 Neuznaný zázrak 

Změny po šampionátu ve Stockholmu se naplno projevily v olympijském roce 1960. 

Ve Squaw Valley totiž do světového hokeje poprvé výrazně promluvil výběr domácích 

Spojených států. Okamžik, který byl podobný tomu, který následoval za dvacet let v Lake 

Placid. Nenechme se mýlit chytlavým označením „zázrak na ledě“, ale vítězství z roku 1960 

se může přinejmenším herním výkonem tomu památnému z roku 1980 rovnat. Historický 

úspěch hokejistů hvězd a pruhů byl sice zasazen do krizové doby studené války, ale jeho 

hlavní síla spočívala v tom, že tým USA musel tentokrát porazit nejen Sovětský svaz, ale také 

další tři nejlepší státy hokejového světa - Kanadu, Československo a Švédsko. 

Avšak není divu, že příběh roku 1960 je hluboce pohřben v propadlišti dějin. V té 

době totiž daleko více svět zajímaly jiné věci než sport a televizní kanály se sportu věnovaly 

maximálně v lehkém shrnutí nejdůležitějších událostí dne, tedy nejvíce patnáct minut denně.  

Jediným opravdu významným a ostře sledovaným zápasem mezi Spojenými státy a 

Sovětským svazem byl tehdy ten diplomatický. Tenzi ve světě potrhl už začátek her, kdy se 

přes čtyřicet východoněmeckých novinářů, trenérů a členů realizačních týmů nedostalo přes 

letištní kontrolu, protože „nebyli vítáni jako cizí komunisté.“
34

 A pokud byste přeci jen čekali 

nějaký větší mediální zájem, za vše mluví titulní strana magazínu Times z 21. února (hry 
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začaly 18. února), na které je fotografie nukleární rakety a atomového hřibu. Nic 

nenasvědčovalo tomu, že by toto období mohlo přinést i radost v podobě sportovního štěstí. 

Vraťme se však zpět k hokeji. Ústřední postavou pro americký výběr byl trenér John 

P. Riley Jr., který zcela změnil pohled na americký hokejový tým do té doby mnohými 

považovaný jen za „bandu kovbojů“. Riley se rozhodl, že pokud není možné porazit Sověty a 

Kanaďany hokejovým umem, musí to jít psychologicky a hlavně fyzicky. I přesto, že byl 

Riley bývalý voják a věděl, jak vyhrát bitvu a tým nejlépe připravit po fyzické stránce, 

americká společnost týmu nevěřila a považovala ho za bandu nedisciplinovaných nehokejistů. 

Tým z roku 1960 si před turnajem vysloužil dokonce označení nejhorší tým americké historie. 

Mediím se v tomto směru nelze divit, vždyť poslední měření sil se Sovětským svazem 

dopadlo porážkou 1:18. 

Přestože Sověti od roku 1954 světovému hokeji skoro nepřetržitě vládli, hlavním 

favoritem turnaje byla Kanada, která se chystala oplatit Sovětům potupu z předchozích her. 

Hokejový turnaj tedy sliboval velkolepou podívanou plnou touhy jak po pomstě, tak po 

vyvrácení nedůvěry. Kdo však čekal velký mediální zájem, byl na omylu. Týdny těšně před 

olympiádou byste při čtení amerických plátků ani nezjistili, že nějaké hry budou, natož že se 

konají ve Spojených státech. Důkazem nechť je sportovní sekce magazínu Times, na které se 

den před zahajovacím ceremoniálem více řešil americký fotbal než blížící se svátek sportu. 

Ale jak tomu ve sportu bývá, ani mediální nezájem, ani světová diplomatická krize, 

ani propaganda nedokážou porazit odhodlání sportovců předvést co možná nejlepší výkon. 

Geopolitická stránka věci zůstala za zdmi her. „Hráli jsme proti Rusům tolikrát za posledních 

pár let, že jsme je všechny dobře znali. Byli to normální kluci. Seděli a kecali o hokeji a 

holkách, stejně jako my. Ani slovo o komunismu,“ uvedl později člen amerického týmu Bob 

Cleary. Jeho bratr Bill měl o pohledu sportovce na mediální propagandu také jasno. „Byli to 

super kluci. Nebyli to zlobři, na které nás připravovali. Prostě seděli a kecali. Když jsme pak 

přišli do lobby, dělali sice, že nás neznají, ale to protože jednoduše museli.“
35

 Rozdílný názor 

však stále panoval v americké společnosti. Po zahajovacím ceremoniálu, kde Sověti nastoupili 

v tmavě šedivých soupravách a typických pokrývkách hlavy, americká média psala o „Bandě, 
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která vypadá jako velmi dobře vycvičená skupina komunistů, která každou chvíli reportuje 

moskevskému kongresu“
36

 

Co se týče herního systému a stylu hokeje, Sověti hráli jako vždy. Dynamicky, rychle, 

skvěle se doplňovali a především skvěle plnili taktické pokyny trenérů. Fungovali jako stroj a 

místy se zdálo, že věří více systému hry, než sami sobě. A Američané? Byli bezesporu nejlépe 

fyzicky připraveným týmem turnaje. Vyčerpávající kempy, hodiny drilu v posilovně, 

bezpočet sprintů jak na ledě, tak na suchu. To vše a mnoho dalšího byl výsledek armádní 

přípravy kouče Rileyho. Riley spoléhal na to, že dokonalá fyzická příprava vykompenzuje 

nedostatek technické zdatnosti. 

Je dobré se pozastavit také nad debatou, která už nějakou dobu probíhala v zákulisí. 

Kauza amatéři vs. profesionálové, která později velmi závažně ovlivnila dění ve světovém 

hokeji. Kanaďané a Američané stále trvali na tom, že budou na mistrovství světa a olympijské 

hry posílat amatérské nebo univerzitní hokejisty. Nejspíše z přesvědčení, že pokud by vyslali 

výběr složený z hráčů NHL, turnaj by neměl smysl. O tom, že to není zcela pravda, se měli 

přesvědčit za pár let, ale o tom až později. Naproti tomu Sověti posílali „profesionály“. Proč 

v uvozovkách? Přestože byli všichni hráči Sovětského svazu zaměstnanci a tedy amatéři, byli 

Severoameričané přesvědčeni, že tomu tak je pouze na papíře a tuto skutečnost hráčům 

z Východu rádi připomínali. 

  

14: Titulek novin po nečekané výhře Spojených států 

Američané začali turnaj ve velkém stylu. Porazili Československo 7:4, Australany 

12:1 a postoupili do finálové fáze. Poté přestříleli jednoho z největších favoritů Švédsko 

poměrem 6:3. Následovala rutinní výhra nad Němci a vše nasvědčovalo tomu, že ta nejtěžší 
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zkouška přijde hned v dalším zápase proti Kanadě. Na konečném vítězství 2:1 měl největší 

zásluhu brankář Jack McCartan, který kryl 39 ze 40 střel a později byl vyhlášen nejlepším 

brankářem turnaje. Po tak kvalitních výkonech byla cesta za celkovým vítězstvím otevřená a 

Spojené státy měly vše ve svých rukou, ale v cestě stála sovětská mašina. 

Když přišel den zápasu, na stadionu ho sledovalo deset tisíc lidí. Publikum bylo 

hlučné a silně zaujaté. Američané byli odhodláni ukázat Sovětům, že nejsou jen „banda 

kovbojů“, naproti tomu Sovětský svaz byl přesvědčen, že to bude jen další vítězství. 

Bill Cleary otevřel skóre, ale trvalo jen padesát devět vteřin, než přišla sovětská 

odpověď. O pět minut později již Sověti vedli a Američany jasně přehrávali. Částečně také 

díky kyslíkovým bombám, v té době legálním, o kterých však trenér Riley nevěděl a se svojí 

povahou by s nimi zřejmě ani nekalkuloval. Zbytek zápasu však patřil týmu Spojených států. 

Nepřekonatelný McCartan a vyrovnávací gól Billyho Christiana uzavřely druhou třetinu. 

Patnáct minut do konce zápasu neudržel gólman Puchkov další střelu Christiana a ten dostal 

dorážkou Američany do vedení. I přes neskutečný tlak Sovětů zůstal McCartan nepřekonán a 

konečná siréna rozpoutala neskutečnou euforii. Fanoušci se objímali, skákali a Sovětský tým 

zůstal stát beze slov. V zápětí však hráči Východu ukázali sportovního ducha. Rozjeli se 

směrem k Američanům a gratulovali jim k vítězství. 

Z americké šatny znělo jen: „Dokázali jsme to! Porazili jsme Sověty! Porazili jsme 

Sověty! „Byla to největší výhra mého života,“ řekl Bill Cleary. Ruská šatna byla zavřená, pro 

všechny bez výjimky. Mimo šatnu mluvil jen sovětský ministr sportu Nikolai Romonov: 

„Možná bychom vyhráli na neutrální půdě, ale oni tu měli tu největší možnou podporu.“
37

 

Američané stále slavili, když se v šatně objevila nečekaná návštěva, ruský trenér 

Anatoli Tarasov. Udělal něco, co nikdo nečekal, se slzami v očích políbil trenéra Rileyho na 

tvář. To však nebylo vše. Další den, hráli Američané s Čechoslováky a rozhodovalo se i o 

dalším pořadí. Československo vedlo po dvou třetinách 4:3. Mezi třetinami se však znovu 

objevil nečekaný host. Sovětský hokejista Nikolai Sologubov přišel s nečekanou radou. 

„Použijte kyslíkové bomby.“
38

 Více než o přátelství a sportovní fair play tu však šlo o radu ve 

prospěch Sovětů. Protože kdyby Čechoslováci vyhráli a Kanaďané Sověty porazili, odjela by 

Sborná bez medaile. Což by s nadsázkou mohlo pro hráče Východního hegemona znamenat 
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nedobrovolný výlet na Sibiř. Rileyho tým poslechl. Nebyl to však povolený doping, který ve 

třetí třetině rozhodl. Byla to Rileyho fyzická příprava, která ve třetí třetině převálcovala 

Československo 6:0. Poměr střel 19:1 ve prospěch Spojených států a první zlatá medaile 

v americké hokejové historii. 

Pokud byste čekali nějaké oslavy a pozvání na nejvyšší příčky, byli byste na omylu. I 

díky politické a napjaté situaci mezi Západem a Východem se praví šampióni pozvání do 

Bílého domu nedočkali. Ani žádná větší pozornost, nic takového, sláva největšího vítězství 

v dosavadních sportovních dějinách Spojených států trvala maximálně týden. Avšak stopu 

zanechal první zázrak velkou, především v aktérech samotných. Jeden ze strůjců vítězství a 

jeden z nejproduktivnějších hráčů turnaje Bill Cleary později prohlásil: „S tím, co vím teď, 

můžu s klidem říci, že ani deset Stanley cupů nevyváží ten pocit jít v olympijském průvodu“
39

 

To, jak byli nečekaní zlatí hoši uctíváni, opět poukazuje na to, že pohled americké 

společnosti na sportovce a zvláště hokejisty byl zcela odlišný než ten sovětský. Američané 

měli NHL, profesionály a všeobecně známou zálibu pro jiné sporty než byl právě ten ledový. 

Výběry pro mistrovství světa a olympiády tvořili většinou amatérští hráči a studenti 

z univerzitních lig. Tento styl a přístup dlouho nepřinášel žádný úspěch, až do teď. Zásadní 

pro vývoj vztahu hokeje a studené války byly tyto hry především proto, že si Američané 

poprvé naplno uvědomili, že také hokej se může stát nástrojem boje a začali se více soustředit 

na podporu svého systému a také na obraz amerického sportovce jako reprezentanta americké 

demokracie a západního kapitalismu. Naopak Sověti ještě více přitvrdili ve svém armádním 

stylu hry, aby celému světu opět dokázali, že jsou hokejovou jedničkou. Minimálně na úrovni 

olympijských her se jim cíl povedlo naplnit více než uspokojivě, protože to bylo až do roku 

1980 naposledy, kdy Sovětský svaz nezískal olympijské zlato. 

Ve spojení sportovních událostí a studené války se tento turnaj může zdát 

bezvýznamný, stejně jako se bezvýznamný zdál i médiím a široké veřejnosti. Ale bylo to 

vůbec poprvé, kdy hokejovou bitvu o zlato svedly přímo dva hlavní politicky znepřátelené 

tábory. Nehledě na to, že dva roky po prvním, ale neuznaném zázraku na ledě zdárně skončila 

nukleární raketová krize a svět se uchránil před svou zkázou. Dalo by se tedy říci, dva zázraky 

v jednom? 
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11.9 Druhá Berlínská krize 

Po berlínské blokádě roku 1949 se dá berlínská krize v roce 1961 považovat za další 

významnou událost studené války a poválečného vývoje Evropy. Po rozdělení Německa na 

západní a východní zakázal Sovětský svaz legální emigraci východních Němců do západního 

Berlína, avšak mnoho Němců z východu emigrovalo do západního Německa díky otevřeným 

hranicím mezi oběma státy uprostřed města. Možnost emigrace i přes její zákaz vyústila 

v masivní odliv elit a vyšší třídy do západního Německa. Do roku 1961 emigrovalo přes tři 

miliony východních Němců. Chruščov této masivní vlně zprvu nevěnoval pozornost. Byl 

přesvědčen, že úroveň života ve východním Německu se brzy vyrovná té na západě země. 

Sám se hojně snažil o to, aby „německá otázka“ zůstala co nejvíce otevřená a aby bylo možné 

díky ní probírat další témata. Zprvu akademická debata o budoucím vývoji vztahů se zdárně 

stočila na budoucnost Německa. Diskuse se však minuly pozitivním účinkem a nenaplnily se 

plány a přání ani jedné ze stran. (Nálevka 2010: s. 104-105) A tak nechal Chruščov v srpnu 

roku 1961 vztyčit ostnatý drát na hranici mezi oběma státy a tato pomyslná hranice byla 

později rozšířena o nechvalně známou Berlínskou zeď. Tímto krokem Sověti definitivně, i 

když násilně, zastavili emigraci. (Nálevka 2010: s. 108-109)  

 

15: Stavba Berlínské zdi 

11.10 Zátoka sviní a Kubánská krize 

Další důležitý zlom ve vývoji studené války nastal na území Střední Ameriky, na 

Kubě. 1. ledna 1959 se moci chopilo Hnutí 26. července poté, co svrhlo prezidenta Fulgencia 

Batistu. Diktátorský režim Bautisty ztratil podporu Eisenhowerovy vlády, což pomohlo 



 

44 
 

guerillovému hnutí pod vedením Fidela Castra dostat se k moci.
40

 Vztahy mezi Spojenými 

státy a novým kubánským režimem fungovaly zprvu dobře, avšak sám Eisenhower se 

s Castrem záměrně nesetkal při jeho cestě do Washingtonu, a tak se nový kubánský vůdce 

setkal s viceprezidentem Nixonem. (Blumberg 1995: s. 23-24) Diplomatická jednání 

nenaznačila, zda je Castro zastáncem komunistické ideologie, ale s čím nebyli zástupci 

americké diplomacie spokojeni ještě více, byla Castrova snaha o větší ekonomickou 

nezávislost Kuby na Spojených státech. Vztahy Spojených států (tehdy již pod novým 

prezidentem J. F. Kennedym) a Kuby se definitivně narušily po neúspěšné invazi CIA 

v Zátoce sviní. Castro v obavě před dalšími vojenskými operacemi ze strany Spojených států 

požádal o pomoc Sovětský svaz. Jak se později ukáže, spojenectví Kuby a Sovětského svazu 

se výrazně podepsalo na dalším vývoji kubánsko-amerických vztahů. (Blumberg 1995: s. 23-

24) 

I přes neúspěšnou invazi v Zátoce sviní a Castrovu podporu ze strany Sovětů se 

Spojené státy stále snažily o sesazení jeho vlády. Úsilí a naděje Američanů na změnu 

politického systému na komunistické Kubě byly vkládány do projektu nazvaného příhodně 

Kubánský. Ten probíhal od roku 1961, ale v roce 1962 byl vyzrazen a Chruščov v reakci na 

něj začal plánovat umístění sovětských jaderných raket na kubánské území. (Blumberg 1995: 

s. 23-24) Prezident Kennedy reagoval okamžitou námořní blokádou Kuby a dal Chruščovovi 

ultimátum na odstranění jadernách raket. Sovětský vůdce nakonec ustoupil a zbraně odstranil. 

To vše za podmínky, že se Spojené státy už nikdy nepokusí Kubu napadnout. (Gaddis 2006: s. 

78) V období kubánské krize byl svět blíže jaderné válce než kdykoli v předešlé historii. Bylo 

to dáno hlavně tím, že mocnosti k budování jaderného napětí využívaly doktrínu zaručeného 

vzájemného zničení, která by zničila jak útočící, tak bránící se stranu, což by postupem času 

jistě vedlo k nevyhnutelnému rozkladu celého světa. (Gaddis 2006: s. 80) V roce 1964 došlo 

k dalšímu milníku studené války, nejspíše k jednomu z nejvíce kritických momentů historie 

tohoto geopolitického konfliktu. I přes to, že by se mohlo zdát, že krize skončila vítězstvím 

pro oba tábory a především pro celý svět, nemělo to příznivý dopad na obraz postoje a moci 

obou mocností a hlavně jejich hlavních vůdců. Kennedy zaplatil životem při atentátu 

v Dallasu a Chruščov byl posléze odvolán. Americká veřejnost se ostře obrátila proti nepřímé 

podpoře Castrova režimu a Chruščov zaplatil za uraženou hrdost ruské armády. (Nálevka 

2010: s. 120-121) 
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16: Neúspěšný výsadek kubánských emigrantů zadržených Castrovými jednotkami po fiasku v Zátoce sviní 

Toto období studené války můžeme označit za období boje o politický vliv, které svět 

přivedlo až na pokraj totálního zničení. Obě soupeřící strany se snažily získat co největší 

územní vliv a uzavřít co nejvíce spojenectví na strategických místech. Často tvrdé kroky, 

které strany učinily, se dají připisovat nejen ideologii, povaze vůdců či stupňování vojenského 

napětí, ale také, a to především, nucené reakci na vývoj v dané situaci. Často pouhé minuty 

rozhodovaly o dalším vývoji světa, a v tomto bodě je nutné říci, že lidstvo přežilo svou první 

klinickou smrt. 

 

17: Dobová kresba zobrazující Kubánskou raketovou krizi 
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12 1963-1978 

12.1 Détente 

V období šedesátých a sedmdesátých let se ve vývoji konfliktu studené války zásadně 

mění pozice mocností a rozložení hospodářské síly ve světě. Ten již není rozdělen na dva 

jasně odlišné tábory, ale i ostatní státy začínají ekonomicky sílit. Jsou to především západní 

státy Evropy a Japonsko, které se s poválečným obdobím vypořádaly velice rychle a 

v poválečných letech si dokázaly udržet stabilní ekonomický růst a vývojem své ekonomiky a 

stavu společnosti se postupně přibližovaly životní a hospodářské úrovni Spojených států. 

Opakem pro rychle se rozvíjející západní Evropu a asijského tygra se stal Sovětský svaz a 

státy východního bloku, které od 50. let nadále hospodářsky a sociálně stagnovaly. 

V souvislosti s hospodářskou situací Sovětského svazu, ropnou krizí roku 1973 a stále 

se zvyšujícím vlivem organizací OPEC a Hnutí nezúčastněných států se slabší státy stále více 

distancovaly od dvou hlavních mocností a snažily se odolat či vymanit z jejich vlivu. V reakci 

na období ekonomické stagnace a hlubokou krizi domácího hospodářství se vůdci Sovětského 

svazu poprvé rozhodli využívat politiku détente.
41

 V těžkých časech tedy sáhli 

k diplomatickému směřování řešení konfliktu a snižování všeobecného napětí mezi Západem 

a Východem. 

12.2 Srpen 68 v Československu 

Problémy východního bloku začaly nabývat kromě hospodářských také geopolitických 

rozměrů. V samém srdci Evropy, avšak stále ve sféře východního vlivu, se roku 1968 rozjelo 

tzv. Pražské jaro. Pražským jarem označujeme období postupného politického uvolňování 

v Československu. Pomocí reforem a nového pohledu na socialismus se zástupci politických 

elit snažili o demokratizaci své země. Během tohoto období se zvedla svoboda tisku, slova a 

pohybu osob. (Nálevka 2010: s. 136-137) Stále více se uvažovalo o formě vlády více stran, 

byla omezována pozice tajné policie a dokonce se přemýšlelo i o odstoupení od Varšavské 

smlouvy.
42

 Avšak stejně jako v 50. letech v Maďarsku, ani v Československu na sebe 

nenechala odpověď silnějšího pána v podobě Sovětského svazu dlouho čekat. V reakci na 

uvolnění politické a společenské atmosféry vpadla v srpnu téhož roku sovětská armáda spolu 

s dalšími vojsky Varšavské smlouvy na československé území. I když nebyla tak tvrdá jako ta 

                                                           
41

Détente je termín pocházející z francouzštiny a znamená uvolnění napětí; původně šlo o výraz z žargonu 

diplomatů staré školy, v mezinárodní politice byl používán přibližně od roku 1970 především ve spojitosti s 

diplomatickou snahou o snižování napětí mezi Sovětským svazem, Spojenými státy a Čínou. 
42

Akční program KSČ. Totalita.cz (online:http://www.totalita.cz/vysvetlivky/akcni_prg68.php) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
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maďarská, invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa odsoudil nejen celý západní 

svět, ale také Jugoslávie, Rumunsko, Čína, a dokonce i některé komunistické frakce mimo 

Sovětský svaz. (Gaddis 2006: s. 138) 

 

18: Protesty v Československu po invazi vojsk Varšavské smlouvy 

12.3 Lvi, kterým přál „celý“ západní svět 

Hlavním tématem mé práce je souboj mezi mocnostmi Západu a Východu, mezi 

Spojenými státy a Sovětským svazem, mezi demokracií a komunismem, a to vše se přenášelo 

také do mnou dosud popsaných hokejových zápasů. Nicméně v březnu roku 1969 se odehrály 

dvě hokejové bitvy, které se dají bez jakéhokoli zabarvení označit jako nejvíce emočně 

vypjaté a politicky ovlivněné v celé historii mezinárodního hokeje.  

Z hlediska studené války ostře sledované souboje dosud sváděly pouze Spojené státy, 

Kanada a Sovětský svaz, ale události srpna roku 1968 v Československu zavinily to, že celý 

svět sledoval pouze zemi v srdci Evropy. Nikdy nemůže pochybovat o tom, že právě dva 

zápasy Sovětské Sborné a Československých lvů přenesli mistrovství světa na zcela jiný 

rozměr. Sověti vzali Čechům a Slovákům v srpnu předešlého roku naději na lepší zítřky a 

okupací zamezili rozvoj socialismu s lidskou tváří a potlačili Pražské jaro. Pod dojmem těchto 

událostí se 21. března a 28. března 1969 odehrály ve Stockholmu dvě památné bitvy, které 

Československo prostě nemohlo prohrát. 

Silná nenávist vůči Sovětům byla cítit všude. Celý svět se nelibě vyjadřoval k okupaci 

Československa, a tak nebylo divu, že silná podpora zněla nejen z domova, ale také ze 
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zahraničí. Kapitán týmu Josef Golonka se k napětí, které by se dalo krájet, vyjádřil jasně: 

„Řekli jsme si, že na ledě klidně umřeme, ale musíme je porazit. Když jsme přijeli do 

Stockholmu, dostali jsme stovky dopisů od fanoušků. Všechny zněly jasně. Porazte Sověty, 

nemusíte ani nikoho jiného, jen porazte Sověty!“
43

 

Příběh zaujal i hráče z jiných zemí. Kanadský brankář a budoucí člen Síně slávy 

kanadského hokeje šampionát okomentoval slovy: „Bylo to mé první mistrovství světa a 

přesto si já nebo i kdokoli jiný pamatuje pouze zápasy Sovětů s Čechoslováky. Bylo to něco 

fantastického.“
44

 

Třešničkou na dortu nenávisti byl fakt, že pořádání turnaje bylo původně přiděleno 

Československu, které ho však po srpnové okupaci odmítlo. 

Sověti přijeli na turnaj jako vítězové posledních šesti mistrovství světa a tří ze čtyř 

olympijských her a byli výrazně lepším týmem. Ale tažnou silou malého národa ze středu 

Evropy byl obraz okupantů, který viděli v každém ze sovětských hráčů. Vedení Sovětského 

svazu opakovaně upozorňovalo, že s jejich týmem přijeli pouze hrát hokej, ale náznaky ze 

všech stran a především hlasití a urputní Čechoslováci naznačovali, že tohle nebylo pouze o 

sportu, že se na led přesunula vnitřní válka mezi hegemonem bloku a jím kontrolovaným, 

avšak hrubě nespokojeným a utlačovaným národem. 

Samotné zápasy byly excelentní a vzrušující podívanou. V prvním Sověty vynuloval 

brankář Dzurilla (2:0) a ve druhém se urputným výkonem a tvrdou hrou Čechoslováci dočkali 

zaslouženého vítězství 4:3. Samotné výhry však nebyly to nejdůležitější. Zápasy i dění okolo 

nich provázely jasné vzkazy Čechoslováků k Sovětům. Nadávky a šarvátky během zápasů a 

nenávist vyústily v nepodání ruky po zápase a někteří hráči Československa nastoupili do 

druhého zápasu s přelepenou hvězdou na dresu, která značila věrnost Varšavské smlouvě, 

jejíž vojska stála za již zmíněnou okupací. „Když jsem chodil do školy, tak tam lev měl 

vždycky korunku. Tak nevím, proč tam teď mám mít hvězdu," prohlásil tehdy v kabině Jaroslav 

Jiřík.
45

 Přestože za tyto projevy hrozily hráčům extrémní tresty, nikoho z nich to nezajímalo, 

nepřišli hrát hokej, přišli bojovat za svůj národ, akorát místo samopalů měli hokejky. 
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http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/100-year-anniversary/100-top-stories/story-18/ 
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http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/100-year-anniversary/100-top-stories/story-18/ 
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http://hokej.idnes.cz/hokejova-pomsta-za-okupaci-d0y-

/hokej_ms2004.aspx?c=A040325_111628_reprezentace_rav 



 

49 
 

 

19: Jaroslav Jiřík s památným dresem 

Bylo to vůbec poprvé od roku 1961, co Sovětský svaz prohrál dvě utkání na jednom 

šampionátu a vůbec poprvé se to vládci východního bloku stalo na soutěžích pořádané 

Mezinárodní hokejovou federací. Přestože Čechoslováci porazili dvakrát Sověty, prohráli 

dvakrát ze Švédy a zbyl na ně bronz. Sovětský svaz šampionát opět ovládl, ale ta dvě utkání 

Čechoslováků se Sovětským svazem se pevně vryla do hokejové historie jako jeden 

z největších bojů za svobodu slova a vlastní zemi v celé historii moderního sportu. Vraceli se 

s bronzem, ale jejich švédská mise měla cenu zlata. Lidé vítali své statečné hrdiny více než 

příznačným pokřikem. „Nevadí, že není zlato, ty dva pátky stály za to." 

Jistě každý pochopí, proč jsem právě tento příběh také popsal ve své práci. Není to jen 

kus historie mého národa, není to jen vítězství sportu nad totalitou, není to jen vítězství vůle a 

statečnosti, ale je to v kontextu sportu v období studené války ten nejsilnější okamžik, který se 

odehrál mezi jinými státy než mezi mocnostmi Západu a východního bloku. Byl to okamžik, 

kdy komunisty ovládanému Československu fandil celý svobodný svět.   

Hokej byl opět nástrojem vyjádření boje proti totalitě a socialistickému útlaku, avšak 

radost z vítězství neměla dlouhého trvání. I přes dvě důležitá vítězství byla sovětská okupace 

stále silnější než sport a zápasy ve Stockholmu prakticky skončil jakýkoli přímý a volně 

projevovaný odpor vůči Kremlu. Hokejisté byli okamžitě po návratu vyslýcháni a lidé se 

z ulic, po prvotním hrdinském vítání, také rychle vytratili. A přestože každé další vítězství nad 

Sověty se v malé zemi v srdci Evropy bujaře oslavovalo, žádné se již nevyrovnalo euforii a 

vlně manifestů, jaké následovaly po Stockholmu. 
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Stojí jistě za zmínku, že švédské mistrovství světa a reakce na něj byla pro Sovětský 

svaz poslední kapkou a záhy nato nastalo v Československu nechvalně známé období 

normalizace. 

12.4 Šok na úvod „Série století“ 

Na začátku 70. let se v moderním hokeji objevil první bojkot jednoho z hlavních 

hokejových národů a hned od toho největšího, kolébky hokeje Kanady. To však nebylo jako 

v mnoha případech spojené se studenou válkou, odstoupení od mezinárodních účastí bylo 

čistým svárem mezi severoamerickou zemí a špičkovými evropskými zeměmi, 

reprezentovanými především Sovětským svazem. 

  

20: Sborná útočí na kanadskou bránu v průběhu prvního zápasu Série století 

Hlavním důvodem byl původní záměr nominovat a povolit start profesionálních hráčů 

na mistrovství světa 1970, které se mělo poprvé konat v Kanadě. Předseda Mezinárodního 

olympijského výboru Avery Brundage však pohrozil, že kdo nastoupí proti kanadským 

profesionálům, ztratí statut amatéra a možnost startovat na olympijských hrách. Mezinárodní 

hokejová federace se zalekla a start hráčů z jediné oficiální profesionální ligy zrušila. Kanada 

se pak na protest dalších šest let nezúčastnila mistrovství světa ani olympijských turnajů. 

Hlavním důvodem byl podle Severoameričanů skrytý profesionalismus hráčů východního 

bloku. Nicméně odstoupení Kanady od mezinárodních soutěží mělo za následek sérii zápasů, 

které do historie vstoupily jako Série století. 

Avšak výsledkem absence Kanady v mezinárodním hokeji a dalších jednání na 

diplomatické půdě bylo osm utkání, která měla za cíl hokejové zúčtování mezi kanadskými 
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profesionály z NHL a těmi nejlepšími ze Sovětského svazu. Vše odstartovalo 2. září 1972 a 

celý svět čekalo osm nezapomenutelných utkání. My se však zaměříme na to první, které opět 

změnilo nejen hokej, ale také celý pohled na sportovní vztah Západu a Východu. 

Západní svět se na souboj díval jasně. Severoameričtí profesionálové jasně ovládnou 

všechny zápasy nebo se maximálně stane, že Sověti se zmohou na vyrovnané zápasy, a když 

bude pro Kanadu nejhůře, na jednu výhru. V západním světě a v Kanadě dvojnásob panovalo 

přesvědčení, že jakmile budou moci hrát profesionálové, Sovětský národní tým se nikdy 

nebude moci vyrovnat jejich rychlosti, houževnatosti, dovednostem a umění vyhrávat.  A to i 

přesto, že Sovětský svaz dlouhá léta světovému hokeji vládnul. „Sověti vyhráli devět 

mistrovství světa za sebou a vyhráli také tři olympijské turnaje v řadě. Prostě potřebovali 

lepšího konkurenta a nápad hrát proti profesionálům za mořem, nebyl úplně dobře přijat. 

Byly tu obavy. Když prohrajete s hráči NHL, k čemu budou všechny ty zlata?“
46

 glosoval 

ruský hokejový novinář Kuperman počáteční rozpolcenost pohledu na Sérii století. „Bylo mi 

tehdy čtrnáct a koukal jsem na všechny zápasy v Moskvě. Vysílání bylo zpožděné, takže jsem 

si vypnul všechna rádia, abych neslyšel výsledek. Byl jsem přesvědčen o tom, že Kanada 

vyhraje všechny zápasy,“
47

 dodal.  

I z tohoto důvodu byla celá série od začátku velmi ostře sledována a mediálně živena. 

Nicméně nikdo si nepřipouštěl, že by profesionálové mohli se sovětským týmem prohrát. 

„Jestli tam bylo nějaké napětí, to si nemyslím. Ani trochu. Ne pro nás. Byl to jen další zápas a 

my Sověty vůbec nerespektovali,“
48

 přiznal kanadský obránce Pat Stapleton. I díky 

abnormálnímu zájmu médií a především díky tomu, co se strhlo po něm, vešel první zápas do 

historie. 

A vše začalo podle papírových předpokladů. Phil Esposito vstřelil první branku již po 

třiceti sekundách od úvodního buly a cestou na střídačku se smál od ucha k uchu. Fanoušci 

cítili, že očekávané se začíná potvrzovat. Když o šest minut později Paul Henderson zvýšil na 

2:0, fanoušci jednohlasně provolávali slávu Severní Americe. „Třicet sekund, rána a já dal 

gól. Tohle bude hračka, řekl jsem klukům. Aspoň jsem si to myslel. Ještě to podpořilo, když 
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http://www.theglobeandmail.com/sports/hockey/the-story-of-the-summit-series-as-its-never-been-told-

before/article4546471/?page=all 
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http://www.theglobeandmail.com/sports/hockey/the-story-of-the-summit-series-as-its-never-been-told-

before/article4546471/?page=all 
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http://www.theglobeandmail.com/sports/hockey/the-story-of-the-summit-series-as-its-never-been-told-

before/article4546471/?page=all 
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Paul Henderson skóroval pár minut po mně, byl jsem si dost jistý vítězstvím,“
49

 prohlásila 

kanadská legenda. 

Pak se ale stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Sověti se začali skvěle pohybovat a z 

jejich bruslí spadla nervozita. Sebevědomí a herní stabilita se vracely a oni začali útočit 

přesně tak, jak věděli, že mohou. Hýřivým pohybem, měněním pozic a rychlou kombinací si 

vytvářeli šance a trpělivě čekali na kanadské chyby. Sborná disponovala skvělou kondicí a ta 

se v kombinaci s geniální hrou, při níž o sobě hráči věděli, ať byli kdekoli, stala účinnou 

zbraní. „Po těch dvou gólech jsme se probudili. Konečně jsme se dostali do hry a začali hrát 

naši hru. Najednou nebyli tak velcí a rychlí, jak jsme si mysleli,“
50

 popsal situaci sovětský 

útočník Alexander Yakushev.  Ještě do konce první třetiny vyrovnali Sověti na 2:2, a to byl 

poslední moment zápasu, kdy se kanadské šance na vítězství ještě jevily jako reálné. 

Kanadský gólman Ken Dryden se později vyjádřil jasně: „Na konci první třetiny jsem si říkal, 

sakra chlape, tohle bude série, těžká série.“
51

 Sověti přidali další dvě branky, a i když 

dokázali Severoameričané snížit, v druhé polovině zápasu rozjela sovětská mašina kolotoč, 

kterému nevěřil, ani brankář Dryden, který byl v NHL téměř nepřekonatelný. Když na konci 

zápasu svítilo na tabuli skóre 7:3 ve prospěch Sovětského svazu, v šoku byli nejen 

zdevastovaní a vyčerpaní hráči, ale především fanoušci v hale a u televizních obrazovek. Pro 

celý Západ skončil sen o osmi jasných výhrách, o nadvládě západního hokeje a o sérii, která 

měla být pro profesionály pouhou legrací. „Ze sovětské šatny se neozýval vůbec žádný smích, 

ani oslavy. Byli přesně tak klidní, jak být měli. Někteří z nich, jako velký Viktor Kuzkin, 

vypadali více nadšení z cigarety ve sprše a z vodky, než z čehokoli jiného,“
52

 komentoval 

atmosféru po zápase kanadský asistent trenéra Rick Noonan. 

Po zápase se roztrhl mediální pytel. Byla to senzace, byl to šok, bylo to něco, co nikdo 

nečekal.„Jak by se vám líbilo dát 200 tisíc dolarů za sezónu nejlepších hráčům světa a pak 

vidět, jak jsou poraženi 7:3 kluky, kteří se jmenují Yuri, Vladimir, Evgeni a berou plat 

nádeníka."
53

 napsal Milt Dunnell, novinář periodika Star. Majitel klubu Toronto Maple Leafs 
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označil utkání dokonce za národní tragédii a nabídl Sovětům jeden milion dolarů za práva na 

mohutného Kharlamova. „Bylo mi řečeno, že si Sověti brousí své brusle sami. To je dnes 

nemyslitelné. Ti kluci byli prostě neuvěřitelní,“ prohlásil bývalý hráč Toronta Maple Leafs a 

televizní komentátor Howie Meeker po prvním zápase. „Stačilo se koukat, jak se rozehřívají. 

Jak si přihrávají. Sakra, oni doopravdy vědí jak na to,“
54

 dodal. „Všechny ty slovní přestřelky 

a hrozby posledních dvaceti let byly pryč. Současnost nás utvrdila v tom, že musíme uznat 

sovětské schopnosti a hluboce respektovat jejich hráče,“
55

 reagoval kanadský novinář Frank 

Orr.  

V reakci na první zápas věnovala sovětská média více prostoru analýze kanadskému 

sebevědomí než analýze samotného zápasu. „Kanadští komentátoři najednou nevypadali tak 

sebevědomě jako před pár hodinami,“
56

 stálo v Pravdě. „Byl jsem v šoku víc než Kanaďané. 

Ruská Pravda to den poté shrnula nejlépe, jak mohla. „Mýtus o neporazitelnosti kolébky 

hokeje se právě rozplynul,“
57

 dodal Kuperman. 
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21: Nic jiného se ani napsat nemohlo. Stručný a výstižný titulek novin po prvním zápase Série století 

Během jedné noci ukázali Sověti svoji sílu a dokázali, že se mohou rovnat těm 

nejlepším. Seznámeni s novým soupeřem, Kanaďané zbylé zápasy série nepodcenili, a i přes 

velmi vyrovnané a napínavé bitvy nakonec sérii ovládli. „Před zápasem v Torontu (druhý 

zápas série) to byla jen exhibice. Když jsme však přijeli do Toronta, byla to věc národní 

hrdosti. Lidé si začali uvědomovat, že tohle může být něco opravdu velkého,“ uvedl člen 

kanadského výběru Brian Conacher.
58

 Bez ohledu na výsledek, se série jako celek stala velice 

významnou pro budoucí rozvoj hokeje. „Mysleli jsme, že jsme nejlepší. Tu noc v Montrealu se 
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změnilo celé naše uvažování. Nic už nebylo stejné. Hokej se navždy změnil,“
59

 podtrhl význam 

prvního zápasu i celé série Conacher. 

Celkově se série nesla ve vyhrocené atmosféře. Kanaďané byli nespokojeni s 

neférovou a tvrdou hrou Sovětů. „Nedokážu vysvětlit nečistou hru čísla 13 (Mikhailov). 

Opravdu mě to zaráží,“
60

 reagoval po jednom ze zápasů trenér Kanady Sinden. Sověti 

opláceli stejnou mincí a rozhovory po skončení série se na obou stranách nesly v podobném 

duchu. „Kanaďané jsou bezesporu profesionálové, ale ukázali také nečistou stránku 

profesionálního hokeje“
61

 napsal Ryzkov, jeden ze zástupců sovětského hokeje. Sborná se 

nikdy nepřestala podivovat nad neuznanými góly a věčnými kanadskými debatami 

s rozhodčími. Severoameričané zase těžce nesli ubytování v Sovětském svazu, když jim 

nebylo dovoleno být na stejném hotelu jako jejich rodiny. Nikdo asi nikdy nezjistí 

stoprocentní pravdu, ale je jisté, že obě strany nebyly bez viny, a když byla série na jejich 

území, využívaly všechny dostupné prostředky na rozhození soupeře. Kanada byla západním 

světem vnímána jako „ten správný tým“, ale negativní reakce na výběr javorového listu byly 

slyšet i z domácích řad. Člen síně slávy kanadského hokeje Bobby Hull shrnul chování a 

vystupování kanadských hráčů takto: „Jsou špatným příkladem chování pro mladé a 

ohrožením pro úspěšnou diplomacii.“
62

 

Sovětské noviny Pravda glosovaly celou série po svém: „Konečné skóre ze všech 

zápasů bylo 32:31 pro Sovětský tým. Nicméně čísla nejsou v těchto zápasech tolik důležitá.“ a 

„Sovětští fanoušci přijali kanadský tým s otevřenou náručí, ale byli zklamáni chováním těchto 

profesionálů.“
63
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13 1979-1991 

13.1 Sovětská válka v Afghánistánu 

Snaha o dobytí politického vlivu v zemích Třetího světa se stále stupňovala a 

startérem „nové války“ byla podle mnohých právě sovětská invaze do Afghánistánu, která 

měla z pohledu lídra východního bloku navýšit podporu marxistické vlády a zabezpečit 

hranice Sovětského svazu před rozmachem islámského fundamentalismu. (Nálevka 2010: s. 

164) Hlavní reakcí Spojených států byla hrozba revize smlouvy SALT II. Dále uvalila 

západní mocnost embargo na dodávky obilovin a technologií do Sovětského svazu, ještě více 

zvýšila výdaje na armádu a diplomatickým krokem bylo také Carterovo oznámení o bojkotu 

letních olympijských her v Moskvě. (Nálevka 2010: s. 165) Podobně jako Churchill v letech 

padesátých pak Carter označil Sověty za „vážné ohrožení světového míru“. (Nálevka 2010: s. 

165) 

 

22: Jednotky SSSR v Afghánistánu 

I přes tuhý odpor muslimských partyzánů podporovaných Spojenými státy Brežněv 

věřil, že již zmiňovaná afghánská válka nebude trvat dlouho a ve snaze o její rychlé ukončení 

poslal do země na podporu „svého“ režimu na sto tisíc jednotek. Afghánská válka je často 

označována jako „sovětský Vietnam“. (Nálevka 2010: s. 166) Srovnání s potupnou porážkou 

Spojených států je příznačné, avšak afghánská válka byla pro Sověty ještě ničivější, neboť 

probíhala v době vnitrostátních konfliktů a ekonomické krize. 

13.2 „Miracle on ice“ aneb „Zázrak na ledě“ 

Psal se 22. únor 1980 a olympijský stadion Fieldhouse v americkém Lake Placid sotva 

vypadal jako místo, kde se budou psát dějiny. Můžeme bezesporu říci, že toho odpoledne se 

udál jeden z největších momentů hokejové historie. Byl to okamžik, který navždy změnil 

sportovní svět, okamžik, který se stal později definicí olympijského snu a který potvrdil, že 

sny se mohou stát skutečností. 
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Období před olympijskými hrami 1980 se neslo ve znamení neporazitelnosti Sovětské 

mašiny a bylo to jednoduše kvůli tomu, že se Sověti stali na amatérské úrovni tak mocní a 

silní, že se s nimi nikdo nemohl měřit. Trénovali a fungovali stejně jako jejich přezdívka, jako 

mašina. Trénovali tvrdě, na ledě fungovali jako stroj a věděli o každém svém pohybu. 

Jednoduše na ně nikdo neměl. Jedna věc jim však stále chyběla, stejně jako strojům, a to ta 

nehmotná. To se však měli opět naučit. Stejně jako v roce 1972 v průběhu Summit series i 

v roce 1980 v Lake Placid je čekal šok, tentokráte však od někoho, kdo do té doby ve 

světovém hokeji vůbec nic neznamenal. 

 

23: Radost amerických hokejistů 

Tým USA byl do té doby nevýrazný, a tomu, že domácí olympiáda nebude úspěšná, 

nasvědčovalo více indicií. Týmu Spojených států se ujal Herb Brooks, do té doby trenér 

univerzitního hokeje, a i když to byl účastník dvou olympijských her, stále byl neznámý. Jeho 

síla však nespočívala ve zlatých medailích a haldě úspěchů, ale v tvrdé a energické práci, 

kterou vyžadoval dvojnásobně také od svých svěřenců. 

Přestože jsem zmínil 22. únor, turnaj začal již 12. Února, a právě první zápas proti 

Švédsku, jednomu z očekávaných favoritů, určil další vývoj. Remíza 2:2 s kandidátem na 

medaili dodala mladíkům novou krev do žil. Lví podíl na výhře měl především brankář Jim 
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Craig, který se stal nejvýraznější osobností amerického výběru. Následovala další nečekaná 

výhra nad tradičně silným Československem (7:3). O dva dny později porazil Brooksův výběr 

5:1 Norsko a čtvrtá výhra v řadě přišla proti Rumunsku (8:2), nutno říci, že byla asi první 

očekávanou výhrou. Po kontrolované výhře 4:2 nad Západním Německem byl dosud 

neporažený tým připraven čelit sovětské mašině. Zde nutno podotknout, že jen tři dny před 

turnajem utrpěli Američané debakl 3:10 na vlastní půdě.  Kolem tohoto utkání panovala velká 

nervozita z obou stran, ale Sověti v přípravě potvrdili svou nadvládu. Nic nenasvědčovalo 

tomu, že se budou dosud zaběhnuté pořádky měnit. 

 

24: Titulek, který mluví za vše. Spojené státy šokovaly nejen Sovětský svaz, ale celý svět 

Zápas, který ani nebyl přenášen v televizi, začal podle očekávání. Krutov dal Sovětům 

vedení a i přes americké vyrovnání vrátil vedení na východní stranu Makarov. Poté však 

nastal první a největší zlom v dosud Sověty kontrolované hře. Neomylný Tretiak nezvládl 

zkrotit americkou střelu a Johnson se nemýlil a srovnal. Legendární trenér Viktor Tichonov 

byl chybou tak pobouřen, že Tretiaka stáhnul na střídačku. S odstupem tento krok označil za 

největší taktickou chybu, kterou kdy udělal. Navzdory tomu Maltsev vrátil vedení na 
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sovětskou stranu. Již zmiňovaný Craig však opět chytal jako bůh a nedovolil pustit za svá 

záda zlomovou čtvrtou branku. Ve třetí třetině nastal zlom, Johnson vyrovnává a přesně půl 

třetiny do konce prostřelil Mike Eruzione z mezikruží nového gólmana v brance šampiónů. 

Sověti spustili pověstný zámek, ale skvělá obrana a nepřekonatelný Craig to dokázali. 

V posledních sekundách se do vysílání ABC play-by-play ozývá památné „Věříte na zázraky? 

ANO!,“
64

 protože zápas století právě skončil a o dva dny později, kdy Spojené státy poráží 

Finsko 4:2, patří zlato právem a po dlouhých dvaceti letech právě jim. 

Zlatá medaile výběru amerických vysokoškoláků navždy změnila obraz hry. Úspěch 

však nebyl to nejdůležitější, byla to inspirace nové generaci a povzbuzení americké hrdosti, 

které byly tou největší odměnou po dlouhých letech nevýrazných výkonů. Úspěch povzbudil 

celý národ, který opět našel nadšení pro hokej a svou sportovní hrdost. 

Označení zázrak zde nefiguruje jen díky sportovnímu výkonu, který tento mladý tým 

předvedl, ale jeho význam je o to výraznější, že díky tomuto okamžiku se národ, který byl do 

té doby v hokejovém stínu kanadského národního týmu, dokázal přesvědčit o tom, že může 

patřit mezi hokejovou elitu. Nikdo se jistě nebojí tento turnaj nazvat milníkem a možná 

největším vítězstvím v hokejové, ba dokonce sportovní historii. Tým plný univerzitních 

studentů, rok tréninků a turnaj bez porážky proti nejlepším týmům dané doby. Výběry 

Spojených států ještě mnohokrát dokázaly nezapomenutelné, ale pouze turnaj v Lake Placid 

může být nazýván „zázrakem na ledě“. 

Američané byli oslavováni, a tentokráte konečně tak, jak se na olympijské vítěze sluší 

a patří. Po neuznaném zázraku z roku 1960 se stal ten pravý zázrak na ledě mediální senzací a 

inspirací pro mnoho dalších generací amerických hráčů. Naproti tomu Sovětský tým, který 

získal stříbrné medaile, způsobil ve své vlasti nečekaný šok a hráče neminuly tvrdé postihy, 

především za porážku s Američany. Důkazem sovětského zmaru, neutuchající hrdosti a 

neschopnosti přijmout porážku bylo slavnostní předávání medailí. Sověti se stali vůbec 

prvními, kteří si na medaile nenechali vyrýt svá jména, jak je zvykem. I přes šok, který zázrak 

na ledě způsobil, se dokázal sovětský hokej velmi rychle oklepat a stal se největší velmocí 

světového hokeje až do svého rozpadu v roce 1991. 
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13.3 Americký bojkot 

První z olympiád, která byla poznamenaná bojkotem některého z hlavních rivalů 

v konfliktu studené války, byla ta, která se konala v zemi východního bloku, v Moskvě. 

V reakci na stoupající napětí mezi Západem a Východem a sovětskou invazi do Afghánistánu 

v roce 1979 doporučil prezident Carter americkým sportovcům do Moskvy nejezdit. To vše 

pod hrozbou ztráty pasu. Spojené státy se nakonec staly jedinou zemí Západu, která se her 

nezúčastnila. To však neznamenalo, že by americký bojkot nic neznamenal. Celkem se 

olympijských her z diplomatických důvodů nezúčastnilo šedesát pět zemí a z toho se 

odhaduje, že padesát právě kvůli bojkotu Severoameričanů. V konečném důsledku se her 

zúčastnilo pouze osmdesát zemí.  

Nejspíše i z důvodu neúčasti největšího z rivalů byly hry v Sovětském svazu pod 

taktovkou a v zajetí komunistické propagandy. Okázalost, pompéznost a počet rekordů v 

průběhu her překonaly všechny předešlé sportovní akce, avšak sportovní stránka byla opět 

zastíněna svárem dvou ideologických světů. 

 

25: Zahajovací ceremoniál her v Moskvě 

13.4 Sovětská odplata 

Posledními hrami, nad kterými se pozastavím a které byly v pořadí druhé bojkotovány 

jednou z nejmocnějších zemí světa, byly v reakci na Moskvu hry v Los Angeles. Šanci na 

sovětskou odplatu se však nepodařilo naplnit. Hry i přes četnou kritiku byly prvními, které 

byly úspěšně provedené bez finančních příspěvků a bojkot byl brán jako diplomatická prohra 

Sovětského svazu. Přesto všechno byl ohrožen moderní olympijský sport jako takový. 

Kombinace nového druhu financování a největšího bojkotu v dějinách olympiád se jen 
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zázrakem nestala sportu pod pěti kruhy osudným. Jak hry v Moskvě, tak v Los Angeles se 

mohly stát symbolem uvolňování napětí a končící studené války, avšak namísto toho se staly 

nejkritičtějším bodem pro tuto společensko-kulturní tradici. To, že olympijská tradice úspěšně 

přežila svoji klinickou smrt, ukázaly i další hry v jihokorejském Soulu. Poprvé v období 

studené války se totiž žádná ze zemí nechystala a ani neuskutečnila organizovaný bojkot. Her 

se nezúčastnila pouze Kuba a Etiopie, které neúčast zvolily jako podporu taktéž se neúčastnící 

Severní Koreji, která svoji výpravu na hry neposlala z důvodu nespokojenosti se zamítnutím 

její pořadatelské kandidatury. Hry v Soulu se staly jakýmsi sportovním milníkem studené 

války a prakticky ukončily diplomatické soupeření na sportovní úrovni. 

 

26: Zahajovací ceremoniál her v Los Angeles 
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13.5 Gorbačovova politika 

11. března roku 1985 se vůdcem Sovětského svazu a generálním tajemníkem ÚV 

KSSS stává Michal Sergejevič Gorbačov. Nový lídr východního bloku se rozhodl zastavit 

závody ve zbrojení a soustředil se na zotavení a znovunastartování sovětské ekonomiky. Ta 

byla zdevastovaná výboji v zemích Třetího světa, zbrojením a posilováním armády, špatnou 

domácí hospodářskou strategií a v neposlední řadě čelila sovětská ekonomika již zmíněným 

přebytkem ropy na světových trzích. Gorbačov viděl nutnost zásadních reforem a i přes 

stávající komunistickou ideologii se rozhodl zavést řadu zásadních změn.  

(La Feber 2002: s. 331-333) 

  

27: Michail Sergejevič Gorbačov 

Perestrojka byla kombinací ekonomických reforem, které mimo jiné položily základy 

soukromého podnikání a umožnily zakládání podniků s možností účasti zahraničních 

investorů. (Gaddis 2006: s. 205) Zároveň s uvolněním a reformou hospodářství se začaly 

uvolňovat také jiné oblasti běžného života. Společně s perestrojkou se totiž zavedla také 

glasnosť, která zvýšila otevřenost a komplexnost státních institucí a v jejím důsledku se 

zvýšila také svoboda médií.
65

 Tím nejdůležitějším bodem této politické strategie však bylo to, 

že Gorbačov jako první dovolil volný kontakt se západním světem a především pak se 

Spojenými státy. Toto rozhodnutí výrazně podpořilo již zaběhlou politiku détente mezi dosud 

na nože znesvářenými státy. (Gibbs 1999: s. 61) 

13.6 Změny hranic a konec východního bloku 

Vnitřní nestabilita a hospodářská krize Sovětského svazu měla za následek ztrátu 

mocenského postavení v zemích východního bloku. Reformy oslabovaly pozici 
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komunistických stran a posilovaly naději na svobodné volby a státní uspořádání. Vnitřní 

problémy a transformace Sovětského svazu spustily vlnu revolucí. Svrhnutí komunistických 

vlád proběhlo v řadě zemí východní Evropy, ale pouze v jediné, Rumunsku, se neobešly bez 

násilností a obětí na životech. (Gaddis 2006: s. 216) Uvnitř Sovětského svazu pak tyto 

revoluce, hospodářské a sociální změny měly za následek úpadek soudržnosti a v únoru roku 

1990 byla komunistická strana zbavena moci. Stalo se tak po 73 letech její silné vlády. 

Ztráta mocenského vlivu ve východní Evropě byla jen důsledkem nestability a 

poslední kapkou pro zmírajícího hegemona východního světa byl Srpnový puč. V reakci na 

vnitřní neshody spousta sovětských republik vyhrožovala vystoupením ze Svazu a jako finální 

konec Sovětského svazu se považuje ustanovení Společenství nezávislých států ze dne 21. 

prosince 1991, a to i přes to, že oficiálně byl rozpad ohlášen až čtyři dny poté. (Gaddis 2006: 

s. 224-225) 

13.7 Konec studené války 

Vývoj uvnitř Sovětského svazu a především ústupky od hospodářského živení studené 

války vyústily v pozitivní reakci také z druhé strany barikády. Po sovětských reformách 

souhlasil Reagan se znovu otevřením diskusí o uklidnění stavu a také o ekonomických 

problémech souvisejících s dlouhotrvajícím konfliktem. 

První jednání v Ženevě roku 1985 nevyústilo v žádná konkrétní řešení. Další jednání 

probíhalo dobře do té doby, než přišla na řadu z americké strany plánovaná Strategická 

obranná iniciativa. Třetí setkání, konané v roce 1987, již vyústilo v konkrétní a pro budoucí 

vývoj velmi přínosné řešení. Podpisem Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu 

se obě strany dohodly na zničení všech jaderných raket a raket středního doletu.
66

 

Vztahy mezi oběma tábory se naproti očekáváním uvolňovaly velmi rychle. V roce 

1988 dokonce Gorbačov opustil od Brežněvovy doktríny a tzv. Sinatrovou doktrínou umožnil 

státům východního bloku vyvázat se z přímého vlivu Sovětského svazu a rozhodovat 

samostatně o svých vnitřních záležitostech. (Gaddis 2006: s. 217) 

V roce 1989 opustila sovětská armáda Afghánistán (Nálevka 2010: s. 167) a  

11. listopadu téhož roku se otevřela hranice mezi západním a východním Berlínem.  

(Nálevka 2010: s. 175) Všechna jednání, kroky a diskuse o budoucím vývoji světového 
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(online: http://fas.org/nuke/control/inf/index.html) 
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politického a hospodářského uspořádání vyvrcholila v Moskvě. V roce 1991 podepsali 

Gorbačov a George H. W. Bush dohodu START I, čímž definitivně potvrdili trend snižování 

jaderného arsenálu. (Gaddis 2006: s. 223) I přes to, že můžeme tento bod považovat za 

oficiální ukončení konfliktu, poprvé o něm informovali Gorbačov a Bush 3. prosince 1989 na 

summitu na Maltě, kde oba prohlásili, že se nacházíme na konci studené války.
67

 

 

28: Gorbačov a George H. W. Bush podepisují dohodu START I a definitivně stvrzují konec studené války 

V tomto bodě nám končí nejdelší a nejvíce vyhrocený konflikt v moderních dějinách 

lidstva. Jen málo z nás se nikdy nepozastavilo nad tím, co by se stalo, kdyby se studená válka 

proměnila v přímou vojenskou konfrontaci či dokonce v jadernou válku. Výsledek úvahy by 

asi nebyl pěkný a my bychom nikdy nepoznali svět tak, jak ho známe dnes. Buďme rádi, že 

lídři všech mocností a především lidstvo jako celek zachovalo chladnou hlavu a nenechalo se 

uvnitř sebe vyprovokovat k něčemu, co by s největší pravděpodobností znamenalo také jeho 

konec. Buďme rádi, že i přes bezpočet vzplanutí, zůstala válka, která naplnila více než padesát 

let 20. století, studenou. 
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13.8 Zázrakem to nekončí 

 Záměrně jsem uzavíral sérii nejen dle chronologického řazení, ale hlavně tím 

nejsilnějším příběhem celé hokejové historie.
68

 

 Samozřejmě, že zázrakem to nekončí. Naopak začíná, protože tento pohádkový příběh 

začíná novou kapitolu světového hokeje. Tu novodobou, jejíž vrchol zažíváme v současné 

době. Z pohledu věčných soubojů nesmiřitelných rivalů se koncem 80. let situace mění a 

politická stránka věci se stahuje do pozadí. To však neznamená, že se v moderním hokeji a 

sportu obecně nesetkáváme s náznaky a především dozvuky studené války a historie dávných 

soubojů obecně. 

Pro ilustraci jsem vybral další památné souboje, které se mezi Spojenými státy a 

Sovětským svazem/Ruskou federací odehrály od památného zápasu v Lake Placid. 

Příští setkání přišlo na olympiádě v roce 1988 a skončilo vítězstvím Sovětů 7-5. V 

konečném součtu brali Sověti zlato a Američané skončili sedmí. Znovu se týmy setkaly v 

semifinále olympijského turnaje 1992, kde „sjednocený tým“, nástupce Sovětského svazu, 

zvítězil 5-2 a později znovu získal zlato. Američané brali neoblíbenou bramboru. 

Krásnou paralelou pro americký hokej se v roce 2002 staly olympijské hry v Salt Lake 

City. Dvě utkání. Dvě dramata. V základní skupině se Rusko s USA rozešly smírně, ale v 

semifinále se radovali Američané, a to přesně na den 22 let po památném zázraku na ledě. 

Pokud máme uvést příklad i z nám nejbližší historie, můžeme zmínit zápas ze 

základních skupin olympijského turnaje v ruské Soči. Po základní hrací době neměl zápas 

vítěze, a tedy rozhodovaly nájezdy. Po osmikolovém boji odešli vítězně Američané, když se 

hrdinou stal T. J. Oshie, který proměnil čtyři ze šesti nájezdů. Američtí publicisté nazvali 

tento zápas „maratonem na ledě.“
69

 

Dodnes jsou napříč všemi sporty prestižní souboje Spojených států a Ruské federace. 

Stále na hokejových šampionátech nejvíce diváků láká souboj Kanady a ruské Sborné. A stále 

vidíme v očích hráčů, trenérů i funkcionářů, že v těchto kláních jde o něco více. 
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V současné době se však můžeme setkat s kláními především v zákulisí například i 

v souvislosti s pořádáním zimních her v ruské Soči. Ať už jde o samotné pořádání akcí nebo o 

to, aby jejich glanc překonal sportovní klání předešlá či alespoň rivalů, kteří přes všechny ty 

roky zůstávají stále stejní.    

Hokej je stále nádhernou hrou a myslím, že můžeme být rádi, že žijeme v době, kdy 

krása sportu předčí vždy stránku rivality a že soupeření a historické křivdy zůstanou vždy jen 

ve formě humorných narážek. 

 

29: T. J. Oshie proměňuje jeden ze svých nájezdů při olympijském turnaji v ruské Soči 
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14 „Poválečný“ komentář 

Ukončení studené války znamenalo velký oddech pro celý moderní svět. Přestože 

ukončení konfliktu, rozpad Sovětského svazu a mocenské převraty v zemích po celém světě 

eskalovaly v nové občanské a etnické konflikty, jako například v Jugoslávii, ten nejvíce 

hrozivý mělo lidstvo za sebou a obě hlavní soupeřící mocnosti si toho byly velmi dobře 

vědomy.  

Pozitivní důsledek konce studené války můžeme pozorovat v utváření demokratických 

státních zřízení ve východní Evropě a celkovou stabilizaci geopolitické situace po celém 

starém kontinentu, který žil dlouhá léta ve stejném napětí jako Spojené státy a Sovětský svaz. 

Negativním se v tomto bodě může jevit to, že zatímco v Evropě kvetla liberálnost, v jiných 

částech světa měl konec konfliktu na svědomí tamní režimy a státy se zhroutily. (Nálevka 

2010: s. 181)  

Co se týče hospodářské situace obou zúčastněných mocností, zde byl „poválečný“ 

vývoj zcela odlišný. Spojené státy se pro mnohé staly vládcem světové ekonomiky a 

hegemonem moderního světa. Dokazuje to také velké množství vojenských smluv po celém 

světě a statisíce jednotek umístěných na cizím území. Spojené státy tak stále udržují svoji 

vedoucí pozici ve vojensko-ekonomické sféře, ale jen těžko bychom mohli tvrdit, že význam 

těchto jednotek je stejný, jako byl před rokem 1990.  

Naproti tomu nově vytvořená Ruská federace si po 90. letech a řadě kapitalistických 

reforem prošla těžkou hospodářskou krizí. Recese ruské ekonomiky trvala dlouho a 

ekonomický růst se dostavil až na přelomu nového tisíciletí.  

Pokud bychom se chtěli zaměřit na postavení v pomyslném světovém žebříčku 

mocností, v dnešní době jsou opět oba nesmiřitelní rivalové na příčkách nejvyšších. Spojené 

státy se na něm drží dlouhodobě a pro západní svět jsou stále číslem jedna. Ruská federace je 

zase jedničkou, nejspíše společně s Čínou, na východ od Evropské unie.  

Nechci zabíhat do hodnocení uspořádání obou mocností, ale události posledních let 

naznačují, že oba státy jsou ideologicky silně navázány na svoji historii. Můžeme se podívat 

také na kulturní a společenské důsledky konfliktu. Zde je jistě nutno podotknout, že je pohled 

na studenou válku v moderní době stále ovlivněn přímými účastníky a tedy v obou 

mocnostech je stále silně zakořeněna, nechci říct nenávist, ale ostražitost a stereotypnost 

myšlení o druhé straně. Studená válka a především souboj ideologie komunismu a kapitalismu 
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je často zobrazován médii a moderní stav lehkého napětí mezi Západem a Východem 

nenechává klidného ani jednoho z nás.  

Těžko si však můžeme představit, v jakém napětí asi žili lidé například v období 

Kubánské krize. Nicméně můžeme s jistotou říci, že napětí mezi Západem a Východem je 

stále mezi námi a že nejspíše jen tak nezmizí. Ať už z důvodu historických, společenských či 

čistě politických. 

 

30: Karikatura zobrazující vztah Spojených států a Ruské federace v 21. století 
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15 Moderní „studená“ válka 

 Mohlo by se zdát, že v souvislosti s koncem studené války samotné končí svět, jaký 

lidstvo znalo a začíná nový, mírumilovný svět, který nenabízí žádné násilí, ať už otevřené či 

„studené“. Opak je však pravdou. Musíme si uvědomit, a již to zde zaznělo, že samotný konec 

studené války a především rozpad Sovětského svazu má stále zásadní vliv na geopolitické 

dění v 21. století. 

 Přestože hrozba globálního konfliktu mocností se zdá být zažehnána, vnitřních, 

rasových či fanatických konfliktů je v současném světě nejspíše větší množství než v průběhu 

oné studené války. 

 Přisuzovat to můžeme také nově vznikající izolovanosti světa mocných a velmocí, 

které se opět staví do politiky appeasementu a extrémním opakem se pak může zdát jejich 

opětovné zasahování do vnitrostátních věcí států Třetího světa. 

 V posledních letech se i v důsledku teoretických útoků a nepříliš šťastných 

geopolitických zásahů začínají formovat nové bloky spojenců a nové „zóny“ zdánlivého 

klidu.  

Avšak musíme si uvědomit, že pokud se člověk z historie nepoučí a nebude stavět na 

lidském rozumu a hodnotách liberalismu a demokracie, na kterých je západní svět a Evropa 

postavena, může se nám lehce stát, že se o studené válce nebudou psát jen knihy, nýbrž bude 

plnit aktuální vydání každodenních tiskovin.  

Předjímat mi není hodno a rozhodně nesdílím názor, že se už nyní nacházíme ve 

studené či jiné odrůdě globální války, ale podle mě jsme přesně na tom počátku, který tento 

konflikt začal. Dle mého názoru jsme na počátku izolačního procesu, který - pokud se nebude 

řešit zásadami racionalismu - může přerůst v novou studenou válku. Zlomový moment 

začátku moderního izolacionismu můžeme vidět především v ruské anexi Krymu, která svět 

opět rozdělila na dvě poloviny. Nematematicky můžeme říci - na tři poloviny, protože se 

k západnímu světu reprezentovanému dnes pouze nejmocnějšími zeměmi v podobě USA a 

Ruské federace přidává instituce Evropské unie, která zaštiťuje zbylé důležité země západního 

světa. Každá ze tří stran má svůj podíl na celkovém geopolitickém i kulturně sociálním vývoji 

moderního světa a při neúspěšných jednáních přechází ke svému vlastnímu řešení a místo 

přímých a věcných rozhovorů se uchylují k izolaci a uzavření komunikačních a 

diplomatických kanálů. 
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Bezpochyby je to nebezpečný směr vývoje. Represe, sankce a izolacionismus nejsou řešením 

pro nikoho. Jedinou správnou cestou je zůstat v rovině racionální diskuse a držet se 

základních evropských hodnot.  

 

31: Karikatura zobrazující ukrajinskou krizi, která může být startérem nové studené války 
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16 Závěr 

Snažil jsem se, aby tato práce poskytla kvalitní a komplexní pohled na problematiku 

studené války a že také nabízí jednoznačný, atraktivní, avšak objektivní pohled na sport na 

pozadí studené války. 

 

Jednoznačně nejsilnějším propojením v mnou popisované oblasti je to geopolitické, 

s chápáním konfliktu studené války jako celku. V kontrastu s ním je mnohdy až zázračné 

působení hrdinů doby v kláních, které vítězům i poraženým dávaly naději na lepší zítřky, 

neboť nebyly pouze kláním mezi Západem a Východem, ale byly především radostným 

prostředkem každodenního života a formou hrdosti v těžkých časech. 

 

A to je na sportu na pozadí jakéhokoli válečného konfliktu to krásné. Mění krutou 

realitu v zázraky a přináší nejen prostor pro politický boj, ideologickou a historickou nenávist, 

ale především a hlavně radost ze hry. Musíme si však uvědomit, že pečovat o tento dar 

musíme všichni a nesmíme dovolit, aby se události sportovních her staly opět nástrojem 

propagandy ideologie, uskupení či jedince.  

 

Úplně na závěr bych chtěl říci, že pevně věřím, že tato práce bude inspirací pro další 

pokračování v rozpracovávání tématu sportu na pozadí geopolitických, společenských či 

kulturních událostí a že přispěje k obohacení tohoto ne příliš probíraného tématu. 

 

„Povinnost velkých zemí je sloužit a ne vládnout světu.“ Harry S. Truman 

 

a na tento citát navážu já svoji již mnohdy vyřknutou prosbou. 

 

„Ať nikdy nevymizí racionalita úsudku mocných a radost ze života těch, kteří o nich 

rozhodují.“ 
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